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ÖNSÖZ 

Perde ve perde görevi gören elemanlar, iç mekân tasarımında oldukça 

önemli bir yere sahiptirler. İç mekânların ihtiyacı olan birçok işlevi 

estetik kaygılar yaşamadan yerine getirebilirler. İhtiyaçlar 

doğrultusunda birçok perde tipi ve malzemesi bulunmaktadır. Ancak 

günümüzde sahip olunan teknolojinin eseri hibrit malzemeler ve 

çalışma sistemleri perde konusunda karmaşalara neden olmaktadır. Bu 

çalışmada perdenin tarihi, kullanım amaçları ve iç mekânda nasıl 

kullanılması gerektiği; literatür taraması ve tarihsel yöntem ile İç 

Mimarlık disiplini yönünden irdelenmiştir. Kitabın amacı; perde ve 

perde görevi gören elemanların hangi malzemelerden üretildiği, kaç 

temel çeşidinin bulunduğu, hangi amaçlara hizmet ettiği ve nasıl 

kullanılması gerektiğini belirtmek ve perde konusu hakkında temel 

kategorizasyonu sağlayıp, mevcut karmaşayı minimize eden başucu 

kaynağı yaratarak literatürdeki açığı kapatmaktır. 

Gizem ZİNCİRKIRAN CAN                 Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN 

İç Mimar                                                                              Y. İç Mimar 

Kocaeli, 2021 
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FOREWORD 

 

Elements that serve as curtains and curtains have a very important role 

to play in interior design. Without aesthetic considerations, they may 

perform many of the functions required by interior spaces. There are a 

number of curtain types and materials in accordance with the needs. 

However, hybrid materials and working systems, which are the work of 

today's technology, cause the curtain to be confused. In this article, the 

history of the curtain, the purpose of its use and the manner in which it 

can be used in the interior are examined in terms of the discipline of 

interior architecture. A literature review and historical approach have 

been used within the framework of the study. The purpose of this book 

is to show which materials the curtain and the elements used as curtain 

are made of, how many basic styles are available, what uses they serve 

and how they can be used, and to fill the void in the literature by offering 

a basic categorization of the curtain topic and by establishing a bedside 

source that minimizes current uncertainty. 

Gizem ZİNCİRKIRAN CAN          Assoc. Prof. Deniz DEMİRARSLAN 

Interior Architect                                               Interior Architect, MSc. 

Kocaeli, 2021 
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GİRİŞ BÖLÜMÜ 

Perdeler, hep perdeler... 

Her yerde, her yerdeler. 

Pencerede, kapıda, 
Geçitte, kemerdeler... 

Perdeler, hep perdeler... 

Necip Fazıl KISAKÜREK 

Tarih boyunca mekân kavramı; farklı disiplinlerde, birbirinden farklı 

olarak birçok anlamı karşılayacak şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. İç 

mimarlık disiplininde, zihinsel ve fiziksel etkileri bir bütün olarak 

içinde bulunduran, ihtiyaca yönelik somut sınırları ifade eden mekân, 

tarihsel süreç içerisinde doğal oluşumlarla gün ışığına çıkmış, 

insanoğlunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına, insanoğlunun 

gelişimine paralel olarak yapay oluşumlara taşınmış ve geliştirilmiştir. 

Teknolojik ve sosyolojik gelişmeler sonucu insanoğlu için yeni 

ihtiyaçlar meydana gelmiş ve bunun sonucunda bu yeni ihtiyaçları 

karşılayacak pek çok farklı iç mekân oluşumu zorunlu hale gelmiştir 

(Zincirkıran Can & Demirarslan, 2020: 1469). 

Tarih boyunca oluşmuş ve oluşmakta olan iç mekânlarda, kullanıcıların 

ihtiyaçları doğrultusunda pek çok donatı kullanılmıştır ve kullanılmaya 

devam edilmektedir. Konfor koşullarının oluşumunu sağlamakla 

yükümlü olan bu donatılar, gelişen iç mekânlarla paralel olarak 

ilerlemiş ve iç mekânlarda yer alan donatı yelpazesi oldukça 

genişlemiştir. İç mimarlık disiplininde konfor sağlamada oldukça 

önemli donatılardan biri olan perde; aydınlık kontrolü, mahremiyet, 
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seperasyon, akustik, ses ve ısı yalıtımı, ekran ve estetik amaçlı olarak 

iç mekânlarda kullanılmaktadır. 

Türk Dil Kurumu’nun perde tanımları incelendiğinde, pek çok farklı 

anlam görülmektedir. Bu tanımlardan çalışmamızla ilgili olanlar 

aşağıdaki gibidir: 

1. Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir 

açıklığın önüne gerilen örtü. 

2. İki yeri birbirinden ayıran bölme. 

3. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey. 

Örnek: Sinema perdesi. 

Perde; kimi zaman gölge sağlamak amaçlı baş üstü düzlemi olarak, kimi 

zaman taht ve yatakların etrafında dekoratif olarak, kimi zaman 

yansıtıcı ekran, çoğu zamanda kontrollü ışık alımı, gizlilik ve 

mahremiyeti sağlamak için bölücü nitelikte kullanılmış ve kullanılmaya 

devam edilen bir donatıdır. Ancak perde yalnızca iç mekânda kullanılan 

bir donatı olarak değerlendirilmemeli, ufak bir perde ile bile iç 

mekânlar oluşturulabildiği unutulmamalıdır. 

Perdenin tarihini anlatmak için yalnızca kumaş ve tekstil olgularının 

oluşum süreçlerine değinmek yeterli değildir. Geçmişten günümüze 

pek çok farklı materyaller ile perde ya da perde görevinde elemanlar 

oluşturulduğundan; insanoğlunun tarihsel süreçteki barınma 
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serüveniyle birlikte sosyokültürel yaşantısını da irdelemek perdenin 

tarihi hakkında oldukça iyi ipuçları verecektir. 

Bu kitapta perdenin tarihi, kullanım amaçları ve iç mekânda nasıl 

kullanılması gerektiği; literatür taraması ve tarihsel yöntem ile İç 

Mimarlık disiplini yönünden irdelenecektir. Bu kitabın amacı; perde ve 

perde görevi gören elemanların tarihsel süreciyle birlikte iç mekânda 

hangi malzemelerden üretildiği, kaç temel çeşidinin bulunduğu, hangi 

amaçlara hizmet ettiği ve nasıl kullanılması gerektiğine değinerek, iç 

mekânda perde ve perde görevi gören elemanların ne derece önemli 

olduğunu gözler önüne sermektir. Çalışma; perde konusu hakkında 

temel kategorizasyonu sağlayıp, mevcut karmaşayı minimize eden 

başucu kaynağı niteliğinde olup, literatürdeki açığı kapatmayı 

hedeflemektedir. 
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1. BÖLÜM 

PERDE VE PERDE GÖREVİ GÖREN ELEMANLARIN 

GELİŞİM SERÜVENİ 

İlk insandan itibaren var olan yerleşme ihtiyacının temelinde, dış 

ortamın zorlayıcı iklim koşullarından korunma ihtiyacı vardır. Bu 

ihtiyaç doğrultusunda insanlar yerleşim yerlerini belirlerken su, güneş 

ve rüzgâr gibi çevresel unsurlardan optimum yararlanmayı ana ilke 

olarak belirlemiştir. Öncelikli amaç yılın her döneminde konfor 

koşullarının sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda zaman içinde 

şekillenen tasarımlar bulundukları bölgelere ait optimum durumları 

sağlamıştır (Dizdar, 2009: 1). Çağlar boyunca mekânda optimum 

konfor koşullarını sağlamak amaçlı perde ve perde görevi gören 

elemanlar kullanılmıştır. Deriler, iplikli dokumalar, halı ve kilimler, 

ahşap yüzey örtücüler gibi elemanlar ile perdelerin mekânda kullanım 

amacı olan ışık ve ısı kontrolü, mahremiyeti sağlama, görme kontrolü, 

yansıtma, güvenlik gibi amaçlara yanıt aranmıştır. Bu amaçla, bu 

bölümde perde ve perde görevi gören elemanların gelişim serüveni 

dönemlere göre özetlenmektedir. Gelişim serüveni aktarılırken 

dokumacılığın gelişimine de göz atmak konunun daha iyi anlaşılması 

için yararlı olacaktır.  

Paleolitik dönem başlarında iklim ılık ve sıcak olduğundan, ilk 

insanların kapalı bir barınağa gereksinimi olmamıştır.  İklim koşulları 

sertleştikçe sazlardan veya kamışlardan yapılmış barınaklar ve 

mağaralar kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Buzul Çağlarında, 

Kuzey ülkelerinde iklim soğuyunca, insanlar mağara içlerine sığınarak 
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soğuktan korunmaya mecbur kalmışlardır (Mutlu, 2007: 9). Bazı 

mağaraların önüne rüzgârı ve soğuğu kesecek taştan set, kaya altı 

sığınaklarının önüne basit korunaklar (perdeler) yapılmıştır (Akın, 

2018: 19-22) (Şekil-1).   

 

Şekil 1. Açık Alanda Yapılmış Geçici Barınakla İlgili Temsili Çizimler (Marjorie 
and C.H.B.Quennell, Everyday Life in Prehistoric Times, London, 1921). 

2009 yılında, Gürcistan Ulusal Bilimler Akademisi’nden Botanikçi 

Eliso Kvavadze ve içinde bulunduğu arkeoloji ekibi; Batı Gürcistan’da 

bulunan Dzudzuana Mağarası’nda yaptığı araştırmalarda Neolitik 

polenler bulmayı hedefleyip, Antik Çağ iklimleri hakkında bilgi 

edinmeyi amaçlarken Paleolitik dönem insanları tarafından üretilen 

bitkisel liflere rastlamışlardır. Bulunan bitkisel liflerin, avcı-toplayıcı 

kültüre sahip Paleolitik Dönem sakinlerinin dağ keçisi, bizon, yaban 

öküzü gibi hayvan postlarını birbirine dikmek için iplik yapımında 

kullanıldığı belirtilmektedir (Clair, 2008: 38-41). Avcı toplayıcılar her 

ay, her hafta hatta bazen her gün taşınırlardı ve bu sırada neleri varsa 

sırtlarındaki bu liflerle dikilmiş bohçaya atarlardı (Harari, 2015: 57). Bu 

ilk insanlar uzun çimleri veya lifli kabuklu bitkileri bükerek ip ve 

sicimler yapmışlardır. İlkel insan, çeşitli objelerin üretiminde 

faydalandıkları bağlar için gizli kayışlar kullanmıştır. Günümüzde 
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British Museum'da sergilenen basit kamış sepetleri ve büyük bir deniz 

yosunu yaprağının köşelerini kullanarak yaptıkları tekneler o döneme 

ait konuyla ilgili önemli buluntulardır (Marjorie & Quennell, 1921: 43).  

Kuzey Judean Çölü’nde bulunan mağaralarda yapılan yüzey 

araştırmaları ve kazıları sırasında ortaya çıkan organik buluntular 

arasında farklı dönemlere ait, çeşitli malzeme ve teknikle yapılmış, 

sepetçilik ürünleri, paspaslar ve kordon gibi tekstil ürünleri 

bulunmuştur. Bulunan tekstil ürünleri mağara içinde bulunan çanak ve 

çömlek gibi diğer kalıntılar baz alınarak Kalkolitik Dönem olarak 

tarihlendirilmiştir (Schick, 2002: 223-224) (Şekil- 2). 

 

Şekil 2104. Sırasıyla Kalkolitik Döneme Ait; Dokuma Kumaş Parçası, Bez ile 
Bağlanmış Dokuma Kumaş, Örgü Sepet Görülmektedir (The Early Basketry and 

Textiles From Caves in the Northern Judean Desert: 225, 226). 

Avcı-toplayıcı ve göçebe düzenden yerleşik tarım toplumu düzenine 

geçildiği Neolitik dönemde insanlar barınma ve tehlikelerden korunma 

sorunlarını minimize etmiş olmalarından kaynaklı kendilerini 

geliştirmek için daha fazla zamana sahip olmaya başlamışlardır. 

Çatalhöyük kazılarından ortaya çıkarılan buluntular, Neolitik Çağ’da 

Anadolu’da ahşap, hasır ve kumaş işçiliğini çok iyi bir şekilde yansıtır. 

Bugünkü çengelli iğne görevi yapan ve halkasıyla birlikte kullanılan 

kemik giysi tokaları, Orta Anadolu Neolitiğinin en iyi olabilecek 

buluntuları arasında düşünülebilir. Zengin giysi ve duvar betimlemeleri 
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bir bütün olarak düşünüldüğünde, Anadolu Platosunda Neolitik Çağ’da 

üst bir kültür düzeyine sahip, zengin ve renkli bir toplumun yaşadığını 

gözümüzde canlandırabiliriz. Keten, kenevir gibi lifli bitkiler 

yetiştirerek, bu bitkilerin liflerinden giysiler yapılmaya başlanarak, 

dokumacılık ortaya çıkmıştır (Akın, 2018: 92-96). 

İngiltere’de Heathery Burn Mağarası’nda bulunan ve günümüzde 

British Museum’da sergilen el aletlerinden anlaşılanlar üzerine ağırşak1 

iplikçiliğin İsviçre’de göllerin etrafındaki konutlarda hem eğirme hem 

de dokumanın Neolitik Dönem sonlarında başlamış olması 

gerekmektedir. Çeşitli tipte elbise bağları hafif kumaşlarla birlikte 

kullanılmaya başlanmıştır (Marjorie & Quennell, 1921: 59) (Şekil- 3).  

 

Şekil 3. Neolitik Dönem Sonu Dokumacılıkla İlgili Temsili Çizimler (Marjorie and 
C.H.B.Quennell, Everyday Life in Prehistoric Times, London, 1921: 61-62). 

M.Ö. 800-M.Ö. 676 yılları arasında hüküm süren Frigyalılar da 

dokumacılık alanında Anadolu’daki önemli bir uygarlıktır. Özellikle 

kilim ve halı dokuma konusundaki ileri düzeyde teknik bilgiye sahip ve 

 
1 Ağırşak: iplik eğirmeye yarayan iği ağırlaştırmak için alt ucuna takılan, tahta, kemik 
ya da madenden yapılmış, ortası delik yarımküre biçimindeki ağırlık. 
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“tapestry” terimini2 Dünyaya kazandıran Frigya Uygarlığı dokumacılık 

alanında Yunan ve Ege Uygarlıklarını da etkilemiştir (Demirarslan, 

20:70). 

İpliklerin kumaş haline getirilip çok eskilerden beri kullanıldığı bilgisi 

ilk olarak 1875 yılında Kırım’da elde edilmiştir. Kırım’da “Seven 

Brothers” olarak bilinen antik höyüklerin etrafına konuşlanmış bir grup 

üst rütbeli Rus askerleri hazine bulmak amacıyla mezarları 

kazmışlardır. Tarih öncesi mezarlar altın, mermer heykeller ve 

hepsinden daha şaşırtıcı olanı, kuru hava nedeniyle korunan güzel 

karmaşık antik tekstiller içeriyordu. Askerlerin ahşap bir lahit üzerine 

örtülmüş olarak buldukları büyük bir kumaş, devetüyü, kırmızı ve siyah 

renklerden oluşan kromatik bir üçlü içinde çiçek bordürleriyle 

(mitolojik, hayvansal ve geometrik) bir düzine frizden oluşuyordu. 

