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Sunuş 1 

Planlama ve Tasarım konularını farklı ölçek ve bakış açılarıyla ele almak üzere Endüstriyel Tasarım, İçmimarlık, 

Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama olmak üzere farklı disiplinler ve meslek grupları ortaya çıkmıştır. Her bir 

disiplinin planlama/tasarım sürecine olan yaklaşımı farklılık göstermektedir. Amacın, ölçeğin ve sürecin 

değişmesinin yanı sıra; kavramlar, alan tanımı/algılaması/anlayışı da değişiklik göstermektedir. Ancak, hangi 

ölçekte çalışılırsa çalışılsın üst ya da alt ölçekler birbiriyle ilişkili olmak durumundadır. 

 

“Birimden Bütüne İnterdisipliner Tasarım Yaklaşımları” isimli bu kitapta da, ürün tasarımından, kentsel mekân 

tasarımına kadar geniş bir yelpazeye sahip tasarım fikirleri yer almakla beraber her bir disiplin birim-bütün 

anlayışını kendi meslek sınırları içinde de değerlendirerek ele almıştır. Bölüm yazarları, Türkiye’de yer alan 

farklı üniversitelerin endüstriyel tasarım, içmimarlık, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinde görev 

yapan değerli akademisyen ve paydaşlardan oluşmaktadır. 

 

“Kadın El Emeği Nesnenin Promosyon Ürüne Dönüşümü: Amigurumi Oyuncak Örneği” başlığıyla hazırlanan 

birinci bölüm, kadın emeğine ve istihdamına dikkat çekmektedir. Sütaş firmasının başlattığı ve kadın el emeği 

sonucu ortaya çıkan amigurimi oyuncak kampanyası neticesinde ürün gerçekleştirme sürecinde kadının 

ekonomik olarak güçlenmesini ve sürdürülebilir bir yaklaşımla devam etmesi üzerine bir değerlendirme 

yapılmaktadır. 

 

İkinci bölümde yer alan “Biçimsizi Sarmak, Muhafaza Etmek ve Sunmak Üzerine Bir Tasarım Çözümlemesi” 

başlıklı çalışmada, su, dijital veri, ışık ve zaman gibi fiziksel biçiminin tarif edilemediği varlıkların sunumu ya 

da muhafazası için tasarlanacak formların ve tasarımcıların bu formları oluştururken ilham alma 

yöntemlerinin incelenmesi hedeflenmektedir. 

 

İç Mimari Tasarım Eğitiminde İnformel Yaklaşıma Bir Örnek: Parazit Eklemler Çalıştayı” başlıklı üçüncü bölüm 

olan çalışma, birim- bütün ilişkisini, “parazit eklemler” isimli çalıştay neticesinde elde edilen sonuç 

fikirleri/eserleri öğrencilerin tasarım yaklaşımlarından, süreç geneline yorumlayarak açıklamaktadır. 

 

“İç Mekanın Bir Araç Olarak Enstalasyon Sanatında Kullanımı” başlığında hazırlanan dördüncü bölümde, 20. 

yüzyıl sonlarında baskın sanat türü olarak kabul gören enstalasyon sanatının dünden bugüne geldiği tarihsel 

süreç anlatılmakta ve bu sanatın iç mekan ile olan ilişkisine odaklanarak çalışma kapsamında belirlenen 

örnekler üzerinden incelenerek açıklanmaktadır. 



 

Beşinci bölümde yer alan “Dada Akımı ve Kolaj Tekniği Üzerine: Mekan-Dada Çalıştayı“başlıklı  çalışmada, 2 

lisans öğrencileri ile gerçekleştirilen çalıştayda öğrencilerden, akımın savunduğu karmamlar üzerinden akımın 

sıklıkla kullandığı kolaj tekniği üzerinden bir yüzey tasarlamaları beklenmiş ve çalıştay sonunda elde edilen 

tasarımlar neticesinde öğrenci yaklaşımları yorumlanarak değerlendirilmiştir. 

 

“Mimaride Biyomimesis Tasarım Yaklaşımı ve Modüler Sağlık Üniteleri Tasarımı: Bir Stüdyo Deneyimi” başlıklı 

altıncı bölüm, biyomimesis kavramından yola çıkarak, sağlık ünitelerinin eylem alanlarına yönelik mekân 

kurgulanmasında kullanılabilecek doğa-tasarım etkileşimli modüler sağlık ünitelerinin tasarlanması 

amaçlanmaktadır. 

 

Yedinci bölümde yer alan “Birim-Bütün İlişkisinde Dükkândan Geleneksel Çarşı Kurgusuna: İstanbul ve Bursa 

Kapalı Çarşı Örnekleri” başlıklı çalışmada, kentsel dış mekânı oluşturan en küçük birim olan mekân 

kavramından çıkışla, bu birimlerin bir araya gelmesi sonucunda bütüne ulaşan ana kavram mekân üzerinden 

İstanbul ve Bursa kapalı çarşı örnekleri tartışılmaktadır. 

 

“Kentsel Kamusal Mekânın Birimden Bütüne Toplumsal Buluşmayı Sağlaması Üzerine Örnek Olay 

İncelemeleri: Madrid ve Barselona Örnekleri” başlığında hazırlanan sekizinci bölümde, 2015 yılı Şubat ayında 

İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen çalıştay kapsamında konu edinilen dört farklı kentsel kamusal 

mekân hakkında değerlendirme yapılmakta ve buna ek olarak aynı tarihte Barselona kentine yapılan gezi 

esnasında incelemede bulunulan bir kentsel kamusal mekân da bu bağlamda değerlendirilmektedir. 

 

Son bölüm olan “İnsanın “Yer” ile Olan İlişkisi ve Bütüne Yansıması” başlıklı çalışmada, yer ve aidiyet 

tanımlamaları ve bu iki olgunun birim (insan) ve bütün (evren) arasındaki bağın kurulmasındaki payı 

vurgulanmaya çalışılmaktadır. Doğru yönetilemeyen kentsel gelişmeler sonucunda aidiyet duygusunu 

zedeleyen ve kentleri ruhsuz ve sahipsiz bırakan soylulaştırma konusu irdelenerek kentsel alanlarda bu tür 

yıkımların önüne geçebilmenin önemli bir aracı olarak kamusal alan tartışılmaktadır. 

 

Bu kitap, endüstriyel tasarım/içmimarlık/mimarlık/şehir ve bölge planlama disiplinlerinde hem akademik 
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KADIN EL EMEĞİ NESNENİN PROMOSYON ÜRÜNE DÖNÜŞÜMÜ: 
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olarak başladığı akademik yaşamına, halen aynı üniversitede öğretim üyesi 
olarak devam etmektedir. Endüstriyel tasarım, katılımcı tasarım, işbirlikçi 
tasarım ve maddi kültür alanlarında akademik çalışmaları mevcuttur. 
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1. Giriş 

Türkiye’de kadın istihdamı düşük katılımlı ve enformel sektörle öne çıkarken, kadınlar ev eksenli olarak 

cinsiyete yönelik görünmeyen emeğin üretimlerini gerçekleştirmeye devam etmektedirler (URL-1). Enformel 

çalışma biçimi olarak ev-eksenli çalışma, hammaddenin ve ara mamullerin kadınlara ulaştırılması, üretimin 

hane içerisinde gerçekleştirilerek belirlenen ücret karşılığı toplanması biçiminde öne çıkmaktadır (Atasü 

Topçuoğlu, 2011: 42). Kadınlar, ev-eksenli üretim gerçekleştirebilmek için örtük bilgiyi aile büyükleriyle ortak 

üretim gerçekleştirerek ya da çeşitli kurslar aracılığıyla edinmektedirler. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 

kadınların kendin yap uygulamalarına (do it yourself) erişimlerini kolaylaştırmaktadır. Bu kategorideki 

uygulama örnekleri incelendiğinde, bilgiye ulaşımın kolaylaştığı ve kolay kullanılabilen çevrimiçi araçlar 

aracılığıyla zanaat fikirlerinin uygulanması için bir öğrenme alanı yarattığı belirtilebilir. Aynı zamanda 

bireylerin işbirliğiyle ve kaynakların paylaşılmasıyla kolektif bir öğrenme imkânı sunarak, bilginin yerel ve 

küresel bağlamda yayılmasını sağladığını da söylemek mümkündür (Tokat ve Doğan, 2018: 47). Busch, kendin 

yap uygulamalarının başkasına ürettirme ya da kendi yapma arasında seçeneğine sahip olunan bir etkinlik 

olduğunu tanımlamıştır (2015: 21). Bu uygulama ile üreten bireyler, bireysel kullanım için üretmenin yanı sıra 

kolektif bir üretim, bilgi paylaşımı ve öğrenme ortamı yaratmaktadırlar. Kullanıcıların paylaşımlarıyla içerikleri 

oluşturulan katılımcı web tabanlı uygulamalar (Etsy, Instructables, Skillshare, Craft Contemporary, Craftsy 

vb.) ise, bireyler arasında bilgi aktarımının ve deneyimin paylaşılması ve üretim kültürünün oluşmasında 

önem arz etmektedir (Deniz, 2021: 23). Bu uygulamalar aracılığıyla örnek çalışmalara erişim sağlanan el 

sanatlarından biri “Amigurumi” örme tekniğidir. 

Amigurumi örme tekniğiyle üretilen oyuncaklar, geleneksel Türk el sanatları arasında yer almamakla birlikte 

amigurumi oyuncak modellerinin web tabanlı uygulamalar aracılığıyla üretim aşamalarının sunulması, eli işe 

yatkın, beceri sahibi kadınlar tarafından ya da beceri sahibi olmak isteyen herkesin üretim gerçekleştirmesine 

olanak sağlamaktadır. Ancak ev-eksenli üretim gerçekleştiren kadınların, hane içi üretimleri dışında el emeği 

ürettikleri nesnelerin pazara ulaştırılması sırasında karşılaştıkları engeller, kadınların istihdam konusunda 

yaşadığı sorunlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Üretici kadınların ürünlerinin satışını gerçekleştirecek uygun 

pazar alanlarını bulamamaları, kullanılan malzemelerle ilgili sorunları ve dar bir satış alanının dışına 

çıkamamaları, dolayısıyla ürettiklerinin karşılığını alamamaları bireysel olarak üreten ya da birlikte üretim 

gerçekleştiren kadınların yaşadığı temel sorunlar arasında yer almaktadır (Çakır, 2011: 77). 
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Tasarımın ilgi alanı son yıllarda kullanıcının var olduğu kabulünden, kullanıcı araştırmalarına ve katılımcı 

çalışmalara doğru gelişme göstermiştir. Sosyal inovasyonlarla birlikte kullanıcıların gündelik gereksinim ve 

pratiklerine, katılımcı uygulamalarla bireysel ya da kolektif çözümler sunulmaktadır. 

▪ Kadınların yerel üretimlerinin yeni pazarlarla uyumlu nesnelere dönüştürmek için gerçekleştirilen yeni 

ürün geliştirme çalışmaları (Kaya, 2011: 1-7), 

▪ Kadın kooperatiflerinde yerel becerilerin nesiller arası aktarımını sağlamak amacıyla zanaat üretiminin 

sürdürülmesi (Atalay, 2015: 223-239), 

▪ Dijital beceri, e-ticaret ve pazarlama kursları aracılığıyla web tabanlı uygulamalar üzerinden ev-eksenli 

üretilen nesnelerin pazarlanması (URL-2) çalışmaları 

bu çözümler için literatürde yer alan bazı örnekler arasında gösterilebilir. Çalışmaların ortak noktası düzenli 

gelire sahip olmayan kadınların ekonomik gelir elde etmeleri için geliştirilen güçlendirme yaklaşımları 

olmalarıdır. 

Yerel paydaşlar olarak yerel yönetimler, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kooperatif yapılanmaları ve 

üretici grupların yer aldığı etkinliklerde katılımcıların becerilerinin geliştirilmesi istenmekte ya da mevcut 

becerileriyle üretiminin sürdürülebilir kılınarak katılımcılar güçlendirilmeye çalışılmaktadır (Cantù ve Selloni, 

2013: 3-4). Geçmiş çalışmalarda zanaat ve tasarım arasındaki ilişki kadın emeği özelinde incelendiğinde; 

katılımcı uygulamalarla yeni ürün geliştirilme yaklaşımı öne çıkarken, bu çalışmaların ortak amacı, zanaatkâr 

ve tasarımcının katılımcı uygulamalarla bir araya getirilerek yerel bilginin (üretim-malzeme vb.) kullanılması 

ve yeni fikir üretilmesini sağlamak olmuştur. Yeni ürün geliştirme, mevcut ürünün iyileştirilmesi, teknolojiyle- 

malzemeyle bir araya getirilen yerel üretimlerin ve beceri geliştirme yoluyla sosyal güçlenmenin sağlandığı 

çalışmalar öne çıkmaktadır. Zanaat uygulamaları, kırsal topluluklarda istihdam sağlanarak sürdürülebilir 

ekonomik kalkınma için üretimi destekleyebilmektedir (URL-3). Ancak ev eksenli üretim gerçekleştiren 

kadınlar, sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlayabilecekleri satış ağına/pazara erişim güçlüğü 

çekmektedirler. Üretici kadınların hane ile sınırlı kalan üretimlerinin tüketiciyle buluşturulabilmesi ve görünür 

kılınabilmesi için çeşitli STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler aracılığıyla sosyal sorumluluk 

projeleri geliştirilmektedir. Bu proje örneklerinden biri “Sütaş” markasının kuruluşunun kırk beşinci yılına özel 

yürüttüğü sosyal sorumluluk projesidir. 

El sanatı üreticisi kadınların kolektif üretim gerçekleştirerek güçlendirilebileceği ve buna bağlı olarak 

uygulama pratiğinin sürdürülebilirliği yaklaşımından hareketle, Sütaş markasının kırk beşinci yılına özel 

oluşturulan kampanya örneği araştırılmaya değer bulunmuştur. Kampanya kapsamında yerele özgü olmayan 
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el sanatlarından bir amigurumi örgü oyuncaklar, beceri sahibi kadınlara ürettirilerek satışı gerçekleştirilen 

ürünlerin yanında promosyon olarak tüketiciye sunulmuştur. İncelenen örnek olayda kadınların bireysel ev- 

eksenli ürettikleri amigurumi oyuncaklar, belirlenen model ile standartlaştırılarak, marka etiketiyle üretilmiş, 

ürün benzerliği sağlanmıştır. Sosyal sorumluluk projesi olarak sunulan projede bireysel üretimden kolektif 

üretime geçilmesiyle geçici süre de olsa kadınların üretimle ekonomik güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın veri elde etme yöntemi, Sütaş promosyon ürün kampanyasında Karabük ilinde temsilci olarak yer 

alan el sanatları üreticisi ve ekip içerisinde yer alan kadınlarla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerdir. 

Üretici kadınlarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, projenin başlangıç ve 

sonucundaki değişim Busch ve Kaya Pazarbaşı’nın güçlendirme yaklaşımı için genel bir değerlendirme 

çalışmasıyla analiz edilmiştir. Böylelikle amigurumi örgünün bireysel, biricik üretiminden endüstrileşen 

promosyon ürüne dönüşümü ve yerel üretici topluma yarattığı fırsatlar açıklanabilmiştir. 

 
2. Türkiye’de Kadın Emeğine ve Yerel El Sanatlarına Genel Bir Bakış 

Türkiye’de yirminci yüzyılın ikinci yarısından başlayarak çalışan kadınlara yönelik yapılan çalışmalar ve 

değerlendirmelerde, kadınların hane dışında maddi gelir elde etmek amacıyla çalışmalarının birincil amaç 

olmadığı, hane dışında çalışan kadınlar ise geçici ve zorunlu bir uğraş neticesinde çalışmaya yöneldikleri 

belirtilmiştir. Buna ek olarak, ev içi hizmetlerin kadınların temel çalışma faaliyeti olduğu tezi savunulmuştur. 

Kadınların kentsel ekonomik faaliyetlere katılımlarının az olması, genellikle toplumsal cinsiyet rolleri ile 

ilişkilendirilmiştir (Ecevit, 2015: 107). Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ise işsizlik oranlarının yükselmesi, kent 

yaşamının zorlukları ve kent kültürü etkisi doğrultusunda kentlerde çalışmak isteyen kadınların sayıları önemli 

ölçüde artış göstermiştir (Ecevit, 2015: 108). Uluslararası rekabet edebilirliğin emek yoğun ürün ihracatına 

dayandırılması sonucu, ağırlıklı olarak emek yoğun sektörde çalışan kadınların sayısında artış gözlenmiştir 

(URL-4). 

Toplum içinde kadınlara bakıldığında, hane dışında çalışma oranlarında artış gözlemlenmesine rağmen, 

cinsiyete dayalı iş bölümünün geçmişten bugüne süregeldiğini söylemek mümkündür (Coontz ve Henderson, 

2016: 31-34). Bu iş bölümünde erkekler dış dünyaya açılırken, çocuk-yaşlı bakımı, temizlik ve alışveriş gibi 

hane içinde gerçekleşen ve gelir getirmeyen görevlerden kadınlar sorumlu olmuşlardır (Yıldırım, 2019:1255). 

Kâr amacı taşıyan üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte üretim ve yeniden üretim faaliyetleri birbirinden ayrılmış 

ve üretim büyük ölçüde hane dışında kurumlar tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Özbay, 2015: 116). 

Üretimde gerçekleşen bu ayrışma sebebiyle, kadınların hane içerisinde yeniden üretim faaliyetlerine 
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yöneldikleri kabul edilmektedir (Özbay, 2019: 99). Yalçın Heckmann (2015: 250-251), hane içerisinde 

gerçekleşen ve hane halkıyla ilgili üretim ve yeniden üretim faaliyetinde; hanenin ve hane içindeki eşyaların 

bakımı, ev içinde kullanılabilecek tekstil eşyalarının üretimi, elbise dikmek, örmek, dokumak gibi faaliyetlerin 

yer aldığını belirtmektedir. Bu doğrultuda kadınlar, toplumsal iş bölümünde daha sınırlı ekonomik olanaklarla 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum kadınların yoğun olarak annelik ve kadınlık rollerinin devamı ve 

türevleri olan ve üretimden çok iş gücünün yeniden üretim alanlarına yönelmesi anlamına gelmektedir (Gök, 

2015: 163). Kadınları, üretim faaliyeti sayılmayan, maddi değeri bulunmayan ev işlerini gerçekleştirmeleri ile 

tanımlanmaya devam edilmektedir. Ev içi üretimi karşılıksız ve görünmeyen emek olarak yüzyıllardır yapan 

kadınların emeklerinin somut örnekleri, Türkiye özelinde düşünüldüğünde yaygın olarak kadın aile büyükleri 

tarafından öğretilen -işlenen, dokunan ve dikilen- ürünlerden oluşmaktadır (Atılgan, 2007: 134-140). 

Üretimin ve işgücünün örgütlenmesini, kadın emeğinin yeni üretime katılma koşulları açısından 

değerlendirilme çabaları devam ederken (Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü [KSSGM], 1999: 2); 

kadın emeğinin üretime katılım biçimi ev eksenli üretim nesneleri -dikiş, nakış, oya, örgü vb.- kadın ile 

ilişkilendirilmiş işlerden uzaklaşamamıştır. Bunun yanı sıra ekonomiye katkı sağlayan, vergilendirilebilir işgücü 

üretken kabul edilmiş, hobi ve sadece kültürel alana yönelik çalışmalar bireylerin kişisel gelişimine faydalı 

ancak toplum için faydasız görülmüştür (Busch, 2015: 20). Dolayısıyla hane içerisinde üretim gerçekleştiren 

kadınların ürettikleri nesneler görünür olmamıştır. Kayıt dışı çalışan kadınlar, yardımcı faaliyetlerle üretim 

sürecine eklemlense de ağırlıklı olarak aracı kurumlar için ev eksenli üretim sağlamaktadırlar (Aykaç, 2018: 

199). Bu yüzdendir ki, kadın emeğinin görünür kılınması için topluluk temelli kurumlar, kâr amacı gütmeyen 

kuruluşlar, kooperatifler vb. aracılığıyla kadınlar, dayanışma temelli üretime dâhil olmaya örgütlü yapılarla 

ulaşma hedefini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Kadınların ekonomik, sosyal, eğitim olarak 

güçlendirilmesi çalışmaları literatürde yer alsa da ürün tasarımı ve tasarım bakış açısıyla sınırlı sayıda bulunan 

araştırma bu alanın incelenmesini değerli kılmaktadır. Onların el sanatları üretimlerinin tasarım bakış açısıyla 

ele alındığı çalışmalar ağırlıklı olarak düşük sosyo-ekonomik statüdeki hemcinslerinin güçlendirilmesinde bir 

aracı olmaktadır (Aktaş ve Mäkelä, 2017: 7). Bireyi ve toplumu güçlendirme amacı taşıyan tasarımın uzun 

vadeli sonucu ise yerel kültürün ve yerel toplumun sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaktadır (Aktaş ve 

Mäkelä, 2017: 7-8). Bu durum, tasarımın, yerel el sanatlarının üretimini güçlendirme çalışmaları bağlamında 

incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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El Sanatlarının Güçlendirilmesinde Tasarım 

 
Güçlendirme, bireylerin kendi yaşamları üzerinde kontrol kazanmalarına yardımcı olan çok boyutlu bir sosyal 

süreçtir. Bireylerin kendi yaşamlarında, topluluklarında ve toplumlarında önemli olarak tanımladıkları 

meselelere göre hareket etmek için gücü teşvik etme sürecidir (URL-5). Akdur ve Kaygan (2019: 63), 

Türkiye'de sosyal tasarımın amaçları içerisinde yer verdikleri güçlendirme yaklaşımında, tasarımcıların 

uzmanlıklarını, özellikle psikolojik olarak bireyleri desteklemek ve teşvik etmek için kullandıklarını iddia 

ettiklerini belirtmişlerdir. Güçlendirme başlığı altında yer alan diğer yaklaşım ise, haklarından mahrum 

bırakılmış grupları eğiterek ve dahası finansal olarak destekleyerek yardımcı olmak olarak öne çıkmaktadır. 

Uygulamaya dayalı tasarım ve el sanatları alanları incelendiğinde ise sosyal kalkınma, yenilikçilik ve girişimcilik 

yoluyla güçlendirme için nasıl merkezi bir rol oynayabileceği araştırıldığında (Busch vd. 2014: 380); literatürde 

yer alan zanaat ve tasarım etkileşimlerinin pek çoğunun, uluslararası kalkınma ajansları, STK’lar ve 

hükümetler tarafından başlatıldığı belirtilebilir. Bu çalışmalardaki yaklaşımlar ağırlıklı olarak sürdürülebilir 

ekonomik güçlendirme, yoksulluğun azaltılması ve geçim kaynakları kısıtlı kişilerin sosyal gelişimlerinin 

sağlanarak güçlendirilmesi yönünde olmuştur (Reubens, 2015: 3; Busch vd. 2014: 380; Kaya ve Gelmez, 2013: 

69 Atalay, 2015: 225-226; Kaya Köse, 2021: 3). Ayrıca uygulama odaklı katılımcı yaklaşımlarla zanaatkâr- 

tasarımcı işbirliği kurularak bilgi ve becerinin aktarılması (Kaya, 2011: 133-152), birlikte üretme etkinliklerinin 

düzenlenerek beceri gelişimi yoluyla el sanatlarının güçlendirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır (Kaya Köse ve 

Akbulut, 2019: 365). 
 

Şekil 1. Güçlendirme yaklaşımı için genel bir değerlendirme 
(Busch ve Kaya Pazarbaşı (2018:72)’den çevrilerek uyarlanmıştır) 

11 



 

Tasarımın bir düşünce yolu olarak kullanıldığı yerel üretimi, kadın emeği özelinde incelemek için ise sahaya 

özgü olarak müdahale biçimlerinin belirlenmesi gerekmektedir (Aktaş ve Mäkelä, 2017: 2). Bu doğrultuda her 

bir zanaat güçlendirme çalışmasının farklı bir dinamiğe sahip olması sebebiyle, Busch ve Kaya Pazarbaşı’nın 

(2018: 72) katılımcı zanaat güçlendirme projeleri için genel bir değerlendirme yaklaşımı incelenmiştir. 

 
Şekil 1’de belirtildiği üzere güçlendirme yaklaşımları için dâhili ve harici yetenekler olmak üzere iki eksen 

bulunmaktadır. Dâhili yetenekler olarak belirtilen eksen, bireyin kişisel becerisinin durumunu ifade 

etmektedir. Harici yetenekler ekseni ise, bireysel üretim için gerekli olan elemanlardan, tam donanımlı 

atölyeye kadar uzanan altyapıyı temsil etmektedir. Güçlendirme ekseni ise dâhili ve harici yeteneklerin 

mevcut olduğu etkiyi temsil etmektedir. Katılımcıların becerileri, iç-dış paydaşlar, kâr amacı bulunmayan ya 

da kâr amacı taşıyan kuruluşların sağladığı kaynaklar, üretici-tüketici grupların kolektif hareket etme 

yaklaşımları gibi pek çok faktörün bir arada bulunduğu üretim sürecinde güçlendirme yaklaşımları proje 

özelinde değişmektedir (Busch ve Kaya Pazarbaşı, 2018: 71). Örneğin, zanaatkârlar son derece yetenekli ve 

dâhili yeteneklerle donatılmış olabilir, ancak proje için ayrılan kaynaklar ve onların harici yetenekleri projeyi 

sürdürmek için yeterli olmayabilir. Diğer bir durumda finansman, rehberlik ve uygun araçlar gibi kaynaklar ve 

altyapı mevcut olabilir, ancak katılımcılar altyapıyı kullanmak ya da sürdürmek için dahili yetenekleri 

(beceriler ve arzu gibi) geliştirmemiş olabilir (Busch ve Kaya Pazarbaşı, 2018:71). Bu doğrultuda proje özelinde 

değişim gösteren güçlendirme yaklaşımları için öncelikle çalışmanın alanının tanımlanabilmesi amacıyla ilk 

olarak el sanatı amiguruminin incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmakta ardından da promosyon ürün olarak 

amigurumi oyuncak örneği incelenebilir hale gelmektedir. 

 

El Sanatı Örneği Amigurumi 

 
Çalışmada, bir el sanatı örneği olan amiguruminin, “Sütaş” promosyon ürün kampanyasındaki yeri 

incelenmektedir. Amigurumi kelimesi tığ işi ya da örgü anlamına gelen Ami ve içi doldurulmuş oyuncak bebek 

anlamına gelen Nuigurumi kelimelerinden gelmektedir (URL-6; Gürel, 2015: 32). Dolayısıyla, “Kapsayan örgü” 

olarak nitelendirilebilen Amigurumi (Singh, 2009:4), örme ya da tığ tekniğiyle içi doldurulmuş oyuncak 

anlamına gelmektedir (URL-7). 
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Görsel 1. Amigurumi Oyuncak Örnekleri (Yazar Arşivinden, 2021) 

Ramirez ve Heljakka, amiguruminin bir terim olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan (1945) sonra örgü ve tığ işi 

tekniklerinin bir evrimi olarak Japonya'da ortaya çıkmış olabileceğini belirtmişlerdir (URL-6). Amigurumi, çok 

eski bir kökene sahip olmamakla birlikte, 1950 yılı itibariyle Japon kültürünün değişime uğramasıyla dünyada 

yayılmaya başlamış ve popüler kültürün bir parçası durumuna gelmiştir (Gürel, 2015: 34). 1951 ve 1955 

yıllarında yayımlanmış iki kitapta amigurumi kelimesi kullanılmakta ve yazılı ve grafik olarak tığ işi hayvan 

tasarımları yer almaktadır (URL-8). Geçmişte el sanatlarından örgü geleneği ile ön plana çıkmayan Japonya, 

amigurumi ile birlikte kültürlerinde yer alan örgü ve tığ işleme tekniklerine yeni bir kullanım alanı 

yaratmışlardır. Ayrıca amigurumi için şablonlar oluşturarak örgü için yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. 

Amiguruminin yayılmasında geliştirilen şablonlarla örneklerin okunmasının kolaylaşması önem taşımaktadır 

(Gürel, 2015: 32). 
 