Diğer mezarlar ise kuşları, geyikleri ve atlı erkekleri bir dizi stil ve 

renkte tasvir eden tekstiller içeriyordu. Bu mezarların ait olduğu 

yerleşim, M.Ö. 6. yüzyılda kurulan, daha sonra bir depremde hasar 

gören ve nihayet M.S. 4. yüzyılda Hun istilası tarafından yok edilen 

Pantikapaion adlı bir Yunan yerleşim yeriydi. Bulunan kumaşlardan 

Yunan topluluğunun dokumacılıkta oldukça yetenekli olduğu 

anlaşılıyordu (Clair, 2018: 49-52). 

Mağara, barınak ve çadırlarda süren avcı-toplayıcı göçebe yaşamın, 

yerleşik düzenle birlikte tarım toplumuna geçildiği dönemde 

topluluklar halinde yaşamaya başlayan dönem sakinleri kerpiç, kil ve 

 
2 Tapestry: Frig dilindeki “tapates” kilim anlamına gelmektedir. Birçok Avrupa diline 
“tapis”, “tappeto”, “tapestry” olarak geçmiştir. 
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çamurdan konutlar oluşturmaya başlamıştır. Kimi coğrafyalarda bu 

konutların etrafına taşların örülmesiyle sur adı verilen koruyucu 

duvarlar inşa edilmiştir. Konutların etrafında surların oluşturulmasının 

sebebi Borden vd. (2010) tarafından toplulukların büyüdükçe doğal 

kaynaklar için birbirleriyle rekabete girdiklerini ve savaşların, 

şehirlerin surlarla çevrilmesini zorunluluk haline getirdiği şeklinde 

ifade edilmiştir. 

Neolitik dönemden itibaren ilerleyen dönemlerde güvenlik, ışık 

alımından daha önemli olduğu için surlarda ve kalelerde yapılan 

pencereler oldukça küçüktü. Öte yandan bu pencereler hızlıca ve 

basitçe ahşap kapaklarla kapatılabilmekteydi. Surlarda, savaş sırasında 

askerlerin güvenliğini sağlamak için ahşap kapaklar (wooden shutters) 

kullanılmıştır (Toy, 1984: 113-205). Bu kapakların aynı zamanda ışık 

alımı ve soğuk hava geçirgenliğini kontrol altına alınmasını sağladığı 

belirtilebilir (Şekil- 4). 

 

Şekil 4105. Solda Kale Duvarlarında Ahşap Kepenk (URL-1), Sağda Surlarda 

Ahşap Kepenk Örnekleri (Toy, 1984: 205). 

Antik Yunan, Roma ve Mezopotamya evleri bir avlu veya bahçenin 

etrafına inşa edilmişti. Duvarlar genellikle ahşap kerpiç, taş gibi yöresel 
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malzemelerden yapılmıştı. Şekil-5’te görünen temsili resimde olduğu 

gibi; camsız küçük pencerelerinde, insanlar sıcak güneşten korunmak 

için ahşap kapaklar kullanmışlardır (URL-2). Herculaneum 

kalıntılarında Antik Roma’dan günümüze dek gelebilen ahşap kapaklı 

pencereler de halen mevcuttur (Şekil- 6).  

 

 

Şekil 5.  Antik Yunan Uygarlığında Pencerelerde Ahşap Kepenk Kullanımı Temsili 
(URL-3). 
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Şekil 6. Herculaneum Kalıntılarında Bir Evin Ahşap Kapaklı Penceresi (URL-4). 
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Mobilya tekstilleri; kilimler, perdeler, minderler, yatak örtüleri ve masa 

örtüleri Roma evlerinin her yerinde bulunurdu. Bu tekstil öğeleri güzel 

ve konforlu ev alanları yaratmanın önemli bir parçasıydı. Perdeler 

mahremiyet sağladığı gibi evin farklı alanlarına da erişimi yönlendiren 

esnek kullanım olanağına sahip donatılardı. Antik Roma evlerinde 

kapılar, büyük ölçüde dış girişler ve fiziksel olarak güvenli olması 

gereken odalar (örneğin depolar) için kullanılmıştır. Ancak iç 

mekânlarında ahşap kapılar yerine, sıklıkla perde kullanılmıştır (URL-

5). Antik Roma’da, odalar avludan sadece metal parmaklıklar veya 

perdelerle ayrılırken pencere camının kullanımı da oldukça nadirdir 

(Mutlu, 2007: 95). Ayrıca “Lectica” adı verilen tahtırevanların etrafında 

da sıcak ve güneşten korunmanın yanı sıra mahremiyet amaçlı perdeler 

kullanılmıştır (Şekil-7,8).  

 

 

Şekil 7. Lectica Üzerinde Perde Kullanımı (URL-8). 
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Şekil 8. Antik Roma Konutlarında İç Mekânda Kapı Yerine Perde Kullanımı  
(URL-6,7). 
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Günümüzde British Museum koleksiyonunda yer alan Bizans 

Dönemine ait bir çift perde M.S. 6. ve 7. Yüzyıllara tarihlenmektedir. 

Boyanmamış keten zemin üzerine renkli yün dokuma bezemeli perdede 

insan, kuş ve haç motifleri yer almaktadır. Keten dokuma işçiliği ise 

olağanüstü bir kaliteye sahiptir (Şekil- 9). 

 

 

Şekil 9. Bizans Döneminden Kalma bir Perdeye Ait Detay Görünüm,  

British Museum (URL-8).  

 

Günümüzde yine British Museum koleksiyonunda yer alan bir başka 

tekstil parçasının Orta Çağ Dönemine (13.- 14.yüzyıl) ait bir perdeye 

ait olduğu sanılmaktadır. Pamuklu kumaş üzerine kırmızı, kahverengi 

ve mor renklerle stilize çiçek desenlerinin baskı tekniği ile işlendiği 

perde parçası desen ve yapım tekniği ile ilgi çekmekte ve dönemin 

perde teknolojisi hakkında bilgi vermektedir (Şekil- 10). 
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Şekil 10. Orta Çağ Dönemine Ait Bir Perde Parçası, British Museum (URL-9).   

Ahşap kapaklar, Rönesans döneminde pencerelerde sıklıkla kullanılan 

ana donatılardı. İç duvarda veya dış duvarda pencereye monte edilen 

kapaklar, yağmurdan korunmak ve güçlü güneş ışığını engellemek için 

pencere açıklığından kolayca açılıp kapatılabilirdi. Kapaklar tamamen 

işlevsel bir amaca hizmet etmiştir.  
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Işık geçirgen kumaşların piyasaya sürülmesi, 16. yüzyılda basit, faydacı 

perde yapımına izin vermiştir. Çoğunlukla ince bir gazlı bez veya 

muslinden yapılan perdeler, güneş kontrolü ve bir dereceye kadar 

mahremiyet sağlıyordu. Rönesans döneminde pencerelerin 

dekorasyonu tipik olarak basit ve abartısız olmasına rağmen, yatak 

muhafazaları ve odalar arasındaki bölmelerde perdeler 

kullanılmaktaydı. Perdelerin bu şekilde kullanımı mahremiyeti 

sağladığı gibi cereyan ve seslerin evin içinde dolaşımına engel 

olmaktaydı. Bu tip perdeler, kapı anlamına gelen Fransızca “porte” 

kelimesinden türetilen “portiere” olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde, 

yatak bir kişinin en değerli varlığıydı. Yatak odalarının sahiplerinin 

önemini yansıtması gerekiyordu. Kanopili ya da diğer adıyla sayvanlı 

yataklar, özenle işlenmiş el oyması motifleri olan büyük ahşap 

öğelerdir. Yatağı kapatmak için kanopilerin altına yatak askıları monte 

edilmiştir. Kuzey iklimlerinde bu perdeli yataklar uyurken ortamın 

ısısını artırmak, hava cereyanını önlemek ve mahremiyeti sağlamak 

amacıyla yapılmıştır. Aslında, kanopi sözcüğünün, sivrisinek anlamına 

gelen Yunanca “konops” sözcüğünden geldiğine de inanılmaktadır. Bu 

perdeler aynı zamanda uyuyan insanları haşerelerden de korumaktaydı 

(Şekil- 11) (Demirarslan, 2020: 860- 884).  

Pencere perdeleri, tarihte ilk kez Barok Dönemi’nde bir odanın iç 

tasarımında bilinçli ve ayırt edici bir dekoratif unsur haline gelmiştir. 

Dokuma tekniklerindeki yeni gelişmeler, Hindistan'dan artan pamuklu 

tekstil ithalatıyla birleştiğinde, özellikle perdelerde kullanılmak üzere 

yeni kumaşlar ortaya çıkmıştır (Randall, 2012: 9-12). 
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Şekil 11106. Solda ve Ortada Barok Döneminde Pencerelerde Kullanılan Perde 
Temsilleri, Sağda Yataklarda Kullanılan Perde Temsili (Randall, 2012: 12,257). 

Perdenin, yansıtıcı yüzey yani ekran amaçlı kullanımı; ilk olarak gölge 

oyunlarında karşımıza çıkmaktadır (Şekil-12). Çıkış yeri ve zamanı 

hakkında kesin bilgiler olmasa da rivayetlere göre Antik Çağlarda ve 

pek çok uygarlıkta; insanların, ölülerini anmak amaçlı beyaz bir perde 

üzerine gölgeler düşürmesiyle ortaya çıktığı belirtilmektedir. Gölge 

oyunu ve sinemanın bir diğer ortak çıkış noktası, insanların eğlenme 

isteğini karşılamalarıdır. Özellikle 16. yüzyıldan sonra varlığını kesin 

olarak görebildiğimiz gölge oyununun, saray düğünlerinde ve ramazan 

akşamlarında bir eğlence unsuru olarak yer aldığını 16. yüzyıldan 

sonraki surnamelerden3 ve İstanbul’u ziyaret eden Batılı seyyahların 

yazılarından anlaşılmaktadır (Kürekçi, 2014: 176). 

 
3 Surname, Osmanlı dönemi Türk edebiyatında şenlikler hakkında yazılan edebî 
metinlerin genel adıdır. 
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Şekil 12. Gölge Oyunlarında Perde Kullanımı (URL-10, URL-11). 

Ekran amaçlı kullanımı gölge oyunuyla beraber başlayan perde, gelişen 

teknolojinin eserlerinden biri olan projeksiyon cihazlarıyla birlikte 

sinema, okul, tiyatro, ofis gibi pek çok iç mekânda kullanılmaktadır 

(Şekil-13). 
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Şekil 13. Perdenin Ekran Amaçlı Kullanılması (URL-12 ve URL-13). 

Derlemelerden anlaşılacağı üzere; tarih öncesinde zorlu koşullarla başa 

çıkmak için üretilen perde ve perde nitelikli donatılar, Antik Çağlarda 

günümüz perde donatısına evirilmeye başlamıştır. Teknolojik ve 

sosyolojik olarak çağlar boyu gelişen insanoğlunun, zorunlu 

ihtiyaçlarını giderdikten sonra konfor ve estetik olgularına 

yönelmesiyle birlikte Orta Çağ ve Yeni Çağ’da hemen hemen her iç 

mekânda kumaş niteliğiyle görülmeye başlamıştır. Sanayi Devriminin 

tekstil üzerinde yarattığı gelişmelerle birlikte Yakın Çağ’da perde; 

insanoğlunun iç mekânlarda oldukça sık kullandığı, vazgeçilmez bir 

donatısı haline gelmiştir. Perde tasarımı yapan bir meslek grubu ortaya 

çıkmış ve perde tasarımlarının yer aldığı kataloglar yaygınlaşmıştır                   

( Şekil- 14).  
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Şekil 14. 19.Yüzyıl Başına Tarihlenen Perde Tasarımlarına Ait Çizimler, 
Metmuseum (URL-14). 
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20.yüzyıla gelindiğinde Bauhaus ve Modernizm üslupları etkisiyle, 

21.yüzyıla girerken ise Minimalizm etkisi ile iç mekânda perde 

kullanımı azalmıştır. Mimari cephede ışık rafı, gölgelik gibi elemanlar 

ve gün ışığı kontrollü camlar ile bina iç mekanlarına giren doğal ışığın 

kontrolü sağlanmaya çalışılmıştır. Hatta bazı tasarımcılar tarafından iç 

mekânda perde kullanımı bir süsleme unsuru olarak kabul edilmiş; 

süslemeye karşı tasarım üsluplarında perde kullanımı hoş 

karşılanmamıştır. Ancak süslemeye karşı çıkan Bauhaus, Modernizm 

gibi üslupların önemli tasarımcılarının iç mekanlarına baktığımıza 

pencerelerde perde kullanıldığını görmekteyiz. Çünkü perdelerin süs 

unsuru olmaktan ziyade çok daha önemli görevleri bulunmaktadır: 

Akustik konfor, işitsel konfor, ısısal konfor vb.  

Avusturyalı ve Çekoslovak mimar ve kuramcı Adolf Loos’un (1870-

1933) “Süsleme Suçtur” manifestosu herkesçe bilinmektedir ve 20. 

Yüzyılda modernist tasarımcıları etkilemiştir. Buna karşın Loos’un 

tasarlamış olduğu iç mekanlarda perde ve perde görevi gören 

elemanların kullanımı söz konusudur. Çünkü perde salt bir süs elemanı 

değildir ve mekânın işlevsel önemli bir elemanıdır (Şekil- 15). Hatta 

Loos’un Lina Loos için 1903 yılında tasarladığı yatak odası perdelerden 

oluşmaktaydı. Mekânı diğer mekanlardan ayırmada, pencere önünde, 

masa ve komodinlerde ve duvar kaplaması olarak… (Şekil-16). 

Günümüzde bu yatak odasının bir sergide rekonstrüksiyonu yapılmıştır 

(Şekil-17).  
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Şekil 15. Adolf Loos’un Josef Vogel İçin Tasarlamış Olduğu Bir Apartman 
Dairesinin İç Mekânında Perde Kullanımı (URL-17). 

 

Şekil 16. Adolf Loos’un Eşi İçin Tasarladığı Yatak Odasının Orijinal Hali (1903) 

(URL-18). 

 



  

 

 33 

 

Şekil 17. Adolf Loos’un Eşi İçin Tasarladığı Yatak Odasının Rekontrüksiyonu          
(URL-19). 
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Modern mimarinin öncülerinden Josef Hoffmann’ın tasarladığı bir 

apartman dairesinde ise yatak odası ile salonu birbirinden ayırmak için 

yatak örtüsü ile aynı kumaştan bir perde kullanıldığı görülmektedir 

(Şekil-18).  Modernizmin bir başka önemli mimarı Mies Van Der Rohe  

de ünlü Villa Tugendhat adlı eserinde cephede kullandığı gölgelikler 

sayesinde iç mekana gün ışığını kontrollü almanın yanı sıra geniş 

açıklıklı pencerelerinde perdeler kullanmıştır ( Şekil-19).  

Perdeler sadece Batı kültüründe görülmemektedir. Doğu 

uygarlıklarında ve Uzak Doğuda da perdeler çok çeşitli amaçlarla 

kullanılmıştır. Bazen mekân bölücü bazen de bir yatağın etrafında yer 

alan perdeler Doğu kültüründe de asaletin ve hiyerarşinin sembolü 

olmuştur (Şekil- 20, 21). Örneğin; geleneksel mimaride penceresiz 

evler yapan Japonlar “noren” olarak isimlendirilen perdeleri mekânları 

birbirinden ayırmak için ya da kapı görevi ile kullanırken, Çinliler bir 

düğün yatağını perde ile çevrelemiştir. 