Görsel 2. Amigurumi Oyuncak Model Örneği (URL-9) 
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Amiguruminin yirminci yüzyıl ikinci yarısı itibariyle başladığı belirtilse de amigurumi model örnek kitaplarının 

2000’li yılların başında piyasaya çıkmaya başlamasıyla küresel olarak yayılmasının gerçekleştiğini söylemek 

mümkündür (Gürel, 2015: 32-33). Obaachan (2011: 7), herkesin amigurumi örme tekniğinde 

ustalaşabileceğini ve oluşturulacak nesnenin sınırlarının olmadığını belirtmiştir. Amigurumi örnekleri 

incelendiğinde, ağırlıklı olarak hayvan figürleri öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra insan figürlerinden bitkilere 

kadar pek çok örnek de görmek mümkündür. Amigurumi tasarımındaki popüler karakterler, TV ya da internet 

dizilerindeki mevcut karakterlere benzeyen karakterlerdir (URL-8). Amigurumi tekniğinin, kültürel 

yaklaşımları da içerebilen tekniklerle bir araya getirilerek üretilebilen dünya genelinde popüler bir el sanatı 

olduğu belirtilebilir (Gürel, 2015: 33). Ramirez ve Heljakka, amigurumiye ilgi duyan kişilerin paylaşmak, 

etkileşimde bulunmak ve birbirlerinden öğrenmek için çeşitli yollar bulduklarını belirtmişlerdir. Bu 

etkileşimleri, atölye, web tabanlı uygulamalar (https://calcrochetalong.com), fiziksel mekânlardaki forumlar 

ve kurslar, el sanatları etkinlikleri şeklinde sıralamak mümkündür (URL-8). Türkiye’de ise amigurumi örgü 

tekniklerini öğrenmek için; Halk Eğitim Merkezleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla açılan kurslar, çeşitli 

sivil toplum kuruluşlarının kalkındırma çalışmalarıyla verilen eğitimler öne çıkmaktadır. Türkiye’de iki binli 

yılların başlarında yaygınlaşan amigurumi oyuncak üretimi ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yapılmaktadır 

(Çetin, 2018: 114). Geleneksel tığ ile yapılan örgülerden sık iğne tekniğiyle benzerlik gösteren amigurumi 

örme tekniği (Çetin, 2018: 114), Türk geleneksel el sanatları içerisinde yer almasa da örme tekniklerindeki 

benzerlik ve üretime aşina olma durumu kadınların amigurumi örme tekniğine hızlı adapte olmasını 

sağlamıştır (Gürel, 2015: 33). 
 

Görsel 3. Amigurumi oyuncaklarda kullanılan endüstriyel elemanlar (Yazar Arşivinden, 2021) 
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Promosyon Ürün Olarak Amigurumi Oyuncak 

Promosyon ürünler, işletmeler ve kuruluşlar tarafından ürünleri, hizmetleri ya da şirket programlarını 

tanıtmak, ürün ve hizmetler hakkında olumlu tutumlar oluşturmak amacıyla şirketler ve müşteriler arasındaki 

iletişim sürecinin somut nesneleridir. Carson (2009: 1-2), promosyon ürünlerin etkin kullanımında kitlesel 

iletişim artırıldığında marka bilinirliğinin ve müşteri sadakatinin de arttığını, satış oranlarının ve bu marka adi 

altında çalışanların motivasyonun yükseldiğini belirtmektedir. Aynı zamanda şirketler, kamuyu ilgilendiren 

çocuklar, eğitim, yoksulluk, çevre kirliliği, suç ve diğer sosyal konuların ele alınması ve desteklenmesi 

görevlerini üstlenebilmektedirler (Carson, 2009: 80). Markalar aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal girişimlerle 

sorunların çözülmesi ya da etkisinin en aza indirilmesi için destekleyici etkinlikler düzenlenebilmektedir. 

Marka, ürünün sunumunda kullandığı reklam sloganları aracılığıyla tüketicilerin zihninde işlevsel ve duygusal 

bileşimleri temsil etmektedir. Böylelikle, hikâyesi olan ürünler oluşturularak bu ürünlere kimlik 

kazandırılabilir (Mozota, 2006: 149). 

Belch ve Belch (2018: 7), modern dünyada hemen hemen herkesin bir dereceye kadar reklamlardan ve diğer 

promosyon biçimlerinden etkilendiğini belirtmişlerdir. Kamu ve özel kuruluşların hedef kitleleri üzerinde etkili 

ve verimli iletişim kurma yeteneğinin sağlanabilmesi için reklam ve promosyonun önemi vurgulanmıştır. 

Reklam ve diğer promosyon mesajları, ürün ve hizmetlerinin satışının yanı sıra, toplumsal sorunlarla 

ilgilenmek için de kullanılmaktadır (Belch ve Belch, 2018: 7). Reklam ve promosyon girişimleriyle, dezavantajlı 

kümelere yönelik iş imkânı yaratma ve gelir sağlayıcı girişimler oluşturularak bu grupların güçlendirilmesi ve 

kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanabilmektedir. Bunun yakın zamanda yer alan örneklerinden biri de; 

Sütaş’ın “Buzular geliyor, Çocuklarımız seviniyor, Kadınlarımız kazanıyor” sloganıyla hayata geçirilen 

projesidir. Süt ve süt ürünleri üreten Sütaş markasının kırk beşinci yılına özel sosyal sorumluluk amacıyla 

hazırladığı proje kapsamında, markanın reklam filmlerinde yer alan “Buzu” karakteri amigurumi örme 

tekniğiyle üretilmiştir (Görsel 4). 
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Görsel 4. Sütaş kırk beşinci yıl reklamı ekran görüntüsü (URL-10) 

İş gücüne aktif ya da düzenli katılımı olmayan üretici kadınların ek gelir sağlaması amacıyla hazırlanan proje 

sonucunda üretilen amigurumi oyuncaklar, promosyon ürüne dönüştürülmüştür (URL-6). İki boyutlu bir 

reklam filminden üç boyutlu nesneye dönüşen amigurumi örgü oyuncak, Amigurumiturkey grubunun 

aracılığıyla kadınlar tarafından üretilmiştir (URL-11). Çalışma kapsamında öncelikle amigurumi örme yetisine 

sahip üretici kadın, örnek bir model oluşturmuştur. Örnek modelin onaylanmasından sonra, Karabük 

Temsilcisiyle yapılan görüşme neticesinde (2021), her ilde yer alan ve Amigurumiturkey topluluğu üyeleri 

aracılığı ile iletişime geçilen amigurumi örme becerisine sahip kadınlara malzemeler (ip, tığ, elyaf, markanın 

önceden hazırlanmış etiketi, vb.) il/bölge temsilcileri aracılığıyla iletilmiştir. Örnek bir modelin tekrar edilerek 

üretilmesi, siparişle üretimin gerçekleştirilmesi referansına dayanan bu üretimde ev-eksenli üretim 

gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2020 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında iki bin üç yüz kadın amigurumi 

örgü oyuncak üretmiştir (Görsel 5). 
 

Görsel 5. Buzu sosyal sorumluluk projesi (URL-12) 
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Kadın El Emeğinin Promosyon Ürünlerle Ekonomik Güçlendirilmesi 

Yerel olmayan ancak yerele özgü üretim teknikleriyle benzerlik gösteren amigurumi örgü teknikleri, 

Türkiye’de kadınların ev eksenli olarak üretim gerçekleştirdikleri bir el sanatı olarak gözlemlenmektedir. 

Ancak kadınlar ev eksenli ürettikleri nesnelere uygun pazarlar bulmakta ya da mevcut pazarlara erişmekte 

güçlük çekmektedirler. Kadınlar çeşitli kurslar ya da bilgiye erişimin kolaylaştığı web tabanlı kendin yap 

uygulamalarıyla beceri sahibi olsalar dahi pazara ulaşmak için fırsatların yaratılması gerekmektedir. Üretim 

becerisine (iç yetenek) sahip olan kadınların ev-eksenli üretimden pazara erişimlerinin sağlanması “Sütaş” 

markasının sosyal sorumluluk projesi aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Projede Amigurumiturkey topluluğunun ve bu topluluk üyeleri aracılığıyla erişilen ev eksenli üretici 

kadınlardan oluşan paydaşların bir araya gelmesiyle kolektif bir üretim gerçekleştirilmiştir. Birlikte ortak bir 

amaç için hareket etme arzusunun oluşturulduğu projede, üretici kadınlara malzeme tedariki “Sütaş” markası 

aracılığıyla ulaştırılmıştır. Aynı zamanda, üretilecek amigurumi oyuncak üzerine dikilecek “Sütaş” markası 

kurumsal etiketleri, üretimin hobi amaçlı bireysel üretimden seri üretime doğru değişimini belirtmektedir. 

 
Tablo 1. Sütaş kırk beşinci yıl projesinin mevcut kaynaklardan belirlenen yetenek ve paydaşlar üzerine genel 

bir değerlendirme (Busch ve Kaya Pazarbaşı 2018: 73’den uyarlanmıştır) 

 

  
P

A
Y
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▪  KADINLAR 

Eğitmenler (Amigurumi örme 

becerisine sahip il temsilcileri, beceri 

sahibi katılımcılara üretim bilgisi 

paylaşmışlardır) 

Katılımcılar (Geleneksel örgü kültürün 

geçmiş aktarıcıları-kadınlar) 

▪  AMIGURUMITURKEY (Türkiye’de 

amigurumi üreticisi kadın 

katılımcılara ulaşılmasında aracı) 

▪ SÜTAS MARKASI 

▪ AMIGURUMITURKEY (Sütaş markası ile 

amigurumi örgü promosyon oyuncak 

üretim işbirliğini gerçekleştiren) 
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Karabük Temsilcisiyle yapılan bir diğer görüşmede ise (2021), üretilecek oyuncakların malzemelerinin marka 

adına alınıp üreticilere modele özgü sınırlı miktarda dağıtılmasının malzeme kaybını en aza indirdiği 

anlaşılmıştır. Bireysel üretimde gerçekleşen eksik malzemeyi benzeriyle değiştirmek ya da yerine kullanmak 

yaklaşımı böylelikle engellenmiştir. Aynı zamanda bir marka çatısı altında üretim gerçekleştirmek, üretilen 

tüm nesnelerin zanaat üretimi olsalar dahi birbirine birebir benzemesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Örnek 

model üzerinden oyuncaklar örülseler de, üretici kadınların işçilik kalitelerinin standartlaştırılması üretimin 

gelişimine katkıda bulunmuştur. Üretim süresince bölge ve il temsilcileri aracılığıyla birlikte hareket edilmiş, 

üretim süreçleri takip edilerek katılımcı uygulamayla iletişim sürdürülebilir kılınmıştır. Ayrıca, marka kimliğiyle 

hareket etmek, kayıtlı olmayan istihdam içerisinde yer alan ev-eksenli üretici kadınların geçici süre de olsa 

istihdamda kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Ancak, kadın emeğiyle üretilen nesneleri tüketiciyle buluşturan 
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İç Yetenekler (Üretim Becerisi) 

▪ Geleneksel örme teknikleri kadınlar 

tarafından nesiller boyu öğrenilmiş, 

▪ Amigurumi örme, çeşitli kurslar 

aracılığıyla öğrenilmiş ya da web 

tabanlı uygulamalarda bilgi 

paylaşımıyla öğrenilerek örnek 

modeller paylaşılmış, 

▪ Beceri sahibi üretici kadınlar, ev 

eksenli üretimlerini çeşitli STK’lar, 

kadın kooperatifleri, kamu kurum 

ve kuruluşları aracılığıyla açılan 

yerel pazar, festival, fuar, sergi ve e- 

ticaret aracılığıyla satış imkânı 

yaratabilmekte, ancak pek çok 

üretici kadının aracı olmadan dış 

pazara ulaşma yeteneği 

bulunmamaktadır. 

 
Dış yetenekler (Üretim ve Pazarlama Gücü) 

▪ Ev-eksenli üretimden yerel pazara 

ulaşmak, 

▪ Birlikte hareket etme arzusunun 

oluşturulması, 

▪ Malzeme tedariki, 

▪ Tanımlayıcı etiketler kullanılarak ürünün 

marka ile kurumsal ilişkisinin kurulması. 

 



 

yerel ölçekte başlatılan bir girişim olarak gerçekleştirilen projede, üretici kadınların istihdamı geçici bir süre 

devam ettirilebilmiştir (URL-8). Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amacını taşısa da projenin 

tamamlanması sonrasında üretimin devam etmemesi, kadınların beceri gelişimini artırmak yerine mevcut 

becerilerle örnek model uygulamasının tekrar edilmesi becerisinin ve ekonomik güçlendirmenin 

sürdürülemediğini ifade etmektedir. Üretim becerisi bulunan kadınlar, bireysel üretimden, birlikte hareket 

etme gibi alanlara doğru gelişim sağlamışlar ancak aynı ürünün tekrar eden üretiminde kadınların kişisel 

becerilerinde gelişim yeterli oranda gerçekleşmemiştir. Busch ve Kaya Pazarbaşı’nın güçlendirme yaklaşımı 

için genel bir değerlendirme çalışması, “Sütaş Sosyal Sorumluluk Projesi” özelinde katılımcılarla yapılan 

görüşmeler neticesinde yeniden oluşturulmuştur. 

 
Şekil 2. Sütaş sosyal sorumluluk projesi içeren değerlendirici çerçeve 

(Busch ve Kaya Pazarbaşı’dan (2018: 77) çevrilerek uyarlanmıştır) 

Şekil 2’de de belirtildiği üzere, harici yetenekler ekseninde yer alan paydaşların pazara erişimi artırması, 

üretici kadınların her ne kadar üretim becerilerinde bir standart yakalamalarını sağlasa da profesyonelliğe 

ulaşan bir beceri gelişimi gerçekleşmemiş olup, mevcut becerilerle sürdürülen bir üretim gerçekleşmiştir. Bu 

sebeple örnek çalışma olarak ele alınan “amigurumi promosyon oyuncak projesi”, güçlendirme ekseninde 

üste yerleştirilmiştir. 
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3. Sonuç 

Amigurumi tekniği, yakın bir tarihe kadar Türkiye’de ve dünyada bilinmemesine rağmen giderek popüler bir 

örgü tekniği haline geldiği görülmektedir. Birçok kadın, çeşitli eğitimler, kendin yap uygulamaları (Do It 

Yourself) ve internet kaynaklarına erişimlerinin artması sayesinde örnek modelleri üretebilmeye 

başlamışlardır. Amigurumi örgü örnekleri, süsleme amaçlı endüstriyel materyallerle bir araya getirilseler de, 

tamamıyla el üretiminden oluşması sebebiyle zanaat ürünü olarak nitelendirilebilirler. Yerel el sanatları 

arasında yer almasa da 2000’li yılların başından itibaren popüler kültürü oluşturan yapılar arasında yer alan 

bu örgü modeli, geleneksel Türk el sanatı örgüsü ile benzerlik göstermesi sebebiyle üretici kadınların sürece 

hızlı adapte olmalarını sağlamıştır. Ancak birçok üretici kadın, ev-eksenli gerçekleştirdikleri üretimlerini dış 

pazara ulaştırmada güçlük yaşamaktadır. 

 
Temel üretim becerisine sahip ve geçim kaynakları sınırlı olan kadınlar ağırlıklı olarak ev eksenli ve bireysel 

üretim gerçekleştirmektedirler. Sütaş markasının kırk beşinci yılı için hazırlanan sosyal sorumluluk projesiyle, 

ev-eksenli üretim gerçekleştiren kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Kadınlar bir 

marka çatısı altında örgütlenerek üretim gerçekleştirmişlerdir. Bireysel zanaat üretimi olan amigurumi 

oyuncak, marka kimliğini taşıyan örnek bir model çalışmasının tekrar üretilecek standartlarının sağlanmasıyla 

kitlesel olarak üretilebilmiştir. El üretimi olsa da promosyon ürünü oluşturan malzemelerin tedarik edilerek 

modele yönelik tüm detayların birbirine benzerliklerinin kurulması amacıyla tanımlanan bir üretim şablonu, 

ürünlerin standartlaştırılmasına olanak tanımıştır. Aynı zamanda Karabük Temsilcisiyle yapılan görüşme 

(2021) neticesinde, mevcut bireysel üretimden farklı olarak üretilen amigurumi oyuncaklarda, marka kimliğini 

belirten etiketlerin yer alması el emeği oyuncakları endüstriyel ürün durumuna getirmiş olduğu anlaşılmıştır. 

 
Kadın emeğinin öne çıkarıldığı kampanya sonucunda, oyuncakların planlanan üretim sayısına ulaşıldığından 

kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi de son bulmuştur. Kadınların gelecek çalışmalarda 

kullanabilecekleri bireysel becerileri artmamış, yalnızca markayı temsil eden oyuncağın üretim aşamalarında 

profesyonel yaklaşımlar geliştirilebilmiştir. Bu bağlamda; belirgin bir tasarım müdahalesinden söz edilemeyen 

kampanyanın, işlerliği ve sürdürülebilirliği tartışmaya açık hale gelmektedir. Çalışma kapsamında incelenen 

Sütaş promosyon ürün kampanyası için de, olası bir tasarım müdahalesi ve desteğiyle yeni ürün geliştirme 

sürecinde yaratıcı kaynağının ve dolayısıyla kadının ekonomik olarak güçlendirilmesinin devamlılığının da 

mümkün hale geleceği söylenebilir. 
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1. Giriş 

Doğada fiziksel biçimleri net bir şekilde tanımlanabilecek nesnelerin yanında, biçimleri değişken ya da 

biçimine ilişkin net bir tanımlama yapılamayan varlıklar, olgular bulunmaktadır. Bunların bir kısmının varlığı 

duyularla algılanabilen “somut” varlıklar iken bir kısmı da varlığı duyularla kavranamayan ve “soyut” olarak 

tanımlanan varlıklar ve olgulardır. Elle tutulup gözle görülebilen somut varlıklar belirgin biçimsel özelliklere 

sahiptir. Günlük yaşamda katı, sıvı, gaz gibi farklı fazlarda bulunan maddenin katı hali en belirgin ve tanımlı 

biçime sahip iken, maddenin diğer hallerinin belirli bir formu yoktur ve içinde bulundukları hacimlerin şeklini 

alırlar; su buna örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte ışık da biçimsiz nesneler/olgular olarak 

sınıflandırılabilir. Dalga ve foton taneciklerinden oluşan ışık, ışın olarak bir noktadan diğerine yayılmaktadır. 

Bu durum somut bir varlık olmasına rağmen ışığın biçiminin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Biçimsiz 

nesnelere bir başka örnek de; dijital veri ve zaman gibi varlığının bilindiği ama duyularla net bir şekilde 

algılanamayan yani daha çok soyut olarak ifade edilebilecek nesnelerdir. Dijital veri, çeşitli teknolojiler 

tarafından yorumlanabilen, belirli makine dili sistemlerini kullanan diğer veri biçimlerini temsil eden veriler 

olarak tanımlanabilir. Bu makine dili sistemlerinin en temel olanı, karmaşık ses, video ya da metin bilgilerini 

bir dizi ikili karakter, birler ve sıfırlar ya da "açık" ve "kapalı" değerlerde saklayan bir ikili sistemdir (URL-1). 

Zaman ise varlığına yönelik ilk izlenimleri değişim, bir başka deyişle oluş, akış ya da devinim üzerinden edinilen 

bir fenomendir (URL-2). Bu nedenlerle somut olmasına rağmen suyun ve ışığın; soyut varlıklar olan dijital 

verinin ve zamanın fiziksel biçimini tarif etmek mümkün değildir. 

Tasarımcılar tasarım yaparken birçok şeyden esinlenebilirler. Doğadan ilham, mimariden esinlenme, sanat 

tarihi ve gelmiş geçmiş tasarım akımları gibi birçok konu, tasarımcılara esin kaynağı olabilmektedir. Mimari 

eserler, iç mekân tasarımları, endüstriyel ürünler gerek biçimsel gerek mekanik çözümlerde bu kaynaklardan 

referansların izlerini taşımaktadırlar. Tasarımcıların ilham kaynağı olarak bu izleri kullanması, farklı şeyler 

arasındaki benzerlikleri temel alan analoji yöntemi kapsamında değerlendirilebilir. 

Çalışmada, yukarıda açıklanan su, dijital veri, ışık ve zaman gibi fiziksel biçiminin tarif edilemediği varlıkların 

sunumu ya da muhafazası için tasarlanacak formların ve tasarımcıların bu formları oluştururken ilham alma 

yöntemlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yapılan literatür araştırmasında, tasarımcıların ilham kaynağı 

olarak çoğunlukla analoji yöntemine başvurduğu görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada, öncelikle bu 

yaklaşımın temelini oluşturacak analoji yöntemi açıklanmıştır. Analoji yöntemi için literatürde en sık rastlanan 

sınıflandırmalardan biri olan Thiele ve Treagust’un (1994: 69-70) sınıflandırması kullanılmış; bu 

sınıflandırmada tasarım alanına uygun olan üç yaklaşım belirlenmiştir. Seçilen örnekler “hedef ve kaynak 
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ilişkisine göre analojiler, “hedef ve kaynak alanlarına göre analojiler”, “soyutlama düzeyine göre analojiler” 

çerçevesinde irdelenmiştir. Sunulan örneklerden bu tür varlıkları/olguları sarıp sarmalayan ve sunan biçimler 

tasarlanırken, varlığın kendisini referans alan yaklaşımlara odaklanan çalışmalar arasından belirlenmiş ve 

analoji sınıflandırmaları çerçevesinde tasarımlar analiz edilmiştir. 

 

Tasarımda “İlham” Kaynakları 

İlham kelimesi, Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında “esin” anlamı taşımaktadır. Halk arasında herhangi bir 

duygu ve düşünce için iç ses olarak da dile getirmek mümkündür (URL-3). Eşanlamlısı olarak kullanılan “esin” 

kelimesinin anlamı ise TDK ’da “etkilenme, çağrışım ya da içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce” 

olarak ifade edilmektedir (URL-4). 

Hemen hemen tüm tasarımlar, önceki tasarımların öğelerinin yanı sıra diğer nesnelerin, görüntülerin ve 

fenomenlerin öğelerini ve yönlerini dönüştürerek, birleştirerek ve uyarlayarak ilerlemektedir. Her şey bir 

tasarımcı için ilham kaynağı olabilir. Tasarımcılar, kendi bağlamlarındaki diğer ürünler; diğer bağlamlardaki 

tasarımlar, sanat eserleri, doğa ve günlük yaşamdan nesneler ve fenomenler gibi çeşitli kaynak türlerini 

kullanabilmektedirler. 

Fiziksel olarak mevcut nesneler, üretim süreçleri hakkında bilgi taşımak gibi kendileri ile ilgili daha fazla ayrıntı 

ortaya koyarken; nesnelerin görüntüleri de birlikte gösterildikleri kişi ya da bağlamda, hâlihazırda bazı 

yorumlara açıktır. Bir tasarım sürecinde önceki tasarımların ve diğer nesnelerin ve görüntülerin tüm bilinçli 

kullanımları için ilham kaynağı terimi kullanılmaktadır (Eckert ve Stacey, 2000: 524). Eckert ve Stacey (2000)’e 

göre ilham kaynakları terimi; 

• Başlangıç tasarımı: Yeni bir tasarım oluşturmak için değiştirilen tasarım 

● Emsal (Precedent): Mimaride ona dayalı yeni tasarımlara yetki veren kültürel olarak onaylanmış bir bina 

(Goldsmith, 1998: 265) 

● Yeniden kullanım: Mevcut bir bileşenin yeni bir bağlamda konuşlandırılması 

● Model (Pattern): Çözüm ilkesinin tezahürü (Alexander vd., 1977: 56). 

● Birincil üreteç (primary generator): Tasarımı şekillendiren problemin göze çarpan ve açık bir özelliği 

(Darke, 1979: 38) 

olmak üzere tasarımda fikir kaynaklarının belirli kullanımları için daha dar terimleri kapsamaktadır. İlham 

kaynakları, bağlam tanımları, fikir üretimi için tetikleyiciler olarak ve tasarımcıların tasarımların zihinsel 
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temsillerini yapılandırmak için tasarım düşüncesinde bir dizi önemli rol oynamaktadır (Eckert ve Stacey, 2000: 

525). 

Tasarımcıların çalışma zamanlarının bir kısmını ilham verici materyallere göz atmaya ayırmaları 

gerekmektedir (Eckert ve Stacey, 2000: 524). Yaratıcı tasarımcılar dikkatlerini çok çeşitli bilgi kaynakları 

kapsayan bir taramaya yöneltirler (Ansburg ve Hill, 2003: 1143). Kendi yaratıcı süreçlerini beslemek ve fikir, 

kavram, form ve doku arayışlarını zenginleştirmek için çok çeşitli kaynaklardan, basılı ya da ekran tabanlı, 

hareketsiz ya da hareketli görüntülerden faydalanırlar. Bu görüntüler ürün tasarımı ve geliştirme sürecinin 

çeşitli aşamalarında, bilgi ve ilham kaynağı olarak tasarımcıları beslemektedir (Mougenot vd., 2008: 333). 

Tasarımda yaratıcılık aynı zamanda analojik akıl yürütme gibi belirli bir bilişsel özelliği de içermektedir. Birçok 

çalışma, tasarımcıların diğer alanlardan kendi tasarım problemlerine uyarlamak için analojileri yoğun bir 

şekilde kullandıklarını göstermiştir. Tasarımcıların analojileri kullanma şekline bakıldığında; analojilerin çeşitli 

seviyelerde (işlevsel, yapısal ve duygusal) gerçekleştirildiği görülmektedir (Bonnardel ve Marmèche, 2005: 

428). Analojik düşünme genellikle görsel uyarım tarafından tetiklenmekte, görüntüler tasarımcıların 

yaratıcılığını harekete geçirmede önemli bir yol olarak görülmektedir (Casakin ve Goldschmidt, 1999: 172; 

Goldschmidt ve Smolkov, 2006: 565). 

 

Analoji (Benzeşim) Yöntemi 

Kökeni Yunancaya dayanan “analoji” kelimesi, ilk olarak matematik alanında oran-orantı konusunda ele 

alınmıştır (Ferre, 1964’ten aktaran; Ata, 2008: 304). Analoji yöntemi bugün de, tasarım da dâhil olmak üzere 

farklı alanlarda kıyaslamalar ve benzeşimler için kullanılmaktadır. Analoji TDK ’da “genel görünüşünde 

birbirine benzemeyen ve aynı kavram altına konulamayan şeyler arasında az ya da çok uzaktan benzerlik; 

birçok belirtilerde uygunluk” şeklinde tanımlanmaktadır (URL-4). Analoji kelimesi benzeşim ve andırma olarak 

da literatürde yer almaktadır. 

Glynn (2007: 53), analojileri “kaynak ve hedef arasında kurulan kavramsal köprüler” olarak açıklarken; Mayo 

(2008: 14), “eski ve yeni arasında kurulan açıklayıcı bir araç” olarak tanımlamaktadır. Castillo ise (1998: 38) 

analojiyi, “yeni bilgileri özümsemek ve var olan temel bilgilere uygun hale getirmek için yaratıcı ve güçlü 

araçlar” olarak ifade etmektedir. Aşina olmayan bir sorunu çözmek için bildik bir sorunun çözümünün benzer 

özelliklerini kullanmak sıkça başvurulan bir yöntemdir. Analoji, insanların sonuçlara ve çözümlere ulaşmak 

için bilinmeyen durumlara nasıl yaklaştıklarının bir açıklaması olarak düşünülebilir (Castillo, 1998: 39). 

Küçükturan (2003: 10), analojiyi; “bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen, benzer olgularla 
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açıklanması” olarak tanımlanmaktadır. Bilinen olgu kaynak; bilinmeyen ise hedeftir. Hedefe ulaşmak için var 

olan kaynaklardan çağrışım yapılmaktadır. Bu anlamda analojiye başvururken, bilinenler ve bilinmeyenler 

arasındaki kıyaslamada, benzerliklerin nasıl ve hangi amaçla kurulduğunun açık olması elzemdir. Gentner 

(1983: 157) için analoji, “iki birimi değişik nesneler içermesine rağmen yakınlık yapısı açısından birbiriyle ilişkili 

olduğunu gösteren bir araç” olarak tanımlanmaktadır. Itkonen’e (2005: 17) göre ise analoji, yapısal 

benzerliktir ve analojilerle somut ya da soyut tüm öğeler açıklanabilir. En sık karşılaşılan analojiler; parça- 

bütün ilişkisi ve bir sistemin parçaları arasındaki ilişkidir. 

Analojiye ilişkin tüm tanımlar dışında ortaya koydukları teori ve düşünceleriyle ileri gelen filozof ve 

psikologların da tanımları mevcuttur. Freud ve Kant'ın analojilerden hem kendi çalışmalarında hem de 

analojinin önemine ilişkin görüşlerinde yararlandıkları bilinmektedir. Freud, analoji olmadan bilgiye erişimin 

mümkün olmayacağını, analojinin, bilen ile dünya arasındaki köprü olduğunu belirtmektedir. Kant, “doğa” 

denilen deneyim bağlamının ancak benzetme yoluyla mümkün olduğunu ifade etmiştir. Hem Freud hem de 

Kant için akıl, deneyime analojiyi dayatır, yani nasıl formsuz madde olamazsa, zihnin analojik formları 

olmadan da deneyim olamaz görüşünü savunmaktadırlar. Örnek olarak Freud'un meşhur ego/benlik ve alt 

bilinç (id) analojisi verilebilir. Açıklaması çok zor olan “benlik” kavramını kolayca açıklamak için Freud, "ego 

bir at arabasıdır ve id at, ego da arabanın sürücüsüdür, arabanın ilerleyebilmesi için, atın enerjisine ve egonun 

yönüne ihtiyaç vardır” demektedir. Örnekte algılanması zor bir kavram olan benlik kavramının biraz daha 

anlaşılır hale geldiği düşünülebilir (Rieff 1953-çev. Canik- 2010: 114-116). 