Gelişen teknoloji ve malzemelerle birlikte; perde ve perde görevi gören 

elemanların çeşitliliğinde artış meydana gelmiş, basit tekstil ürünleri 

yerini akıllı tekstil ürünlerine; gölge oyunlarında kullanılan perdeler ise 

yerini projeksiyon ve sinema perdelerine bırakmıştır. İşlev ve estetik bir 

arada sağlanmaya başlanıp, motorize sistemlerle birlikte perde 

kullanımları geliştirilmiştir. 
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Şekil 18. Josef Hoffmann Tasarımı Bir Yatak Odasında Perde Mekânda Bölücü 
Olarak Kullanılmıştır (URL-20). 

 

Şekil 19. Mies Van Der Rohe’nin Eseri Villa Tugendhat ve Perde Kullanımı  
(URL-21). 
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Şekil 20. Geleneksel Çin Düğün Yatağı, Penang State Müzesi (URL-22). 

 

Şekil 21. Japon Evinde “Noren” İsimli Perdenin Kullanımı (URL-23).  

 



  

 

 37 

2. BÖLÜM 

PERDE TİPLERİ 

Günümüzde disiplinler arası etkileşim, bilgi paylaşımı, malzeme ve 

uygulama teknolojilerinin gelişmesi tasarım alanında özellikle hibrid 

malzemelerin4 ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle bu hibrid 

malzemeler ve uygulama yöntemleri bazı donatı ve sistemleri 

kategorize etmeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Bu söylemin en iyi 

örneğini perdeler de görmekteyiz. 

Perdeleri sınıflandırmak oldukça zordur. Sebebi ise bazı kaynaklardaki 

mevcut nitelendirmelerin, teknolojinin ve perde üretilecek malzemenin 

yetersiz olduğu dönemlerde yapılmış olması ve bu nitelendirmelerin 

günümüz teknolojisinde gelişen malzeme ve çalışma sistemleriyle iç içe 

geçmiş olmasıdır. Mevcut nitelendirmeler donatıların amaçları, 

mekânın içinde ya da dışında kullanımları ve malzeme tiplerine göre 

oluşturulmuştur. 

Perdelerin nitelikleriyle ilgili pek çok kavram bulunmaktadır. Bu 

kavramlar sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bunların eş 

anlamlı oldukları düşünüldüğünden ya da teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte hibrid niteliklerin sağlanmasıyla büyük bir karmaşaya sebep 

olmaktadırlar. Bu nedenlerden ötürü bu çalışmada perdelerin ve perde 

niteliğindeki donatıların sınıflandırılması İngilizce ’de yer alan 

 
4 Hibrid malzemeler, kimyasal olarak farklı komponentlerin (genellikle organik ve 
inorganik) etkileşimiyle elde edilen malzemelerdir. 
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terminolojiye göre yapılmış ve Türkçe terimlerin yanında parantez 

içinde İngilizce karşılıkları belirtilmiştir. 

2.1. Astarlı ve Astarsız Perdeler (Drapery ve Curtain)  

Perdelerle ilgili yabancı kaynaklarda yapılan araştırmalarda, “drapery” 

ve “curtain” sözcükleri ana kategoriler olarak oldukça sık karşımıza 

çıkmaktadır. Türkçe çevirilerine bakıldığında, iki sözcük de perde 

olarak karşılık bulmaktadır. Ancak işin aslı öyle değildir. Drapery ve 

curtain sözcükleri temelde aynı görünseler de birbirlerinden oldukça 

farklı niteliktedirler. 

Astarsız Perdeler (Curtain): Bu tip perdeler, astarsızdır, hafif 

kumaşlardan üretilirler. Kullanımı ve asılması basittir (Randall, 2020: 

32). Kısmen mahremiyet sağlayabilirler; ancak ışık kontrolü ve yalıtım 

sağlamazlar. Doğal ışık ve açık hava hissi sağlarlar. Tek başlarına 

kullanılabildikleri gibi, astarlı perdelerle (drapery), gölgeliklerle ve 

kapak/kepenklerle birlikte kullanılabilirler. Açılıp kapanabilen 

versiyonları olduğu gibi sabit olarak da kullanılmaktadır (Şekil-22, 23). 

Tül perde olarak bilinen perdeler de bu gruba girmekle birlikte bu 

gruptaki perdelerin tamamı tül perdelerden oluşmamaktadır.  

Astarlı Perdeler (Drapery): Astarlıdır, ağır kumaşlardan üretilir. 

Genellikle pencerenin iki yanında ve üstünde kullanılırlar (Randall, 

2020: 32). Dikim şekline ve tipine göre karmaşık asma sistemine sahip 

olabilirler. Mahremiyet, ışık alıp-almama durumunu ve yalıtım 

sağlayabilirler. İfade edilenlerden, drapery sözcüğünü Türkçe’de fon 

perde olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır (Şekil-24,25). 



  

 

 39 

 

Şekil 107. Astarsız Tül Perde (URL-24). 
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Şekil 23. Astarsız Briz Perde (üstte) (URL-25), Astarsız İp Perde (URL-26). 
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Şekil 24. Astarlı Perde Örnekleri (URL-27). 

 

Şekil 25. Astarlı Perde Örnekleri (URL-28). 
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Piyasada oldukça fazla astar çeşidi bulunmaktadır. İç mekânın ihtiyacı 

doğrultusunda astarların tercih edilmesi oldukça önemlidir. Belli başlı 

astar çeşitleri, Yaker’in (2015) eserinde; karartma astarı (blackout 

lining), termal veya izolasyon astarı (thermal or insulating lining), 

yansıtıcı astar (reflective lining), sönümleyici astar (sound-dampening 

lining) ve iklim kontrol astarı (climate-control lining) olarak 

belirtilmiştir. Bu ifadelerden; astarlı perdelerin, yalnızca dekoratif 

olmadığı, istenildiğinde işlevsel ihtiyaçları da karşılayabilecek nitelikte 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Astarsız perdeler (curtain) ve astarlı perdeler (drapery), üstte tek bir ray 

ya da çubuk üzerinde, yani tek bir aksta çalışmaktadırlar. Her ikisi de 

yatay düzlemde soldan-sağa ya da sağdan-sola şeklinde kullanıldıkları 

gibi, tek veya birden çok parçadan oluşmak gibi benzerliklere sahiptir. 

İkisinin de askı sistemleri duvar ya da tavana monte edilir. Yani, 

perdeler pencere çerçevesinden taşmaktadır. Tek başlarına 

kullanılabildikleri gibi birbirleriyle kombinlenerek de kullanılabilirler 

(Şekil-26, 27). 

 

Şekil 26. Astarlı (Drapery) ve Astarsız (Curtain) Perdeler Bir Arada (URL-29). 
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Şekil 27. Üstte Yalnızca Astarlı (Drapery), Altta Astarsız (Curtain) Perde 
Görülmektedir (URL-30, URL-31). 
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Yaker (2015: 14-15) çalışmasında Astarlı (drapery) ve astarsız perde 

(curtain) arasındaki farklılıkları kullanıldıkları iç mekânın verdiği 

izlenime göre ayırmıştır. Resmi ya da özel iç mekânların pencerelerinde 

astarlı perde (drapery), rahat ve günlük iç mekân pencerelerinde ise 

astarsız perde (curtain) kullanıldığını ve bu mekânlarda algılatılmak 

istenenler doğrultusunda perdelerin biçimlendiği ve buna göre de asma 

sistemlerinin oluştuğu anlaşılmaktadır. Astarlı perdeler ihtişamlı ve 

özenli görüntüler yaratmak için kat kat birbirine dikilmiştir. Dikim 

tarzından kaynaklı olarak ise askı sistemi karmaşık hale 

gelebilmektedir. Astarsız perde ise sade ve rahat kullanılabilir bir askı 

sitemine sahiptir. 

Astarlı ya da astarsız perdeler yalnızca pencere yüzeylerinde 

kullanılmamaktadır. Hastanelerde ve tiyatrolarda bölücü nitelikte, 

soyunma kabinlerinde veya marketlerde kapı niteliğinde kullanımı 

sıkça görülmektedir. Perdelerin kumaş içerikleri ya da ana malzemesi, 

iç mekânın gerekliliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin; 

hastanelerde ve marketlerde leke tutmayan, kolay temizlenebilen, anti 

bakteriyel ve yangına dayanıklılık niteliklerinin bir arada olduğu kumaş 

veya muşamba perdeler tercih edilmektedir. Muşamba yani PVC 

içerikli perdeler genellikle endüstriyel perdeler olarak piyasada 

bulunmaktadır (Şekil-28). 
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Şekil 28. Üstte Hastanelerde Kullanılan Kumaş Perdeler (URL-32), Altta Solda 

Soyunma Kabinlerinde Kullanılan Kumaş Perdeler (URL-33), Sağda Marketlerde 
Kullanılan PVC Perdeler Görülmektedir (URL-34).     
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2.2. Gölgelikler (Shades) 

Gölgelikler, iç mekânı ve iç mekânda bulunan kullanıcı ve donatıları 

güneş ışığından ve ısısından korumak ve kısmen mahremiyeti sağlamak 

amaçlı kullanılmıştır. İlk başta, çeşitli ahşap çerçevelerin üzerine 

gerilmiş bir kumaş parçası olarak; pencerelerin üzerine iliştirilmiş, 

bazen de menteşeli olarak kullanımı görülmüştür. Bu basit malzemeli 

ve sistemli donatıların, kordonlu sisteme sahip dökümlü kumaşlara 

evrimleşmesiyle birlikte; “Roman Shades” (Şekil- 30) ve Rokoko 

döneminde oldukça sık kullanılan “Austrian Shades” olarak 

nitelendirilen gölgelik tipleri oluşturulmuştur (Randall, 2020: 230) 

(Şekil-29-30). 

 

 Şekil 29. “Roman Shades” Olarak İsimlendirilen Gölgelik (URL-35). 
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Şekil 30. “Austrian Shade” İsimli Gölgelik Modeli (URL-36). 

 



 

48 İÇ MİMARİDE PERDE 

VE PERDE GÖREVİ GÖREN ELEMANLAR 

Genellikle opak olan gölgelikler, pencere çerçevesi genişliğinde olup, 

üstten asılmaktadırlar. Yarı saydam nitelikteki gölgelikler, ışığı filtreler 

ve yumuşatır (Yaker, 2015: 15). İç mekânda; pencerelerde kullanılan, 

güneş kırıcı etkisi olan, çoğunlukla opak özellikte olup, düşey 

düzlemde çalıştırılan perdeler gölgelik olarak tanımlanmaktadır. 

Türüne bağlı olarak gölgelikler; kıvrılabilir, toplanabilir veya üst üste 

bindirilebilirler. Kullanılan malzemenin niteliğine göre dışarıya doğru 

olan görüşü engelleyici olabildikleri gibi mahremiyet sağlamada 

değişkenlik göstermektedirler. 

Gölgelikler temel prensip olarak düşey düzlemde çalışırlar. Bunun 

sebebi ise güneş ışığının geliş açısına göre yukarı ya da aşağı yönde 

açılım ve kapanma hareketlerini sağlayarak, iç mekânda oluşabilecek 

yoğun ışık alımının ve ısı oluşumunun önüne geçmektir. 

Randall (2020) eserinde gölgelikleri, kumaş ve modern gölgelikler 

olmak üzere iki ana kategoride incelemiştir. Modern gölgelikleri ise; 

Zebra Perde (sheer shadings), Bal Peteği Perde (honeycomb), 

Akordeon Perde (accordion), Örgü Perde (mesh), Ahşap ve Bambu 

Perde (matchstick shade), Lif Dokuma Perde (woven wood), Solar 

Perde ve Kumaş Gölgelik (roller) olarak kendi içinde ayırmıştır. Bu 

ayrımları ise kullanılan malzeme ve üretim tekniklerine göre 

belirlemiştir. Şimdi bu gölgelikleri kısaca inceleyelim. 
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Zebra Perde /Sheer Shadings: Bu ürünler genellikle, çeşitli ülkelerde 

Silhouette®, Luminette® ve Shangri-La® gibi marka isimleriyle 

bilinmektedir (Randall, 2020: 233). İngilizce “Sheer Shadings”, Türkçe 

“Zebra Perde” olarak da nitelendirilen bu gölgelikler, iç mekânlarda 

oldukça sık kullanılan bir perde türü olup; piyasada “zebra stor” olarak 

bilinen perdelerden oldukça farklıdır, karıştırılmamalıdır. Bu 

gölgelikler, iki kumaş arasında askıya alınan, kumaş ya da farklı 

malzemeden olabilen kanatlardan oluşturulmaktadır. Düşey düzlemde 

manuel ya da motorize sistemlerle birlikte çalışmaktadır. Işık 

geçirgenliğini ve mahremiyeti aynı anda sağlayabilirler (Şekil-31,32). 

 

Şekil 31. “Sheer Shadings” Olarak İsimlendirilen Gölgelik (URL-37, URL-38). 
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Şekil 32. “Sheer Shadings” Olarak İsimlendirilen Gölgelik (URL-39). 

Bal Peteği Perde /Honeycomb: Türkçe’ ye de “honeycomb” olarak 

yerleşmiş, kimi zaman da “düet perde” olarak isimlendirilen bu 

gölgeliklerin; isminden de anlaşılacağı üzere, bal peteği formundaki 

tek, çift ya da üçlü sıralı olarak kullanımı görülmektedir. Formundan 

kaynaklı olarak içinde havayı hapsetmesiyle, ses ve ısı yalıtımı 

gerektiren iç mekânların pencereleri için oldukça uygundur. Genellikle 

akordeon perdelerle karıştırılmaktadır. Çalışma prensipleri birbirine 

benzese de sağladıkları etkiler birbirinden farklıdır. Düşey düzlemde, 

kordon sistemiyle manuel ya da motorize sistemlerle birlikte 

çalışmaktadır (Şekil-33,34). 
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Şekil 33. “Honeycomb” Olarak İsimlendirilen Gölgelik Örnekleri  
(URL-40, URL-41). 
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Şekil 34. “Honeycomb” Olarak İsimlendirilen Gölgeliğin İç Mekânda Kullanımı 
(URL-42). 
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Akordeon Perde/ Pleated / Accordion: Kaldırıldığında akordeon gibi 

katlanan ve kapatıldığında hafif zikzak ve keskin hatlı bir görünüm 

sunan, şeffaf ve opak nitelikte bulunabilen gölgeliklerdir (Randall, 

2020: 233). Türkçe ’de “akordeon perde” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Formlarından kaynaklı olarak, honeycomb gölgeliklere kıyasla ses ve 

ısı yalıtımı performanslarının düşük olduğu söylenebilir (Şekil-35,36). 

 

Şekil 35. “Akordeon /Pleated / Accordion” Olarak İsimlendirilen Gölgelik 

(URL-43). 
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Şekil 36. “Pleated / Accordion” Olarak İsimlendirilen Gölgeliklerin İç Mekânda 
Kullanımı (URL-44). 
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Örgü Perde /Mesh: Sentetik malzemelerden file şeklinde üretilen 

gölgeliklerdir. Genellikle kıvrılarak yukarı toplanan, manuel ya da 

motorize sistemlerle çalışan perde tiplerindendir. İlk bakışta sineklik 

olarak tabir edilebilir; ancak malzemesi ve file sıklığıyla beraber 

gölgelik niteliğinde bir perdedir. File sıklıkları pek çok farklı değerde, 

istenilen ihtiyaçlar doğrultusunda tercih edilebilmektedir (Şekil-37). 

 

Şekil 37. Mesh Gölgelikler Dokusu ve Kullanımı (URL-45, URL-46, URL-47). 
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Ahşap ve Bambu Perde/ Matchstick Shade: Türkçe’de “bambu stor” 

ya da “ahşap stor” perde olarak karşımıza çıkan bu gölgelikler, 

neredeyse kürdan inceliğindeki bambuların, yatay olarak birbirine 

kordon sistemi ile bağlanmasıyla oluşturulmaktadır. Işık geçirgenliğini 

minimize etmede faydalıdırlar. Ancak çalışma prensiplerinden kaynaklı 

olarak mahremiyeti sağlamada yüksek performansa sahip değillerdir 

(Şekil-38). 

 

Şekil 38. “Matchstick Shade” (Bambu / Ahşap Stor) Gölgeliklerin Kullanımı  
(URL-48, URL-49, URL-50). 
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Lif Dokuma Perdeler /Woven Woods: Bu perdeler “Matchstick 

shade” gölgelikler ile benzerdir. En önemli farkı bambu, kamış ve 

otların karışımıyla dokunmuş, daha az opak ve daha yumuşak 

olmalarıdır. Boyunca ya da genişliğince çubuk ve şerit kullanımı 

görülmez. Opaklık durumu dokuma sıklığına ve kullanılan göre 

değişkenlik göstermektedir (Şekil-39,40). 

 

Şekil 39. “Lif Dokuma /Wowen Woods” İsimli Gölgelik Örnekleri (URL-51). 
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Şekil 40. “Lif Dokuma /Wowen Woods” İsimli Gölgelik Örnekleri  
(URL-52, URL-53). 
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Solar Perde / Screen: Ülkemizde “screen stor” perde ya da 

Sunscreen® olarak bilinmektedir. Güneş kırıcı nitelikte teknik 

tekstillerden üretilmektedirler. Zararlı güneş ışıklarının iç mekâna 

ulaşmasını engelleyerek, enerji tasarrufunda ve ortam sıcaklık 

dengesinin korunmasında etkilidirler. Genellikle saydam nitelikte 

olmasından kaynaklı olarak dış ortam net bir şekilde görülebilirken, 

mahremiyet sağlanamamaktadır. Farklı saydamlık dereceleri ve renk 

seçenekleri bulunmaktadır (Şekil-41). 

 

 
 

Şekil 41. Solar Gölgelik Örnekleri (URL-54, URL-55, URL-56). 
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Kumaş Gölgelikler: Modern gölgeliklere kıyasla güneş ışınları, sigara 

dumanı vb. çevresel faktörlere karşı daha dayanıksız olup daha çabuk 

deforme olurlar. Modern gölgeliklerin sahip olduğu teknik endişeleri 

giderme niteliği bulunmamaktadır. Bu sebeple üretimleri daha basit 

olup, renk ve desen yelpazesi oldukça geniştir (Şekil-42,43). Dekoratif 

kaygılara oldukça geniş çözüm sağlamaktadırlar (Randall, 2020: 248). 

 

 
 

Şekil 42. Kumaş Gölgelik Örnekleri: Üstte “Roman Shade” Modeli Kumaş 
Gölgelik, Altta “London Shade” Modeli Kumaş Gölgelik Görülmektedir  

(URL-57, URL-58). 
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Şekil 43. “Austrian Shade” Modeli Kumaş Gölgelik (URL-59). 

Kumaşın genel performansını; elyaf seçimi, iplik, kumaş yapıları ve 

bitimler belirler ve etkiler. Yanmaya, lekelenmeye veya sürtünmeye 
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karşı daha dirençli hale getirmek için apre uygulamaları gerçekleştirilir. 

Kumaşların tutum özellikleri ve kullanım özelliklerinin geliştirilip 

iyileştirilmesi istenir. Bazen iç mekânlarda, perdeliklerde ya da 

döşemeliklerde kumaşların daha yumuşak veya daha parlak ya da daha 

mat görünmesi istenebilir. İstenen tüm bu şartlara uygunluk 

sağlayabilen apreler mevcuttur ve tekstil ile tamamlanan mekân 

konforunu sağlarlar (Avlanmaz Bilecen, 2020: 64). 

 

Gölgelikleri kısmen açarak pencerenin yalnızca bir kısmı açığa 

çıkarılabilir. Gölgelik niteliğindeki perde açıldıkça pencerenin tüm 

genişliği ortaya çıkarken, pencere yüksekliği kısmen ya da tamamen 

açığa çıkarılmaktadır. Bu sayede dışarıdan gelen ışıktan istenildiği 

düzeyde faydalanılırken, gölge ve mahremiyet (kısmen) sağlanmaya 

devam edebilir. Motorize ve manuel kullanım olanakları olan 

gölgelikler diğer perdeler ile kombine edilerek iç mekânlarda sıklıkla 

kullanılmaktadır.  

2.3. Yatay ve Dikey Jaluziler (Blinds) 

 

Jaluziler iç mekânda, genellikle pencereler için kullanılır. Bölücü 

elemanlarda da estetik, mahremiyet, akustik gibi amaçlarla kullanımı 

söz konudur. Ortama giren ışık miktarını azaltır ve mahremiyeti 

sağlarlar. Orijinal tipleri pahlı metal kanatlardan oluşmasına rağmen, 

PVC ve ahşap kanatlıları da mevcuttur (Magee, 2016: 8-10). Metal, 

PVC ve ahşap kanatlardan imal edilebilen jaluziler; yatay ve dikey 

olmak üzere iki ana tipte görülmektedir. Manuel ve motorize 

sistemlerle birlikte kullanımları mevcuttur. Sahip oldukları kanatların 
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kendi ekseni etrafında dönmesi sayesinde iç mekâna ışık alma açısı 

ayarlanabilir, ya da ışık hiç alınmayabilir. Kullanılan kanatlar ne kadar 

küçük ise ışık miktarı o kadar azalarak içeri alınmakta ve neredeyse tam 

bir karartma sağlanmaktadır. 

Yatay jaluziler iç mekânda pencere çerçevesi veya duvar üzerinde ya 

da ısıcamların arasına asılarak düşey düzlemde kullanımı 

gerçekleşmektedir (Şekil-45). Birçok yatay kanadın, perdenin 

genişliğine göre değişebilen minimum iki adet tel ya da ip yardımıyla 

bir araya getirilmesinden oluşur. 

Isı yalıtımlı camlar arasındaki uygulamalar hariç, yatay jaluzi 

kullanımında ve montajında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 

montajın yapıldığı pencere ya da bölücü donatılarının açılıp açılmadığı 

ve açılıyor ise hangi aksta açıldığıdır. Örneğin, kanatlı açılır sisteme 

sahip pencerelerde duvara monte edildiğinde, kanadın açılması için 

jaluzinin tamamen yukarı kaldırılması gerekmektedir. Kanadın açık 

kaldığı süre boyunca jaluzi aşağı indirilemeyecek ve tam anlamıyla 

kullanılamayacaktır. Bu sebeple jaluziler çoğunlukla kanat çerçevesine 

montajlanır ya da cam arasına monte edilir. Vasistas açılır sisteme sahip 

bir kanat pencerede, çerçeveye sabitlenen jaluzilerde ise yalnızca üst 

kasanın montajı yeterli olmayıp, alt kasanın da montajı gerekmektedir. 

Aksi durumda yerçekimine göre hareket edecek olan jaluzi istenilen 

kullanımı sağlayamayacaktır (Şekil-46). 

Dikey jaluziler, yatay aksta bir ray üzerinde hareket ettirilerek 

çalışmaktadır. Kanat genişliğine göre kendi ekseni etrafında dönebilen 

ve dönmeyen niteliklerde olabilirler. Manuel ve motorize sistemlerle 
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birlikte kullanımı görülmektedir. Genellikle kanatları, PVC 

malzemeden imal edilenleri sıklıkla kullanılsa da ahşap ve kumaş 

malzemeden imal edilmiş olanlarının da kullanımı mevcuttur (Şekil-

47).  

Dikey jaluzilerde kanatlar birbirinden bağımsız olarak çalışabildiği gibi 

etek kısımlarından zincir ya da iplerle birbirlerine bağlanarak da 

çalıştırılabilmektedirler (Şekil-48, 49, 50). Yatay düzlemde soldan-sağa 

ya da tam tersi yönde çalışmalarından dolayı kanatlı pencerelerde 

rahatlıkla kullanılabilirler, yatay jaluzilerin kanatlı pencerelerde 

kullanımında görülen problemler dikey jaluzilerde görülmemektedir. 
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Şekil 44. Isı Yalıtımlı Cam Arası Jaluzi Örneği (URL-60). 

 

Şekil 45. Pencere Üzerinde Jaluzi Perde Örneği (URL-61).  
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Şekil 46. Solda Kanat Açılır Pencerede Yatay Jaluzi, Sağda Vasistas Açılır 
Pencerede Yatay Jaluzi (Gizem Zincirkıran Can). 

 

 

Şekil 47. Dikey Jaluzi Örnekleri (URL-62). 
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Şekil 48. Dikey Jaluzi Örnekleri (URL-63). 
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Şekil 49: Dikey Jaluzi Detay Görünümleri (URL-64, URL-65, URL-66). 

 

2.4. Kepenkler / Kapaklar (Shutters) 

Kepenkler ya da diğer adıyla kapaklar hem iç mekânda hem de dış 

mekânda kullanılabilen, ses ve ısı yalıtımı sağlayan, çeşitli ışık kontrol 

seçenekleri olan uzun ömürlü perde niteliğindeki donatılardır. Çeşidine 

göre tamamen karartma sağlarken, güvenlikten kaynaklı endişelerin de 

giderilmesini sağlamaktadır. 

Menteşeli ya da raylı sistemlerle çalışan kepenk ve kapaklar manuel 

kullanılabildiği gibi motorize sistemlere de entegre edilebilmektedir. 

Ahşap, plastik ve metal malzemelerden üretilebilirler. Çeşidine göre 

mahremiyet sağlama performansları değişkenlik göstermektedir. Düşey 

kenarı üzerine açılabilir, üst üste katlanabilir ya da kayar halde yatay 

aksta çalışırlar. Tamamen dolu yüzeyli veya panjurlu olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. Panjurlu olanlarının, panjur kanatları sabit ya da 

haraketli olabilir. Çoğunlukla yatay aksta çalışan tipleri mevcuttur 

(Şekil-51, 52). 



  

 

 69 

 

 
Şekil 50. Menteşeli Katlanır Panjurlu Kepenk (URL-67). 
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Şekil 51. Üstte Menteşeli Katlanır Tablalı (Dolu Yüzeyli) Kepenk (URL-68), Altta 

Kayar Sistemli Kepenk (URL-69). 
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3. BÖLÜM 
 

PERDE VE PERDE GÖREVİ GÖREN ELEMANLARIN İÇ 
MEKÂNDA AMAÇLARINA GÖRE KULLANIMI 

 

Perde ve perde görevi gören elemanların çeşitleri ve kullanım amaçları, 

multidisipliner çalışmalar sonucu günümüzde artmış ve verimli hale 

gelmiştir. İşlevsel ve estetik endişelerin bir arada giderilmesini 

sağlayan bu donatılar; görsel, işitsel ve ısısal konforu sağlamada 

oldukça verimlidirler. Perdeler yalnızca pencere yüzeylerinde 

kullanılmazlar. Günümüzde pratiklik amacıyla veya yetersiz 

imkanlardan kaynaklı olarak bir mekâna birden fazla işlev yüklenmesi 

gerekebilir. Bu durumda mekânın esnek kullanımını söz konusu 

olmaktadır. Perdeler, iç mekânların esnek kullanımı konusunda oldukça 

faydalıdırlar. 

 

Bu bölümde perde ve perde görevi gören elemanlar; günışığı kontrolü, 

akustik ve işitsel konfor, mahremiyet ve seperasyon, görüntü yansıtıcı 

yüzey ve estetik amaçlı kullanımı başlıkları altında işlevsel ve esnek 

kullanım yönleriyle açıklanacaktır. 

 

3.1. Günışığı Kontrolünde Kullanım 

Her ne kadar “Güneş girmeyen eve doktor girer” demişse de atalarımız; 

iç mekâna ulaşan güneş ışığının faydası olduğu kadar bazı durumlarda 

insan sağlığına ve donatılara zararları da mevcuttur. Bu sebeple iç 

mekâna güneş ışığı alımını kontrol etmek oldukça önemlidir. Sürekli 
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hareket halindeki güneş ışınlarını kontrol altında tutmak için iç 

mekânda perde kullanımının, mekânın dışında kullanılan sabit ya da 

hareketli güneş kontrol elemanlarına göre daha esnek olduğu 

söylenebilir. Söyleme örnek vermek gerekirse, mekânın dışında 

kullanılan güneş kontrol elemanlarına kısmen müdahale edilebilir. 

Ölçüsünü, şeklini ya da konumunu değiştirmek cephe tasarımı veya 

kullanıcı için olumsuz sonuçlar doğurabilir ve bakımı ya da temizliği iç 

mekânda kullanılan donatılara göre daha zorlayıcı olabilir. Ayrıca gemi 

ya da uçak gibi mobil mekanlarda ise mühendislik endişelerinden 

kaynaklı olarak kabuk yüzeyinde bu tarz güneş kontrol elemanlarının 

bulunamaması veya binaların cephe tasarımlarına bazı durumlarda bu 

elemanların dahil edilememesi söz konusu olabilir.  

 

İç mekânda güneş ışığının efektif kullanımı konusu görsel konfor, 

sürdürülebilirlik ve enerji etkinlikleri açılarından da önemlidir. Doğru 

tip perde kullanımı ile iç mekânda istenilen ışık düzeyi sağlanırken, 

mekânın ısıl dengesi de kontrol altında tutulabilir. Böylelikle iç 

mekânda geçirilen süreler konforlu hale getirilip üretkenlik arttırılırken, 

enerji tasarrufu da sağlanabilir. 

 

Günışığı Faktörü (Daylight Factor / DF) ile ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, %1’in altında günışığı faktörü oldukça yetersizdir. %2 

ila % 5 oranında günışığı faktörü ise iyi seviyede aydınlanma oranını 

ifade eder. Oranın %10’un üstüne çıkması ise görsel konforsuzluğu 

artırmakta ve kamaşma problemleri yaratmaktadır. Bazı ülkelerde 

günışığı faktörü standartlarla sınırlandırılmıştır. Örneğin ofis yapıları 
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için Danimarka’da günışığı faktörü alt sınır değeri %2’dir. Günışığı 

faktörü mekânda dış aydınlık düzeyi ile ilişkili mekânsal performansı 

ölçmektedir. Mekânın özellikle kapalı hava koşulları altında yeterliliği 

tasarımcı tarafından değerlendirilmelidir. Mekânın ortalama DF düzeyi 

işlev için belirlenen seviyelerin altına düşmemelidir (Arpacıoğlu, 

2012). 

Görsel konfor, görüş alanındaki kontrastlardan ve parlaklıktan etkilenir. 

Kullanıcılar, gün ışığında kamaşma/parlamalar ile karşılaşabilir ve bu 

durum uzun süreli maruz kalındığında rahatsızlıklara neden olabilir. İç 

mekândaki kamaşma seviyelerini değerlendirmek için ışık 

kaynaklarının parlaklığı, fiziki çevre ve kullanıcı arasındaki ilişkiler 

incelenip rahatsızlıklara bağlı endeksler oluşturulmuştur. Gün Işığı 

Parlama Endeksi (DGI) ve Gün Işığı Parlama Olasılığı (DGP), son on 

yılda en yaygın kullanılan parlama rahatsızlığı endeksleridir (Garcia ve 

Peraira, 2019: 166). 