Clement (1991: 349)’e göre analoji kullanımı şu basamaklardan oluşmaktadır; 

1. Analojinin oluşturulması; analojik düşünce geliştirilmesi ya da akla gelmesi, 

2. Analoji ilişkisini doğrulamak; analojik ilişkinin geçerliliğinin eleştirel bir şekilde test edilmesi ve ilişkinin 

doğrulanması, 

3. Analojik durumu anlamak; kişinin analojik durumu anlayıp anlamadığının eleştirel biçimde test edilmesi, 

analojik durumun iyi anlaşılır hale ya da en azından tahmin edilebilir duruma getirilmesi, 

4. Bulguları transfer etmek; kişinin sonuçları transfer etmesi. 

Literatür incelendiğinde farklı analojilerin çeşitli özelliklerine göre farklı sınıflandırmalara tabi tutuldukları 

belirlenmiştir. Bu sınıflandırmalardan en sık kullanılan sınıflandırma Thiele ve Treagust (1994: 65) tarafından 

yapılmış olan analoji sınıflandırmasıdır. Curtis ve Reigeluth (1984: 110), tarafından yapılan sınıflandırmayı 

geliştirip güncelleyen Thiele ve Treagust (1994: 69-70), analojileri dokuz ana başlık altında sınıflandırılmış; 
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bunlar arasından tasarım alanı düşünüldüğünde tasarımcıların analoji kurmasına uygun üç tanesi seçilmiştir. 

Yapılan bu sınıflandırmaya ait başlıklara, tasarım pratiklerinde analojinin ne şekilde kullanıldığı açısından 

bakmak gerekirse, genellikle kaynak ile hedef arasındaki analojik ilişkiye göre, hedef ve analojinin alanlarına 

göre ve bu ilişkiyi soyutlama düzeyine göre ele alındığı örneklerle sıkça karşılaşılmaktadır. 

 

▪ Hedef ile Kaynak İlişkisine Göre Analojiler 

Hedef ve kaynak kavram arasındaki ilişkinin niteliği yapısal, fonksiyonel ve yapısal-fonksiyonel analojiler 

olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Çetinkaya ve Özdemir, 2018: 30); 

Yapısal Analoji (Sadece Görünüş Benzerliği) 

Hedef ve kaynağın yapısı, görünüşü ve fiziksel özellikleri arasında benzerlik olması durumunda kurulan 

analojidir (Erol Şahin, 2014: 51). Yerkürenin yapısı ile haşlanmış yumurta analojisi bu tür bir analojiye örnek 

olarak verilebilir. Dünya’nın katmanları haşlanmış yumurtaya benzetilebilir: Yumurta kabuğu taşküreyi, 

yumurta akı ateş küreyi ve yumurta sarısı da ağırküreyi (çekirdeği) temsil etmektedir (Dikmenli ve Kıray, 2007: 

3). Bir ürün tasarımı örneği ile açıklanacak olursa, insan figürü biçimli “kitap tutucu” örnek verilebilir (Görsel 

1). Burada hedef kitap tutucu, benzerlik kurduğu ise insan bedeninin bir nesneyi iter pozisyonda durduğu 

biçimidir. 

Görsel 1. Kitap tutucu (URL-5) 
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Fonksiyonel Analoji (İlişkisel Benzerlik) 

Hedef ile kaynak arasındaki benzerliğin fiziksel olmayıp çalışma prensibine dayandığı analojilerdir (Erol Şahin, 

2014: 50). “Bilgisayar insan beyni gibi çalışır” benzetmesinde bilgisayarın bilinmeyen unsur olduğu 

düşünüldüğünde, beynin çalışma prensibinin bilgisayarın çalışma prensibini açıklar nitelikte olduğu 

söylenebilir. Bilgisayarın hafızası olduğu gibi insan beyninin de bilgi depolama özelliği vardır. İnsan bilgileri 

dışarıdan duyular aracılığıyla alırken; bilgisayara ise veriler, klavye, tarayıcı gibi araçlarla işlenmektedir. İnsan, 

depoladığı bilgi, nesne ve olayları paylaşmak için ağız ve bedenini kullanırken bilgisayar bunu yazıcı, monitör 

gibi araçlarla yapmaktadır (Kılıç, 2009: 5). 

Bir ürün tasarımı örneği ile açıklayacak olursa, “cırt cırt” örneği verilebilir. Burada hedef, iki ayrı parçayı bir 

araya getirmek için kullanılan birleşim, benzerlik kurduğu ise dulavrat otu, pıtrak otu ya da diğer adıyla löşlek 

(arctium; burdocks) bitkisidir (Görsel 2-3). Birçok dilde “cırt cırt” ve dulavrat otunun aynı kelime ile ifade 

edildiği görülmektedir. Sırp-Hırvatça, dulavrat otu ve cırt cırt için, “čičak”; Leh dilinde “rzep” kelimesi “çapak” 

ya da “cırt” kelimeleri için; Almancada ise Klette ve cırt da “klettverschluss”dur (dulavrat otu tutturucu). 

Norveççe “borre” ve cırt ise “borrelås”, “dulavrat otu kilidi” olarak ifade edilmektedir (URL-6). İsviçreli bir 

mucit olan George de Mestral, 1940'ların sonlarında (1948) bir gün köpeğini yürüyüşe çıkardıktan sonra, 

giysilerine ve köpeğin kürküne yapışan dulavrat otu bitkisinin tohumlarını merak etmeye başlamış ve 

mikroskop altında, tohumların hayvanlar üzerine takıldıkları kanca sistemine yakından bakmıştır. Bu durumun 

tohumların dağılmasına yardımcı olduğunu, tohumun tutunmasındaki aynı yaklaşımın başka şeyleri bir araya 

getirmek için kullanılabileceğini de fark etmiştir. Bu çalışmaları sırasında pıtrak otunun köpeğin tüyüne 

tutunmasından birleştirme adına fonksiyonel bir analoji kurmuş, bu çalışma prensibine dayalı bir hedef olarak 

cırt cırtı tasarlamıştır. Çalışmaları, Velcro markası altında satılan cırt cırtlı bağlantı elemanının geliştirilmesine 

yardımcı olmuştur (Strauss, 2001: 16). 
 

Görsel 2-3. Cırt cırt (sol) ve pıtrak otu (sağ) (URL-2, URL-3) 
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Yapısal-Fonksiyonel Analoji (Tam Benzerlik) 

Kaynak ile hedef arasında hem fiziksel olarak, hem de prensip açısından benzerlik olduğu durumlarda kurulan 

analojidir. Kuşların kanadını, balıkların yüzgeçlerini, çeşitli bitkilerin özelliklerini ve çalışma prensiplerinin 

örnek alınarak çeşitli basit aletler yapılması bu analojilere örnek verilebilir (Erol Şahin, 2014: 50). Bir ürün 

tasarımı örneği ile açıklanacak olursa, “palet” örnek verilebilir. Burada hedef suyun içinde hızlı hareket etmeyi 

sağlayacak giyilebilir bir araç, benzerlik kurduğu ise sucul kuşların ayak yapılarıdır. Bu analojide insanın 

ayağına giyerek daha hızlı yüzmesini sağlayan palet hedef, ayaklarındaki perdeli yapının bu kuşlara yüzme 

konusunda sağladığı avantaj ise kaynaktır (Görsel 4-5). 

 
Görsel 4-5. Mavi ayaklı sümsük kuşu ve palet (URL-4, URL-5) 

▪ Hedef ve Kaynak Alanlarına Göre Analojiler 

Geliştirilen analojide yer alan hedef kavramın hangi konuya dair geliştirilmiş olduğunun belirlenmesi için 

geliştirilmiştir (Çetinkaya ve Özdemir, 2018: 30); 

Alan İçindeki Analojiler (Intra-Domain Analogy) 

Hedef ve kaynağın aynı alandan seçildiği analojilerdir. Örnek olarak “bir kaplan bir kediye benzer” verilebilir. 

Burada hedef de kaynak da aynı sınıftan, kedigiller ailesine mensup iki hayvan türünden verilmiştir. Bu 

örnekte olduğu gibi aynı alandan olan ama biri daha çok bilinen (kaynak) diğeri daha az bilinen (hedef) 

ifadeler, alan içinde analoji olarak isimlendirilmektedir (Erol Şahin, 2014: 54). Alan içi analojiler, tasarlanacak 

nesne ile aynı anlamsal alanı ifade etmektedir. Uyarılmış ilham kaynakları, hedef nesne ile birçok anlamsal 

özelliği paylaşmaktadır. Böylece, çağrılan nesneler ve hedef nesne aynı kategoriye aittir. Örneğin, hedef 

nesne bir siber kafe koltuğu ise, tümü “koltuk” kategorisine ait olan bir ofis koltuğu, bir kamp koltuğu vb. ile 

bağlantılar kurulabilir (Bonnardel ve Marmèche, 2005: 423). Koltuk öncül ya da jenerik grubu içinde, yan ya 
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da ikincil işlev anlamında çeşitlenmeler bu tür analojilere örnektir. İkincil işleve sahip ürün olarak ayakkabılar, 

ayağı koruyan nesne olarak jenerik gruptur. Ayakkabıların karşıladığı en temel ihtiyaç, insan ayağını soğuktan 

ve çeşitli zemin yüzeylerinden korumaktır. Bu jenerik grubun çeşitli alt grupları spor ayakkabı, çizme, bot, 

topuklu ayakkabı, krampon gibi alt gruplara sahiptir. Bu alt grupları birbirinden ayıran temel işlevin uygulama 

yöntemleridir ve bu yöntemler gruplara özgün nitelikler kazandırmıştır. Bu ürünler sadece ayağı korumaktan 

farklı ihtiyaçlara ikincil işlevleri ile hizmet etmektedirler. Her ikisi de uzun konçlu ayakkabı olan bot ve çizmeler 

genellikle kalın ve ağır kumaşlarla yalıtım sağlayarak ayağı soğuktan korumayı amaçlarken, spor yapmak için 

olan ayakkabılar olabildiğince hafif ve hava almasını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. İngilizce’de her 

ikisi de boots olarak geçen; bota lace boots yani bağcıklı çizme (URL-11) denen iki farklı ayakkabı tasarımına 

bakılacak ve bot, bağcıklı bir çizme olarak değerlendirilecek olursa, hedef olan botun ayakkabı alanı içinde 

alan içi analoji ile kaynak çizmeden çağrıldığını söylemek mümkündür. 

Alanlar Arası Analojiler (Inter-Domain Analogy) 

Bu analojiler, hedef ve kaynağın farklı alanlarda olduğu analojilerdir. “Elektrik akımı bir pipetten akan suya 

benzer” ifadesi örnek olarak verilebilir (Kesercioğlu vd., 2004: 37). Günlük hayata ilişkin biçimler, soyut bir 

konu anlatılırken somut örnekler verilmesi bu analoji sınıfına girmektedir. Burada amaç, herhangi bir alandan 

seçilmiş, kullanıcıların kolayca gözlerinde canlandırabileceği bir kavramı kaynak olarak, farklı bir alandan bir 

hedef kavramın açıklanmasında kullanmaktır (Erol Şahin, 2014: 55). Alanlar arası analojiler, tasarlanacak 

nesnenin kategorisinden çıkan gerçek kavramsal sıçramalardan kaynaklanmaktadır. Bu analojiler, kategorinin 

prototipi olmadıkları için öncül ya da jenerik olmayan hedef nesnenin niteliklerine ya da özelliklerine- bir 

koltuğun yumuşaklığı ya da sıcaklığı örneği gibi- dayanmaktadır. Bu tür özellikler, hedef nesneden evvel çok 

uzakta olan, uzun süreli bellek ilham kaynaklarını harekete geçirmek için ipuçları (bir yuva, bir dalga) olarak 

kullanılabilir. Bu alanlar arası analojiler, dilsel bir temelde, en yaratıcı olanlar olarak görünmekte ve ilk olarak 

düşünülen arama uzayının genişletilmesine izin vermektedir (Bonnardel ve Marmèche, 2005: 425). 

General Electrics’in MR Uzay Pistleri Macerası MR Cihazı verilecek örnek için iyi bir temsil olacaktır (Görsel 

6). Burada hedef, çocuklar için bir MR cihazı; benzerlik kurduğu ise benzer bir ses çıkarması muhtemel bir 

uzay aracıdır. MR Uzay Pistleri Macerasında tarayıcı bir uzay gemisi olarak gizlenmiştir. Böylelikle çocuklar, 

uzayda gümbürdeyen bir uzay gemisini hayal edebildikleri için MR tarayıcının neden ses çıkardığını makinenin 

çalışma sistemiyle anlamlandırmak ve bu sesten endişe etmek ve tedirgin olmak durumunda kalmazlar. 

General Electrics, çocuğun hayal dünyasını tetiklemek için ortaya koyduğu analojiyi şöyle tarif etmektedir; 

“Çocuğu sürücü koltuğuna oturtun ve görüntüleme sürecinin oyun zamanı haline geldiğini ve sürecin artık bir 
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macera olduğunu hayal edin. Çocuğu önceliklendiren görüntüleme yoluyla onları hayal güçlerini kucaklayın” 

(URL-12). 

Görsel 6. MR Uzay Pistleri Macerası, General Electrics (URL-13) 

The Fun Theory tarafından tasarlanan Piano Merdiven de konuyla ilgili iyi bir temsil olacaktır (Görsel 7). 

Burada hedef; insanları hareket etmeye teşvik etmek ve yürüyen merdiven yerine kendilerinin tırmanacakları 

ya da inecekleri bir merdiven, kurulan benzerlik ise ayakların merdiven üzerindeki gezintisinin, parmakların 

piyano üzerindeki gezintisi ve her vuruşun bir adım ile temsil edilerek bir notaya karşılık gelerek bir ses 

çıkarmasıdır. Bir başka deyişle hedef merdivenin basamakları iken, kaynaksa piyanonun tuşlarıdır. The Fun 

Theory, “eğlence kadar basit bir şey insanların davranışlarını daha iyiye doğru değiştirmenin en kolay yoludur” 

fikrine dayanan, Volkswagen tarafından desteklenen bir girişimdir. Ekip, merdivenleri çıkmayı eğlenceli hale 

getirerek daha fazla insanın merdivenleri çıkmasını sağlama görevini üstlenmiş ve yürüyen merdivenlerin 

yanında bulunan merdivenleri, her adımı İsveç halkına bir nota çalan bir piyanoya dönüştürmüştür (URL-14). 
 

Görsel 7. Piano Mervidenler, İsveç, Odenplan Metrosu (URL-15) 
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▪ Soyutlama Düzeyine Göre Analojiler 

“Somut” varlıklar duyularla algılanabilen, “soyut” olanlarsa algılanamayanlardır. Bu yaklaşımda, hedef ve 

kaynak kavramların soyutluk ve somutluk durumlarına göre somut-soyut analojiler, soyut-soyut analojiler, 

somut-somut analojiler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. (Çetinkaya ve Özdemir, 2018: 30). Soyutluk düzeyine 

göre benzerlik kurulurken belirtilen ilk kavram kaynak kavramı, ikinci kavram hedef kavramı ifade etmektedir 

(Demirci Güler, 2007: 30-31). 

Somut-Somut Analojiler 

Somut bir hedef kavram somut bit kaynakla açıklanırsa somut-somut analoji kurulmuş olur (Çetinkaya ve 

Özdemir, 2018: 30). 

Somut-Soyut Analojiler 

Soyut olan hedef kavramın açıklanmasında somut bir kaynak kullanılıyorsa soyut-soyut bir analojidir 

(Çetinkaya ve Özdemir, 2018: 30). Alman kimyager Emil Fischer, 1984’te enzimlerin nitelikleri üzerine 

çalışırken enzimlerin yapısını kilit ve anahtara benzetmiştir (Nelson ve Cox, 2000’den aktaran; Demirci Güler, 

2007: 31). 

Soyut-Soyut Analojiler 

Soyut hedefler soyut kavramlara benzetiliyorsa soyut-soyut analojidir (Çetinkaya ve Özdemir, 2018: 30). 

Amerikalı bir biyokimyacı olan William P. Jencks, substratların enzimin büyüsüne kapılmış gibi gitmesini “Kirke 

etkisi” olarak tanımlamıştır. Bu analojide Kirke ve enzim ilişkisi kurulmuştur. Kirke, mitolojide domuzları olan, 

insanları etkileyen büyücü bir kadın olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı Kirke ve onun domuzlarıyla 

günlük hayatta karşılaşılmaz; dolayısıyla bu kavramlar insanlar için soyuttur. Benzer şekilde enzim ve 

substratlar da insanlar tarafından soyut olarak tanımlandığından, bu ilişki soyut-soyut ilişki olarak 

gösterilmektedir (Berg vd., 2002’den aktaran; Demirci Güler, 2007: 31). 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, analojiler farklı kaynaklardan, hedeflerine, farklı şekillerde 

haritalandırılırlar. Analojiler öncelikle kurgulanır, bu ilişkilerin geçerliliği ortak duyuma uygun şekilde 

doğrulanır, analojinin anlaşılabilirliğinin sağlanması ve genel geçer bir anlam oluşturacak ve tahmin edilebilir 

bir haritalandırmasının kurgulanması gerekir. Son olarak kaynaktan hedefe belirlenen niteliklerin transferi ile 

analojik düşünme sonucu ürünler ortaya konmaktadır. 
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Kendi fiziksel somut biçimi olmayan şeyleri kullanıcıyla buluşturmak için ona bir kabuk, bir kılıf, bir muhafaza 

gereklidir. Bu biçimler insanlara bu nesneleri bir fiziksel forma büründürerek sunarlar. Bir var olanın özle ilgili, 

kalıcı, zorunlu, yapıcı niteliği; temel belirtisi; yüklemi olarak tanımlanan öznitelik (URL-16); analojik yöntemle, 

muhafazası ya da sunumu için tasarlanacak yapının niteliklerine yansımaktadır. Varlığın kendi öznitelikleri ile 

onu muhafaza eden ve sunan aracı arasında bir benzeşim kurulmakta, bu analojik düşünme biçimleri 

sayesinde gerçekleşmektedir. Bu çalışmada da, özellikle bu varlıklar/olgular için tasarımcıların kurduğu 

analojiler, örnekler üzerinden çözümlenecektir. Örneklerde görülen analojiler, kaynak ile hedef arasındaki 

analojik ilişkiye göre yapısal, fonksiyonel ya da yapısal-fonksiyonel analoji (tam benzerlik); hedef ve analojinin 

alanlarına göre alan içi ve arasındaki analojilerden, soyutlama düzeyine göre ise farklı seviyelerde karşılaşılan 

analojilere dayanmaktadır. 

 

2. Çalışma Yöntemi 

Çalışmanın yöntemini nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici vaka modeli oluşturmaktadır. Vaka analizi 

desenlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni yaklaşımı ile örnekler üzerinden bir değerlendirme 

yapılmaktadır. İç içe geçmiş tek durum deseninde tek bir durum içinde çoğu kez birden fazla alt tabaka ya da 

birim olduğu durumda birden fazla analiz birimi söz konusu olması ve bir durum içinde olabilecek birden fazla 

alt birime yönelim söz konusudur (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 292). Burada ele alınan vaka; kendi kavranabilir 

belirgin bir formu olmayan ışık, su ve dijital veri gibi varlıkların muhafazası ya da sunumunda tasarımcıların 

esin kaynağının, varlığın kendi fiziksel niteliklerinin analojileridir. Bunları paketleyen biçimler için ilham 

kaynakları göz önüne alındığında, varlığın kendisinden doğan niteliklere başvuran yaklaşımlara örnek teşkil 

eden ürünler üzerinden bir çözümleme sunulacaktır. 

Örnek olarak ele alınan Ty Nant Su şişesi (1), Lacie Blade Runner harici disk (2), Origine aydınlatma (3), Ora 

Unica kol saati (4), açıklanarak vaka olarak ele alınan “biçimsizi sarmalayan formlar için kullanılan analojilerde 

varlığın özniteliğinden doğan yaklaşımlar” açıklanacaktır (Tablo 1). 

 
Tablo 1. İç içe geçmiş tek durum deseniyle ele alınan vaka ve alt birimler 

(Yazarlar tarafında oluşturulmuştur) 

Vaka Fiziksel formları belirsiz varlık ve olguların muhafazasının ya da sunumunun tasarlanması 

Alt birim-1 Suyun muhafazası ve sunumu: Ty Nant Su Şişesi (Ross Lovegrove, 2001) 
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3. Bulgular 

Örnek 1: Tasarım: Suyun Muhafazası ve Sunumu: Ty Nant Su Şişesi; Tasarımcı: Ross Lovegrove, 2001 

Galler'in önde gelen doğal maden suyu şirketi Ty Nant, pet şişesini 2001 yılında piyasaya sürmüştür. Şişe, son 

derece rekabetçi olan şişelenmiş su pazarında yenilikçi ve şık bir ambalaj örneğidir ve uluslararası üne sahip 

tasarımcı Ross Lovegrove tarafından tasarlanmıştır. Ambalaj tasarımının ince kıvrımları, suyun akışkanlığını 

ve saflığını öne süren bir dalgalanma etkisi yaratmaktadır. Şişenin stili, belirgin estetik çekiciliği olan işlevsel 

bir tasarım sağlamaktadır (URL-17). Ty Nant'a göre, “ikonik şişe, hareketli suyun görünümünü çağrıştırmakta” 

ve ürünün rafına dikkat çekerken, aynı zamanda tüketicilere yeni ve benzersiz bir şey sunmaktadır (URL-18). 

Bununla birlikte organik dalgalı forma sahip effaf plastikten üretilen su şişesi, ilk şişirme kalıplı, asimetrik pet 

şişe olarak da not edilmiştir (URL-19). 

Görsel 8. Ty Nant Şu Şisesi, Ross Lovegrove (2001) (URL-20) 

Uluslararası üne sahip Galler doğumlu tasarımcı Ross Lovegrove, Ty Nant tarafından bir su şişesi tasarımı 

yapması için görevlendirildiğinde su gibi belirgin bir formu olmayan, akışkan bir varlığı muhafaza ederek 

tüketiciye sunacak bir ambalajın formunun nasıl olabileceğini sorgulamıştır. Akan suyun hipnotik hareketini 

çağrıştıran bir şişe tasarımı yaratmak için çalışmış, çeşitli ön çizim ve modellerle bu etkiyi yaratmak için 

37 Alt birim-2 
Dijital verinin muhafazası ve sunumu: Lacie (Blade Runner) Harici Disk (Philippe Starck, 

2013) 

Alt birim-3 Işığın muhafazası ve sunumu: Origine Aydınlatma (Davide Groppi, 2021) 

Alt birim-4 Zamanın muhafazası ve sunumu: Ora Unica Kol Saati (Denis Guidone, 2007) 

 



 

denemeler yapmıştır. Dalgalı kırışıklıklarının görsel olarak akan suyun hipnotize edici etkisini uyandırmasını, 

dokunsal olarak da cezbedici bir yapıya kavuşmasını hedeflemiş ve Ty Nant (PET) şişesini tasarlamıştır. Aralık 

2001'de Harrods'ta lanse edilen ve suyu şişelenmiş su pazarında tüketiciye sunan Ty Nant su şişesi, benzersiz 

bir asimetrik ambalajdır (URL-21). Bu ürün tasarımı örneğinin analojik yaklaşımına bakıldığında, burada hedef 

suyu muhafaza edecek pet şişe, kurulan benzerlik ise suyun doğada bulunma halidir. Bir başka deyişle hedef; 

suyu şişelenmiş su pazarına katmak üzere tasarlanan ambalaj; kaynak ise, insanların zihninde suyun bir 

kaynaktan çıkarken ya da vadide kendi yolunda seyahat ederken olduğu gibi görüntüsüdür. Tasarımcısı Ross 

Lovegrove, suyun kendi doğal yapısını, onun ambalajı ya da muhafazası ve sunumu için analojik açıdan 

faydalanılan kaynak olarak kullanmıştır. Kaynak olan akışkan su ile hedef olan şişe arasındaki analojik ilişki; 

• Kaynak ile hedef arasında hem fiziksel, hem de prensip açısından benzerlik olduğu durumlarda kurulan 

analoji olan “yapısal-fonksiyonel analojilere”, 

• Suyun doğadaki akışkanlığı kaynak, şişenin suyu akışkan gibi göstermesi hedef olduğundan hedef ve 

kaynağın aynı alandan (su kavramı) seçildiği analoji olan “alan içindeki analojilere”, 

• Soyutlama düzeyine göre ise somut olan hedef kavramı, (yani pet şişeyi) açıklamak için kullanılan kaynak 

kavramın da somut, (suyun dalgalanma etkisi) bir anlam ifade ettiği “somut-somut analojilere” 

dayanmaktadır. 

Tablo 2. “Ty Nant PET” şişedeki analoji biçimleri (Yazarlar tarafında oluşturulmuştur) 

Kaynak 
Suyun Fiziksel görünüşü: Geçirgenlik, şeffaflık, berraklık, temizlik, duruluk; 

Prensip: Akış, hareket 

Hedef Ambalaj: Şeffaf PET şişedeki dalgalanma etkisi 

Benzerlik Suyun doğada bulunma hali 

 
Analoji 

Yapısal-fonksiyonel analoji: Suyun görünüşü ve akışı 

Alan içindeki analoji: Su kavramı 

Somut-somut analoji: Su-Şişe 

 

Örnek 2: Tasarım: Dijital verinin muhafazası ve sunumu: Lacie (Blade runner) Sabit Disk; Tasarımcı: Philippe 

Starck, 2013 

LaCie, bilgi teknolojisinin gizemli gücünden etkilenen Fransız tasarımcı Philippe Starck işbirliğiyle amorf 

biçimli metal iç kısmı köşeli kafes benzeri bir kabukla birleştiren bir sabit disk olan “Blade Runner”ı 
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yaratmıştır. Starck’ın kavramsal tasarım aşaması şu sorunun izini sürmektedir; “Teknolojiyi gerçekten bir 

kafese hapsedebilir miyiz?” 

Starck'ın imza sembolü şeklinde gelen bir LED güç düğmesi göstergesine sahip olan sabit sürücü, iç bileşenleri 

aşırı ısınmaya karşı koruyan ve kullanıcıların dosyalarının korunmasını sağlayan alüminyum bir dış kasa ile 

sarılarak korunmaktadır. Starck; “Blade Runner'da, sıcak iç elektronik aksam bir kabukla kaplanmış ve 

kanatlar onu soğutan radyatör görevini üstlenmiştir. Süspansiyon, sabit diskin etrafında hava dolaşımı için 

alan sağlamakta ve metal malzeme sıcaklık iletimini artırmaktadır” şeklinde ürünü tanımlamaktadır (URL-22). 
 

Görsel 9-10. LaCie Blade Runner sabit disk (Philippe Starck, 2013) (URL-23) 

Masaüstü boyutundaki sürücüye rağmen, Blade Runner pasif soğutma görevi gören kanatçıklar sayesinde 

herhangi bir aktif soğutma gerektirmez. Ortama ısı yayan radyatör biçimi, sürücünün sessiz bir şekilde 

çalışmasını sağlamaktadır (URL-24). Bu ürün tasarımı örneğinin analojik yaklaşımına bakıldığında, burada 

hedef sabit disk, kurulan benzerlik ise dijital verinin depolanacağı bir hacmin kendine özgü bir biçimi olmayan 

sınırlarıdır. Bir başka deyişle kaynak dijital bir varlık iken, hedef onu depolayan, aktaran ve paylaşan bir cihaz 

haline gelmiştir. Tasarımcısı Philppe Starck, dijitalin doğasını, onun muhafazası ve sunumu için analojik açıdan 

faydalanılan kaynak olarak kullanmıştır. Bununla birlikte aslında bu üründe iki farklı analoji ortaya 

çıkmaktadır. Birincisinde amorf iç kısmı ile dijitalin tanımlanamayan biçiminin, ikincisinde ise köşeli kafes 

benzeri bir kabuğa benzeyen kanatlarla onu soğutan radyatörün analojisini kurgulamıştır. Birinci analojide 

hedef olan amorf cihaz kasası ile kaynak olan dijital verinin belirsiz sınırları arasındaki analojik ilişki; 

• Hedef ile kaynak arasında hem fiziksel olarak, hem de prensip açısından benzerlik olduğu durumlarda 

kurulan analoji olan “yapısal-fonksiyonel analojilere”, 
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• Hedef ve kaynağın alanlarına göre aynı alandan (amorf kavramı) seçildiği analoji olan “alan içindeki 

analojilere” dayanmaktadır. 