Garcia ve Peraira (2019) tarafından yapılan araştırmada kumaş perde, 

rulo gölgelik ve jaluziler, dijital ortamda; gün ışığı parlama olasılığı 

(DGP), gün ışığı kullanılabilirliği ve aşırı güneş ışığına maruz kalma ve 

güneş ısısı kazancı ve enerji soğutma talebi konuları altında 

incelenmiştir. Araştırma sonuçları sayesinde, ışık kullanımı ve enerji 

performansından ödün vermeden DGP azaltma niteliğine sahip 

perdelerin oluşturulmasının mümkün olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Ancak belirtilen endişelerin giderilme performanslarının, perdenin 

kullanılacağı cephe, perdenin renk ve tipine göre değişkenlik gösterdiği 

vurgulanmıştır. 
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İç mekânda sağlanması gereken günışığı faktör değeri ve kamaşma 

ölçütleri, iç mekânların hizmet ettikleri amaçlara göre birbirinden farklı 

değerlerdedir. Bu değerler ve kabul edilebilir kamaşma seviyeleri 

Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilmektedir.  

Tablo 1: IES5 Tarafından Tavsiye Olunan Günışığı Faktörü Değerleri 
 (Arpacıoğlu, 2012). 

 

 

MEKÂN                                                 İŞLEV 

 

 

DF 

Bürolar Genel Bürolar 
Daktilo, Hesap, Kompüter 
Genel 

2 

4 

2 

Bankalar Banko, Muhasebe 2 

Havaalanı ve Otobüs Terminalleri Banko, Gümrük, Pasaport 
Hol, Koridor 

2 

1 

Konser Salonları Fuaye 

Koridor 

Merdiven 

1 

0,5 

1 

Kütüphaneler Raflar, Okuma Masaları 1 

 

Müze, Sanat Galerileri 
 

 

Genel 

 

1 

Okullar Toplantı Salonları, Sınıflar 
Elişi Atölyeleri 
Laboratuvarlar 

Öğretmen Odaları 

2 

4 

3 

1 

Hastaneler Kabul ve Bekleme Alanları 
Hasta Odaları 
Eczaneler 

2 

1 

3 

Konutlar ve Oteller Yaşama Alanları 
Yatak Odaları 
Mutfaklar 

1 

0,5 

2 

 
 

 

 

 
5
 IES: Illuminating Engineering Society’nin kısaltmasıdır. 
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Tablo 2: IES, Günışığı ile Aydınlatılan Mekânlar İçin, Kamaşma Görsel Konfor 
Algıları (Arpacıoğlu, 2012). 

Kamaşma Ölçütü Günışığı Kamaşma İndeksi (DGI) 

Fark edilemez 16 

18 

Kabul edilebilir 20 

22 

Konforlu olmayan 24 

26 

Tolere edilemeyen 28 

 
 

Belirtilen ifadelerden iç mekânda görsel konforu sağlayan perde 

tercihleri için, iç mekânın içinde bulunduğu yapının ve çevresel 

şartların oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. İç mekânda verimli 

perde kullanımı için gün ışığı faktörü göz önüne alınarak tercihler 

yapılmalıdır. Gün ışığı faktörü değeri yüksek olan iç mekânlarda 

gölgeliklerin ve jaluzilerin, opak olanlarının kullanılması uygundur. Bu 

değerin düşük olduğu iç mekânlarda ise ışık geçirgenliği yüksek, 

saydam nitelikte perdelerin kullanılması gerekmektedir. Ancak 

tasarımcılar gün ışığı faktörünün zamansal değişiminin farkında 

olmalıdırlar. Günlük ya da mevsimlik olarak değişebilen bu faktörü, 

istenilen değerlerde iç mekâna alabilmek için farklı perde tiplerinin bir 

arada kullanılması gerekmektedir. Günışığı faktörü değerine göre 

belirlenen perde tiplerinin renk ve malzeme tercihinde ise kamaşma 

durumu göz önünde bulundurulmalıdır. İç mekânda günışığı kontrolü 

sağlamada kullanılacak perdelerin tercihinde bu değerlerle birlikte, 

çevresel şartların ve zamansal değişkenlerin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Perde ve perde görevi gören 
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elemanların, iç mekânda belirtilen indeks ve değerlerin sağlanmasına 

katkıda bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
 

3.2. Mahremiyet ve Seperasyon Amaçlı Kullanım 

Perde ve perde görevi gören elemanların pencere yüzeylerinde 

kullanımıyla iç mekânda mahremiyet sağlanabileceği daha önceki 

bölümlerde detaylıca aktarılmış ve bu donatıların yalnızca pencere 

yüzeylerinde kullanılmadığı belirtilmiştir. 

 

Perdeler, iç mekânlarda bölücü nitelikleriyle de karşımıza çıkmaktadır. 

Bu perdeler kısa sürede manuel ya da motorize sistemlerle çalıştırılarak 

iç mekânların farklı bölmelere ayrılmasını sağlayabilmektedir. Bu 

durum anlık ihtiyaçlara hizmet etmede oldukça pratiktir ve esnek 

kullanıma en iyi örneklerdendir. Bölücü nitelikleriyle aynı zamanda 

mahremiyeti de sağlamaktadır. Ancak sağlanan mahremiyet, perdenin 

malzeme niteliğine göre görsel ve işitsel olarak değişkenlik gösterebilir.   

 

Hastaneler, fuar alanları, müze ve sergi salonları, tiyatro salonları, 

galeriler, atölye ve stüdyolar gibi mekânlarda bölücü donatı olarak 

kumaş perdelerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Hatta perdelerin 

seperasyon elemanı olarak kullanımı hacimsel olarak küçük ve sabit 

bölücü donatıları az olan konutlarda da popüler hale gelmeye 

başlamıştır (Şekil-52, 53, 54). Geçmiş yıllarda da perdeler mekânda 

bölücü eleman olarak kullanılmış ve mekânda mahremiyet 

sağlanmıştır. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere; özellikle 

kanopili yataklarda yatak perde ile çevrelenerek içinde bulunduğu oda 
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ve insanlardan izolasyon sağlanmıştır. Koridorun mimari planlara 

girmesinden önce binalarda odaların birbiri ile bağlantısı odadan odaya 

geçişler ile sağlanmaktaydı. Bu durumda ise mahremiyetin sağlanması 

amacıyla perdeler kullanılmaktaydı (Şekil- 55). Örneğin Versay 

Sarayı’nda bir odaya gitmek için başka bir odadan geçmek 

gerektiğinden sıklıkla perdeler ile mahremiyet sorununa çözüm 

getirilmiştir. Hatta mekânların birbirinden perde ile ayrılması o kadar 

çok kanıksanmış bir durumdur ki bazı Orta Çağ ve Rönesans 

mekânlarında duvarların üzerinde sanki perde ile ayrılmış hissi vermek 

üzere perde görünümünde duvar resimleri yapılmıştır (Şekil- 56). 

Bazen de dolap kullanılmadığı zaman ve gerektiği durumlarda 

depolama alanlarının önünü kapamak amaçlı perde kullanımı söz 

konusu olmuştur. 

 

Kumaş perdeler, mekânın işlevine göre karartma, ışık geçirgen, akustik 

ya da termal niteliklere sahip olabilirler. Temizlik ve bakım kolaylığı, 

kolay müdahale edilebilir oluşu ve anlık olarak mekânın bölünmesine 

izin vermesi tercih edilmelerinin başlıca sebepleridir (Şekil- 57). 

Hastane ve konut gibi iç mekânlarda mahremiyet istenildiğinde anlarda 

kapalı konumda olan perdeler, açık konumlarında güneş ışığının bütün 

iç mekâna aktarılmasını ve böylelikle enerji tasarrufunu 

sağlamaktadırlar. Kumaş perdelerin geri dönüştürebilen malzemelerden 

tercih edilmesi ya da perde olarak ömrünü tamamladıktan sonra farklı 

amaçlara hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirilebilir olması da 

sürdürülebilir gelişmelere katkı sağlamaktadır. 
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Şekil 52. Yatak Odasını Yaşam Alanından Ayırmak İçin Kullanılan Kumaş Perde 
Örneği (URL-70). 

 

Şekil 53. Moskova'da Bulunan Bir Galerinin Perdeler ile Farklı İç Mekânlara 

Bölünmesi Örneği, Central Telegraph- Tverskaya (URL-71). 
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Şekil 54. Bir Televizyon Stüdyosunda Perdelerin Bölücü Eleman Olarak Kullanımı. 
Aynı Zamanda Bu Perdelerin Akustik Görevi de Bulunmaktadır (URL-72). 
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Şekil 55. Orta Çağ’da Yatma Eyleminin Yaşam Alanından Perde ile Ayrılması Arts 
Décoratifs Müzesi, Paris (URL-73). 
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Şekil 56. Perde ile Bölünmüş Algısı Verilen Duvar Resmi Uygulanmış Bir Duvar, 
Davanzati Sarayı, Floransa (URL-74). 

 



 

82 İÇ MİMARİDE PERDE 

VE PERDE GÖREVİ GÖREN ELEMANLAR 

 

Şekil 57. Perdenin Depolama Alanlarında Kullanımı (URL-75). 
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3.3. Akustik ve İşitsel Konfor Amaçlı Kullanım 

  

Kitabın başından itibaren sıklıkla belirttiğimiz üzere günümüzde 

pratiklik amacıyla veya yetersiz imkanlardan kaynaklı olarak bir 

mekâna birden fazla işlev yüklenmesi söz konusudur. Bu durumda 

mekânın esnek kullanımını söz konusu olmaktadır. Perdeler, mekânın 

esnek kullanımı sırasında oluşabilecek akustik ve işitsel konfor 

endişelerini gidermede oldukça etkilidirler.  

Aslantaş (2020) tarafından yapılan çalışmada, birbirinden farklı 

işlevlere ve bu işlevler doğrultusunda birbirinden farklı tasarım 

parametresi ve akustik gereksinimleri olan müzik, konuşma/tiyatro, 

opera ve müzikallerin tek bir salonda; yüzeylerde değişken akustik 

sistemleri kullanılarak gerçekleştirilebildiği ve bu sistemlerden birinin, 

ses yutucu niteliğe sahip olan perde sistemleri olduğu belirtilmektedir. 

Yine Arslantaş’ın aynı eserinde Everest ve Pohlmann’ın eserinden 

alıntıladığı görsel (Şekil-59), iç mekânda akustiğin kolay bir şekilde 

değiştirilebildiğini göstermektedir. Ortamda yutuculuğun arttırılması 

istenildiğinde perdeler yuvalarından çıkartılıp, yansıtıcı yüzeyler 

azaltılmaktadır. 
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Şekil 58. Yansıtıcı Yüzeylerin Önüne Çekilebilen Yutucu Perde Sistemleri 

(Aslantaş, 2020). 

Akustik amaçlı perde malzemesinde dikkat edilmesi gereken kumaşın 

gözenekli yapısıdır. Gözenekler ne kadar küçük ve sık ise yutuculuk 

değeri o kadar yükselmektedir.  Akustik amaca hizmet eden perde 

sistemlerinde malzeme olarak kalın dokumalı ve örme kumaşlar tercih 

edilmektedir. Akustik etkiyi arttırmak adına bu kumaşlar katlamalı 

olarak pek çok formda dikilebilmektedirler (Şekil-60).  

  

 
Şekil 59: Anne Kyyrö Quinn Tarafından Tasarlanan Akustik Perde (URL-76). 
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Örme kumaşlar, yapısında boşlukların fazla miktarda olması nedeniyle, 

ses absorbe etmek açısından verimlidirler. Gözenekli olan ve olmayan 

malzemeler karşılaştırıldığında, gözenekli yapıların hücresel 

yapılarından dolayı verimli düzeyde ses absorbe ettikleri 

görülmektedir. Daha iyi performans sergilenmesi adına örme kumaşlar 

kalınlaştırma işlemlerinden geçirilmektedirler. Bu kalınlaştırma 

işlemleri gözeneklerin daha da küçülmesini sağlayarak ses yutucu 

özelliğini arttırmaktadır. Ses yutum katsayısı arttıkça hava geçirgenliği 

direncinin arttığı tespit edilmiştir (Öz ve Köse, 2020: 3-9). Dokuma 

kumaşlarda ise, atkı sıklığı ve kalın iplik kullanımı gözeneklerin 

küçültülmesini sağlamaktadır. Böylelikle hava geçirgenlik değeri 

azaltılıp, ses yutuculuk özelliği arttırılmaktadır (Süvari, 2020: 675). 

Akustik gereksinimlerin dışında iç mekânlarda işitsel konforu sağlamak 

insanın fizyolojik ve psikolojik sağlığı için oldukça önemlidir. Pencere 

yüzeylerinde kullanılan perdeler dış ortamdan gelen sesleri minimize 

etmektedirler. Kullanılacak perde tipi ve malzemesine göre sağlanan 

ses izolasyonu değişkenlik göstermektedir. Kepenkler ve kapaklar, 

dışarıdan gelen gürültüyü azaltmada oldukça etkilidirler. Ancak gelişen 

teknolojiyle beraber kumaş perdelerin de bu konudaki performansları 

oldukça iyi hale gelmiştir. Aynı şekilde bal peteği/ honeycomb 

gölgelikler de ses izolasyonu sağlamada etkili olmaktadırlar. Kumaş 

perdelere eklenen ses yalıtımına sahip astarlar ve bal peteği/ 

honeycomb gölgelikler, kepenk/ kapak kullanımı mecburiyetini ortadan 

kaldırmaktadır.  
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Perdeler işitsel konforu sağlamak adına yalnızca pencere yüzeylerinde 

kullanılmazlar. Açık ofislerde ya da etkinlik salonlarında istenmeyen 

ses geçişlerinin önüne geçilmesi ve konuşulanların gizliliğini sağlamak 

adına kullanımları oldukça fazladır. Bir bakıma bölücü niteliğinde 

kullanılıyor gibi görünseler de temel amaç ses yalıtımı ve işitsel 

konforu sağlamaktır (Şekil-60). Tiyatro ve opera salonlarında 

kullanılan perdeler de akustik konforun ve estetik görselliğin 

sağlanması yanı sıra aynı zamanda sahne kısmında çıkması muhtemel 

bir yangında yangının yayılmasını önleyici özellikler de içermektedirler 

(Şekil- 61, 62, 63). Yine bu salonların girişinde de ses yalıtımlı 

kapıların yanı sıra kadife perdelerin kullanımı salondaki sesin fuaye 

alanına, fuaye alanındaki sesin salona girmesini önlemektedir. 
 

 
Şekil 60: Perdenin Ses Yalıtımında Kullanılmasına Örnekler (URL-77). 
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Şekil 61. Tiyatro ve Opera Salonlarında Sahnede Akustik Perdelerin Kullanımı, 
Kraliyet Opera Binası Londra (URL-78). 
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Şekil 62.  Bir Tiyatro Sahnesinde Farklı İşlevler İçin Kullanılmak Üzere Sırasını 
Bekleyen Perdeler (URL-79). 

 

Şekil 63. Bir Sinema Salonunun Kapısında Akustik Amaçlı Perde Kullanımı  
(URL-80). 
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3.4. Görüntü Yansıtıcı Yüzey (Ekran) Olarak Kullanımı 

Perdeler; sinema ve konferans salonları, ofisler, okullar ve konutlarda 

projeksiyon cihazından yansıtılan görüntülerin oluşturulmasını 

sağlayan yüzeyler olarak da kullanılmaktadır. Sabit, sabit olup 

istenildiğinde yuvasına gizlenebilen ve hareketli çeşitleri mevcuttur. 

Ekran amaçlı perde kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli 

nokta kaliteli bir görüntü elde etmektir. Kumaş yüzeyinin düzgünlüğü, 

kumaşın malzemesi ve rengi görüntü kalitesini doğrudan 

etkilemektedir. 

Kumaş yüzeyinde dalgalanmaları ve kırışıklıkları önlemek için perdeler 

bir çerçeveye gerilir ya da etek kısmına eklenen ağırlık aksesuarlarıyla 

gerginlik elde edilir. Böylelikle kumaş yüzeyinin düzgünlüğü 

sağlanmaktadır. Metal gibi sert çerçevelere gerilen perdeler sabittirler, 

toplanamazlar (fixed frame). Yuvalarına gizlenebilen perdeler 

(motorize ve storlu), kat izleri oluşmaması ve kırışıklıkları önlemek 

adına bir silindir etrafına sarılarak toplanmaktadırlar (Şekil-64). Ayrıca 

motorize ve storlu sistemlere sahip projeksiyon perdelerinin açılıp 

kapanabilme durumunun, esnek kullanımı sağladığını söylemek 

mümkündür. 
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Şekil 64. Solda Sabit Çerçeveli Projeksiyon Perdesi (URL-81), Ortada Storlu 

Projeksiyon Perdesi (URL-82), Sağda Perdenin Katlanma Detayı (URL-83). 

Kumaş malzemesi olarak vinil, PVC, fiberglas ya da HD Progressive® 

gibi malzemeler tercih edilmektedir. Malzeme tercihleri kullanılan 

yansıtıcı cihazın sağladığı HD, UHD, 4K ya da 8K gibi görüntü 

kalitelerine göre belirlenmelidir. Aksi durumlarda yüzey üzerinde 

piksel kayıpları yaşanabilir (URL-83). Örneğin; 4K kalitesinde görüntü 

yansıtan bir projeksiyon cihazında görüntü kalitesini sağlamak için HD 

Progressive malzemeden üretilmiş projeksiyon perdeleri 

kullanılmalıdır. Dokuma malzemelerinin ışık geçirgenliği sebebiyle 

piksel kayıpları olurken, fiberglas malzemelerin girintili yüzeyleri 

piksel kayıplarına sebep olmaktadır (Şekil-65). 
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Şekil 65. Kumaşların Piksel Kayıplarını Gösteren Görsel ve Projeksiyon Perdelerine 

Dair Renkler, Düzenlenmiştir (URL-83, URL-84). 

Kumaş perdenin renk seçiminde karşımıza gain (ışık kazanım) değeri 

çıkmaktadır. Gain değeri, perdenin projeksiyon cihazından yansıtılan 

ışığın parlaklığını hangi oranda geri yansıtacağını ifade etmektedir. Bu 

değer yükseldikçe projeksiyon perdesinden elde edilen görüntünün 

parlaklığı da artmaktadır. Klasik mat beyaz perdelerde gain değeri 1.00-

1.20 arasındadır, yani yüksektir. Ortamdaki ışık miktarının kontrol 

edilemediği durumlarda, özellikle sunum ve eğitim uygulamalarında 

tercih edilmektedir. Kontrast gri perdelerin gain değeri ise 0.85-0.95 
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aralığındadır.  Kontrast gri projeksiyon perdelerinin en büyük avantajı 

adından da anlaşılacağı gibi projeksiyon cihazının kontrast 

performansını hissedilir derecede artırmasıdır. Bu perdeler çoğunlukla 

ev sinema uygulamalarında tercih edilmektedir (URL-83, URL-84). 

Belirtilen ifadelerden, projeksiyon perdesi tercihinde ve kullanımında; 

yansıtıcı cihazın özelliği, bulunulan ortamın ışık seviyesi ve bunun 

kontrol edilip edilmediği, kumaşın ışık geçirgenliği ve iç mekânda 

esnek kullanıma gerek olup olmadığının bilinmesinin oldukça önemli 

olduğu görülmektedir. 

Günümüzde görüntü yansıtıcı yüzey olarak perdenin kullanımına bir 

başka örnek de “yeşil perde” uygulamasıdır. Yeşil perde tekniği                  

(chromakey) yeşil bir fon önünde gerçekleştirilen çekimlerden elde 

edilen görüntülerden, yeşil fonun silinerek, yerine istenen görüntülerin 

eklenmesi tekniği olarak tanımlanmaktadır. Fonda tek bir renk olması, 

o görüntünün silinmesini kolaylaştırır. Böylece iki farklı görüntü 

rahatça birleştirilebilir. Bu perde iki veya daha fazla birbirinden 

bağımsız çekilen görüntüyü aynı ortamda göstermemizi ve sanal bir 

mekân oluşturmamızı sağlar. Böylece dünyanın herhangi bir yerine 

bütün ekipmanları ve ekibi taşımadan kolay ve ucuz bir çekim imkânı 

sağlanmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmeler neticesinde yeşil 

perde tekniği bir perde olmaktan çıkarak mekânsal bir stüdyo tekniği 

olarak kullanılmaya başlanmıştır (Şekil- 66).  
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Şekil 66. Yeşil Perde Kullanımı (URL-85). 

3.5. Estetik Amaçlı Kullanımı 
 

Sanayi Devrimiyle birlikte, ucuz maliyete ve pazar unsuruna önem 

verilmesiyle el sanatları gerilemeye başlamıştır. Aynı zamanda gelişen 

teknolojinin getirileri bir sektör halini almış, estetik değer olgusunun 

önüne geçmiştir. 19. yüzyılda teknolojinin gelişmesine tepki olarak 

ortaya çıkan “Arts and Crafts” hareketi ucuz maliyetin, el sanatlarının 

ve estetiğin önüne geçmesi sonucu oluşmuş bir sanat hareketidir. 

Tasarımda estetiğin tekrar geri gelmesi ve geçmişe özlemle başlatılan 

bu hareketi Art Nouveau, Art Deco gibi sanat hareketleri/akımları takip 

etmiştir. William Morris önderliğinde başlayan bu sanat hareketi ile 

tekstil tasarımında tekrar klasik ve estetik kalitesi yüksek desen 

tasarımlarının yapıldığı bir dönem yaşanmıştır (Yüce, 2015: 6). Ancak 

Modernizm’e geçilen sürede işlevsellik ön planda tutularak estetik 
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olgusu geri plana bırakılmıştır. Çoğu zaman donatılar üzerindeki 

işlevsel endişeler estetik tasarımların önüne geçmektedir. Ancak 

günümüz teknolojileriyle işlevsel donatılar estetik görünüme sahip 

olabilmektedirler. Bunun en iyi örneklerini perde ve perde görevi gören 

elemanlarda görmekteyiz. Geliştirilen malzeme ve çalışma sistemleri, 

kurgulanan iç mekân konseptlerini destekleyen estetik görünümlerin 

işlevsel niteliğe sahip olmasını sağlamaktadır. Bu sayede bütüncül 

konsept tasarımını iç mekânlarda hayata geçirmek oldukça 

kolaylaşmaktadır. İşlevsel ve estetik endişelerin bir arada giderilme-

sinde akıllı tekstiller kurtarıcı rolündedir. 

 

Akıllı tekstiller; ısı, sıcaklık, basınç, elektromanyetik dalgalar, ses ve 

ses ötesi dalgalar, hareket gibi etkileri algılayan ve tepki veren, bu 

özelliklerinin yanı sıra tekstil ürünlerinin koruma ve süsleme 

özelliklerine de sahip olan tekstil ürünleridir (Emek, 2004: 9). İşlevsel 

endişelerin yoğun olduğu iç mekânlarda perde malzemeleri akıllı 

tekstillerden seçilerek, belirlenen konsept doğrultusunda perde tipleri 

tek başlarına ya da birbirleri ile kombinlenerek kullanılabilirler. Elbette 

ki perdeler işlevsel niteliğe sahip olmak zorunda değildir. Burada 

değinilmek istenen perdelerin yalnızca estetik amaca hizmet 

edebileceği gibi işlevsel nitelikler kazandırılarak hem estetik hem de 

işlevsel özellikleri aynı anda taşıyabileceğini belirtmektir (Şekil-67). 
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Şekil 67.  Solda Yalnızca Estetik Amaçlı Kullanılan ve Sabit Olan Perde, Ortada 
Karartma İşlevi Olan ve Estetik Olarak Kullanılan Perde, Sağda Jaluzi ve Kumaş 

Perdenin Kombinlenerek Kullanımı Hem İşlevselliği Hemde Estetiği Sağlamaktadır 
(Window Fashions, Randal, 2020). 

 

Isı, su, ses ve yangın problemlerinin kontrol altına alınmasında 

kullanılan malzeme ve detaylar genellikle işlevsel amaçlı olup, estetik 

değildir. Oysa bir tasarımcının her türlü mekânda belli konfor 

koşullarını sağlarken, fonksiyona uygun olarak atmosfer yaratması ve 

estetik açıdan farklılıklar sunabilmesi beklenir (Kayan ve Tekin, 2012: 

220). 

 

Perdelerde estetik ve işlevsel nitelikleri bir arada sağlayan malzemeler 

yalnızca akıllı tekstiller değildir. Tek başına bile estetik görünüme sahip 

olabilen ahşap kepenk ve kapaklar da işlevsel niteliktedir. Perde 

tiplerinde ışık, ısı ve ses endişelerini gidermede etkili olduğu ifade 

edilen kepenk ve kapaklar, kumaş perdeler kadar estetik görünüme 

katkı sağlayabilir ve iç mekân konsepti ile bütünleşebilirler (Şekil-68). 
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Şekil 68: Estetik ve İşlevsel Kepenk ve Kapak Örnekleri  

(URL-86, URL-87, URL-88). 
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4. BÖLÜM 

PERDE VE PERDE GÖREVİ GÖREN ELEMANLARIN 

MEKÂNDA KULLANIM ÖRNEKLERİ 

Perde ve perde görevi gören elemanların mekânda kullanım örnekleri 

tarihin en eski çağlarından günümüze dek oldukça yaygındır ve çok 

farklı mekânlarda değişik amaçlarla kullanılmaktadır.  Bu önemli 

mekânlardan biri Kâbe’dir. İç mekânı dört köşe bir oda görünümünde 

olan Kâbe’nin tavan ve duvarları, yukarıdan zemindeki mermer 

kaplamalara kadar inen çepeçevre kırmızı atlastan yapılmış bir perde ile 

örtülüdür (Şekil- 70). Bu perdenin malzemesi saf ve doğaldır ve üzerine 

Kur’an ayetleri altın ve gümüş ipliklerle işlenmiştir. Üzerinde altın 

rengi ile “Ya Hay Ya Kayyum”, “Ya Rahman Ya Rahim” ve 

“Elhamdulillah Rabbil Alemin” yazmaktadır. Perde sıklıkla 

yenilenmektedir. Perdenin yenilenmesi için hususi bir atölye 

bulunmaktadır (Şekil- 69).  

Kâbe perdedarlığı ise önemli bir görevdir. “Perdedar” Farsça kökenli 

bir sözcük olup; eskiden büyük bir kimsenin kapısında bekleyen ve içeri 

gireceklere kapı perdesini açan kimse, kapıcı, perdeci olarak 

tanımlanmaktadır. Buradan da anlaşılmaktadır ki; eski dönemlerde 

perde kapılarda kullanılmakla birlikte, önemli mekânların kapısında 

önemli görevlere de isim vermiştir.  

Çadırlarda ve tek odadan oluşan evlerde mekânı bölen perde “hıdr” 

olarak isimlendirildiğinden Hz. Peygamber kadınlara hitap ederken 
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zaman zaman “yâ zevâte’l-hudûr” (ey perde ehli) ifadesini kullanmıştır. 

Kur’an’da, “Ey iman edenler! ... Peygamber’in hanımlarından bir şey 

istediğiniz zaman hicâb arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz 

hem onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır” (el-Ahzâb 33/53) 

meâlindeki âyette yer alan “hicâb” kelimesiyle içteki hıdr ve dış 

kapıdaki perde kastedilmiştir (Özaydın & Bozkurt, 1997: 128-152). 

 

Şekil 69. Kâbe Örtü ve Perdesinin Dokunduğu Atölye (URL-89). 
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Şekil 70. Kâbe Kapısının Sırma İşlemeli Perdesi (URL-90). 
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İç mekân düzenlemesinde harem ve selâmlık ayırımının farklı 

şekillerde yapıldığı görülmektedir. Ancak, en ilkel biçimiyle tek 

mekândan oluşan evde bile cinsiyet ayırımı perde gibi bir engelle 

sağlanmıştır. 

Tek mekânlı barınma üniteleri örnekleri denilince akla ilk gelen Orta 

Asya ve göçebe Türk kültürünün barınma mekânı olan ve “Yurt” olarak 

isimlendirilen çadırlar olmaktadır. Bu çadırlarda erkek ve kadının 

yaşam alanı gerektiğinde perde ile ayrılmaktadır. Aynı şekilde 

ebeveynlerin yatma alanı perde ile genel yaşam alanından ayrılmaktadır 

(Demirarslan, 2017: 987-997) (Şekil- 71). Kapıda da gerektiğinde rulo 

halinde yukarı toplanan keçeden bir perde bulunur. 

 

Şekil 71. Bir Kazak Çadırında Yatma Alanının Perde ile Ayrımı (URL-91). 
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Geleneksel Türk yaşamında dokumacılığın önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Dokumacılık Anadolu topraklarında ve çevresinde 

olduğu gibi Orta Asya’da da Türklerin önemli zanaatlerinden biri 

olmuştur. Bu nedenle geleneksel Türk evinde dokuma ürünlerinin eşsiz 

örnekleri ölçülü bir şekilde kullanılmıştır. Ölçülü bir şekilde kullanım 

gerektiği yerde ve gerektiği şekilde kullanımı, diğer bir ifadeyle işlevsel 

kullanımı tanımlamaktadır. Geleneksel Türk evinde minder örtüleri, 

yastıklar, halı, kilim ve perdelerde dokuma ürünlerini görmek 

mümkündür. Genellikle perdeler beyaz keten ya da pamuklu kumaştan 

ve “delik işi” olarak isimlendirilen bir işleme ile yapılmıştır. 

19.yüzyılın ikinci yarısından sonra ise konutlarda Avrupa’dan ithal stor 

perdeler ve Hereke Fabrikası’nda dokunmuş jakarlı kumaşların perde 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Bugün Safranbolu yöresindeki bazı 

evlerde ve Osmanlı Saraylarında bu perde örneklerini görmek 

mümkündür (Demirarslan, 2018: 201-219). Depolama alanlarının önü 

perde ile kapatılırken, oda kapılarının önüne de ısı yalıtımı açısından 

perde asılmaktaydı. Türk evinde ayrıca eyvan ve hayat’ın önüne de 

perde asılmaktaydı. Bu perde hem mahremiyeti sağlarken aynı 

zamanda da ısı yalıtımı sağlamaktaydı. Ocakların da ağız kısmı ocak 

kullanılmadığı zamanlarda “yaşmak” olarak isimlendirilen bir perde ile 

örtülmekteydi. Geleneksel Türk evinde tahta perdeler de dikkati 

çekmektedir. “Cini”, “daraba”, “taftal” olarak isimlendirilen bu tahta 

perdeler mekân bölücü elemanlar olarak kullanılmıştır (Kuban, 1995: 

52). Pencereler ise genellikle dışardan kapaklarla örtülürken bazı 

evlerin pencerelerinde tam ya da yarım kafesler mahremiyet amaçlı 

kullanılmaktaydı (Şekil-72, 73, 74).  
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Şekil 72. Geleneksel Türk Evinde Pencere ve Perde Kullanımı, Safranbolu  

( Deniz Demirarslan,2011). 