“Amorf” kavramı, atomların kararlı bir kristal yapıya sahip olmadığı, gelişigüzel bir yapı gösterebilen katılar 

için kullanılan, şekilsiz katı (URL-25) anlamına da gelen bir terimdir. Doğası gereği sınırları belirsiz bir varlık 

olan dijitali katı bir hacme dönüştürmek; hem görünüş, hem de prensip anlamında amorf kavramı 

kapsamında bir benzerlik kurulmasıyla mümkün olmuştur. Bu bakımdan; 

• Kaynak ile hedef arasında hem fiziksel olarak, hem de prensip açısından benzerlik olduğu durumlarda 

kurulan analoji olan “yapısal-fonksiyonel analoji”, 

• Hedef ve kaynağın aynı alandan seçildiği analoji olan “alan içindeki analoji” kurulduğu söylenebilir. 

Soyutlama düzeyine göre ise iki farklı analojik yaklaşımdan soyut olan hedef kavramı (yani dijital veriyi) 

açıklamak için kullanılan kaynak kavramın somut (amorf biçim) bir anlam ifade ettiği “somut-soyut 

analojilere” dayanan analojidir. İkinci analojide kaynak olan sıcak bir yapıdan aldığı ısıyı dışarı iletmeye 

yarayan bir araç olan radyatör, hedef olan cihazın ısıyı uzaklaştırmaya yarayan kanatlarıdır. Tasarımcının 

kurguladığı analojilerin; 

• Hedef ile kaynak arasında hem fiziksel olarak, hem de prensip açısından benzerlik olduğu durumlarda 

kurulan analoji olan “yapısal-fonksiyonel analojilere”, 

• Hedef ve kaynağın alanlarına göre hedef ve kaynağın aynı alandan (ısı kavramı) seçildiği analoji olan “alan 

içindeki analojilere”, 

• Somut olan hedef kavramı (ısının cihazdan uzaklaştırılması için kanatlar) açıklamak için kullanılan kaynak 

kavramın somut (radyatör) bir anlam ifade ettiği “somut-somut analojilere” dayandığını söylemek 

mümkündür. 

Tablo 3. Blade Runner sabit diskteki analoji biçimleri (Yazarlar tarafında oluşturulmuştur) 

 İç kasa Dış kanatlar 

 

Kaynak 

Fiziksel görünüş: Dijital veri için belirsiz 

bir biçim; Amorf 

Prensip: Şekilsiz, gelişigüzel bir yapı 

gösterme 

Fiziksel görünüş: Radyatör 

Prensip: Köşeli kafes benzeri bir kabuğa benzeyen 

kanatlarla ısıyı dışarı vermek 
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Örnek 3: Tasarım: Işığın Muhafazası ve Sunumu: Origine Aydınlatma; Tasarımcı: Davide Groppi, 2021 

İtalyan tasarımcı Davide Groppi, cepheleri ve iç mekânları dolaylı ışıkla aydınlatmak için tasarlanmış heykelsi 

bir ışık olan Origine'yi tasarlamıştır. Groppi'nin, Origine tasarımı, ışığın basit ve dar yapısıyla 

tanımlanmaktadır. Fiberglas ve metalden yapılmış gövdesi, aşağıdan yukarıya doğru giderek incelmekte ve 

ışık gökyüzüne doğru yükseliyormuş gibi görünmektedir. Groppi, ürününü; “Yerden yükselen ve giderek daha 

ince hale gelen bir sap gökyüzüne doğru uzanan bir fidan gibi görünüyor… Topraktan büyüyen bir tomurcuk 

gibi, yaşamın ışıkla temsili…” şeklinde tanıtmıştır. İtalyan tasarımcının aydınlatma tasarımı, adını “başlangıç, 

doğum ve kaynak” anlamına gelen oligo kelimesinden almıştır. Hem iç hem de dış mekânlarda kullanılmak 

üzere tasarlanmış olan Origine, dolaylı bir ışık yaymaktadır (URL-26). 

Görsel 11. Origine Aydınlatma (Davide Groppi, 2021) (URL-27) 

41 Hedef Sabit disk: Amorf metal iç kasa Sabit disk: Isıyı uzaklaştıran dış kanatlar 

Benzerlik Dijitalin doğası, kendine özgü 

biçimsizliği 
Radyatör 

 

 
Analoji 

Yapısal-fonksiyonel analoji: Dijitalin 

biçimsizliği-amorf kasa 

Alan içindeki analoji: Amorf kavramı 

Somut-soyut analoji: Amorf kasa-

dijital veri 

Yapısal-Fonksiyonel analoji: Isıyı dışarı verme - 

radyatör 

Alan içindeki analoji: Isı kavramı 

Somut-somut analoji: Kanatlar-radyatör 

 



 

Bu ürün tasarımı örneğinin analojik yaklaşımına bakıldığında, burada hedef, aydınlatma strüktürü; kurulan 

benzerlik ise dalga ve foton taneciklerinden oluşan ve ışın olarak bir noktadan diğerine yayılan ışıktır. 

Tasarımcısı Davide Groppi, ışığın doğasını, onun muhafazası ve sunumu için analojik açıdan faydalanılan 

kaynak olarak kullanmıştır. Yerden yükselen ve giderek daha ince hale gelen bir aydınlatma gövdesi-strüktürü 

için gökyüzüne doğru uzanan bir fidan analojisini kurgulamıştır. Işığın da bir kaynaktan doğarak bir doğru 

boyunca yayıldığı ve belirsiz bir noktaya doğru seyahat ettiği bir durumu, topraktan doğup gökyüzüne uzanan 

bir fidan analojisi üzerinden aktarmıştır. Kaynak olan ışık ile hedef olan aydınlatma strüktürü arasındaki 

analojik ilişki; 

• Kaynak ile hedef arasında hem fiziksel olarak, hem de prensip açısından benzerlik olduğu durumlarda 

kurulan analoji olan “yapısal-fonksiyonel analojilere”, 

• Hedef ve kaynağın alanlarına göre hedef ve kaynağın farklı alandan seçildiği analoji olan “alanlar arası 

analojilere”, 

• Soyutlama düzeyine göre ise somut olan hedef kavramı, (yani aydınlatma strüktürünü) açıklamak için 

kullanılan kaynak kavramın da somut (topraktan gökyüzüne uzanan fidan) bir anlam ifade ettiği “somut- 

somut analojilere” dayanmaktadır. 

Tablo 4. Origine aydınlatmadaki analoji biçimleri (Yazarlar tarafında oluşturulmuştur) 

Kaynak 
Fiziksel görünüş: Fidan 

Prensip: Bir noktadan doğarak, göğe yükselmek 

Hedef Aydınlatma strüktürü 

Benzerlik Işığın doğası; yayılan ışık ışınları 

 
Analoji 

Yapısal-fonksiyonel analoji: Fidan-ışığın yayılması, 

Alanlar arası analoji: Fidan-ışık, 

Somut-somut analoji: Fidan-aydınlatma 

 

Örnek 4: Tasarım: Zamanın Muhafazası ve Sunumu: Ora Unica Kol Saati; Tasarımcı: Denis Guidone, 2007 

Saatin kendisi bir analojinin ürünüdür. Günü dairesel düzlemde dilimlere bölmek, kadranı ile imler 

işaretlemek ve “bu an” a işaret etmek için akrep, yelkovan, saniye kolundan faydalanmaktadır. Zaman, saat 

gibi döngüsel bir mekanizma ya da lineer bir takvim üzerinden algılanan ve izlenen bir fenomendir. Modern 

zaman, oluş, akış devinimi, hareketli mekanizmalarla ifade etmekte, onu homojen aralıklara bölerek 

ölçülebilir hale getirmektedir. Oysaki bu zamanın kendisi değildir. Denis Guidone tarafından tasarlanmış, 
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İtalyan menşeili Ora Unica kol saati, merkezden dairesel hareketler yapan analog kol saati imgesinin dışına 

çıkararak, ona yeni bir akış anlatımı sunan bir biçim kazandırmıştır. 
 

Görsel 12-13-14. Ora Unica Kol Saati ve ara yüzü (URL-28, URL-29) 

Akrep ve yelkovanın iç içe dönen iki dairesel yüz üzerine çizilmiş tek bir çizgi ile temsil edildiği, her iki yüze de 

çocukça ve mantıksız gibi görünen grafik bir jest, zaman geçtikçe değişen bir karalamayı andırmaktadır (URL- 

30). Akrep ve yelkovanın yerini alan ve adeta bir karalamaya benzer bu tek çizgi, zamanla değişen grafik bir 

jest (gesture) olarak tasarlanmıştır (URL-31). Çizginin bir ucu saati, diğer ucu ise dakikayı göstermektedir. Tek 

bir dalgalı çizgi gibi görünen, birleştirilmiş iki bağımsız çizginin bir sonucudur. Her biri, kadranın üzerine oturan 

şeffaf bir disk üzerine basılmıştır. Böylece dakika ve saatler bağımsız olarak takip edilebilmektedir (URL-32). 

Uzun uç dakikayı, kısa uç ise saati göstermektedir. Bir Saat anlamına gelen Ora Unica adlı tuhaf karalamalı 

saat tasarımı, kaos ve düzenin bir arada harmanlanmasıyla bir tezat oluşturmaktadır (URL-33). 

Zamanı tanımlamanın doğasında kesinlik ve rasyonellik bulunurken, bu ürün bu yaklaşıma ironi için 

gelişigüzel, rastgele ya da kusurlu sayılabilecek bir karalama analojisinden yararlanmıştır. Bu ürün tasarımı 

örneğinin analojik yaklaşımına bakıldığında, burada hedef kol saati; kurulan benzerlik ise zamanın düz bir 

çizgide rasyonel bir keskinlikte ilerlemediğidir. Tasarımcısı Denis Guidone, zamanın doğasını, onun 

muhafazası ve sunumu için analojik açıdan ironik bir şekilde faydalanılan kaynak olarak kullanmıştır. Zamanın 

düz bir çizgide ilerlemediği fikri, bu eşit bölümlere ayrılmış mekanik sisteme alternatif olarak, zamanın farklı 

akışlarını analojik bir biçimde alışılagelen çember biçiminden dışarı çıkararak, onun bu düz çizginin dışındaki 

akışına bir biçim kazandırmıştır. Kaynak olan zaman ile hedef olan kol saati arasındaki analojik ilişki; 

• Kaynak ile hedef arasında hem fiziksel olarak, hem de prensip açısından benzerlik olduğu durumlarda 

kurulan analoji olan “yapısal-fonksiyonel analojilerden”, 
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• Hedef ve kaynağın alanlarına göre hedef ve kaynağın farklı alandan seçildiği analoji olan “alanlar arası 

analojilerden”, 

• Soyutlama düzeyine göre ise soyut olan hedef kavramı, (yani zamanı) açıklamak için kullanılan kaynak 

kavramın somut (karalama) bir anlam ifade ettiği “somut-soyut analojilere” dayanmaktadır. 

Tablo 6. Ora Unica kol saati ara yüzündeki analoji biçimleri (Yazarlar tarafında oluşturulmuştur) 

Kaynak 
Fiziksel görünüş: Karalama 

Prensip: Zamanın ilerlemesi, Rastgelelik, gelişigüzellik, kusurluluk 

Hedef Kol saati ara yüzü 

Benzerlik Zamanın doğası, düz bir çizgide rasyonel bir keskinlikte ilerlememesi 

 
Analoji 

Yapısal-fonksiyonel analoji: Karalama-gelişigüzel, rastgele ya da kusurlu olma 

Alanlar arası analoji: Karalama-akrep ve yelkovan 

Somut-soyut analoji: Karalama-zaman 

Yukarıda verilen örnekler çerçevesinde, su, dijital veri ışık ve zaman gibi fiziksel biçimini tarif edilemeyen 

varlıkların/olguların sunumu ya da muhafazası için tasarlanacak formların ve tasarımcıların bu formları 

oluştururken ilham alma yöntemleri incelenmiştir. Seçilen örnekler, “hedef ve kaynak ilişkisine göre 

analojiler”, “hedef ve kaynak alanlarına göre analojiler”, “soyutlama düzeyine göre analojiler” çerçevesinde 

irdelenmiştir. Sunulan örnekler bu tür varlıkları/olguları sarıp sarmalayan ve sunan biçimler tasarlanırken 

varlığın kendisini referans alan yaklaşımlara odaklanan çalışmalar arasından belirlenmiş ve analoji 

sınıflandırmaları çerçevesinde analiz edilmiştir. Ty Nant su şişesi, Blade Runner sabit disk, Origine aydınlatma, 

Ora Unica kol saati örneklerinde ele alındığı gibi ürünler belirli bir fiziksel formu olmayan nesnelere belirli 

sınırları olan bir hacim olarak tasarlanmıştır. “Kaynak”; su, dijital veri, ışık, zaman gibi biçimi olmayan varlığın 

kendisi, “hedef”; ambalaj, kasa, taşıyıcı strüktür, kol saatinin akrep ve yelkovanı gibi hacim ve ara yüzlerdir. 

Örneklerde biçimi belirsiz somut ya da soyut bir varlığın ya da olgunun kendi doğasına ait niteliklerinin, hedef 

hacim sınırlarının kurgusuna transfer edildiği analojiler çözümlenmiştir. 

 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Analoji kurma, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan anahtar bir süreç olarak düşünülebilir. 

Tasarımcılar, ilham kaynakları hakkında çeşitli bakış açılarını benimsemeye ve çeşitli kaynak türlerini dikkate 

almaya yatkınlardır. Çalışmada, su, dijital veri, ışık ve zaman gibi biçimsiz varlıkları/olguları muhafaza etmek, 
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sunmak ya da kullanıcı ile buluşturmak için tasarlanacak bir hacmin tasarımında, tasarımcıların esin kaynağı 

olarak varlığın öznitelikleri yorumlanarak kurulan analojiler olduğu örnekler ele alınmıştır. 

Bu tür varlıkları sarıp sarmalayan ve sunan biçimler tasarlanırken, tasarımcıların ilham aldığı konular 

değerlendirildiğinde, varlığın kendisini referans alan yaklaşımlara odaklanılarak bir çözümleme yapılmıştır. 

Tasarımcıların diğer alanlardan kendi tasarım problemlerine uyarlamak için analojileri yoğun bir şekilde 

kullandıkları görülmektedir. Çeşitli analoji sınıflandırmalarından Thiele ve Treagust (1994: 69-70)’ unkinden 

faydalanılarak, tasarım süreçlerinde analoji kurgulamaya uygun üç tanesi seçilmiştir. Çalışmada örnekler, 

kaynak ile hedef arasındaki ilişkiye, hedef ve kaynağın alanlarına göre ve soyutlama düzeyine göre analojiler 

üzerinden çözümlenmiştir. 

Ty Nant su şişesi, Blade Runner sabit disk, Origine aydınlatma, Ora Unica kol saati örneklerinde ele alındığı 

gibi ürünler, belirli bir fiziksel formu olmayan nesnelere belirli sınırları olan birer hacim olarak tasarlanmıştır. 

Belirtilen örneklerde kaynak; su, dijital veri, ışık, zaman gibi biçimi olmayan varlığın kendisi, hedef ise; 

ambalaj, kasa, taşıyıcı strüktür, kol saatinin akrep ve yelkovanı gibi hacim ve ara yüzlerdir. Çözümlenen 

örneklerde transfer edilen anlam, biçimi belirsiz somut ya da soyut bir varlığın ya da olgunun kendi doğasına 

ait niteliklerden analojiler kurularak kurgulanmıştır. 

Ürün tasarımında önceden de açıklandığı gibi analojilerden çeşitli seviyelerde faydalanılmaktadır. Bu 

analojiler diğer ürünlerin, diğer ürün bağlamlarının, doğadaki canlı ve cansız varlıkların, hatta moleküler ya 

da mikroskobik seviyede gözlenen varlıkların, biçimsel ve işlevsel özelliklerinin tasarlanan ürün için 

kurgulanması olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen örneklerde farklı olarak ön plana çıkan konu, 

tasarımcıların fiziksel olarak formu tam olarak tanımlanamayan ve açıklanamayan şeylere, biçimsel ve işlevsel 

anlamda tasarım çözümleri üretirken, bu şeylerin kendine ait tabiatını çoğu kişi tarafından kavranabilir bir 

yaklaşımla ele almış olmasıdır. Analojiler, sadece biçimsel ya da fonksiyonel olarak da, alan içinden ya da alan 

dışından kurulmuş olsa da, kaynak ve hedef arasında özniteliklerin örtüştüğünü söylemek mümkündür. Sonuç 

olarak, çözümlenen tasarımların, tasarımcılarının ilham kaynakları, yine varlığın kendisidir. Analojiler 

aracılığıyla bu varlıkların nitelikleri bir biçime kavuşmaktadır. Şişe, suyun dalgalanan bir enstantanesi; dijital 

veri, amorf bir hacim içinde elektronik devrelerin ısısını kanatlar aracılığıyla uzaklaştıran kafesle 

çerçevelenmiş bir kasa; ışık, kaynağından uzaklara yayılan bir ışın gibi topraktan göğe uzanan bir filiz; kol 

saatinin akrep ve yelkovanı ise, rasyonel ve doğrusal ilerlemeyen zamanı, mantıksız, rastgele, gelişigüzel bir 

karalama biçiminde; muhafaza ve sunumunu yapan hacimler olarak biçimsel bir transfer ile 

anlamlandırılmışlardır. 
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1. Giriş 

Eğitim, bireylerin yaşamları boyunca sahip olması gereken davranışları kazandığı ve bu davranışların 

oluşumunda kendilerine has özellikleriyle aktif rol aldığı, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç 

sonunda birey öğrendiği davranışları hem sosyal hem de meslek yaşantısında aktif biçimde uygulamaktadır. 

Birey davranışları açısından eğitim hayatı boyunca sürekli değişim dönemi yaşamış, sonuçta somut bir ürün 

(davranış) elde etmiştir. Burada üründen (davranıştan) kasıt bilişsel (bilgi ile ilişkili, zihinsel davranışlar), 

duyuşsal (kişilik ve karakter merkezli davranışlar) ve devinişsel (beceri ile ilişkili, araç-gerek kullanılarak 

sergilenen davranışlar) olmak üzere üç grupta ele alınan davranışlardır ve insanlar yaşamları boyunca sürekli 

olarak davranış kazanma uğraşı içinde olurlar (Taşpınar, 2020: 2). 

Eğitimin gerçekleştiği ortamlar formel ve informel eğitim olmak üzere iki grupta toplanır. Formel eğitimin 

türlerinden olan örgün eğitim, yaygın eğitim ve informel eğitimdeki öğrenme biçimi şu şekilde yapılanmıştır; 

• Örgün eğitimde işleyiş çok nettir, tüm yapılacak uygulamalar önceden organize edilmiş belli bir müfredat 

kapsamında ele alınmaktadır. 

• Yaygın eğitimde ise birey çalışmalarında karar mercidir ancak bunu biri aracığıyla yapar ve örgün eğitime 

göre daha fazla hâkimiyeti vardır, söz sahibidir. 

• İnformel öğrenmede ise öğrenci bütünüyle kendi kararlarıyla hareket eder, öz yönelim ile yolunu 

bulmaktadır (Taşpınar, 2020: 3). İnformel öğrenme; okullarda, sınıf/atölye dışında meydana gelen 

öğrenmeler şeklinde de tanımlanmaktadır. İnformel öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen etkinliklerin 

temel amacı, öğrencilerin etkin öğrenmelerine katkı sağlamak ve atölye ortamında gerçekleştirilen 

öğrenme etkinliklerini güçlendirmektir (Tatar ve Bağrıyanık, 2012: 888). İnformel öğrenme ortamlarında 

yapılan etkinlikler, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin gelişimine katkı 

sağlamaktadır (Lakin, 2006: 90) 

Çalıştaylar da öğrenciye esnek yapıda, süreç ve deneyim odaklı bir eğitim öğretim ortamı sunduğundan 

(Türkmen, 2010: 36-49) ötürü formel eğitim içerisine yer yer eklemlenmeye çalışılan informel bir metot 

olarak sistem içinde yerini almaktadır. Öğrenciye ulusal veya uluslararası ölçekli ya da tek veya multidisiplinli 

bir çalışma ortamı sunan çalıştaylar; çıkan sonuç proje ve tasarımların yanı sıra öğrencinin bu süreç 

içerisindeki mesleki ve kişisel kazanımlarına da hedeflenen bir eğitim yaklaşımıdır. Öğrencinin kendi kendine 

bir problemle başa çıkabilme ve çözüm üretebilme potansiyelinin üzerinde ağırlıkla duran sistem, çatısı doğru 

kurulduğunda öğrencinin bu süreci pek çok kazanımla tamamlamasına olanak tanımaktadır. Yeni bir konuyla 
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temas edecek öğrencinin temel verilere ulaşmasını sağlamak adına çalıştay sürecinin hemen önüne konuyla 

ilgili seminer planlanması; öğrencinin konuya kendi gayretiyle sarılmasının ve çözüm geliştirmesinin 

hedeflendiği süreçte kısa zaman aralığında öğrencinin araştırma sürecine boğulup, çalışmaya aktaracağı süre 

ile ilgili oluşabilecek zaman yönetimsel sorunların da önüne geçmiş olur. Böylelikle daha geniş bir sürece 

yayılan ön hazırlık sürecinde öğrenciler zihinlerinde oluşan soru işaretlerini de çalıştayda görevli yürütücü ve 

yürütücü yardımcılarıyla paylaşıp cevap bularak çalışmalarını daha verimli bir şekilde devam 

ettirebilmektedirler. 

Çalışmanın yöntem ve hedefleri doğrultusunda, tasarım eğitimi ve çalıştayların bu zeminde kendine nasıl yer 

bulduğu hakkında literatür taraması yapılarak erişilen bilgilere yer verilecek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Proje Disiplini kapsamında yapılan Parazit Eklemler 

Çalıştayı’nın birimden bütüne nasıl harmanlandığının izi sürülerek ulaşılan sonuç fikirleri çalışma kapsamında 

ele alınacaktır. Çalıştay kavramsal yola çıkış olarak parazit kavramından beslenmektedir. Çalıştayın sonunda 

bir biçime kavuşması hedeflenen fikirler; hâlihazırda var oluş amacına uygun bir biçimde ayakta kalmaya 

devam eden ve ortaya konan kavramsal biçimlenişten uzak, kendi halinde orada duran yapısal bir ögeye 

eklemlenerek kendi var oluş hikâyesini bulunduğu yerde, hitap ettiği kullanıcısıyla beraber yaratmaya 

başlayacaktır. Çalıştay verileri öğrencilerle paylaşıldığında “Parazit Eklemler” yaklaşımına dair kavramsal 

betimlemeden öte herhangi bir yöntem önermesinde özellikle bulunulmamış, malzeme sınırlandırmasına ya 

da yönlendirmesine gidilmemiştir. Buradan hareketle; öğrenci gruplarının kendi süzgeçlerinden geçirdikleri 

kavramsal altyapı yorum ve çıkarımlarıyla kurguladıkları eylemsel yaklaşımlarını üç boyutlu hale getirirken 

olabildiğince birbirinden farklı ve özgün çalışma çıkmasının desteklenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya konu 

çalıştay sektörel destekli bir yapılanmaya sahip olmadığından ötürü, bu yaklaşımla öğrencinin kısıtlı bir bütçe 

ile yeni yaklaşımlar geliştirmesine zemin hazırlayarak nasıl bir sonuca varmak istediğinin öngörüsüyle tasarım 

sürecine yön vermesi amaçlanmıştır. Malzeme ve biçimleniş yöntemi açısından özgür kalan öğrencinin bu 

özgür alandan nasıl bir kazanımla çıkacağı merak unsuru olmuştur. Çalıştay sonuç ürünleri açısından 

kavramsal altyapısıyla bütünleşmiş ve kendi senaryosu gereği Fındıklı Yerleşkesi Binası iç mekânlarında 

kendine yer bulmuş fikir maketlerinin üretilmesi hedefini de ortaya koymuştur. Çalıştayın, her seviyeden 

öğrencinin bir arada eğitim aldığı yatay sistemde yürütülen proje disiplini çatısı altında planlanıyor olması 

sebebiyle öğrencilerin kendi çalıştay gruplarını oluşturmalarında bir sakınca görülmemiş; aksine bu işleyişin 

alt proje grubundaki (Proje 1 ve Proje 2 gibi) öğrencileri kavramsal yaklaşım geliştirme, uygulama ve yerinde 
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detay çözümleme gibi pek çok alanda besleyen, ileri proje seviyesindeki öğrencileri ise işleyişe olan 

hâkimiyetleri, bilgi birikim ve becerileri açısından motive eden bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışma yukarıda detaylı bir şekilde aktarılan bilinçli tavır ve yaklaşımlarla öğrencilerin toplamda üç gün 

süren çalışmalarını mercek altına almayı ve sonuç fikir/eserleri öğrencilerin tasarım yaklaşımından, süreç 

geneline yorumlayarak açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca yalnızca odaklandığı konu özelinde değil, 

eğitimin niteliğini artırmak üzere standartlar kapsamında da sağlanmaya çalışılan ve tasarım eğitiminde 

kendine yer bulan, informel bir eğitim yöntemi olarak anılan çalıştaylarla ilgili ileride gerçekleştirilecek daha 

kapsamlı bir bilimsel çalışmaya zemin hazırlaması bakımından önemli görülmektedir. 

Mimarlık ve Tasarım Eğitimi 

Mimarlık ve tasarım eğitiminin geçmişine bakıldığında birbirini takiben üç ayrı dönemden bahsedildiği 

görülmektedir. Bu dönemlerin ilki; mimarlık okullarının olmadığı, mesleki bilgilerin aynı bölgede yaşayan 

esnaf ve zanaatkârların örgütlenerek kurduğu lonca adındaki meslek organizasyonu içerisinde nesilden nesile 

aktarıldığı, usta-çırak ilişkisinin geliştiği ve önem kazandığı bir dönemdir (Ciravoğlu, 2003: 8). Bir diğer 

dönem; mimarlık okullarının açılmaya başladığı ve bu kurumlarda yalnızca teorik tabanlı eğitimin uygulandığı 

uygulamanınsa yine usta-çırak ilişkisiyle çalışma ortamında okul dışında sürdürüldüğü bir dönemdir. Son 

dönem ise 18. yüzyılda kurulan Ecole des Beaux-Arts’ın öncülüğünde uygulanmaya başlayan günümüzdeki 

mimarlık eğitim sistemine en yakın örnek kabul edilen sistemdir (Ciravoğlu, 2003: 11). Dünden bugüne 

mimarlık eğitiminin seyri incelendiğinde teorik ve uygulama biçimleri değişim göstermiş olsa da mesleki 

bilginin dolaysız aktarımı için usta-çırak ilişkisine dayalı eğitim modelinin hep süregeldiği görülmektedir. 

Modern eğitim kurumlarında da atölye işleyişlerinde aynı teamüle dayanan usta-çırak yaklaşımı devam 

etmekte, bu ilişki yalnızca formel yöntemlerle sınırlı kalmayıp informel yöntemlerde de varlığını 

sürdürmektedir. 

Tasarlama eylemini icra eden mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım gibi her mesleğin kültürel, çevresel 

ve sosyal birçok boyutu içinde barındırmasının yanı sıra sanat, sosyoloji, mühendislik vb. gibi farklı disiplinlerle 

de temas sağlayan çok yönlü meslekler olmaları, tasarım eğitiminde farklı uygulamaların genel işleyişe dâhil 

edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle tasarım eğitimi de çok yönlü, farklı disiplinlerden beslenen insan 

odaklı yaklaşımlarla tasarımcılar yetiştirebilmeyi amaçlamaktadır. Özellikle tasarım stüdyosu dersleri 

öğrencinin hem kavramsal altyapıyı kurguladığı hem de biçim form ilişkisi üzerine düşünüp sorguladığı 

disiplinlerdir. Bu disiplinde kazanılan esnek düşünce kabiliyeti öğrenciye sunulan informel alanlarda da 
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kendini özgürce ifade edebilmesinin zeminini hazırlar. Öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve 

uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları örgün eğitimde, geleneksel öğretim yöntemleri temel 

olarak yalnızca bilgi aktarımına dayalıdır (Orhan, 2017: 132). Formel eğitim sistemine eklenen çalıştay, 

seminer, sempozyum vb. gibi informel uygulamalar sayesinde öğrenciye sağlanan veri akışı çeşitlenerek 

öğrencinin tek tip öğrenme modeline mahkum edilmemesi sağlanmalıdır. Bu yaklaşımla örgün eğitimde her 

disiplin için bir akış kurgulanırken bu yöntemlere ders işleyişinde yer verilmesi, daha geçirgen bir eğitim 

modelinin ortaya çıkmasına fırsat tanımaktadır. Böylece eğitim-öğretimde çeşitliliği sağlanmakta, sanayi 

üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesine ve öğrencinin sektörel tecrübe ve temaslara daha erken katılmasına 

zemin hazırlanmaktadır. Çalıştayların konferanslar, seminerler, sergiler, performanslar vb. 

organizasyonlardan farkı, belli bir konu ve amaç için bir araya gelmeleri, etkileşim ortamında üretmeye 

devam ediyor olmalarıdır (Ciravoğlu, 2001: 50). 