 
Şekil 73. Geleneksel Türk Evinde Pencere ve Perde Kullanımı, Safranbolu  

(Deniz Demirarslan,2011). 
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Şekil 74. Geleneksel Türk Evinde Pencere ve Perde Kullanımı, Safranbolu  

(Deniz Demirarslan,2011). 

 

 
Şekil 75. Geleneksel Türk Evinde Pencere ve Perde Kullanımı, Safranbolu 

 (Deniz Demirarslan,2011). 
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Şekil 76. Geleneksel Türk Evinde Pencerede Ahşap Kapakların Kullanımı, 

Safranbolu (Deniz Demirarslan, 2011). 

 

Osmanlı Saraylarında da perde ve perde görevi gören elemanların 

benzer kullanımları görülmektedir. Sultanahmet Mehterhane Kasrında, 

saraylar ve daire-i hümayunlar için; perdeler ve döşemelik kumaşlar 

dokunmaktaydı (Tezcan, 2011: 120-127). Osmanlıların erken 

dönemlerinden itibaren çadırlarda dokuma yaygılar ve perdeler 

kullandıkları bilinmektedir. Yıldırım Bayezid’in çadırının ipekli bir 

çadır perdesinin on arşın büyüklüğünde ve yekpare bir sanat eseri 

olduğu belirtilmektedir (Tezcan, 1997: 120-127). Topkapı Sarayı’nda 

İstanbul’un soğuk ve rüzgârlı kış günlerinde iç mekânı sedef kakma 

işçilikli ahşap kapaklar ile korumak mümkündü. Ancak özellikle 17. 

Yüzyıldan itibaren pencerelerde de perdeler yaygın bir şekilde 

kullanılmıştır. Açık alanlardaki etkinliklerde kadın ve erkeklerin 

bulundukları alanlar da mahremiyet açısından perdeler ile ayrılmıştır 

(Şekil- 77,78,79).  
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Şekil 77. Topkapı Sarayı Pencerelerinde Ahşap Kapakların Kullanımı  
(Deniz Demirarslan, 2012). 
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Şekil 78. Topkapı Sarayı’nda Ahşap Kapakların Kullanımı  
(Deniz Demirarslan, 2012). 
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Şekil 79. Topkapı Saray Mustafa Paşa Köşkü (URL-92). 

Topkapı Sarayı’nda perdelerde kırmızı renk ağırlıklı olarak 

kullanılmıştır (Şekil- 79). Revaklara asılı perdelerin yanı sıra Arz 

Odası’nın da perdeleri kırmızıydı. Arz Odasında yapılan Devlet 

işlerinin görüşülmesi sırasında padişahın toplantıyı dinleyip 

dinlemediğini hiç kimse bilmezdi. Çünkü padişahın bulunduğu odanın 

penceresi bir perdeyle örtülü olurdu. Padişah, hoşuna gitmeyen bir karar 

alındığında perdeyi açar ve Arz Odası’na geçerdi. Bu toplantının sona 

ermesi anlamına gelirdi ve Kubbealtı vezirleri hemen Arz Odası’na 

padişahın huzuruna çıkarlardı. Padişahların Saray’daki resmi odası olan 

Arz Odası aynı zamanda elçilerin huzura kabul edildikleri yerdi. 
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Yapımında dönemin mimari alanında önemli ve meşhur isimleri 

Abdülhalim Bey, Altunizade İsmail Zühtü Paşa, Karabet Balyan, 

Ohannes Serveryan, Nikoğos Balyan ve James William Smith, 

dekorasyonunda Charles Séchan’nın görev aldığı Dolmabahçe 

Sarayı’nda ise döşemelik ve perde kumaşları ile halıların büyük 

çoğunluğu Hereke Fabrikası ürünleridir. Hereke Fabrikası’nda üretilen 

döşemelik ve perdelik kumaşları çoğunlukla ipektir. İpek ipliğin yanı 

sıra ince ipek ipliğine altın veya gümüş tel sarılarak oluşturulan bir iplik 

olan klaptan eski dönem Hereke dokumalarında sıkça kullanılmıştır. 

Fabrikanın kullandığı klaptan ipliği üretmek için gerekli gümüşler 

Avrupa’dan getirilmiştir. Milli Saraylar’ da sürdürülen çalışmalar 

sırasında yıprandığı için depoya kaldırılan perdeler arasında pek çok 

desenin klaptanlı olarak imal edilmiş olduğu görülmektedir. Perdelerin 

çoğunda düz atlaslar ve kadifeler kullanılmıştır. İşlemeler ve aplikelerle 

bezenmiş, şeritler, perde bağları ve ponponlarla zenginleştirilmiştir 

(Algan, 2005:40).  

Bu sarayda 19.yüzyılda Osmanlı toplumunda yaşanan Batılılaşma 

hareketinin etkisi ile iç mekânın dekorasyonunda pencerelerde çeşitli 

kumaşlardan yapılmış perdeler kullanılırken; haremde bulunan bazı 

kanopili yataklarda da perdeler iç mekânın dekorasyonunun 

tamamlayıcısı olmuştur.  Selamlık bölümünün en önemli mekânı olan 

Devletin protokol salonu olarak hizmet veren Medhal Salonu’nun 

perdelerinde Osmanlı’nın protokol rengi olan kırmızı renk ağırlıklı 

olarak kullanılmıştır. Perdeler kırmızı zemin üzerine sarı sim işlemeli 

olup yere kadar uzanmaktadır. Bir diğer kabul salonu olan Süfera 
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Salonu’nda ise krem rengi ve tonları dekorasyonda hâkimdir. Lakeli 

kornişlere asılı perdeler ve perdeler ile takım olan döşemeliklerde 

kullanılan süsen çiçeği desenli krem rengi Hereke kumaşı bu salonda 

aydınlık bir etki yaratmaktadır. Genellikle de Sarayın mekânlarında 

perdelerin döşemelik kumaşlar ile aynı olduğu ve dekorasyonda renk 

ve desen açısından bütünlük sağladıkları gözlemlenmektedir.  

Sarayda Ulu Önder Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odada 

yatağın başucunda yukarıdan aşağı inen perde penceredeki perdeler ile 

uyum içindedir. Sarayın çeşitli salon ve odalarında ise kumaş kaplı ya 

da şinozeri6 işçiliği ile yapılmış paravanlar mahremiyeti ve bölme 

işlevini sağlamak amaçlı kullanılmıştır. Görülmektedir ki; Dolmabahçe 

Sarayı’nın Selamlık girişinden itibaren tüm mekânlarında Hereke 

ürünleri yerdeki halılardan başlayıp, mobilya döşemesindeki ipekli 

kumaştan drapeli perdelerle tavana kadar uzanan vazgeçilmez bir unsur 

olarak öne çıkmaktadır. Aynalıkavak Kasrı, Ihlamur Kasırları, Küçüksu 

Kasrı, Beylerbeyi Sarayı, Maslak Kasırları, Yıldız Sarayı gibi Osmanlı 

sultanlarının mülklerinde seçkin Hereke halılarının yanı sıra gerek 

mobilya döşemesinde gerek perdelerde Hereke dokumalarına yer 

verilmiştir. Dolmabahçe Sarayı’nda olduğu gibi bugün Milli Saraylar 

bünyesinde bulunan tüm bu yapılarda dikkati çeken nokta pek çok 

önemli mekânda mobilya döşemesi ve perdenin bir örnek kumaştan 

yapılarak görsel bir bütünlük sağlanmış olmasıdır. Mekânların değerleri 

seçilen kumaşların rengiyle de vurgulanmıştır. Örneğin, Dolmabahçe 

 
6 Şinozeri , özellikle dekoratif sanatlarda, bahçe tasarımında, mimaride, edebiyatta, 

tiyatroda ve müzikte Çin ve diğer Doğu Asya sanat geleneklerinin Avrupa yorumu ve 
taklididir. 
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Sarayı’nın büyük kabul salonları hem Selamlık ’ta hem de Harem-i 

Hümayun’da protokol rengi olan kırmızının adıyla “Kırmızı Salon” 

olarak anılırlar. Mekâna adını veren kırmızı renk ise, değerli Hereke 

dokumalarıyla sağlanmıştır (Algan, 2005: 40) (Şekil- 80). 

 

Şekil 80. Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu Perdeleri (URL-93). 

 

Şekil 81. Dolmabahçe Sarayı Harem Odalarında Yataklarda Perde Kullanımı (URL-

93).                    
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Şekil 82. Dolmabahçe Sarayında Altın Varaklı Kornişler, Perde ve Döşemelikler 
(Deniz Demirarslan, 2006). 

 

 

Şekil 83. Dolmabahçe Sarayı Atatürk’ün Odası’nda Perde Kullanımı                         
( URL-93). 
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Şekil 84. Dolmabahçe Sarayı’nda Perde ve Döşemeliklerde Kumaş, Renk, Motif 
Birliği Bulunmaktadır (URL-94). 

 

 



  

 

 113 

 

Şekil 85. Dolmabahçe Sarayı’nda Paravanların Mekân Bölücü Olarak Kullanımı 
 (Demirarslan, 2006). 
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Batı’nın saraylarında da Barok dönemden itibaren perde iç mekânda 

döşemelik kumaşlar ile birlikte dekorasyonun tamamlayıcısı olmuştur. 

Bu sarayların en ünlü olanları hiç kuşkusuz Buckingham Sarayı ve 

Versay Sarayı’dır. Westminster şehrinde bulunan Buckingham 

Sarayı’nın geçmişi 1703 yılına dayanmaktadır. 19.yüzyılda mimar John 

Nash ve Edward Blore tarafından yapılan ilaveler ile şimdiki halini 

almıştır. Sarayın taht odası yerden tavana kadar kırmızı duvar kağıtları, 

pencerede kırmızı ve altın simli perdeler ve özellikle de tahtın arkasında 

yer alan, statü ve asalet belirten kırmızı perdeler ve altın varak kornişi 

ile ünlüdür (Şekil-86).  

Fransız İmparatoru Eugiene’nin Buckingham Sarayı’nı ziyareti için 

düzenlenen odanın suluboya ile renklendirilmiş çiziminde mavi 

perdelerin odanın tefrişatına uygun olarak pencerede ve kapıda 

kullanıldığı ve kanopili yatağın kırmızı perde ile vurgulandığı 

görülmektedir (Şekil- 87). Günümüzde de sarayın perdelerinin bakım, 

onarımını yapan ve perde işleri ile ilgilenen özel bir perdecisi 

bulunmaktadır (URL-95). Kraliyete ait diğer saray ve şatolarda 

kullanılmış perdeler de oldukça önemlidir (Şekil- 88). 
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Şekil 86. Buckingham Sarayı Taht Odası (URL-95). 
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Şekil 87. Fransız İmparatoriçesi Eugiene’nin Buckingham Sarayı Ziyareti İçin 
Hazırlanan Odanın Tasarımında Perdeler (1855, Tasarım James Roberts)  

(URL-96). 

 

 

Şekil 88. Windsor Kalesi Kraliçe Odası (URL-97). 
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Versay Sarayı’nda XIV. Louis ve XV. Louis’nin yatak odaları kanopili 

yatakların etrafındaki perdeler, perdeler ile takım ya da uyumlu duvar 

kağıtları, döşemelikler ve paravanları ile ünlüdür. XIV.Louis ve Marie 

Antoinette’nin yatak odalarındaki perdeler duvar kâğıdı ile aynı renk ve 

desendedir. Büyük yemek odasının pencerelerinde ise içerde yere kadar 

uzanan ahşap kapaklar ile perde görevi sağlanmıştır (Şekil-89, 90).  

 

 

Şekil 89. XIV. Louis’nin Yatak Odası ve Tefrişatı (URL-98). 
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Şekil 90. Versay Sarayı Yemek Odası (URL-99). 

 

Şekil 91. XV. Louis’in Yatak Odası (URL-100).  
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Yapımına 1792 yılında başlanan ve 1800 yılında inşaatı tamamlanan, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington’daki resmi ikametgahında 

ana çalışma ve temsil mekânı olarak bilinen Oval Ofis incelendiğinde 

her başkan döneminde iç mekânın yeniden tasarlanarak düzenlendiği, 

değişen tasarımla biçimlenen perdelerin çeşidi ve kullanılan renkleri ile 

başkanların topluma siyasi mesajlarını yansıttıkları gözlemlenmektedir. 

Bazı başkanlar altın rengi perdelikler tercih ederken bazıları daha sade 

ve yalın perdeler kullanmışlardır. Perdeler Başkanların kişilik yapıları 

ve iletişim üslupları ile yakından ilgilidir.  

 

Şekil 92. Oval Ofisin Farklı Başkanlık Dönemlerinde Farklı Tasarımı ve Perdeler 
(URL-101). 
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Örneklerin incelenmesinden de anlaşıldığı üzere perdenin işlevsel 

görevlerinin dışında mekânın önemi ve mekân kullanıcısının statüsünü 

vurgulama, birey ve toplumlar ile iletişim kurma, mekâna estetik değer 

katma gibi özellikleri bulunmaktadır. O nedenle, perdenin iç mekânın 

tasarımında tasarımın ilk aşamasından itibaren ele alınarak mekânı 

oluşturan diğer öğeler ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. İç 

mekânın işlevi ve tasarım felsefesi/konseptine uygun bir şekilde 

düşünülmesi gereken perde ve perde görevi gören tüm elemanların 

kullanımı ne yazık ki son dönemlerde sadece basit bir dekorasyon 

uygulaması olarak nitelendirildiği için iç mimarlar tarafından göz ardı 

edilmektedir. Oysa ki; perdeler ve perde görevi gören tüm elemanlar 

(kapak, kepenk, ekran perdeleri, bölücü elemanlar, paravanlar vb.) 

mekânın estetik, işlevsel, hiyerarşik, iletişim, yalıtım, sanatsal vb. 

amaçlarla tamamlayıcısıdır. Tüm bu elemanlar tasarımın en başından 

itibaren daha eskiz safhasında tasarım üslubunun çizgisel ve biçimsel 

özelliklerine bağlı olarak şekillendirilmelidir. 

İç mimarlıkta perde seçiminde; 

 Mekânın işlevi/işlevleri, kullanım amacı, 
 Mekânın kullanıcısının yaş, cinsiyet, ekonomik ve eğitim 

durumu gibi demografik veriler, 

 Mekânın tasarım üslubu (stil), tasarım konsepti, 
 Mekânın doğal ışık durumu ve yapay ışık düzeni, 
 Mekânın yönü: Doğu, Batı, Kuzey, Güney vb. 
 Mekânı oluşturan öğeler ve donatı elemanlarında kullanılan 

renkler, 

 Mekânı oluşturan öğeler ve donatı elemanlarında kullanılan 
malzemeler ve doku, 

 Mekânın ısı ve akustik konfor koşulları, 
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 Pencere vb. perde ve perde elemanı gören elemanların 
kullanılacağı yüzeylerin ölçü, biçim ve tasarım özellikleri, 

 Mekanizma özellikleri, 
 Moda, trend gibi hususlar etkili olmaktadır. 

 

Perde ve perde görevi görecek bir elemanın iç mekânda kullanımında 

zemin, duvar ve tavan rengi, malzeme ve dokusu, mekânda yer alan 

mobilyalarla, halı, kilim, yastık, döşemelik gibi diğer tekstil ürünleri ile 

uyumu, perde açılış şekline göre perde türü, perde kumaşı, mekanizma, 

pencerenin yapısı ve mekânın tasarım üslubu dikkate alınarak tasarım 

gerçekleştirilmelidir. Özellikle duvar rengi ile uyum ön planda 

tutulmaktadır. Duvar rengi ile perde renginin zıt renklerden seçilmesi 

ya da duvar veya perdenin algı olarak ön plana çıkmasını sağlayacak 

renk kombinasyonlarının tercih edilmesi doğru bir uygulama olacaktır. 

Desenli kumaşlı koltuklar ile düz kumaş perdeler, düz kumaş koltuklar 

ile desenli perdeler kullanılabilir. Küçük mekânlarda daha açık ve 

pastel tonlarda perdelerin tercih edilmesi mekânın daha büyük 

algılanmasına yardımcı olacaktır. Kumaş ya da perde ve perde görevi 

gören elemanları oluşturan diğer malzemelerin kolay temizlenebilir, 

bakım ve onarımının kolay olacak türden olması gerekmektedir. 

Ayrıca, kullanılan malzemenin tutuşma derecesinin yüksek olması 

yangın durumunda perde ve perde görevi gören elemanların geç 

tutuşarak yangının yayılmasını önlemesi açısından önemlidir.  

Perde ve perde görevi gören elemanların mekanizmalarının seçiminde 

montajının kolay olması, bakım ve onarımlarının kolayca 

gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.  
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Perdelerin boy ve genişlik ölçülerinin belirlenmesinde pencere 

boyutları elbette etkili olmaktadır. Perdenin pencere boyutlarına uygun 

olması gerekmekle birlikte aynı zamanda pencere önünde yer alan 

radyatörler ile olan ilişkisi muhakkak düşünülmelidir. Radyatörün 

önünün perde ile kapatılması iç mekânın yeterli oranda ısınmasını 

engelleyecektir. Bazı durumlarda da pencereyi tamamen kapatan 

perdeler ısı yalıtımı için de fayda sağlayacaktır. Bu durum mekânın 

şekli ve özelliklerine göre karar alınmasını gerektirmektedir. 

Pencerelerin ve mekânın baktığı yön de perde ve perde görevi gören 

elemanların seçiminde önemlidir. Örneğin; Doğu yönüne bakan bir 

yatak odasının penceresinin sabahları direk güneş ışığı alınması 

mekânın kullanıcısını rahatsız edip uyandırmaması amaçlı perdeler gün 

ışığı geçirmeyecek bir kalınlık ve renkte yapılabilir. Ya da Batı yönüne 

bakan bir salonun öğleden sonra akşam güneşinden etkilenmesi 

istenmeyebilir. Kuzey yönüne bakan bir oda Kuzey rüzgârlarına açık 

olduğu için daha soğuk olacağından kalın perdeler kullanılarak ısı 

yalıtımına katkıda bulunmak mümkündür. Kapaklar ve kepenkler de ise 

pencerelerin su ve geçirmezlik özellikleri, duvar malzemesi ve denizlik 

ile olan yalıtım, işlevsel ve estetik ilişki ön plandadır.  

En kullanışlı perde mekâna ve tasarıma göre değişir. Örneğin; stor 

perde en iyi perdedir ya da tül perde en doğru seçimdir gibi genel 

ifadeler tasarımda dikkate alınmamalıdır. En kullanışlı perde, perdeyi 

kullanacağınız mekânın ihtiyaçlarını size göre en iyi karşılayan 

perdedir. Genel bir anlamda bunun tek bir perde çeşidine indirgenmesi 

yanlış olacaktır. 
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5. BÖLÜM 

RESİM SANATINDA PERDE VE PERDE GÖREVİ GÖREN 
ELEMANLARIN TASVİRİ  

 

Resim sanatında çok sayıda ressam kompozisyonunda perdenin yer 

aldığı çok farklı üsluplarda resimler çalışmışlardır. Bu resimlerin 

incelenmesiyle perde ve perde görevi gören elemanların kullanım 

şeklini irdelemek mümkündür. Ressamların resimlerinde 

kompozisyonda perde çizmekte adeta yarıştıkları görülmektedir. Bu 

perdelerin çoğunluğu oldukça gerçekçidir. Gerçek bir perdenin rengini, 

parlaklığını, yumuşaklığını, desenlerini, asaletini hissetmek 

mümkündür. Bu nedenle, bu resimler bizlere tarihsel süreçte perde ve 

perde görevi gören elemanların kullanım şeklini, türlerini, biçimsel 

özelliklerini irdeleyebileceğimiz görsel belgeleri oluşturmaktadırlar.   

Örneğin; Ressam Daret’in (1404-1470) tablosunda dönemin teknolojik 

ve mekânsal özelliklerine paralel olarak pencerelerde ahşap kapak 

kullanıldığına ilişkin bir görsel belge görülmektedir (Şekil-93). Adriaen 

van der Spelt’in  (1630–81) “Trompe-l’Oeil Still Life with a Flower 

Garland and a Curtain” (1658) isimli tablosunda mavi ipek perdeyi askı 

çubuğuna bağlayan halkaları ve kırışıklıkları ile detaylıca görmek 

mümkündür. Resim, 17. Yüzyıl iç mekânında perde türü ve asılma şekli 

hakkında bilgi vermektedir (Şekil- 94).  

Cornelis de Man (1621-1706)’ resimleri ise perde kullanımı açısından 

çok ilginç veriler barındırmaktadır. Pencere önünde dikiş diken bir 

kadın ve kitap okuyan adamı konu alan resimde pencerede perde 

bulunmamasına karşın duvarda asılı olan tablonun önünde bir perde 
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bulunduğu dikkati çekmektedir (Şekil-95). Dönemin iç mekanlarında 

değerli eşyalar gün ışığı ve ortam koşullarından zarar görmemesi için 

perde ile örtülmekte gerektiğinde açılmaktaydı. Pencerenin yanındaki 

tablonun üzerinde bir perde olmayışı tablo üzerine direk gün ışığı 

gelmeyişi nedeniyledir. Yine aynı ressamın bir başka tablosunda 

pencerelerde perde yoktur, pencereler dışarıdan ahşap kapaklar ile 

örtülüdür (Şekil-96).  

 

Şekil 93. “The Virgin and Child in an Interior” (1435), Jacques Daret  
(Doğanay,2014). 
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Şekil 94. Adriaen van der Spelt’in (1630–81) ‘Trompe-l’Oeil Still Life with a 
Flower Garland and a Curtain’ (1658) İsimli Tablosu (Doğanay,2014). 

 



 

126 İÇ MİMARİDE PERDE 

VE PERDE GÖREVİ GÖREN ELEMANLAR 

 

Şekil 95. Cornelis de Man’in Tablosunda Perde Kullanımı (Farthing, 2007). 
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Şekil 96. Cornelis de Man’in Tablosunda Pencerede Ahşap Kapak Kullanımı 
(Farthing, 2007). 
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Johannes Vermeer’in (1632-75) “The Art of Painting” (1666–68) isimli 

tablosunda mavi zemin üzerine sarı desenli perdenin iki mekânı 

birbirinden ayırmak için kullanıldığı görülmektedir (Şekil-97). Aynı 

zamanda karşı duvarda asılı ve tablo olarak kullanılan bir perde de 

bulunmaktadır. Yine Vermeer’in bir başka tablosunda perdenin hem 

pencerede ışık ve ısı kontrolü amaçlı hem de askı sitemiyle birlikte 

detaylıca işlenerek oda bölücü amaçlı kullanıldığı açıkça görülmektedir 

(Şekil- 97).   

 
 

Şekil 97. Johannes Vermeer’in  (1632-75) “The Art of Painting” (1666–68) İsimli 
Tablosunda Perdeler (Schütz, 2017). 
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Şekil 98. “Pencere Önünde Mektup Okuyan Kız”, Vermeer (1658) (Schütz, 2017). 
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Şekil 99. ‘The Spinners’, (1655–60) Diego Velazquez (1599–1660)  

(Lopez &Delanda, 2014). 

 

Velazquez’in (1599-1660) “The Spinners” adlı tablosunda da ön planda 

yer alan turuncu perde mekânı ayırmakta kullanılırken resmin odak 

noktasındaki dip mekânda ise duvar kaplaması olarak kullanıldığı 

dikkati çekmektedir (Şekil-98). Gerrit Dou’nun (1613-1675) 1655 

yılında yapmış olduğu tablosunda da perdenin pencerede değil, mekân 

bölücüsü olarak kullanılması ilginçtir (Şekil-100). James Hayllar 

(1829-1920) “May Day” isimli tablosunda pencere önünde bir tül perde 

tasvir etmiştir. İç mekân bu tül perde sayesinde oldukça aydınlıktır 

(Şekil- 101). Salvador Dali’nin “Mae West” tablosunda görsel bir 

illüzyon sürrealist anlayışla sunulmaktadır. Mae West’in portresinde 

aynı zamanda bir interiyor resim ortaya koyan sanatçı salona geçişte 

geçişi vurgulamak üzere Mae West’in saçlarını bir perde olarak 

hissettirmiştir (Şekil-102). Ünlü Türk ressamı Bedri Rahmi Eyüboğlu 

ise perdelere olan ilgisini resimlerinde değil; resimlerini perdelerde 

yaşatmıştır. Kendi baskı resimleri perdelerin motiflerini oluşturmuştur 
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(Şekil-103). Bu ve bunun gibi örnekler çoğaltılabilir ve bu örneklerde 

perde ve perde görevi gören elemanların kullanımı için çokça inceleme 

yapılabilir.  
 

 

 
Şekil 100. Gerrit Dou ve “A Woman Playing a Clavichord”, İsimli Tablosu, 1665 

(Farthing, 2007).  
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Şekil 101. James Hayllar (1829- 1920) “May Day” Tablosu” (Farthing, 2007). 

 
Şekil 102. Salvador Dali ve “ Mae West” Tablosu (1934-1935). 
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Şekil 103. Bedri Rahmi Eyüboğlu Yazmalarından Yapmış Olduğu Perdeler  

(URL-101). 

 

Çağdaş sanat kapsamında enstalasyon sanatı perdeyi eser oluşturmada en fazla 

kullanan sanatlardandır. Kumaş, ip ve hatta çelik malzeme gibi çok farklı 

malzemeler kullanılarak perdeler ile mekanlar oluşturulmakta ve mekân algısı 

yaratılmaktadır. Hatta binaların, yerleşim alanlarının perdeler ile örtülerek bir 

sanat temasına döndürülmesi söz konusudur (Şekil- 104, 105 ve 106).  

 

 
Şekil 104. Çelik İp Perdeler ile Mekânda Enstalasyon Sanatı (URL-102). 
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Şekil 105. Perdeler, Enstalasyon Sanatı ve Mekân (URL-103). 

 

 

 
Şekil 106. Sanatçı Christo ve  Jeanne-Claude’un  Alman Parlamento Binasını Perde 

İle Örttüğü Enstalasyon Çalışması, 1995 ( URL-103). 
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SONSÖZ 
 

Perde başkalarıdır 

Başkalarına açılır, 
Başkalarına kapanır, 

Yaşamda ve Oyun’da. 
Özdemir Asaf 

 

Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ve multidisipliner çalışmalar; 

perde ve perde görevi gören elemanları, işlevsel ve estetik niteliklerin 

her ikisini birden aynı anda sağlar hale getirmiştir. Tek bir perde tipi 

birden fazla işlevi yerine getirebileceği gibi, farklı perde tiplerinin 

kombinleriyle de birden fazla işlev; estetik açıdan olumsuzluklar 

yaratmadan sağlanabilmektedir. 

Perdeler; görsel, işitsel ve ısısal konforun sağlanması gibi işlevlerde 

verimlidirler ve bu işlevleri gerçekleştirirken oldukça pratik olabilirler. 

İç mekânlarda gerçekleşen anlık ihtiyaçlarına ya da değişken durumlara 

hizmet etmede faydalıdırlar, mekânın esnek kullanıma izin verirler.  

Perdeler yalnızca kumaşlardan üretilmezler. İç mekânda ihtiyaç 

duyulan işleve göre perdelerin nitelikleri değişmektedir. Ahşap, metal 

ve plastik malzemeler de perde yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. 

Perde seçiminde, iç mekânın bulunduğu yapının çevresel şartları ve 

yapının hizmet ettiği amaçlar doğrudan etkilidir. Yapının bulunduğu 

coğrafi bölge, zamansal iklim değişiklikleri; yapının yakınlarında başka 

yapıların olup olmadığı, var ise yakınlık derecesi ve yükseklikleri, 

yapının mobil olup olmadığı gibi konular perdenin tipini, malzemesini 

ve rengini belirleyici olabilmektedirler. 
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İç mekânda perde kullanımı ile yapısal elemanlarla sağlanabilen 

ihtiyaçların pek çoğu sağlanabilir. Perdeler, duvar ya da kapı gibi 

yapısal elemanlara göre kolay müdahale edilebilir olması, yapımı ve 

kaldırılmasının kısa sürede olup çevresel zararları minimize etmesi, 

değişikliklere kolay adapte edilebilmesi, bakımı ve temizliğinin daha 

kolay olması gibi kullanım esnekliği sunmaktadır. Belirtilen 

esneklikleri sağlayabilirken işlevsel kaygıları da gideren perde ve perde 

görevi gören elemanların iç mekân tasarımında oldukça önemli bir yere 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. Perde artık sadece mekânın bir elemanı 

değildir. Bizzat kendisi bir sanat eseri de olabilmektedir. 

İç mekânda perde kullanımı genellikle en son plana bırakılan ve 

oldukça basit bir konu gibi algılanmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar 

bunun tam tersini belirtmektedir. Yalnızca pencerelerde kullanılmadığı 

ve pek çok işleve estetik yönlü cevap verebilmesinden kaynaklı olarak 

proje aşamasında İç Mimarlar tarafından değerlendirilmesi gereken bir 

donatı olduğu görülmektedir. Çalışmanın; perde konusu hakkında temel 

kategorizasyonu sağlayıp, mevcut karmaşayı minimize eden, iç 

mimarlara başucu kaynağı niteliğinde olmasından kaynaklı olarak 

oldukça verimli ve önemli olduğu düşünülmektedir. Literatüre katkısı 

oldukça fazladır. 
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İç Mimarlık alanındaki lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi’nden aldı. 
Mezuniyetinden sonraki ilk yıllarında konut, ofis ve hastane 
projelerinde İç Mimar olarak görev aldı. 2015 yılında marin sektörde 
çalışmaya başlayarak, yeni inşa gemi projelerinde İç Mimar olarak 
görev aldı. 2018 yılından beri Yalova Tersan Tersanesi’nde yeni inşa 
ticari gemilerin yaşam mahalleri üzerine sektörel, 2020 yılından beri 
Kocaeli Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitiminde yeni inşa 
ticari gemilerin yaşam mahalleri üzerine akademik çalışmalar 
yapmaktadır. Halen Tersan Tersanesi’nde görev alarak, yüksek lisans 
eğitimine devam etmektedir. 

 

Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN   

                                                   

İç Mimarlık alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini 
Mimar Sinan Üniversitesi’nden aldı. 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde, 2006 yılında 

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık 

Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Halen aynı üniversitede 

akademik yaşamını sürdürmektedir. İç mimarlık, tasarım, konut ve 

kültür alanlarında akademik çalışmaları mevcuttur. 
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