Bir kurumun ya da kuruma bağlı programın, ulusal veya uluslararası düzeyde kalite, verimlilik, etkinlik gibi 

performans standartlarına sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan ve bu doğrultuda akademik kalitenin 

iyileştirilmesi amacıyla bir araç olarak başvurulan akreditasyonun ilk aşaması standartların oluşturulmasıdır. 

Bu alanda faaliyet gösteren İç Mekân Tasarımı Akreditasyon Konseyi (Council for Interior Design 

Accreditation/CIDA), standartların geçerliliğini ve güvenilirliğini sürekli olarak izlemekte ve iç mekân tasarımı 

programlarını akredite etmek için Standartlar Komitesi tarafından formüle etmektedir. Bu akreditasyonun 

amacı iç mimarlık eğitiminin belli bir standarda oturması ve öğrencilerin bu standartları oluşturan alt 

maddelerde belirtilen özellikleri taşıyarak mesleğe adım atmalarını sağlamaktır. Bu standartlar oluşturulurken 

iç mekân tasarımı eğitimcileri veya uygulayıcıları, iç mimarlar tarafından hizmet verilen kamu temsilcileri, 

diğer çevre tasarımcıları veya eğitimciler sürecin birer parçası konumundadırlar. Standartlar Komitesi’nin 

oluşumunda geniş bir ilgi alanı sağlanması esasıyla hareket edilmektedir (CIDA, 2020: II-1 ). CIDA 2020 Mesleki 

Standartları, iç mimari tasarım uygulaması için mezuniyet aşamasına kadar gelişen bileşenlerini mercek altına 

almaktadır. Bu kapsamda ele alınan her standart kendi içinde belirli öğrenme beklentileri ve/veya program 

beklentileri ile tanımlanır (Tuğlu Karslı ve Özker, 2014). Öğrencinin daha esnek tasarım düşünme becerileri 

geliştirmesinde, tasarım öncesi araştırma becerilerinin artırılmasına ve problem çözme becerilerini 

desteklemeye katkı sağlayacak eğitim modellerinin oluşturulması esas alınmaktadır (CIDA, 2020: II-4). 

Buradan hareketle öğrencinin formel yöntemlerle oluşturulmuş bir eğitim öğretim sürecinde bu kazanımlara 

ulaşamayacağını belirtmek yanlış olmayacaktır. Örgün öğretimde karşılaşılan formel eğitim düzeninde, 

öğrenci daha çok müfredat bazında sınırlandırılmış bilginin doğrudan kendisine aktarıldığı uygulamalarla karşı 
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karşıya kaldığından ötürü kendi gayretiyle yeni bir bilgiyi üretmeye ve geliştirdiği fikri bir taslak model 

üzerinde uygulamaya yönelik bir zemin bulamamakta; hem öğrencilik sürecinde hem de mesleki hayata 

atıldığında “yeni (tasarım)” ortaya koyma ve tasarım geliştirme açısından sorun yaşaması kaçınılmaz 

olmaktadır (Orhan, 2017: 132). Oysa atölyeler bu zincirleri kıran ve öğrenciyi bu sıkışmışlıktan kurtaran, farklı 

fikirler geliştirip üretmelerine ve uygulamalarına imkân sunan deneysel bir zemin sunmaktadır. Atölyede 

uzun bir sürece yayılmış problem çözme, deneme-yanılma ve uygulama faaliyetlerinden beslenerek yola 

çıkan kısa bir zaman diliminde, ekipler halinde ya da bireysel olarak bir konu üzerine beyin fırtınası yapmak 

suretiyle fikirlerin gelişmesine zemin hazırlayan informel eğitim yaklaşımı ise çalıştaylardır. İnformel 

faaliyetler resmi faaliyetlerdeki gibi sınırlayıcı olmanın aksine öğrenciye kişisel deneyim ve özgünlük hissi 

sağlaması açısından önem taşımaktadır. Öğrenciler çalıştay konusu bağlamında fikir ve ürünler üretirler. 

Tasarım eğitiminin informel eğitim alanı içinde bulunan seminerler, workshoplar, sergiler, yarışmalar, 

öğrencilerin mesleki gelişimini artırmaktadır. Tasarım yaklaşımlarının çeşitlenmesinde informel eğitimin bu 

rolünden fayda sağlanmakta ve öğrenciyi tasarımla buluşturacak etkinlikler düzenlenmektedir (Adıgüzel, 

2012: 2). Çalıştayların diğer eğitim yaklaşımlarından farklı değerlendirilmesine sebep olan en önemli ayrım 

ise; bu yöntemin sınır, kısıt ve keskin çizgilerden uzak bir zeminde öğrencinin yaratıcılığını destekleyen bir 

yöntem olmasıdır (Ciravoğlu, 2003: xi). 

Tasarım eğitimine dünya genelinde bakıldığında eğitim yaklaşımlarının keskin çizgilerden arındığı, kuram ve 

uygulamalar açısından sınırların zorlandığını söylemek mümkündür. Akademik mimari yaklaşımlar hem 

eğitimde hem de teknolojide yaşanan yenilikler ile birlikte daha deneysel bir mimari yaklaşıma yerini 

bırakmaktadır (Yürekli ve Yürekli, 2004). Atölye sürecinde tamamlanamayan ya da çözülemeyen 

problemlerin, tasarım sürecinde karşılaşılan zorlukların, atölyenin doğasında olan informel ortamda fikir 

alışverişi ve ekip ruhuyla daha organize çözülmesine zemin hazırlanmaktadır. Ciravoğlu (2001: 63)’na göre; 

“grup çalışmasına destek, disiplinler arası iletişimin güçlendirilmesi, özgür ortamlarda sağlanabilecek 

özgüvenin oluşması, farklı bakış açılarının kazanılması, kısa sürede ortaya çıkan ürünlerle deneyim kazanma 

gibi olumlu etkilerden söz etmek mümkündür”. Çalıştaylar, öğrencinin problemle baş başa kaldığı, 

yürütücünün gölgesinde olmaktan ziyade desteğiyle üreterek bir sonuca varmaya çalıştığı, sezgilerini 

kullanarak bireyselleştiği ortamlardır. Bu informel yöntemlerin öğrencilere kazandırdığı esneklik, özgür 

düşünme, iletişim becerisi kazanma ve ekip çalışmasının bir parçası olma durumu öğrencilerin mesleki 

pratiklerine katkı sağlamaktadır. Konu olarak farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek çalışmasına 
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ve birlikte fikir üretmesine olanak sağlayan bu eğitim yöntemi farklı düşünme becerilerinin bir çatı altında 

buluşmasına ve öğrencilerin farklı fikirlere temas etmesine olanak tanımaktadır. 

Erbil yaptığı bir çalışmada tasarım eğitimindeki ihtiyaç ve kabulleri; “mimarlık mesleğinin, farklı disiplinlerden 

gelen kavramları bünyesinde barındıran çok yönlü bir meslek olması, mimarlık uygulamalarında ve mimarlık 

eğitiminde farklı sistem ve bileşenlerin birbirine entegre edilmesinin gerekliliğine dikkatleri çekmektedir. Bu 

nedenle, özellikle eğitimde farklı parça-bütün ilişkilerini kuracak öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu amaçla; eğitim alanında meydana gelen gelişmelerin yakından takip edilerek, mimarlık eğitimindeki 

öğrenme süreciyle ilişkili olabilecek öğretim yaklaşımlarının değerlendirilmesi gerekmektedir” olarak 

açıklamaktadır (Erbil, 2008: 580). Bu yaklaşımlara sanayi-sektör ve üniversite üçgenini kuvvetlendirecek iş 

birlikleri yaparak öğrenmeyi destekleyecek çalıştaylar ve yerinde yap gibi uygulama odaklı öğretim 

yaklaşımları örnek verilebilir. 

Mimarlık ekseninde yaşanan gelişim ve değişimler aynı ölçüde mimarlık eğitimine de yansımış deneyim 

odaklı, katı sınırlardan uzak kavramsal düşüncenin hâkim olduğu bir zemine oturduğu gözlemlenmektedir. 

Bunun sonucunda eğitimde çeşitlilik, alışılagelenden farklı tasarım yaklaşımları ve yeninin izini sürmek 

kaçınılmaz olmuştur (Düzgün Bekdaş ve Yıldız, 2016: 328). Buradan hareketle keşfetmek ve bir konu hakkında 

yeni bir fikir ortaya koymak amacıyla organize edilen çalıştaylar, kısa zamanda maksimum çaba sarf ederek 

hedeflenen sonuç tasarımın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

bünyesinde 1925’ten bu yana faaliyetini sürdüren İç Mimarlık Bölümü olarak henüz tasarım eğitimine giriş 

yapan öğrencilerin geliştirmeye başladığı ilk tasarım projelerinde öğrenci, sezgisel ve soyut düşüncelerin, 

mekânsal keşke ve vaatlerin peşinde iz süren bir yaklaşımla projesini ele alır. Bu süreçte öğrenci artık 

“oyuncu” ve yürütücü “denetleyen” olarak varlıklarını sürdürürler (Yürekli ve Yürekli, 2004: 62). Eğitimdeki 

bu esnek, sezgisel ve deneysel tavrın öğrenci üzerindeki yansımalarında ise; öğrencinin hem hızlı kavramsal 

altyapı oluşturmasına hem de sözlü ifade becerisini geliştirerek fikirlerini daha rahat aktarmasına zemin 

hazırlandığı görülmektedir. Tasarım eğitiminde formel ve informel eğitim yaklaşımlarıyla çok yönlü eğitim 

ortamında mimarlık, iç mimarlık ve sanat ilişkisinin kurularak geliştirilmeye çalışılması, öğrencinin zihninde 

beliren kavramsal yaklaşımların soyut imgeler üzerinden rahatlıkla aktarılmasına olanak tanımaktadır 

(Düzgün Bekdaş ve Yıldız, 2018: 328). 
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Parazit Mimari Yaklaşımı 

Mimarlık ve tasarım alanında kendine daha fazla yer bulan, mimari uygulamaların yanı sıra akademik 

alanlarda da üzerine düşünülmeye başlanan bir kavram olarak parazit mimarlık; parazit kavramı üzerinden 

türemiş ve en basit haliyle bir bünyeye asılı olarak gelişen, kendini besleyen olarak tanımlanırken; sözlük 

anlamıyla bir organizmanın üzerinde varlığını idame eden başka bir organizma olarak tanımlanmaktadır 

(Parasite, 2021). Bu yaklaşımla mimaride karşılaşılan örnekler incelendiğinde de aslında bu yapılanmanın 

temel anlamından çok ayrı tutulamayacağı ortadadır. Biyolojik bir yapılanma olarak değerlendirilebilecek 

parazit kavramı ile mimarlık ilişkisi ele alındığında; doğa-mimarlık ve tasarım ilişkisinde doğanın bir yön verici 

olarak çalıştığı, bütününde barındırdığı sistemlerle tasarımcı ve mimarları doğru yönlendirdiğini söylemek 

mümkündür. Bunun yanı sıra insanların doğa ile doğuştan gelen bağlantısı göz önünde bulundurulduğunda; 

tarih boyunca doğanın her zaman insan yaratıcılığı için bir ilham kaynağı olduğu söylenebilir (Myburg, 2014: 

24). 

Biyoloji bilimi temelinde ele alınan parazitler kendi varlıklarını sürdürmek adına konak adı verilen başka bir 

organizmaya tutunarak yaşamının devamlılığını sağlamaktadır. Parazit ve konağı bir ortakyaşam (simbiyoz) 

kurarlar ve tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşarlar. Parazit konakladığı ana 

organizmaya zarar vermeden varlığını sürdürebildiği gibi bunun tam aksi durumlar da görülebilir. Doğada 

gözlemlenen bu ilişki tasarıma da yön vermiş ve bu ilişki bağlamında parazit mimariden söz edilebilmiştir 

(Myburg, 2014: 20). 

Mimari tasarım yaklaşımında parazitin temel bir durum üzerinden yapılan analojik yorumlar kapsamında ele 

alındığı görülmektedir. Tasarımcılar bir “yeni”yi tasarlarken doğa ya da farklı kavramlar üzerinden analojik 

(benzetme) yaklaşımlar geliştirerek tasarımlarını ortaya koymaktadır (Pit vd., 2015: 7). Parazit tasarım 

yaklaşımının mimari ürün anlamında pek çok alanda yapılmış örnekle literatürde kendine yer bulduğunu 

söylemek mümkündür. Kimi örnekte bir ana strüktüre eklemlenerek evsizler için bir konaklama birimine 

dönüşürken, kimi örnekte kullanılmayan tanımsız bir boşluğu kendi taşıdığı anlam bütünlüğü içinde tanımlı 

hale getiren bir işlevle kendine o boşlukta yer bulduğu görülmektedir. Bu tasarım yaklaşımının yanında II. 

Dünya Savaşı’nın ardından teknolojinin gelişiminden etkilenmeye başlayan çağdaş mimarlık uygulamalarıyla 

birlikte 1960'lar ve sonrasının ütopik mimari yaklaşımlarından biri olan “metabolist mimari” ortaya çıkmıştır. 

Metabolistlerin en önemli özelliği tasarladıkları şehirlere veya konutlara bir hayal ürünü olarak 

bakmamalarıdır. Kente ve topluma uygun projeler ürettiklerini savunmaktadırlar (Kurokawa, 1992: 32). Çağın 

insanlığa teknolojik olarak getirdiği özgürlüğü ve çeşitliliği vurgulamak isteyen metabolistler sanayi devrinden 
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uzay devrine geçişi yansıtmaktadırlar (Okçugil Barışık ve Sarıman Özen, 2020: 544). Parazit mimarlık ve 

metabolist mimari, ütopik ve dikkat çeken tasarım yaklaşımları açısından benzerlik göstermektedir. Bu ezber 

bozan, farklı biçimlenişin zaman içinde kendine farklı alan ve uygulamalarla yer bulduğu gözlemlenmektedir. 

Hatta bazı yazılı kaynaklarda kültür mirası niteliğindeki bir yapının yeniden işlevlendirilmesi durumunda; yeni 

işlevle şekillenen ihtiyaç programı doğrultusunda bu yapılara eklemlenmesine karar kılınmış ve “çağdaş ek” 

olarak tanımlanmış hacimlerin, ana yapıdan tamamen bağımsız bir yapıda olmaları parazit mimari 

kapsamında değerlendirilmektedir. 

Parazit eklemlerle ilgili olarak yapılan literatür araştırmasında elde edilen ve bu tasarım tavrına karşılık gelen 

mimari biçimlenişler Tablo 1’de gösterilmektedir. Parazit Mimarlık kavramını eksik eylem tamamlama, kent 

odaklarında boşluk tanımlama, ek yapısal strüktür ve yeniden işlevlendirme kavramında çağdaş ekler olmak 

üzere dört başlıkta ele almak mümkün olmaktadır. Eksik eylem tamamlamanın; parazit mimarlık yaklaşımının 

kentsel ya da mimari alanda eksik olarak tanımlanan bir eylem alanını tanımlamak amacıyla veya sosyal 

eylemler için tasarlanan alternatif ara yüzler olarak kullanıldığı görülmüştür (Furuto, 2012). Kentsel odaklarda 

boşluk tamamlamanın ise; geçici ya da kalıcı olarak tanımlanan çeşitli faaliyet alanlarına hizmet etmesi 

amacıyla oluşturulmuş bir sistem bütünü olarak ele alındığı görülmektedir. Bu faaliyet alanı deneyim odaklı 

bir enstalasyon olabildiği gibi iki yapı arasındaki tanımsız boşluğu tanımlı bir geçit haline getirmek maksadıyla 

tasarlanmış, karma eylemlere ev sahipliği yapan bir yapı (Zaytsev, 2018) da olabilmektedir. Parazit eklemlere 

yönelik uygulamaların çoğu zaman ihtiyaca yönelik olduğu görülmüş olsa da, özellikle 1960’lar döneminde 

karşılaşılan örneklerde başlı başına manifesto niteliği taşıyan yapılanmalardan söz etmek mümkün olmaktadır 

(Bardzinska-Bonenberg, 2018). Son sekme olarak değerlendirilen yeniden işlevlendirmede çağdaş ek yorumu 

kısmında ise eski yapı ve yeni ek arasındaki kontrast, karşılaşılan farklı orantısal yaklaşımlar, mimari anlamda 

farklı biçimlerin izi sürülmüş yeniden işlevlendirme projelerinde sıklıkla yapılan bir müdahale yöntemi olarak 

çağdaş ek yorumu parazit mimari yaklaşımı ile eşlenmiştir. Bu eşleşmenin ek yapının ana strüktüre eklenme 

şekli, bağlamsal olarak ana yapıdan beslenmesi, yapıya strüktürel bir yük bindirmemesi, sök tak mantığı ile 

kurgulandığından yeni işlev geçersiz olsa dahi tarihi yapıya zarar vermemesi üzerine kurulu yaklaşımı ile 

sağlandığı söylenebilir. 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi parazitler, gerekli eylemlere göre sanatçılar, tasarımcılar ve/veya mimarlar 

tarafından tasarlanıp şekillendirilebilen, tutundukları mevcut yapıdan beslenen, esnek ve geçici yapılardır. 

Esneklik ve geçicilik parazit mimarinin en belirgin özellikleri arasındadır. Mevcut yapılara eklemlenme, parazit 

mimari örneklerinin uyarlanabilir olmasını da gerekli kılmaktadır (Yorgancıoğlu ve Güray, 2018: 146). Bu 
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birimler bir yapının dış cephesine ya da strüktürüne eklemlenebildiği gibi yapıların iç mekânlarına, üst 

örtülerine, sirkülasyon elemanlarına yerleşebilmektedir. Parazit mimarlık yorumlanış biçimi olarak 

incelendiğinde eklemlendiği yapı ile arasındaki uyum açısından değerlendirildiğinde tasarımın karşıtlık 

ilkesine referansla geliştirildiği, dışarıdan bakan bir gözün kolaylıkla yapı bütününden ayrıştırabildiği 

görülmektedir. Tablo 1’de ele alınan örneklerde de bu ilkenin sıklıkla ele alınmış olduğu görülebilir. 

Parazit eklemin ana kütleye yanaşırken boyutsal olarak nasıl ele alınacağının da kullanılacağı amaç ile ilişkili 

olduğu görülmektedir. Örneğin; evsizler için geçici barınma alanı olarak ele alınan bir örnekte ana kütle ve 

parazit ek arasındaki oran-orantı ilişkisi ile bir kültür mirasına çağdaş ek olarak tanımlanmış parazit eklemin 

boyutsal ilişkisi birbirinden farklıdır. Oran-orantı ilkesinden beslenen bu gibi birlikteliklerde tasarım 

elemanlarının birbirleri ile olan ilişkisinde dengeli bir dağılım ortaya çıkar. Var olan strüktürden 

(organizmadan) ayrı ancak bu sistemler bütününe bağımlı olarak varlığını sürdüren parazit eklerde zıtlık 

ilkesinin ön plana çıkarak kütlesel okunurluğun vurgulanması amaçlanmaktadır. Bu vurgu sağlanırken de 

parazit ek yaklaşımının daha esnek formlar kazandırılabilen, kolay monte edilebilir hafif strüktürlerden oluşan 

yeni nesil çağdaş malzemeler ile sağlandığı gözlemlenmektedir. 
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Tablo 1. Parazit mimari yaklaşımıyla ilgili uygulamalar (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

Bu çalışmanın içeriğinde; geçmişten bugüne ezber bozan bir tavır olarak karşılaşılan parazit mimarlık 
yaklaşımını yola çıkış noktası olarak ele alan öğrencilerin ulaştıkları tasarımlar üzerinden kavramsal ve 
eylemsel okumaları yapılmakta ve öğrencilerin informel yaklaşımla harmanladıkları deneysel yolculuğun 
kazanımlarına dair tespitler yapılacaktır.

62 



2. Parazit Eklemler Çalıştayı 

Parazit Eklemler Çalıştayı’nda, parazit mimari tasarım yaklaşımına farkındalık uyandırmak kaygısıyla yola 

çıkılmış, öğrencilerden bulundukları yapı içinde barınan farklı kullanıcı türlerine yönelik çeşitli amaçlarda 

hizmet edebilecek ya da herhangi bir eylem destek elemanı olma kaygısı gütmeden kavramsal bir çıktı olarak 

da uygun görülen mekânlarda temsil edilebilecek tasarımlar geliştirilebileceği aktarılmıştır. Öğrencilerin 

eğitim gördükleri Fındıklı Yerleşkesi’nde çalıştay kapsamında geliştirdikleri kavramla ilişkili olma durumu 

açısından uygun gördükleri yere eklemlenerek ezber bozan parazitik bir tasarım geliştirmeleri, bu tasarımı 

mekânla bütünleştirmeleri ve kullanıcıyla buluşturulmaları hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra çalıştaydan 

beklenen, iç mimarlık öğrencilerinin aşina olmadıkları bir kavram ile buluşmasını, bu alanda araştırma 

faaliyetlerini desteklemeyi, yeni fikir eskizleri geliştirmelerini, bu fikirleri ekip üyeleriyle paylaşarak hızlı bir 

tartışma ortamı oluşturmalarını, deneysel tasarım yaklaşımlarıyla yeni uygulamalar ortaya koymalarını ve 

tüm bunların ardından sonuç fikirlere ulaşmalarını sağlamaktır. Bir yandan kavram ve bağlam analizleri 

sürerken diğer yandan da eskizlerin üç boyutlu olarak üretilmesi sürecinde deneysel bir yaklaşımın 

benimsendiği, biçim-form ilişkisinin kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. Buradan hareketle; deneyselliğin bu 

çalıştayın adı konulmamış yöntemini oluşturduğu söylenebilir. Öğrencinin mesleki farkındalığını yükseltme ve 

öğrenme becerisini farklı yöntemlerle destekleyebilme amacıyla tasarlanan bu informel içerikli çalışmada; 

öğrencinin yeni tanıştığı kavramla birlikte mekânın hacimsel ihtiyaçlarına ve beklentilerine dokunarak 

kavram-mekân ilişkisi oluşturma kaygısı taşıdığı görülmektedir. Öte yandan öğrencilerin mekânın 

potansiyelini özümseyerek hamleler geliştirmeleri, mekânı tüm kullanıcıları ve tüm girdileriyle birlikte 

düşünüp hareket ederek fikir üretmeleri ve böylece amaca uygun hareket ettikleri görülmüştür. Çalıştay 

sonuç üründen ziyade süreç ve kazanımlarından beslenen bir format üzerine kurgulandığından, öğrencinin 

verilen kavramı yorumlaması ve ne tasarladığından öte süreci nasıl yürüttüğü üzerinde durulmuştur. 

3. Materyal ve Metot 

Çalıştayın proje disiplini kapsamında kurgulanmış olması sebebiyle, öğrencinin araştırma, analiz, sentez 

faaliyetlerinin sonucunda ulaştığı kavramsal altyapının güçlendirilmesi için içeriğin projenin kavramsal 

altyapısına paralel ilerlemesi hedeflenmiştir. Çalıştay süreci; birinci gün Fındıklı Yerleşkesi Mimar Sinan 

Salonu’nda toplanan öğrencilere konu ile ilgili açıklama yapılması ile başlamıştır. Bu toplantıdan sonra 

öğrencilere ön araştırma yapabilmeleri için yarım gün süre verilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin birlikte 

çalışacakları ve en az iki kişiden oluşan ekibi oluşturmaları da istenmiştir. Öğrencilerin kendi ekiplerini 

kendilerinin oluşturmalarına imkân tanınması, çalıştayın amaç ve kapsamına uygun bir yaklaşımdır. Herhangi 
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bir sınır ve yöntemle, net çizgilerle tanımlanmamış bu çalışma için öğrencinin dil ve fikir birliği yapabileceği, 

benzer tasarım yaklaşımına sahip, iletişim ve etkileşim düzeyinin en üst seviyede olduğu kişilerle uyum içinde 

çalışması sürecin beklenenden daha verimli ilerlemesine imkân tanımıştır. Günün ikinci yarısında öğrencilerle 

tekrar bir araya gelinmiş, parazit mimari ile ilgili olarak tespit ettikleri ilk veriler doğrultusunda fikir 

paylaşımında bulunulmuştur. 
 

Şekil 1. Mimar Sinan Salonu ve Asansör Holü (işaretli alan) (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

Geliştirilmekte olan her fikirle ilgili kavram eskizi çalışmaları doğrultusunda yönlendirilen öğrenciler ikinci 

günde artık zihinlerinde daha net canlanmaya başlayan tasarımlarını ele alacakları hacim içinde düşlemeye 

başlamış ve alan keşfine çıkmışlardır. Fındıklı Yerleşkesi bu çalıştay için tanımlanan sınır olarak belirlenmiştir. 

Ancak çalıştay sonunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun tasarımlarının eklemleneceği yüzeyler için hem 

yapılan çalışmaların daha yoğun sirkülasyonlu bir alanda sergileniyor olması, hem de günışığının mekândaki 
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olumlu etkileri sebebi ile yerleşkenin ana girişinin açıldığı Mimar Sinan Salonu’na komşu Asansör Holü’nü 

uygulama alanı olarak seçtikleri görülmüştür (Şekil 1). 
 

Şekil 2. Çalıştayda hedeflenen süreç akışı (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

İkinci günün başlangıcında bir araya gelen grup üyeleri ve yürütücüler süreçle ilgili olarak düşüncelerini eskize 

geçirmelerini takip eden süreçte bu fikirlerin biçimsel olarak mekânda nasıl tanımlanabileceğini kavrama 

aşamasına geçilmiştir. Üç boyutlu olarak mekân içinde kendine yer bulup, varlık amacına en uygun yüzeye 

eklemlenen parazit tasarımlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamışlardır. Kavramla ilişkilendirilmiş soyut 

düşüncenin oluşturulması süreci bir yana, farklı malzeme birleşim ve kesişimlerinin, bağlantılarının, bir 

yüzeye tutundurabilmenin, strüktürün sorunsuz ayakta durabilmesinin sağlanması gibi “somut” verilere ve 

gerekliliklere gelindiğinde, öğrencilerin deneyselliğin eskiz üstünde fikir üretirken ki haline kıyasla çok daha 

kompleks yapıda olduğunu deneyimlediklerini söylemek mümkündür. Tüm gün eskizlerin nasıl gerçeğe 

dönüştürülebileceği, biçim ve form ilişkisinin kullanılacak hangi malzemelerle daha doğru kullanıcıya 

sunulabileceği, farklı malzeme arayışlarına başlanması ile sürmüştür. Çalıştay herhangi bir ödenek, hibe ya da 

sektörel anlaşmalar üzerinden organize edilmediğinden, sürece herhangi bir maddi katkı sağlanamamıştır. Bu 

sebeple sınırlı kaynak ve sınırsız fikir ikilemi bir dengeye oturtulmaya çalışılmış, erişimin zor olabileceği her 

tür malzeme çalışmanın dışında bırakılmıştır. Bu üç günlük süreç içinde öğrenci bir lider önderliğinde 
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ilerlemekten daha çok, bireysel kararları doğrultusunda ilerleme kaydetmiş, bunun yanında ekip ile hareket 

ederek temkinli ve güvenli bir yol kat etmiştir. 

Çalışmanın sonuncu gününde, bütün tasarımlar için malzeme tedariki sağlanmış, uygulama alanlarında 

gerekli tespitler yapılmış ve süreç sonunda ortaya çıkan parazit eklemlerin belirlenen yerlere yerleştirilmesine 

yönelik çalışmaları sürdürülmüştür. Öte yandan bu çalışmaları tamamlayan öğrenciler, jüri sunumlarında 

tasarımların hemen yanına konumlandırılması planlanan ve kavramsal analiz ile tespitleri, eskizler ile sonuç 

eserler görsellerini içeren sunum paftalarını hazırlamaya başlamışlardır. 

Üretim faaliyetinin sonlandığı üç günün ardından öğrenciler tasarımlarını eklemlendikleri yerlere 

sabitleyerek, jüri gününe kadar sergilenmesini sağlamışlardır. Her çalışmanın yanına yerleştirilen paftalar ile 

çalıştaydan bağımsız olarak mekânı kullanan diğer fakülte ve bölüm öğrencilerinin sunum öncesinde 

bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Jüri günü tüm öğrenciler çalışmaların ağırlıklı olarak sergilendiği asansör 

holünde toplanarak çalışmaları hakkındaki kavramsal yaklaşım, analiz ve çıkarımlarına dair yorumlarını, 

süreçle ilgili deneyimledikleri olumlu ya da olumsuz hususları da değerlendirmeye alarak edindikleri tasarım 

yolculuğu sürecini ve sonuç tasarımlarıyla ilgili olarak geldikleri nihai kararı jüri üyelerine aktarmışlardır. 

Analiz-sentez, hızlı ve pratik düşünme, kavramsal çıkarımlar, malzeme bilgisi ve kararı ile uygulama 

yöntemleri geliştirmeye kadar farklı basamaklardan oluşan bu süreç, öğrencilerin mesleki kazanımlar elde 

edebilmesi adına bir boşluğu doldurmaktadır. 

4. Çalıştay ve Sonuç Tasarımlara Yönelik Değerlendirmeler 

Yönlendirici olmamak adına öğrencilere çalıştayda ortaya konan sonuç tasarımların nasıl değerlendirileceği 

ile ilgili bilgi vermekten kaçınılmış; tıpkı malzeme seçimi ve strüktür kurgusu kararlarında olduğu gibi herhangi 

bir sınırlanmış hissetmemeleri amaçlanmıştır. Ancak öğrencilerin parazit mimarlık kavramını yorumlayış 

biçimleriyle birlikte ortaya çıkacak ölçütlerin ele alınan tasarım yaklaşımlarında okunabilir olmaları 

çalışmaların değerlendirilmesinde yön verici bir kıstas olmaktadır. Öğrencilerin ortaya koymuş olduğu 

çalışmalarda parazit eklemlerde sıklıkla gözlemlenen uyum-karşıtlık, oran-orantı, çağdaş malzeme kullanımı, 

hafif strüktür tercihi ve bu strüktürün kolay monte edilme ve kolay sökülebilir olma ölçütlerine uygun ele 

alındığı gözlemlenmiştir ve bu Tablo 2 üzerinden de okunabilir. 

Çalıştay kapsamında ortaya çıkan 9 eserden (Tablo 2) çalıştayın kavramsal altyapısına uygun fikri en güçlü 

biçimde ortaya koyduğu düşünülen üç çalışma çalışma kapsamında daha detaylı olarak ele alınmıştır. Tüm 

çalışmalarda ele alınan tasarım yaklaşımlarında dikkat çeken nokta; yoğunlukla kavramsal olarak bir anlam 
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bütününde ortaya yeni bir fikir konmaya çalışıldığı ve işlev kaygısından uzak durulduğudur. 9 çalışmadan 

yalnızca 2 tanesi işlevi tasarımlarına dâhil etmişlerdir. Bu işlevlerin parazit eklemlere yüklenen işlevlerle 

karşılaştırıldığında zayıf kalmıştır; ancak kampüs ortamı içinde bir ihtiyaca cevap vermesi bakımından 

düşünüldüğünde göz ardı edilememiştir. 

Tablo 2. Çalıştay sonunda ortaya konan tasarımların değerlendirilmesi (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 
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Grup 1 olarak adlandırılan öğrenci grubunun tasarım yaklaşımında; ilk adım olarak bir birimin tasarlandığı ve 

bu birimin birbirine eklenerek tasarım bütününün ortaya konulduğu göze çarpmaktadır. Bu grup kavramsal 

yaklaşımlarını Super Ego olarak tanımlamış ve çalışmanın ana fikrini şu şekilde açıklamışlardır; “parazit 

eklemler; bir strüktüre bağlı olarak yaşamını sürdürürken yayıldıkça ve geliştikçe temel strüktürünü geçen ve 

kendi kendinin strüktürü olabilen organizmadır. İnsan kendi kendinin strüktürü olmasına karşın asalak 

parazitlere- örneğin; takıntılara, radikal düşüncelere ve stereo-tipik alışkanlıklara- sahiptir. Bu takıntılar 

tarafından sömürülüyor ve kendi benliğimizi kaybediyoruz ya da tam tersi şekilde bu parazitlerin benliğimize 

inşa eden strüktürleri sağlamlaştırdığını fark ederek kendi yapılarında benliğimizi desteklemesine izin 

veriyoruz. Her iki şekilde de parazit ana strüktürü tüketerek kendi kendini temel strüktür haline getirir. Bu 

projede parazit düşüncelerimizin kendi kimliğimizi yıkma, değiştirme ve yayılarak düşüncelerimizi yönetme 

durumunu ele aldık. Super Ego sosyal açıdan uyarılmış vicdanlarımızı temsil eder, manevi ve etik düşünceler 

ile beraber bizi etkisiz hale getirir.” Bu yaklaşımla öğrenciler bulundukları binayı kendi beden strüktürleriyle 

sembolize ederek, üzerine sarmalanan yapıyı da süper ego olarak tanımlamışlardır. Malzeme seçimi açısından 

çalışma değerlendirildiğinde hafif, kolay monte edilebilen, birimden bütüne eklemlenerek tüm yüzeyleri 

sarabilen, plastik esaslı, ekonomik bir malzeme seçimi yapıldığı görülmektedir. 

Görsel 1. Grup 1: Birimden bütüne “Super Ego” adlı çalışma ve jüri sunumu (Yazar Arşivinden, İstanbul, 2019) 
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Grup 2’nin parazit eklemler çalıştayı kapsamında ortaya koydukları tasarımı “Foams: Yapıdan Beslenen 

Parazitler” olarak adlandırmış ve çalışmanın çıkış noktasını şu şekilde aktarmışlardır: “Parazitlerin yaşama 

biçimi bulundukları boşluklara sızarak boşluğun şeklini alıp orada yaşamasıdır. Mimari açıdan bakacak 

olursak kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde atıl kalmış yapıları yeniden işlevlendirme parazit mimarlık adı 

altında yer alabilir. Bu noktada yapının inşa amacı Osmanlı sultanlarına hizmet veren bir saray iken bu süreçte 

farklı işlevlere ev sahipliği yapmış, sonradan yangın geçirerek atıl kalmış ve yeniden işlevlendirme çabaları ile 

şu anki eğitim kurumu halini almıştır. Bu bakış açısıyla baktığımızda yapının kullanıcıları olarak aslında yapının 

parazitleriyizdir.” Bu yaklaşım, gridal yapıdaki rijit bir metal strüktürün içine sızmaya çabalayan inorganik bir 

madde ile bütünleşmesi şeklinde somutlaştırılmış, bu da sirkülasyonun en yoğun olduğu alanlardan biri olan 

asansör holünün odağına eklemlenmiştir. Burada amaç yapıyı bir yaşam alanı olarak ele alan kullanıcının 

yüklenen anlamla buluşmasını sağlamak ve bu anlamda bir farkındalığa ulaşmasını sağlamaktır. Kullanıcı 

bugün itibariyle yapıyı ele geçirmiş ve kendi ihtiyaçlarıyla yapıya ait tüm birimleri donatmış, adeta tüm 

organizmayı ele geçirmiştir. Foams adlı çalışma malzeme seçimi açısından değerlendirildiğinde ise yan yana 

eklemlenerek gerekirse büyütülebilen bir formda ve yine beklendiği gibi hafif ve kolay monte edilebilen 

malzeme seçimi yapıldığı görülmektedir. 
 

Görsel 2. Grup 2: “Foams: Yapıdan Beslenen Parazitler” adlı çalışma ve jüri sunumu 

(Yazar Arşivinden, İstanbul, 2019) 
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Grup 4’ün “Hiyuum” adlı, simbiyoz üzerinde durulmuş tasarımına ait kavramsal yaklaşımı şu şekilde 

aktarmaktadır; “Simbiyoz genel olarak canlılar arası bir ilişki türü olmakla birlikte bu ilişkiye katılan tüm 

canlıların fayda görmesi sonucu oluşur. Farklı türlerden iki canlının karşılıklı yardımlaşarak her iki tarafa da 

yarar sağlamasına dayalı olan ve bu canlıların kendi başlarına da hayatlarını devam ettirme becerisine sahip 

olanlarının bir araya gelerek daha kolay besin bulmasına dayanan bir ortak yaşam biçimidir. Simbiyozda genel 

olarak ilişkiye ortak olan canlıların uzun süreler ve hatta ömür boyu birbirleriyle ilişki halinde kaldığı varsayılır, 

bunun en tipik örneklerden biri bitki kökleri ile mantar arasında meydana gelen ve ömür boyu süren ilişkidir.” 

Bu yaklaşımla ele alınan projenin sonuç tasarımına da analojik bir çıkarımla varıldığı görülmektedir. 

Tasarımda tercih edilen malzeme seçiminin hafif ve düşük maliyetli olduğu söylenebilir. Sonuç tasarımın 

Tablo 2’de ele alınan tasarımı etkileyen ilkelerden karşıtlık, oran-orantı, yeni nesil malzeme kullanımı, hafif 

strüktür tercihi gibi ilkeleri sağladığı yalnızca panel üzerindeki birimlerin her birinin ayrı ayrı şekillendirilip 

gridal strüktüre ekleniyor olmasından ötürü kolay sökülüp takılabilir olma ölçütünü pek sağlamadığı 

görülmektedir. 

Görsel 3. Grup 3: “Hiyuum” Simbiyozdan yola çıkılarak hayata geçirilen parazit ek tasarımı 
(Yazar Arşivinden, İstanbul, 2019) 

Bu tasarım sonuçları ile çalıştayın hedeflediği amaca ulaşmış olduğunu söylemek mümkündür. Parazit 

mimarinin tasarım yaklaşımının alt yapısını oluşturan ve bu çalıştayın da değerlendirme ölçütleri olarak ele 

alınan uyum-karşıtlık, ölçek oran-orantı, çağdaş malzeme kullanımı, hafif strüktür tercihi ve kolay sökülüp 

takılma ölçütlerinin çoğuna tasarımlarda yer verildiği görülmüştür. Çalıştay faaliyeti herhangi bir fon desteği 

almaksızın öğrencilerin kendi imkânları doğrultusunda gerçekleştirildiğinden, sonuç tasarımlar uygulama 

detayları, ince işçilik gibi ölçütlerden uzak tutularak değerlendirmeye alınmıştır. Öğrencilerin tasarımlarında 

düşüncelerini aktarım yöntemi olarak analoji (benzetme) kullandıklarını ve bu yöntemi simbiyoz (ortak 
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yaşam) kavramı üzerinden geliştirdikleri soyutlamalarla türetilmiş tasarım yaklaşımlarına adapte ederek bir 

sonuca ulaştıklarını söylemek mümkündür. Çalıştayın jüri değerlendirmesi de dâhil olmak üzere tüm 

aşamalarının sonucunda, sürecin paydaşı olan tüm öğrencilerin bu faaliyeti; kavramsal düşünce geliştirme, 

iletişim becerilerini yükseltme, yeni bir strüktür kurgusu yaratabilme, kavramla ilişkilenebilecek tasarım 

ilkelerini yorumlayabilme gibi çeşitli kazanımlarla tamamladıkları gözlemlenmiştir. 

5. Sonuç 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Parazit Eklemler Çalıştayı; 

öğrencinin hızlı düşünme, veri toplama, işleme alma ve fikir üretme pratiği kazanmasına olanak tanımış, bunu 

yaparken de ekip çalışmasını destekleyerek sorumluluk alma, iletişim becerisini geliştirme yönünde katkı 

sağlayan bir zemin oluşturmuştur. Parazit eklemler kavramından beslenen tasarım yaklaşımlarını benimsemiş 

olmaları ve bunu tasarımlarına aktarabilmiş olmaları açısından da sonuçlar yukarıdaki Tablo 2’de de 

değerlendirildiği üzere tatmin edicidir. Parazit Eklemler Çalıştayı’nın çalışmanın önceki kısımlarında detaylıca 

aktarılan kısımlarda öğrencilerin içinde bulundukları süreç göz önünde bulundurulduğunda CIDA 

standartlarının Bilgi Edinme ve Uygulama Bölümü (Section II. Knowledge Acquisition and Application)’nün alt 

başlıklarından Tarih (History), İş birliği (Collobration) ve İletişim (Communication) başlıklarına yönelik katkı 

sağladığı da görülmektedir (CIDA, 2020: II-7). Meslek eğitimi için en güçlü yetkinliği bünyesinde barındıran ve 

CIDA Bilgi Edinme ve Uygulama Bölümü’ndeki akışta 8. Sırada yer alan Tasarım Süreci (Design Process) 

başlığının hemen altında yer alan “İç mimarlar, bir tasarım problemini yaratıcı bir şekilde çözmek için tasarım 

sürecinin tüm yönlerini kullanır” (CIDA, 2020: II-21) ifadesinin altını destekleyen bu informel uygulamanın 

sonucunda; 

• Öğrencinin aşamalı olarak karmaşık tasarım problemlerini çözme, 

• Tasarım tanım ve kavramları inşa etme gibi becerilerini geliştirme, 

• Yenilik ve risk alma fırsatlarını yaratmasına imkân verme, 

• Fikir üretme ve tasarım odaklı düşünme, 

yöntemlerine maruz kalmaları gibi standart beklentilerini (CIDA, 2020) karşıladıkları söylenebilir. Tüm bu 

becerilere ek olarak yaratıcı ve etkili çözümler tasarlama gibi öğrenme beklentilerine yönelik katkı sağlandığı 

da görülmektedir. 
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Örgün eğitim modelinin işleyişine entegre edilmiş informel yöntemler öğrencinin kendini daha özgür ve esnek 

bir ortamda keşfetmesine, özgüven geliştirmesine, iletişim ve ifade gücünün gelişmesine destek olmakta ve 

bu sayede öğrencilerin mezuniyet aşamasının hemen akabindeki süreçte karşılaşabilecekleri olası sosyal fobi, 

kendini ifade etmede zorluk çekme, pratik düşünememe ve daha farklı pek çok sorunun kolaylıkla üstesinden 

gelebilmelerine zemin hazırlamaktadır. 
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1. Giriş 

Bir sanat eserinin verdiği mesajın alıcısına ulaşmasında, eserin sergilenme yöntemi ve sergilenen mekânın 

niteliği önem taşımakta, eserin bulunduğu dönemin teknolojisi, toplumsal kabulleri de sanat-mekân ilişkisini 

etkilemektedir. 20. yüzyılda eser-mekân ilişkisi endüstrileşme ve makineleşmenin de etkisiyle değişmekte, 

sanat eseri duvara asılan/yapılan bir resim veya kaide üzerinde sergilenen bir heykel olmanın ötesine 

geçmekte, mekânla bir bütün haline gelmektedir. Mekân, sanat eserinin sergilendiği yer olmaktan çıkarak 

sanat eserinin bir parçası olmaktadır. Bu ilişkiye en iyi örnek olarak enstalasyon sanatının eserleri 

gösterilebilmektedir. 

Enstalasyon sanatında, sanatçının araçları sadece tuval, fırça, boya, kumaş, nesne gibi malzeme sayılacak 

ögelerle sınırlı kalmamakta, mekân da bir araç haline gelmektedir. Mekânın, bu sanat alanında bir araç olarak 

nasıl kullanıldığı ve bir enstalasyon çalışmasının, mekânın hangi ögeleriyle veya mekânın ne kadarıyla, nasıl 

bir ilişki kurduğu enstalasyon çalışmalarının sınıflandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Böyle bir 

sınıflandırmanın yapılması, sanat eserini ortaya koyan sanatçının yanı sıra mekân tasarım sürecine etkisi ve 

katkısı olan tüm disiplinler için yol gösterici olacaktır. 

İç mekânda oluşturulan enstalasyon örnekleri farklı yöntemlerle oluşturulabilmektedir. Çalışmalarda bazen 

mekân sadece eserin sergilendiği bir yer olarak kullanılırken, bazen de mekân sanat eserinin kendisi 

olmaktadır. Önceleri çoğunlukla sanat eserleri, görme ve dokunma eylemlerini karşılarken, enstalasyonla 

birlikte bütün duyulara hitap eden çalışmalar ortaya çıkmıştır. Farklı yöntemlerle oluşturulsa da enstalasyon 

sanatının bu farklı türlerinin ortak özelliği, izleyici-okuyucu-gözlemci-özne diye adlandırılabilecek, iletilmek 

istenen mesajın sahibini çalışmanın içine alması ve onun deneyimlerine, birikimlerine göre, bulunulan ana 

göre şekillenmesidir. Bu çalışmada, enstalasyon sanatında bir araç olarak iç mekânın kullanıldığı farklı 

yöntemlerle oluşturulan enstalasyon eserlerinin, bahsi geçen ortak noktayı göz ardı etmeden, 

sınıflandırılması yapılarak, iç mekândaki enstalasyonların okunmasına yol göstermek amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda literatürde birçok açıdan sınıflandırma söz konusu olsa da bu çalışmada mevcut sınıflandırmalar 

dahilinde değil; eserin mekândan bağımsız olması, eserin mekânın kavramsal ve yapısal özelliklerini 

kullanması, sanat eserinin mekâna dönüşmesi, mekânın sanat eserine dönüşmesi olmak üzere dört gruptan 

oluşan yeni bir sınıflandırma ile ele alınmış, örnekler üzerinden incelemeler ve yorumlar yapılmıştır. 

Çalışmanın izlencesine okuyucuya yol göstermesi ve strüktürün daha kolay algılanabilmesi açısından Şekil 

1’de yer verilmiştir. 
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Şekil 1. Çalışmanın izlencesi (Yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

Çalışma kapsamında öncelikle literatür taraması yapılarak, 20. yüzyılın sonlarında baskın sanat türü olarak 

kabul gören enstalasyon sanatının; ortaya çıkışı, gelişimi ve geldiği nokta hakkında bilgi verilmiştir. Elde edilen 

bilgiler farklı disiplinleri içinde barındırabilen enstalasyon sanatının iç mekân ile ilişkisine odaklanacak şekilde 

düzenlenmiş, daha sonra yazarlar tarafından oluşturulmuş olan sınıflandırmalar bu doğrultudaki örnekler 

dahilinde incelenmiş ve açıklanmıştır. 

2. Enstalasyon Sanatı ve Gelişimi 

Enstalasyon, bir görüşe göre asamblaj ve çevre göz önünde bulundurularak sanatçının bir mekânı doldurmak 

için çeşitli malzemeleri bir araya getirmesi şeklinde tanımlanırken, bir görüşe göre de malzeme alanındaki 

sınırsızlık, izleyici ile etkileşim ve deneyimsel özellikleri sebebiyle “sanatların toplamı” olarak açıklanmaktadır. 

Enstalasyonun tasarım, müzik, şiir, resim, heykel, fotoğraf, performans gibi birçok disiplinden beslendiğine 

vurgu yapılmakta ve çağdaş bir sanat eserinin izleyiciye-gözlemciye-alıcıya “Bu eser ne hakkında?” 

sorusundan öte “Ben nasıl duygular içindeyim?” sorusunu sordurması gerektiği savunulmaktadır. Mimarlık 

alanında “işlevsel kullanım”a yönelik olan mekân; enstalasyon sayesinde “bir iletinin aracı olan mekân” 

ve/veya “sanat eseri olarak deneyimlenen mekân”a dönüşmekte, mekânsal deneyim farklılaşmaktadır 

(Ayözcan Atalar, 2006: 17-18; Bağ, 2019: 18; Öztürk, 2011: 80). 

Kelime anlamı “yerleştirme” olan enstalasyon sanatında; nesnenin mekâna yerleştirilme sebebi ve şekli önem 

taşımakta, mekân ve nesne ilişkisinin kurulması amaçlanmaktadır. İngilizce “installation” kelimesinin karşılığı 
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olan “kurulum” tam olarak nesnenin mekâna kurulması, bağlanması, mekânla ilişkilenmesini ifade 

etmektedir (Ayözcan Atalar, 2006: 16-17). Kelime anlamında da vurgulandığı gibi, enstalasyon sanatı mekânla 

birlikte var olmakta ve mekânla kurduğu güçlü ilişki bakımından mekândan ayrı düşünülememektedir. 

Çalışmanın bu bölümünün içeriğine yönelik hazırlanan bilgi amaçlı şema Şekil 2’de görülmektedir. 

 

Şekil 2. Birinci bölümün izlencesi (Yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

Geleneksel sanattan farklı olarak, yeni bir anlama varmak için çeşitli malzemeleri (hazır nesne, organik 

malzemeler, video, ses, koku, beden, ışık, kolaj vb.) bir araya getiren, ortaya çıkarma sürecini de eserin-yapıtın 

bir parçası olarak gören enstalasyon, biçimden çok deneyime ve mekândan çok eserin-yapıtın mekânla 

kurduğu ilişkiye odaklanmakta, izleyiciye deneyim sunmanın yanında onu düşünsel bir sürece dahil 

etmektedir (Bağ, 2019: 11). Sanat; beceriden çok düşünceye, yaratıcı fikre dayanarak eserin ortaya konmasını 

amaçlayan ve bir anlatım dili olan enstalasyon aracılığıyla, doğada bulunan farklı nesnelerin amaca uygun bir 

esere-yapıta dönüştürülebileceğine işaret ederek, “sanat-hayat birlikteliği”nin önemini ortaya koymaktadır. 

(Renkçi Taştan, 2016: 472). Bu doğrultuda sanat, sınırlandırılmış kapalı mekânlardan “kamusal alan” a doğru 

genişlemekte; sanat eserleri galeri, müze gibi mekânlarla sınırlı kalmadan bunların dışındaki mekânların da 

kullanılmasıyla, hatta yeni mekânların oluşturulmasıyla sergilenebilmektedir. 

Modern dönemde ilk atık nesne kullanımı örneği olarak kolaj tekniğinde üretilmiş yapıtlar-eserlerde 

doğrudan nesne parçaları kullanılarak nesnelerin kendi gerçekliği yapıta-esere dahil edilmiştir. Yine modern 

dönemle birlikte ortaya çıkmış, yapıt-eser oluşturma yöntemlerinden olan ve kolajın üç boyutlu hali olarak 

da tanımlanabilen asamblaj, sanat yapıtının çizme, boyama, yapıştırma, kesme, ekleme ve yontma gibi 
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eylemlerle oluşturulmasının yanı sıra, sanatsal amaçla üretilmemiş doğal veya endüstriyel nesnelerin yeni bir 

düzen içinde bir araya getirilmesiyle de oluşturulabilmektedir. Asamblajda, günlük yaşamdan, evlerden, 

sokaklardan toplanan buluntu nesnelerin kendi geçmişleri, yaşanmışlıkları, hikâyeleri yeni bir fikirle bir araya 

gelirken, kendi hikâyesini ve özgün kimliğini de koruyarak nesne yeniden anlamlanmaktadır (Kafil, 2016: 24- 

27). 

Sanat eseri ve izleyici arasındaki iletişim ve bu iletişime araç olan mekân, sanat eserinin üreticisi olan sanatçı 

ve bu yapıtın okuyucusu olan izleyicinin birbirlerine gönderdiği mesajlar mekânsal deneyimi oluşturmaktadır. 

“Sayısız biçimde okunmaya açık” olan sanat yapıtının-eserinin ilettiği her mesajı, izleyici-gözlemci-okuyucu 

kendi birikimlerine, o mekândaki fiziksel varlığına ve bilişsel algısına dayanarak okumakta, kendi 

deneyimindeki farklılıkları oluşturmakta, dolayısıyla, sanat mekânını oluşturan bağlamın da etkisiyle, yaşanan 

her deneyim kişisel olmakta, sanat mekânı ise, bu okumaya aracılık etmektedir (Birol, 2021: 37-38). Nesnenin 

sergilendiği mekânla kurduğu ilişki, izleyicinin-gözlemcinin-öznenin durup izlediği yer-yön, eserin anlamı, 

anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. Bir enstalasyonda hem yerleştirmenin yapıldığı mekân hem de 

yerleştirme sonrasında ortaya çıkan yeni mekân söz konusu olmaktadır. 

Mekânın algılanmasındaki çizgisel izlerden oluşan birinci boyuta biçimin eşlik etmesi, mekânın böylece küçük 

ve büyük nesneler, yönsel farklılıklar ve uzaklıklar ile birlikte algılanmaya başlaması ikinci boyutu 

oluşturmaktadır (Bağ, 2019: 12). Endüstrileşme ile iki boyutlu düzlem üzerindeki anlatım sınırının aşılması ve 

ikinci boyuta konumun eklenmesi ile nesnelerin birbiriyle ilişkisi ve ilişkisel biçimlerini ortaya çıkaran üçüncü 

boyuta geçilmekte, üçüncü boyuta zaman ve hareket kavramlarının eklenmesi ile de izleyicinin sanatsal 

eylemin içinde ve yerleştirmenin bir parçası haline geldiği dördüncü boyuta ulaşılmaktadır. 

Makineleşmenin etkisiyle ortaya çıkan hazır nesne kavramı ve bunun sanat alanında kullanılması ile 20. 

yüzyılda sanat “seyredilen sanat” olmaktan çıkıp “deneyimlenen sanat” olmaya başlamıştır. Bu süreçte 

yabancı olunan gerçek dünyada sanatçı, hayali dünyasını oluşturma çabasına girmekte, ama bu hayali dünyayı 

gerçek dünyanın malzemeleri ile oluşturmakta, bu sebeple de seyredilen sanat gerçek mekânda yerini 

almakta ve içinde gezilen, oturulan, algıların hepsinin uyarıldığı deneyimlenen bir sanata dönüşmektedir. 

Sanattaki bu mekânsal arayışlar sergilemeyi nesneden çıkarıp mekâna dönüştürmekte ve enstalasyon 

sanatının temelini atmaktadır (Ayözcan Atalar, 2006: 16; Özaltun, 2020: 1034). Görsel 3 ve 4’te gösterilen 

Marcel Duchamp’ın 1913 yılında hazır nesne olan bisiklet tekerleğinden oluşturduğu “Bisiklet Tekerleği 

(Bicycle Wheel)” ve 1917 yılında yine hazır nesne olan pisuardan oluşturduğu “Çeşme (Fountain)” isimli 

çalışmaları ilk enstalasyon örneklerinden olmuş ve birçok sanatçıyı eserlerinde, nesne, kumaş, kağıt ve atık 
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malzeme kullanımına yönlendirmiş, resim ve heykelin yeniden yorumlanmasını sağlamıştır (Ayözcan Atalar, 

2006: 19-20; Öztürk, 2011: 82). 
 

Görsel 1-2. Çeşme (Fountain)/ 1913 (sol) (Bağ, 2019: 10); Bisiklet Tekerleği (Bicycle Wheel)/ 1917 (sağ) 

(Öztürk, 2011: 96) 

1923’te Schwitters’ın “Merz” adını verdiği kolajının ardından hazırladığı ve atık malzemelerden oluşturduğu 

bir asamblaj çalışması “Merz Yapısı (Merzhouse)” (Görsel 3) ve 1923’te El Lissitzsky’nin mekân içerisinde 

birbiriyle ve mekânla ilişki kuran, iki-üç boyutlu yapısal nesnelerden oluşan dolayısı ile resim, heykel, mimarlık 

alanlarına ait unsurları bir arada sunan “Proun Odası” çalışması (Görsel 4) bu anlamda önemli iki örnek olarak 

enstalasyon tarihinde yer almaktadır (Bağ, 2019: 13; Öztürk, 2011: 83-84). 

Görsel 3-4. Merzhouse/ 1923 (sol) (Öztürk, 2011: 100); Proun Odası/ 1923 (sağ) (Akın, 2019: 30) 
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Duchamp, Çeşme çalışmasından sonra 1938 yılında “1200 Kömür Çuvalı (1200 Bags of Coal)” isimli 

enstalasyonuyla (Görsel 5-6) mekân-nesne-izleyici arasındaki ilişkiyi sorgulamakta, sergileme mekânını 

sanatın sunulmasında “nötr olmayan” bir mekân olarak ele almaktadır (Bağ, 2019: 14). Duchamp, 

çalışmasında mekânın aydınlatma sistemine tepki olarak mekânın tavanında bir açıklık oluşturup tavana 

kömür çuvalları yerleştirmiş, karanlık hale getirilen sergi mekânına gelen izleyicilere mekânda eserleri 

görebilmeleri için el fenerleri vermiş ve mekân-izleyici ilişkisine yeni bir boyut kazandırmıştır (Bağ, 2019: 14). 

Görsel 5-6. 1200 Kömür Çuvalı (1200 Bags of Coal)/ 1938 (Birol, 2021: 47; Kafil, 2016: 28) 

Marcel Duchamp, 1942 yılında “Mil Uzunlukta İp (A Mile of String)” isimli çalışması (Görsel 7); galeri 

mekânında hareket yolunun iplerle engellenmesi, değiştirilmesi ile izleyicilerin dolaşım güzergâhı ve sanat 

eserlerini izlerken davranışlarının kontrol edilmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu çalışma, sadece sanat 

nesnesinin mekânla kurduğu ilişkiyi değil tüm mekânla kurulan ilişkiyi kapsamaktadır (Bağ, 2019: 15). 

Duchamp ile birlikte enstalasyon ve sanatın bağlamını sorgulayan eserlerin sayısı artmaya başlamıştır. Yves 

Klein’ın 1958 yılında boş bir galeride sergilediği “Boşluk (Le Vide)” isimli çalışmasında (Görsel 8) hiçbir şey 

bulunmayan, boş ve beyaz bir mekân sergilenmekte, sanat-mekân ilişkisini sorgulanırken, mekân sanatın 

kendisi olarak ele alınmaktadır. Tıpkı Duchamp’ın pisuarının bir sanat nesnesine dönüşmesi gibi, Klein’ın 

çalışmasında da galerinin kendisi bir sanat yapıtına dönüşmektedir (Bağ, 2019: 16). 
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Görsel 7-8. Mil Uzunlukta İp (A Mile of String)/ 1942 (sol) (Bağ, 2019: 15); Boşluk (Le Vide)/ 1958 (sağ) (Bağ, 

2019: 17) 

Fernandez Arman 1960 yılında “Dolu (Le Plein)” isimli çalışmasında (Görsel 9) galeriyi çeşitli nesnelerle 

doldurarak içeriye girilmez hale getirmiş, nesnelerin sadece vitrinden görünen bir yığın haline gelmesini 

sağlamıştır. Sanatçı genellikle ikinci el hazır nesnelerle çalışmakta, tek tek nesnelerin malzemesi, niteliği, 

yaratıcı düşünceyle ilişkisine bakmak yerine onları bir yığın olarak bütün bir sanat nesnesi olarak görmektedir. 

Kentli ve sanayileşmiş toplumlarda seri üretim ve tüketim döngüsünü sorgulamakta, istiflerin yığıldığı 

camekânlar da tüketim toplumundaki mağazalar ve vitrinlere gönderme yapmaktadır (Bağ, 2019:16). 

Arman’ın bu çalışmasında mekân eserin bir parçası olarak kullanılmaktadır. 

1965 yılında Joseph Kosuth, farklı nesnelerden oluşan “Bir ve Üç Sandalye‟ isimli çalışmasında (Görsel 10), 

nesnenin kendisini, tanımını ve imgesini bir araya getirmekte, görsel algıdan dile, dilden kavrama uzanan 

zihinsel süreci irdeleyerek izleyiciyi-gözlemciyi felsefi bir sürece ortak etmektedir (Öztürk, 2011: 134). 
 

Görsel 9-10. Dolu (Le Plein)/ 1960 (sol); Bir ve Üç Sandalye/ 1965 (sağ) (Bars, 2017: 51, 19) 
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Duchamp’tan önce kolaj denemelerinde gazete, hasır, muşamba kullanılmış olsa da bu malzemeler 

kompozisyonun birer parçası olmakla kalmaktadır. Oysaki Duchamp’ın kullandığı nesneler hem kendi 

kimliklerini korumakta hem dönüşerek başka “şeye” benzemekte, işlevlerinden uzaklaşarak konum ve 

bağlam değiştirmekte, hazır yapıt haline gelmektedir. 1960-70 yıllarından sonra nesne yerleştirmesinde 

seçilmiş nesnenin bir amaçla sergilenmesinden öte, mekânın bu amaca hizmet eden bir yaşam alanı 

oluşturması önem kazanmaktadır. Burada vurgulanmak istenen ne sergilenen nesne-malzeme ne de 

mekândır, bütüncül olarak mekânın anlamı, işlevi, zamanı ile ilişkisindeki algısal boyuttur (Öztürk, 2011: 82- 

83). 1960’lı yıllarda nesnenin sergilenme şekli olarak yeniden tanımlanan yerleştirme, zaman içerisinde 

sergileme mekânı ile nesnenin ayrı düşünülemeyeceği fikriyle; mekân ve yerleştirilme şekli ön planda 

tutularak kullanılmaya başlanmıştır (Öçalan, 2007: 25; Öztürk, 2011: 85). “Bir çevre olarak sanat eseri” 

kavramı, izleyicinin-gözlemcinin sadece bakmakla kalmayıp, eserin-yapıtın içinde “yaşaması”, hatta zaman 

zaman onun bir parçası olması beklentisini ortaya çıkarmış, daha sonraki yıllarda enstalasyon sanatı 

çeşitlenen örneklerle daha fazla gelişme göstermiş ve sıklıkla başvurulan bir anlatım dili haline gelmiştir 

(Öçalan, 2007: 25). Tepkisel olarak radikal bir sanat ortaya çıkarma amacı taşıyan enstalasyon sanatı, 

1980'lerden itibaren tamamen kabul görmüş, 20. yüzyıl sonlarında ise baskın sanat türü olmuştur (Öçalan, 

2007: 27). 

3. Enstalasyon Eserleri ve İç Mekân İlişkisi 

20. yüzyılda mekân sanat eserinin sergilendiği yer olmanın ötesine geçmiş ve sanat eserine dâhil olmaya 

başlamıştır. Bu dahil olma durumu ortaya konan esere göre farklı yöntemlerle gerçekleşmiş, sanat-mekân 

ilişkisinde yaşanan bu gelişimi enstalasyon sanatı çeşitli örnekler aracılığıyla yansıtmıştır. Ayrıca enstalasyon 

sanatı sanatçıya malzeme konusunda özgürlük sağlamış ve mekân da enstalasyonun bir malzemesi, aracı 

olarak kullanılmıştır. Bu anlamda enstalasyon sanatı bir sanat eseri olmanın yanı sıra bir mekân olarak da ön 

plana çıkmaktadır. Bu durum enstalasyon sanatını mekân tasarımını kapsayan meslek alanları için önemli 

halegetirmektedir. 

Bir sanat eseri ve mekân ilişkisi irdelenirken, hem eserin kendi mekânı hem de içinde bulunduğu mekân ele 

alınarak, sanat yapıtının mekân boyutu açıklanabilir. Enstalasyon çalışmalarında mekân, eserin oluşumunu 

biçimlendirdiği gibi onun kendisi veya bir parçası da olabilmektedir (Öztürk, 2011: 2). Enstalasyon-mekân 

ilişkisinde mekânın yerinin irdelenmesi ve mekânın enstalasyon çalışmalarında nasıl kullanıldığının 

sınıflandırılması mekânın enstalasyon çalışmalarındaki yerini anlamak adına önem taşımaktadır. Bu bölümde 
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Şekil 3’teki izlencede de görülebileceği gibi; yapılan dört sınıflandırmanın örnekler dahilinde açıklanması ile 

enstalasyon-mekân ilişkisinin incelenmesi üzerine yoğunlaşılmıştır. 
 

Şekil 3. İkinci bölümün izlencesi (Yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 
Enstalasyon Eserinin Mekândan Bağımsız Olması 

Enstalasyon çalışmalarının önemli özelliklerinden biri, mekânı eserin bir parçası olarak kullanmasıdır. Ancak 

bazı enstalasyon çalışmaları mekândan ve mekânın yapısal özelliklerinden bağımsız olacak şekilde 

tasarlanmaktadır (Kafil, 2016: 8). Bu enstalasyonlarda eser-mekân ilişkisinde mekân sabit değildir, eser başka 

herhangi bir mekânda da sergilenebilmektedir. Diğer bir deyişle eser ve mekân birbirine bağımlı değildir. Bir 

tablo ya da heykel gibi eserler bu sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir. Anish Kapoor’un paslanmaz 

çelikten yapmış olduğu “S Curve” isimli çalışması (Görsel 11-12) mekândan bağımsız yapılan enstalasyon 

çalışmaları arasında gösterilebilir. Bu tür çalışmalarda mekân esere dâhil olmamakta ve sadece sergileme 

alanı olarak var olmaktadır. Bu yöntemle geliştirilen enstalasyon eserlerinin bir yere ait olma durumu yoktur. 

Türkçede dokuzuncu saat anlamına gelen “La Nona Ora” isimli Maurizio Cattelan’ın çalışması (Görsel 13) ilk 

başta Basel’de bir müze sergisi olarak düşünülmüş, ancak Londra’da Royal Academy of Art’ta yeniden 

kurulmuştur (Öztürk, 2011: 18). Bu çalışmanın mekândan bağımsız şekilde düşünülmüş olması, eserin farklı 

mekânlarda sergilenmesine yönelik imkânları açıklar niteliktedir. 
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Görsel 11-12-13. S Curve/ 2006 (sol ve orta) (URL-1); La Nona Ora/ 1999 (sağ) (Öztürk, 2011: 18) 

 
Enstalasyon sanatı ile birlikte eserler seyredilen sanat olmanın ötesine geçmekte, bazı eserler gözlemcinin de 

katılımıyla etkileşimli hale gelmektedir. Örneğin Rafael Lozano-Hemmer’ın “Pulse Room” adlı enstalasyon 

çalışması (Görsel 14-15-16) katılımcının çalışmaya dahil olmasıyla tamamlanmaktadır. Katılımcı sanat eseriyle 

sadece etkileşimde bulunmakla kalmamakta, sanat eserinin oluşumuna da katkı sağlayarak eserin bir parçası 

olmaktadır. 
 

Görsel 14-15-16. Pulse Room/ 2020 (URL-2) 
 

Pulse Room enstalasyonunda, mekânın tavanında asılı ampüller ve odanın bir tarafında katılımcıların kalp atış 

hızını algılayan sensör kullanılmaktadır. Bir katılımcı sensörü tuttuğunda, nabız algılanmakta ve algılanan 

ritme göre ampül yanıp sönmektedir. Sensör bırakıldığı anda tüm ışıklar kısa süreliğine sönmekte ve tavanda 

bulunan ampüller aksa göre sırasıyla algılanan kalp ritmiyle yanıp sönmeye başlamaktadır. Farklı bir katılımcı 
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sensöre her dokunduğunda yeni bir ritim kaydedilmekte ve bu ritim, mevcut tüm kayıtları bir sonraki akstaki 

ampullere göndermektedir (URL-2). Bu kurguda mekân enstalasyonun bir parçası olmadığı için çalışma farklı 

zamanlarda, çeşitli mekânlarda sergilenebilmiştir. 

Enstalasyon Eserinin Mekânın Kavramsal ve Yapısal Özelliklerini Kullanması 

Mekânın yapısal özelliklerinden ve kavramsal verilerinden faydalanılarak oluşturulan enstalasyon 

eserlerinde; sanat eseri mekânın bir noktasında onunla bütünleşmekte ve mekânsal kurguda bir öge haline 

gelmektedir. İç mekânda bir yüzeyin kullanılması veya mekânın kavramsal altyapısıyla ilişkili olarak 

oluşturulan eserler bu grupta yer alabilmektedir (Kafil, 2016:8). Sanat ve mekân ilişkisinde mekân, taşıyan ve 

sunan bir sınır iken enstalasyon sanatı ile sanat öznesi niteliğine bürünmeye başlamaktadır (Bilirdönmez ve 

Çevik, 2020: 81). Barbara Kruger 1991 tarihli entalasyonunda (Görsel 17), duvarları, tavanı ve döşemeyi 

eserinin bir parçası olarak kullanmıştır. Mekânın yüzeylerini kullanarak ziyaretçileri kuşatan bir ortam yaratan 

sanatçı, eserinde kadınlara ve azınlıklara karşı uygulanan şiddete dair metinler ve görüntüler kullanmıştır 

(Öztürk, 2011: 19). 

Görsel 17-18-19. Untitled/ 1991 (sol) (URL-3); Gallery of the Missing/ 2001 (orta ve sağ) (URL-4) 
 

Berlin Yahudi Müzesi’nde bulunan, Via Lewandowsky tarafından yapılmış olan “Gallery of the Missing” isimli 

eser (Görsel 18-19) tek başına mekândan etkilenmemiş gibi görünmektedir. Bu anlamda birinci sınıflandırma 

olan eserin mekândan bağımsız olması durumuna dâhil olduğu düşünülebilir. Ancak eser yapının “Holocaust 

 

Tower” olarak adlandırılan alanına şekil olarak gönderme yaparak mekânın yapısal özelliklerini kullanmanın 

yanı sıra mekânın varoluşsal hedefi ile de ilişkilendirilmiştir. Etkileşimli bir enstalasyon çalışması olan bu eser 
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izleyicinin katılımı ile tamamlanmaktadır. Camdan yapılmış olan bu eserde, özel kulaklıklar takan ziyaretçiler 

eserin çevresine yaklaştıkça ve çevresinde dolaştıkça kızılötesi vericiler sayesinde ses kayıtları duymaktadır. 

Bu ses kayıtları kaybolan Yahudi eserlerinin işitsel tanımlarını içermektedir (URL-4). 

Ayşe Erkmen’in “Bluish”, Türkçe karşılığıyla “Mavimtrak” isimli çalışması (Görsel 20) mekâna özgü üretilen 

işlerinden birisidir. Sanatçının bu çalışması izleyiciye mekânda olmanın ötesinde, sanat eserinin içine dâhil 

olup mekânın fizikselliğini paylaşmaya imkân veren bir örnek oluşturmaktadır. Önceki işlevi havuz olan tarihi 

bir sergi salonunda oluşturulan çalışmada orta kısımda havada asılı duran, havuz görünümündeki mavi renkli 

birim; uçurtma ve hafif yelken malzemesinden üretilmiştir. Bu enstalasyon eserinde cam kaplı tavandan 

mekâna süzülen ışığın değişen renklerinin, zemine iki katı büyüklüğüyle yansıması tarihi havuzu yeniden 

canlandırmaktadır (Öztürk, 2011: 122). Bu canlandırma, mekânın fiziksel ve anlamsal verilerinin dikkate 

alınarak çalışmanın gerçekleştirildiğini göstermektedir. Joseph Beuys’un “Kötü Durum” adlı yapıtı (Görsel 21) 

bir sanat galerisinin iki odasında; keçe, piyano, karatahta ve termometre ile meydana getirilmiştir. Mekânın 

duvarları rulo şeklinde keçe ile yan yana dizilerek kaplanmıştır. Sanatçının kurguladığı mekânda keçe 

tomarları, duvarlarda iki sıra halinde olacak şekilde ve odanın şekline uygun olarak sıralanmıştır. Beuys, 

üzerinde bir kara tahta ve termometre bulunan bir piyanoyu da galerinin merkezine yerleştirmiştir. 
 

Görsel 20-21. Bluish/ 2009 (sol) (URL-5); Kötü Durum/ 1958-1985 (sağ) (Beyoğlu, 2019: 36) 

Mekânın tavanı beyaz bırakılmış, yerler ise parke ile kaplanmıştır. Beuys’un duvarlarda kullandığı keçeler, 

Londra’daki gürültüye karşı bir yalıtım olarak yorumlanırken, sanatçının izleyiciye Kelt topraklarında bulduğu 

samimiyetin sinyallerini sıcak bir malzeme olan keçe ile vermek istemekte olduğu yönünde de 

yorumlanmaktadır. Sanatçının yapıtının merkezinde duran piyano, mekânın duvarlarında yapılan keçe 

kaplamalarla birlikte enstalasyon eserini mekânla bağlayarak tamamlamaktadır (Beyoğlu, 2019: 36-37). 
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Beuys’un bu çalışması mekânın yapısal özelliklerinin kullanılarak eser ile bir bütün olduğunu gösteren 

örneklerden biridir. 

 

Enstalasyon Eserinin Mekâna Dönüşmesi 

Mekân içinde yaratılan enstalasyonlar mekândan ayrı ya da mekânın belli yüzeylerinin kullanılması şeklinde 

oluşturulduğu gibi, bazı enstalasyon çalışmaları mekânın kendisine dönüşerek mekân içinde mekân 

yaratmaktadır. Bu gruba giren enstalasyon çalışmalarında eserin mekânla bütünleşip yeni bir mekân 

oluşturduğu örnekler gördüğümüz gibi, mekân içinde mekân oluşturan çalışmalar da görmekteyiz. 

Mimari mekânlardan galeriler, müzeler sanat eserini izleyici ile buluşturan sergileme alanları iken, 

enstalasyon sanatı ile birlikte sanat nesnesinin kendisine de dönüşebilen mekânlar olmaya başlamaktadır 

(Bilirdönmez ve Çevik, 2020: 81). Richard Serra’nın Bilboa’da bulunan Guggenheim Müzesi’nde “The Matter 

of Time” çalışmasında (Görsel 22) eserin iç mekânda sergilenen bir heykel olmaktan çıktığı, sanat nesnesinin 

mekânın kendisini oluşturmakta olduğu ve kullanıcılar tarafından deneyimlendiği görülmektedir. İnsan ve 

mekân ilişkisini ele alan Serra’nın enstalasyonu sekiz adet bükülmüş çelik heykelden oluşmaktadır. 32.000 

metrekarelik bir galeride bulunan eser boyutlarıyla galeri mekânının içinde bir mekân oluşturmaktadır. Sekiz 

parçanın oluşturduğu girdaplar izleyiciyi katılımcı olmaya davet etmektedir. Serra’nın bu eseri aralarında 

dolaşmaya uygun boşluklar ile izleyiciyi seyirci rolünden çıkararak kullanıcı olmaya davet etmektedir 

(Bilirdönmez ve Çevik, 2020: 82). 

Görsel 22-23. The Matter of Time/ 2005 (sol) (URL-6); Transcending Boundaries/ 2016 (sağ) (URL-7) 

Disiplinler arası bir ilişkiye sahip olan enstalasyon sanatına mimari unsurların yanı sıra heykel, performans, 

video gibi birçok alan dahil olabilmekte, bu da sanatçıya sınırsız bir uygulama alanı yaratmaktadır (Özaltun, 

2020: 1035). Video enstalasyonları mekânın yüzeylerini kullanarak oluşturulduğu için ikinci sınıflandırma olan 
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eserin mekânın kavramsal ve yapısal özelliklerini kullanması grubunda yer alabileceği gibi sanat eserinin 

mekâna dönüşmesi grubunda da sınıflandırılabilir. 

Kurucusu Toshiyuki Inoko olan ve yazılımcı, mühendis, matematikçi, mimar, grafik tasarımcı ve animatör gibi 

bir çok farklı disiplinden 400 kişilik bir sanat kolektifi TeamLab, dijital teknolojiyi kullanarak etkileşimli 

enstalasyon çalışmaları yapmaktadır. Grubun yapmış olduğu enstalasyonlar, sanat eseri ile sergileme alanı 

arasındaki ayrımı teknolojik donanımlar ile ortadan kaldırmakta ve etkileşim yoluyla izleyiciyi de içine dâhil 

etmektedir. Transcending Boundaries adlı çoklu çalışmalarında (Görsel 23) kullandıkları dijital kodlama 

donanımları kendi aralarında iletişimi sağlayarak ve donanımlar katılımcı ile eş zamanlı etkileşim kurarak bir 

sanal ortam oluşturmaktadır. Katılımcılar eser ile temas ettiğinde eser kullanıcıya göre değişmeye 

başlamakta, böylece katılımcı, eser ile etkileşim kurmanın ötesinde onu etkileyerek çalışmanın şekillenmesine 

yön vermektedir (Karatay, 2020: 69). 

Düz beyaz duvarlı sadece sergileme amacı ile oluşturulmuş sanat galerileri “Beyaz Küp” kavramını 

karşılamaktadır. Videolar ve filmler ile birlikte beyaz küp siyah küpe dönüşmüştür. Siyah Küp bir bakıma Beyaz 

Küp’ün içinde yer almaktadır (Öztürk, 2011: 28). Video ya da dijital teknolojilerin kullanıldığı enstalasyonlarda 

ise izleyici bu küpün içine yani sanatın kendisine dâhil olmaya başlamaktadır. TeamLab’ın gerçekleştirmiş 

olduğu etkileşimli enstalasyon çalışmaları bu duruma örnek gösterilebilir. İplikler ile dev ağlar örerek galerileri 

ve sergi mekânlarını labirentlere dönüştüren Chiharu Shiota, içerisine kişisel eşyaları ve hatta kendisini de 

alarak gerçekleştirdiği enstalasyon çalışmaları ile mekânlar oluşturmaktadır (Görsel 24-25). Sanatçı büyük 

mekânları iplikler ile tamamen kaplayarak, mekân içinde mekânlar oluşturarak anıtsal ortamlar 

yaratmaktadır (Altınçelik, 2019: 132). 

Görsel 24-25. Uncertaın Journey/ 2018, Everywhere/ 2018 (URL-8) 
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Mekânın Enstalasyon Eserine Dönüşmesi 

Enstalasyon sanatında sanatçılar mekânı, eserlerinde bir malzeme olarak kullanabildikleri gibi mekânın 

bütününü enstalasyon eseri haline getirebilmektedirler. Mekân ve enstalasyon ilişkisinde mekânın bir bütün 

olarak ele alınıp bir enstalasyon eseri haline getirildiği örnekler bu sınıfta incelenmiştir. 

Mekânın sanat nesnesini içermenin ötesinde sanat nesnesi haline dönüştürülmesine Yves Klein’ın Paris'te bir 

galeriyi sanat nesnesi olarak kullandığı “Boşluk‟ (Görsel 7) ve buna yanıt olarak aynı galeride Arman’ın “Dolu” 

(Görsel 8) adlı mekân kurgulamaları gösterilebilir (Öztürk, 2011: 15). Bu sınıflandırmaya mekâna özgü 

geliştirilen ikinci sınıflandırmada değinilen enstalasyon çalışmalarından Erkmen’in Bluish (Görsel 20) çalışması 

da dahil edilebilir. Eserinde mekânın yapısal verilerini kullanmanın yanı sıra mekânı da eserinin ayrılmaz bir 

parçası haline getirmekte ve mekânın sanat eserine dönüşmesini sağlamaktadır. 

Christo ve Jeanne-Claude iç mekânda gerçekleştirdikleri Big Air Package isimli (Görsel 26-27) enstalasyonları 

ile eski işlevi gazometre olan mekânı bir sanat eserine dönüştürmüşlerdir. 2010-2013 yıllarında Oberhausen, 

Almanya’da gerçekleştirdikleri enstalasyon dışarıdan, iç mekândan ve binanın kabuğuyla enstalasyon 

arasında bırakılan boşluktan deneyimlenmektedir. İskeleti olmayan ve iki hava fanı ile şişirilerek oluşturan 

enstalasyon, gazometrenin tavan pencerelerinden aydınlatılmaktadır. 
 

Görsel 26-27. Big Air Package/ 2010-2013 (URL-9) 
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James Turrel’in hayatı boyunca üzerinde çalıştığı en büyük projesi olan Roden Krateri’nde (Görsel 28-29) 

sanatçı gerçek bir volkanik krateri bir sanat eserine dönüştürmüştür. Kendi içinde bölümlerden, tünellerden 

ve gökyüzüne açılan alanlardan oluşmakta olan Roden Kraterini tamamen doğaya ait elementlerden 

meydana getirmiştir (Poroy, 2014: 215). Bu enstalasyon mekânda uygulanan enstalasyon eseri olma 

durumunun ötesine geçmiş ve yer-mekân eserin kendisi olmuştur. 
 

Görsel 28-29-30. Roden Krateri/ 1970-?1 (sol) (URL-10); Splitting/ 1974 (sağ) (URL-11) 
 

Mimarlık eğitimi almış bir sanatçı olan Gordon Matta-Clark, Anarchitecture adını verdiği Anarşimimarlık 

(anarşizm+mimarlık) olarak tanımladığı tasarımları üzerinde çalışmıştır. Sanatçı mekânları bölerek, 

parçalayarak, değiştirmek amacıyla kullanmaktadır. Clark’ın çalışmaları 1960’larda süregelen kullanım 

nesneleri-sanat nesnesi ilişkisinin ne boyutlara geldiğini gösterir niteliktedir (Görsel 30). Sanatçı yapıtlarında 

evi sergilenen bir eser haline getirerek mekânın sanat eserine dönüşmesini sağlamaktadır (Morkoç, 2013: 

33). 

4. Sonuç 

Geleneksel sanata tepki olarak ortaya çıkan enstalasyon sanatı, sadece eserin kendisinin değil, eserin 

sergilendiği mekânla ilişkisi, yapım süreci, alıcı üzerinde yarattığı algı ile de ilgilenmektedir. Enstalasyon 

eserlerinde malzeme olarak hazır nesne, organik malzemeler, video, ses, koku, beden, ışık, kolaj olmak üzere 

“her şey” kullanılabildiği gibi, tasarım, müzik, şiir, resim, heykel, fotoğraf, performans gibi farklı disiplinlerle 

de ilişki kurulabilmektedir. İç mekânın bir araç olarak enstalasyon eserlerinde kullanılması, enstalasyonun 

 
 

1 Henüz tamamlanmamıştır. 
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sadece bir nesneyi sergilemeyi değil, nesnenin hissettirdiklerini alıcıya ulaştırması amacına uygun bir 

eylemdir. Bu eylem gerçekleşirken bazı eserlerin verdiği mesaja mekânın hiçbir katkısı olmamakta, bazı 

eserler mekânın yapısal özelliklerini kullanarak mesajı alıcıya iletmekte, bazı durumlarda eser mekâna 

dönüşmekte ve bazen de mekân kendi başına bir enstalasyon eseri haline gelmektedir. Bu dört durum 

enstalasyonun iç mekânla olan ilişkisinin sınıflandırılmasının özeti olarak nitelendirilebilir. Yapılan 

sınıflandırma, iç mekân tasarımcılarının, enstalasyon sanatçılarının, bahsi geçen ve benzeri disiplinlerin iç 

mekândaki bir enstalasyonu oluşturmasında ve alıcı-gözlemci-izleyici-okuyucu-özne dediğimiz sanat ve 

mekân ile ilgilenen kişilerin de eserleri okumasında yol gösterici olmaktadır. Genel olarak birbiriyle ilgisi 

olmayan, farklı çalışma yöntemleri olan disiplinleri bir araya getiren bir sanatta, elbette ki bazı eserlerin- 

yapıtların-çalışmaların net ifadelerle hangi gruba dâhil olduğunu söylemek çok da kolay olmayacağından 

sınıflandırma kesin hatlarla sınırlandırılamamıştır. Burada amaçlanan iç mekân ve enstalasyon ilişkisini 

sınıflandırma üzerinden örneklerle açıklamak, sorgulamak, anlamak ve yorumlamaktır. 
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1. Giriş 

İnsanın psikolojik-fizyolojik iyi olma hali yaşadığı mekân ile kurduğu ilişkiden doğrudan etkilenmektedir. Bu 

ilişki mekânı ve insanın algısal çevresini oluşturan bütün yapısal öğelerle birlikte var olur ve şekillenir. İç 

mekânın tasarımlarının İnsanın geçmiş yaşantısında edinmiş olduğu bilgilerle geliştirdiği beğenilerin, 

mekânda gerçekleştireceği eylemlere yönelik gereksinimleri ile bütünlük oluşturacak şekilde kurgulanması iyi 

olma halini destekleyecek, deneyimlerini duyusal açıdan geliştirecektir. Beğenileri sosyolojik-politik- 

teokratik vb. düşünceler ortaya çıkarabilir ve bu düşüncelerin bir yansıması olarak nitelendirilebilecek 

öğelerin mekânı biçimlendirmesindeki alternatif arayışlar, gündelik nesnelerin sanat dili ile yorumlanmasını 

sağlayabilir. Çünkü sanat iletileri kavramsal düzlemden çıkararak, farklı disiplinler arasında kurduğu belirgin 

ilişkilerle izleyicisine ulaştırabilir. 

Bu çalışmada, sanat ve insanlık tarihi boyunca değişim gösteren, dönemlerin ideolojik fikirlerini en iyi şekilde 

aktaran akımların diğer disiplinlerle kurduğu mevcut ilişkilere bir tasarım yöntemi ile farklı yaklaşımlar 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece tasarlama edimi, farklı ölçeklerde problem çözme yetisine sahip 

disiplinleri ortaya konulan yaklaşımlarla yakınlaştıracak, kavramsal-kuramsal ve pratik olarak birbiriyle 

bağdaştıracaktır. Öte yandan yüzyıllardır devam eden sanat pratikleri ve tasarım arasındaki etkileşim, iletişim 

ve esinlenme; bütünü oluşturan birimlerin incelenmesi yoluyla vurgulanmaktadır. 

Dada Hareketi 

Sanat ve tasarım toplumsal, kültürel, siyasal olaylardan bağımsız değil, onlardan beslenerek ve yandaş-karşıt 

ideolojiler kurarak değişir, gelişir, dönüşür. Şüphesiz ki; kitleleri etkisi altına alan teknolojik-bilimsel buluşlar, 

ülkelerin politikalarının ve insanların bakış açılarının yeniden sorgulanmasına neden olan savaşlar, temel 

insani gereksinimleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ekonomik faaliyetler gibi süreçler sistemin 

yeniden inşası için gerekli olan çalışmaların ortaya çıkışını hızlandırmaktadır. 20.yüzyıla damgasını vuran 

Avrupa merkezli Birinci (1914-1918) ve İkinci (1939-1945) Dünya Savaşları da uluslararası denge, güç, birlik, 

hegemonya, düzen, adalet, barış vb. temsillere ait yorumların değişmesine neden olan küresel ölçekli olaylar 

arasında yer almaktadır. Dada hareketinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken de Birinci Dünya Savaşı’nın 

getirdiği yıkım ve tahribata karşı sanatçıların yapıcı düşünce biçimlerini modern sanat pratikleri ile 

aktarmalarına yönelik yeni arayışlardır. 

20. yüzyılın başlarında gerek öz gerekse biçim bağlamında değişimlerin yaşandığı sanat ortamı, günümüzdeki 

gibi sanatçıların bireysel üsluplarının aksine akımlar altında toplanmıştır (Elmas ve Kanaç, 2020: 1233). 
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Akımların her biri kendinden önceki akımlardan etkilendiği gibi kendinden sonraki akımlarla da ilişkisini 

sürdürmeye devam edebilir ya da birbirlerine karşıt bir yapı ile doğabilir; ancak hiçbir zaman tamamen sona 

ermez. Dadaizm de savaşın ilk yıllarında, yaşanan trajik katliamlara ve toplumdaki yozlaşmış teslimiyete bir 

tepki, kendinden önceki tüm sanatsal düzenlerini reddeden bir karşı-sanat hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 

Dadaizm, geleneksel sanata karşı olan estetik durumları, rastlantısallık sonucu oluşan olayları, kuralların 

olmayışını savunmakta ve var olan sanat, savaş, toplum, gelenek, din ve ahlaki değerleri hafife almaktadır 

(Baskıcı ve Şölenat, 2012: 37). Dünyada faşizmin ve savaşın dışında, bambaşka idealler için yaşayan insanların 

olduğunu hatırlatmak gibi önemli bir işleve sahip olan hareketin temsilcileri, savaşın insan ve insanlığa verdiği 

zararı görmüş ve bu farkındalıkla tavrını ortaya koymuş, savaş kaosunu açıklamak, hatta olumluya çevirmek 

için elinden geleni yapmıştır (Eroğlu, 2014: 4). Öte yandan, Dada hareketine katılan sanatçılara göre; sürekli 

savaşan bir toplum sanatı hak etmemektedir ve sanatçının kendisi çağdışı ve ölüme mahkûm olan burjuva 

toplumunun ürünü, aynı zamanda geleneksel olarak destekçisidir. Bu sebeple güzellik değil, çirkinlik yaratmak 

ön plana çıkarılmalı, sanatsal saçmalıklar ile topluma saldırılmalıdır (Laganà, 2013: 147). Zaten katliama yol 

açan milliyetçilik ve maddeselcilikten toplumun silkinmesi bir gerekliliktir ve bunun için şok etkisi 

yaratılmalıdır. Böylece rastlantı ve saçmalık Dadacılık’ın ana öğesi olarak belirlenmiş ve yalnızca bir sanat 

kitaplığında ölmeye mahkûm olacak bütünlüklü bir sanat kuramı geliştirmeye karşı çıkılmıştır (Little, 2006: 

111). Bu özellikleriyle Dada teorik olarak sanatın bütünüyle karşısındadır ve sahte itibariliğe, içi boşaltılmış, 

ömrünü doldurmuş kanılara karşı entelektüel bir isyan, protesto, şüphedir (Turani, 2011: 607). 
 

Görsel 1-2. Cabaret Voltaire’de Hugo Ball (1916, Zürih) ve Dada Toplantısı (1921, Paris) (Elger, 2004: 7-9) 
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Dadaist bir sanatçıyı en rahatsız eden şey sanat ve biçim ilişkisidir. Dadacı sanat olarak sunulanda estetik haz 

konusuna inanmaz, geleneksel estetiği reddeder ve sanat diye o güne kadar sunulan her şeyi ciddi bir 

kısıtlama, meseleyi bir çerçeve içinde tutma olarak yorumlar. Önemli olan salt insanların yaşam deneyimlerini 

daha iyi kılmak ve yaşamsallık yönündeki bu deneyimleri arttırıp geliştirmektir. Dadacı sanat direkt somutluk 

ve soyutluk içermez, bunun yerine soyutlamacı ve eleştirel bir tavrı benimser. Güzel olanı aramayı değil, 

içindekini dışarıya nasıl vuracaksa ve bunun nasıl vurulmasını istiyorsa o yönde hareket etmeyi tercih eder 

(Eroğlu, 2014: 10,24). 

Uluslararası sorun ve çatışmalarda tarafsızlık politikası uygulayan İsviçre, Birinci Dünya Savaşı’na giren 

ülkelerdeki savaş karşıtı sanatçılar için bir kaçış noktası olmuştur. 1916 yılında savaştan korunmuş, özgür ve 

huzur ortamına sahip Zürih şehrinde doğan Dada hareketi; Paris Dada, Berlin Dada, Köln Dada, Hannover 

Dada, New York Dada gibi farklı merkezlere yayılarak faaliyetlerini sürdürmüş, 1920’lerin başlarında sona 

ermiştir; ancak 1960’lı yıllara kadar etkisi devam etmiştir. Dada kelimesinin nasıl ortaya çıktığı tartışmalıdır 

ve hedeflenen hiçbir anlam ifade etmeme amacını desteklemektedir. Romanya’dan Tristan Tzara ve Marcel 

Janko, Fransa’dan Jean Arp, Almanya’dan Hugo Ball, Hans Richter ve Richard Huelsenbeck ile karma 

kültürlerden sanatçıların tarafsız olarak bir araya gelmesi bütün dünya değerlerine karşı alaycı tavır 

oluşturmayı kolaylaştırmıştır. Hareketin toplanma yeri ise Zürih’te açılan Voltaire Kabaresi (Cabaret Voltaire/ 

1916)’dir. Özellikle siyasal ve toplumsal konuların iğneleyici bir üslupla eleştirildiği kabareler, Dada 

hareketinin burjuvaziye, savaşa ve dönemin düşünce yapısına karşı olan sanat duruşu ile gerçekleştireceği 

etkinlikler için de uygun bir mekândır. 

Görsel 3-4-5. (soldan sağa) Marcel Janco, Cabaret Voltaire (1916); George Grosz, Die Kommunisten Fallen 

und Die Devisen Steigen (1920); Francis Picabia, Tableu Tastadada (1920) (Kuenzli, 2006: 51-101-140). 
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Dadaist sanatçılar düzensizlikte anlam bulmaya değil, düzensizliği dünyanın doğası olarak kabul etmeye 

çalışıyorlardı. Bu sebeple, geleneksel değerleri reddederek dünyanın doğasını anlamak için sürekli bir arayış 

içine girmişlerdi (Laganà, 2013: 148). Edebiyat alanında verdikleri ilk örnekler ve farklı kentlerde 

gerçekleştirdikleri karşı-sanat eylemlerinin bu tutumu destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Dadaizm 

kentsel eylemlerini, sanata dair üretimlerde gözlemlenen hareketin temsilinden, gerçek yaşam içerisinde 

eylemin kendisinin pratiğine geçişi örneklendirmesi açısından önemli bulan Arapoğlu, Jean Crotti, Georges 

D’Esparbes, Andre Breton, Georges Rigaut, Paul Eluard, Georges Ribemont-Dessaignes, Benjamin Peret, Louis 

Aragon, Tristan Tzara, Philippe Soupault gibi Dadacı isimlerin katıldığı ve basının da davet edildiği rehberli tur 

formatındaki bir yürüyüş eyleminde sanatçıların Larousse sözlüğünden rastgele seçilen metinleri okuduğunu 

anlatmaktadır. Böylece katılımcıların şaşkınlıkları ve kayıtsızlıkları provoke edilmiş, eleştirel düşünme pratiği 

geliştirmeleri sağlanmış ve sosyal yapılar ile kent dokusundaki farklılıklara dair bir farkındalık yaratılmıştır. 

Sonuç olarak eyleme bir “anlam” katmaya çalışılmıştır. Bu anlam, sanatın sadece görsel haz veren bir nesne 

üretiminin aksine, mekâna ve performansa dayalı bir deneyim olarak da kavranması olarak açıklanmaktadır 

(Arapoğlu, 2016: 3). Öte yandan Dadaistlerin doğa görüşünün Dışavurumculardan farklı olarak içerdiği 

‘insanın organik bir evrenin ayrılmaz bir parçası olduğu’ inancı Jean Arp’ın buluntu nesneleri, kolajları ve 

organik soyutlamaları ile eserlerine büyük ölçüde yansımaktadır (Laganà, 2013: 149). Dada sanatçılarının 

grafik çalışmaları da benzer bir araya gelişleri barındırır. Tipografiyi ilk defa görsel bir eleman olarak kullanan 

Dadaistler, tipografik öğeleri ise sözcük anlamından bağımsız kompozisyonel değerleri ile düzenlemişlerdir. 

Bunun sebebi ise; insanın ‘harfleri oluşturan sembolleri tanıyıp bir araya getirerek sözcük anlamı oluşturma 

eğilimi’ne meydan okuyarak, yazının yazı olma özelliğinden sıyrılmasını ve tıpkı resimlerdeki gibi bir imge 

olarak düzenlenmesini sağlamaktır (Kurtcu, 2019: 95). Oluşturulmaya çalışılan bu yeni görsel dilin temelleri, 

Filippo Tommaso Marinetti’nin 20 Şubat 1909 tarihinde Le Figaro gazetesinde yayınlanan manifestosu ile 

ortaya attığı Fütürizm’e dayanmaktadır. Marinetti ve arkadaşları yazım kurallarını görmezden gelen, devrim 

niteliğindeki şiirler ortaya çıkarmışlardır. Canlılık, farklılık, düzensizlik amaçlarıyla, kelimelerin sayfada değişik 

yönlerde ve asimetrik bir biçimde kullanıldığı tasarımlar, konvensiyonel kuralların yıkılmasını, yazılara 

metaforik anlamlar yüklenmesini sağlamıştır. Oluşan yeni tarza “parole in libertá” (özgür kelimeler) adı 

verilmiştir. Fütüristlerin tipografik deneyleri Dadaistlerin üretmiş olduğu, bildiri, dergi ve poster 

çalışmalarında da yerini almış ve Dadaizm'in yıkıcı doğasının ruhunu gösterme konusunda önemli bir araç 

olmuştur (Toy ve Görgülü, 2018: 353-354). 
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Dadaizmin geleneksel yöntemleri sorgulayarak günlük yaşam içindeki malzemeleri ve seri üretim nesnelerini 

sanat objesi haline getirmesi gibi savaşın bitmesiyle birlikte değişen dünyada sanatçıların tüketim kültürü 

konusuna yönelmesi de yeni akımları doğurmuştur. Medyatik isim ve ikonları dahi tüketim nesneleri gibi konu 

alan, politik olmayan ve tüketim karşısında izlenimci bir tavra sahip olan Pop Art, Dadaistlerin kolaj ve 

fotomontaj tekniklerini kullanmaya devam etmiş, yine bu temellerle asamblaj sanatını geliştirmiştir (Bayav 

ve Ateş, 2011: 52). Ancak Dada’nın sanat anlamında mirasını alıp değerlendirenin Sürrealizm olduğu 

söylenebilir (Eroglu, 2014: 9). Dadaist yumurtadan çıkan ve yine Dadaizm gibi Avrupa’nın bütün dinsel, ahlaki 

ve milli değerlerini yok etme niyetinde olan sürrealizm, hemen hemen bilimsel biçimde bilinçaltının sırlı 

gücünü incelemeye ve yeni bir artistik duygululuğa yol açmayı denemiştir (Turani, 2011: 617). 

Sanat Nesnesi-Mekân İkileminde Dadacı Yaklaşım 

Modernizm ile birlikte geleneksel sanat ve tasarım yaklaşımlarının yıkıldığı, sürekli kendini değiştiren ve 

geliştiren, teknolojiyle birlikte eş zamanlı çalışma yolu girdikleri görülmektedir. Özellikle teknolojik 

gelişmelerin ivme kazanması, alışa gelinen-geleneksel anlayışla çatışma sürecine girmiş ve sürekli 

üreyen/gelişen bir yaklaşım haline gelmiştir. Özellikle (Kübizm, Konstrüktivizm, Gerçeküstücülük vb.) farklı 

sanat/tasarım akımları üzerinden bu durumu gözlemlemek mümkündür. Dada akımı da büyük ölçüde 

teknolojinin sunduğu metal, plastik, tahta, makina parçaları gibi malzeme ve nesneler aracılığıyla sanata farklı 

bir duyarlılıkla yaklaşarak yeni bir anlayışı benimsemişlerdir. Bu da endüstriyel ürün olan hazır nesnelerin 

(ready-mades), tasarım ve sanatta yer kazanmasına neden olmuştur (Boz ve Sevim, 2011: 112). 

Dada sanatçıları için tarafından satın alınabilen ve en az seviyede manipülasyona uğratabilecekleri bu hazır 

nesneler, yaratıcılığın görsel ifade olarak kullanımıdır. Bu noktada akla ilk gelen isim olarak Marcel Duchamp 

gösterilebilir. Köklü bir sanat geleneğine sahip noter bir ailenin altı çocuğundan biri olan Duchamp, hazır 

nesne altyapısıyla oynanabileceği göstermektedir. Eserlerinde nesneye olan hâkimiyetini izleyiciye kabul 

ettirmektedir (Kaplanoğlu, 2008: 87). 

“Hazır nesnelerin çifte kimliği vardır. Bu nesneler, Duchamp’ın ruhunun yaratıcı edinimi sonucu yüce sanat 

şaheserlerine dönüşen, toplumsal açıdan işlevsel ürünlerdir. Ama gündelik yaşamdaki işlevlerini korumakta, 

yaratıcı bir gözün bakışıyla ya da zihinde hazır-nesneye dönüşmektedirler. Erişildikçe erişilemez olan hazır- 

nesne estetik idealleştirmeyi engeller” (Kuspit, 2006: 38). 
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Görsel 6-7. Marcel Duchamp; Çeşme, 1917 (sol ve orta) (URL-1); International Surrealist Exhibition, 1938 

(sağ) (URL-2) 

“Çeşme” isimli eserinde kullandığı pisuar da, bir dükkândan alınan sıradan bir hazır nesnedir (Görsel 6). 

Duchamp bunu bir sergide sergileyerek sıradan bir nesnenin sanat olarak değerlendirilmesinde 

eleştirmenlerin ve izleyicilerin beklentilerini ve yorumlarını irdelemeyi amaçlamıştır. Burada önemli bir diğer 

nokta ise, Duchamp’ın mekân-sanat nesnesi ilişkisini de gündeme getirmiş olmasıdır. Sanat nesnesi ve 

bulunduğu mekânla olan ilişkisini ilk sorgulayan kişi olarak bilinmektedir. 1938 yılında Paris’te “Expositon 

international du surrealisme” adında açtığı sergi, sürrealist gibi görünse de yerleştirme sanatının köklerini 

oluşturan bir sergi olduğu kabul edilmektedir. Sanatçı, 1200 adet kömür çuvalını galerinin tavanına asmış, 

fantastik bir mekân havası yaratarak “nötr” olmayan galeri mekânına bir eleştiri getirmiştir (Morkoç, 2013: 

18) (Görsel 7). 

Duchamp, galerinin geleneksel aydınlatma sistemine meydan okuyarak tavanda bir pencere boşluğu 

yaratmıştır. Kömür çuvallarını yerleştirerek farklı bir atmosfer oluşturmuştur. İzleyicilere bu enstalasyonu 

gösterebilmek için ise ellerine birer fener vermiştir. Tüm bu yaklaşımlar, mekânsal ve davranışsal öğelerin 

incelenmesinin sonucu olarak ortaya çıkan bir meydan okumanın sonucudur (Fitzpatrick, 2004: 24-26). Man 

Ray ise Duchamp’a benzer bir şekilde hazır nesne ürünler üzerinden eser üretme eğilimi göstermektedir. 

“Obstruction (Engel)” isimli eserinde, günlük yaşamda sıkça kullanılan askıları bir araya getirerek bir 

kompozisyon oluşturmuştur (Görsel 8). Kendi içinde dağınık gibi görünen ancak bir araya geldiklerinde bir 

düzene sahip bir şeyin karşıtı olan durumu ifade etmek için engel algısını verebilmeyi amaçlamakta ve 

askılardan bir yoğunluk kütlesi oluşturmaktadır. Böylece hazır nesneyi sanat eserine dönüştürerek fikirsel bir 

yaklaşım sergilediği görülmektedir (Geçen, 2020: 147). Her iki sanatçının da buluştuğu ortak nokta mevcut 
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nesnelerin de eser sayılabileceği görüşünden yola çıkarak mekânsal düzen içinde yer alabilecekleri ve orada 

var olma halini izleyiciye tüm boyutlarıyla sorgulatma arzusudur. 

Görsel 8. Man Ray, “Obstruction (Engel)”, 1920 (URL-3) 

Mekânı sanat ve sanat nesnesi ile eşleştiren ve Dadaizm’in bir diğer önemli temsilcilerinden olan Kurt 

Schwitters’dir. En ünlü yapıtları arasında yer alan ve 1923 yılında Hannover’daki evinin bir odasında başladığı 

ve zamanla tüm evi kaplayan “Merzbau” (Merz yapısı) dur. Schwitters, merzbaularını atıklardan, hurdalardan, 

etiketlerden, kırık tahta parçalarından, metallerden, kâğıtlardan ağaçlardan, oyuncaklardan, biletlerden tel 

parçaları vb. malzemelerden oluşturmuştur. Günlük yaşamdan elde ettiği malzemeler ile nesneleri 

soyutlayarak, ilkel formlara dönüştürmüştür (Bayman ve Şenol, 2021: 1320). Merzbau eseri evin balkonlarına 

kadar taşmıştır (Görsel 9-10-11). Gerekli gördüğü yerlerde duvar ve tavanları bile yıkmıştır (Altınyıldız Artun 

ve Ojalvo, 2012: 54-55). Merz dergisinin 21. sayısındaki, “Ben ve Hedeflerim” adı ve Menekşe (Veilchen) alt 

başlığıyla yayımlanan makalesinde, Schwitters şöyle yazar; “Merzbau, tıpkı kuytu köşelerde açan bir 

menekşedir” (Kurt, 2018: 34-35). Ayrıca Schwitters, “Merzbau” için şöyle söylemektedir; 

“Büyük bir kent nasıl büyüyorsa Merzbau da öyle büyür. Örneğin yeni bir bina yapıldığında, imar bürosu kentin 

genel görünümünü bozup bozmayacağını denetler. Bana gelince, ben KdeE’ye (Erotik Sefalet Katedrali) yakışır 

diye düşündüğüm bir şeyle karşılaştığımda onu alırım, eve götürürüm, oraya yapıştırıp üstünü boyarım ama 

ritmini hiçbir zaman göz ardı etmem. Yapı büyüdükçe vadiler, çukurlar, mağaralar ortaya çıkmaya, genel yapı 

içinde kendiliğinden şekillenmeye başlar. İç içe geçmiş yüzeyler her bir yana kıvrılan, yukarı doğru uzanan yeni 

biçimler yaratırlar. Kıvrılmış, bükülmüş bu şekillerin üzerindeki geometrik yapı, kendi içinde katı bir düzen 

oluşturur (O’Doherty, 2010: 62)”. 
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Görsel 9-10-11. Kurt Schwitters, “Merzbau”, 1923-1943 (URL-4) 

Schwitters bu önemli eserinde, dadacı yaklaşımı benimsemiş sanatçıların kullandığı kolaj tekniğini üç boyuta 

taşıyarak gerçekleştirmiştir. Bu da dışarıdan içeriye mekânın kendisinin sanat eseri ya da sanat nesnesine 

dönüşmesine, mimari anlayışa farklı bir boyut kazandırmıştır. 

Değişime sürekli açık olan insan, kendini mimarlığa adayarak mekânları dönüştürmeye başlamıştır. Bir diğer 

Dadaizm temsilcilerinden Raoul Hausmann’a göre; Duvarın hareketi, pencerenin duvarda rastgele açtığı yarık, 

düzensiz simetriler, farklı formlarda renkli camlar yerden tavana kadar uzanarak yaydığı ışıkla insan mest 

olacak ve duygulanacaktır (1918). Hausmann’ın tasarıma olan bu yaklaşımı ya da biçtiği görevin dadacı 

görüşten sonuna kadar nasibini aldığını söylemek mümkündür. “Cam Zincir” grubunun, mimarlığa ilişkin 

ütopyacı fikirlerinin izine de rastlanmaktadır Mimarlığa ve ilişkili olduğu kavramlara yeni bir değerlendirme 

getiren Dada ve Cam Zincir grubu, yüzyıl başının mimarlığındaki Nietzsche etkilerine de farklı ve yeni bir gözle 

bakmaya başlamıştır. Onlara göre oyun oynar gibi bir mimarlık olmalıydı ve bu oyunun amacı bir stil 

yaratmaktı (URL-5). 

Johannes Baader ise Dadacı iç mimarlık başlıklı bir el ilanı ile 25 Haziran 1922’de Detmold’da düzenlenecek 

Mobilya Fuarı’na, ertesi gün ise yakınlarda bulunan Hermandenkmal Anıtı’nda sona erecek olan bir Dada 

tanıtım yürüyüşünde yer alacağını duyurmuştur. İlanda, “Üst mobilya” (über-möbel) ve “adi mobilya” 

arasında sert bir ayrım yapan mimar Hermann Finsterlin’in iç mimarlık üzerine kaleme aldığı makaleden bir 

pasaj yer almaktaydı; 

“Yeni evde, insan sadece efsunlu bir kristal göbekte ikamet ettiğini değil; bir organizmanın içe dönük sakini 

olduğunu hissedecek; devasa bir fosil rahimde, simbiyotik bir alış-veriş ilişkisi içinde, bir organdan ötekine 
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göçüp duracak. Benzer türden döşemeler, sinir bozan yabancı cisimler. Söylesenize, altı şematik duvarınızın 

keyfi şiddetinden ya da bitmeyen gereksinimleriniz için tasarlanmış, sokuşturulmuş nesne tabutlarınızdan 

(dolap) bıkmadınız mı? Bizzat içinde yaşadığınız ortamı atan kalbinizin ritmine göre yeniden şekillendirmeye 

yönelik gizli/gizemli bir arzu duymadınız mı hiç?” (URL-5). 

Tüm bu söylemlerin, Nietzsche’nin labirente benzettiği mimarlığın etkisiyle ortaya çıktığını söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla Finsterlin, alışılagelmişin dışında, sıra dışı bir yaklaşımla mekânları yeniden 

düzenleme arzusu içindedir. “Plasto Dio-Dada-Drama” isimli çalışmasında bilinçli olarak komünist devrime 

hizmet etmek amacıyla anıtsal mimari tasarlamıştır. Anıtını oluştururken gazetelerden ve bir dizi sayısız başka 

nesnelerden kullanmıştır. Anıtın piramidal yapısı pek çok katman olarak düşünülebilir. İlk seviyede; 

Hausmann’ın poster formatındaki mektup parçalarının yapıştırıldığı kâğıtla kaplı kare bir masa yer almaktadır. 

İkinci seviyede; bir fare kapanı, bir mimari model, oyuncak bir tren ve bisiklet zinciri-çarkı görülmektedir. 

Ayrıca çalışmasına koyu renk saçları ve bıyıkları olan bir manken de eklemiştir. Üçüncü seviyede yer alan 

sandalye ise başka bir gazete kümesini göstermek ve sergilemek için bir çerçeve niteliği taşımaktadır. 

Vossischw Zeitung ve Berliner Lokalanzeiger isimli iki gazete paslı bir soba borusuna bağlı olup, “spa” yazan 

bir tabela ve Dada dergisi olan Die Pleite’nin (iflas) bir kopyası ile birlikte sandalyenin arkasında durmaktadır 

(Hoins, 2017:2) (Görsel 12). 
 

Görsel 12. Johannes Baader, Plasto-Dİo-Dada-Drama, 1920 (Hoins, 2017: 1) 
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Baader bu eserinde, daha özgür, daha alaycı, yeni bir döneme geçişin olmazsa olmazlarını her katta ayrı ayrı 

izleyiciye iletme isteğinin mesajını net bir şekilde vermektedir. 

Dadaizmin kısa süreli etkili oluşu sebebiyle çok fazla mimari esere rastlanmamakla birlikte gündelik yaşamın 

aşina olduğu nesneler üzerinden eserler verilmiştir. Bu bir obje olabilir, duvar yüzeyini kaplayan bir kolaj 

çalışması olabilir ya da duvarı süsleyen bir resim olabilir. Tüm bu eserler mekânla eş zamanlı çalışmış ve 

izleyicinin mekânı farklı bir bakış açısıyla okumasını sağlamıştır. 

2. Çalışma Yöntemi ve Bulgular 

Yöntem 

2020-2021 Güz Dönemi içerisinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 

dördüncü sınıf öğrencilerinin gönüllü katılımı ve iki yürütücü eşliğinde/yönlendirmesinde, “MEKÂN DA-da” 

isimli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay konusu Dada akımı üzerinden ele alınmış olup, öğrencilerden 

akımın en önemli özelliği olan kolaj tekniğini kullanarak içeride ya da dışarıda herhangi bir yüzeyi (duvar, 

donatı, kapı, kent mobilyası vb.) tasarlamaları beklenmiştir. Tasarım sürecine başlamadan önce akımın temsil 

ettiği kavram ve düşünceleri, katılımcıların nasıl algıladıklarına ilişkin bir sunum yapmaları istenmiştir. Yapılan 

sunumlar neticesinde her öğrenci belirlediği bir anahtar kelime üzerinden dijital kolaj tekniğiyle tasarım 

sürecini tamamlamıştır. 

Bulgular 

Çalıştay yürütücüleri tarafından, katılım gösteren öğrenci çalışmaları arasından on (10) örnek tasarım 

seçilerek her bir tasarıma, “ÇKN (Çalıştay Katılımcı Numarası)” şeklinde kod isim verilmiş ve her çalışma kendi 

içinde değerlendirilmiştir. 

ÇKN-01 kod isimli katılımcı, akımın savunduğu düzen-düzensizlik, varlık, emek, ekonomi vb. bir takım anahtar 

kelimeler üzerinden kendisine bir ana tema belirlemiştir. “Değer” olarak belirlediği bu tema üzerinden 

tasarımını, ilgili üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesine ait bir kantinin duvar yüzeyinde kullanmak istemiştir. 
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Görsel 13-14. Fikir paftası (sol) ve duvar yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 

ÇKN-02 kod isimli katılımcı, akımın savunduğu mantıksızlık, dengesizlik, kuralsızlık, özgürlük, hiçlik, 

anlamsızlık vb. bir takım anahtar kelime üzerinden kendisine bir ana tema belirlemiştir. “Tepki” olarak 

belirlediği bu tema üzerinden tasarımını, bir sanat galerisinin duvar yüzeyinde kullanmak istemiştir. 

Görsel 15-16. Fikir paftası (sol) ve duvar yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 
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ÇKN-03 kod isimli katılımcı, akımın savunduğu çelişki ve kargaşa anahtar kelimeleri üzerinden kendisine bir 

ana tema belirlemiştir. “Augustinus/Pysche” olarak belirlediği bu tema üzerinden tasarımını, konutun yaşam 

alanında yer alan bir duvar yüzeyinde kullanmak istemiştir. 

Görsel 17-18. Fikir paftası (sol) ve duvar yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 

ÇKN-04 kod isimli katılımcı, Dadaist sanatçı Francis Picabia’nın “Başımız düşünceler yer değiştirebilsin diye 

yuvarlaktır” sözünden yola çıkarak farkındalık yaratmak adına kadınlar üzerinden bir ana tema belirlemiştir. 

“Hedefe Giderken Benliğimden Vazgeçmek Zorunda mıyım?” olarak belirlediği bu tema üzerinden tasarımını, 

kent meydanı/alışveriş merkezi gibi kamusal bir alanın zemin yüzeyinde kullanmak istemiştir. 

 

Görsel 19-20. Fikir paftası (sol) ve zemin yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 
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ÇKN-05 kod isimli katılımcı, absürt, toplumsal eşitsizlik, başkaldırış, kalıpların dışında vb. anahtar kelimeler 

üzerinden bir ana tema belirlemiştir. “Kadın” olarak belirlediği bu tema üzerinden tasarımını, kamusal bir iç 

mekânın duvar zemin yüzeyinde kullanmak istemiştir. 
 

Görsel 21-22. Fikir paftası (sol) ve duvar yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 

ÇKN-06 kod isimli katılımcı, eşitsizlik, başkaldırış, özgürlük vb. anahtar kelimeler üzerinden kendisine bir ana 

tema belirlemiştir. Kadınların öznesini oluşturduğu “İfade Özgürlüğü” olarak belirlediği bu tema üzerinden 

tasarımını, donatı olarak seçilmiş bir şifonyer yüzeyinde kullanmak istemiştir. 

Görsel 23-24. Fikir paftası (sol) ve şifonyer yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 
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ÇKN-07 kod isimli katılımcı, düzeni ret, tabuları yıkmak, anti sanat vb. anahtar kelimeler üzerinden teknoloji 

ile sanatı eş zamanlı kullanarak iki kavramı tiye alan bir mesaj verme kaygısıyla bir ana tema belirlemiştir. 

Kadınların öznesini oluşturduğu “Anti Tekno-Art” olarak belirlediği bu tema üzerinden tasarımını, donatı 

olarak seçilmiş bir kitaplık yüzeyinde kullanmak istemiştir. 

Görsel 25-26. Fikir paftası (sol) ve kitaplık yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 

ÇKN-08 kod isimli katılımcı, hayal, gerçeklik, tepki, sosyo-ekonomi vb. anahtar kelimeler üzerinden bir ana 

tema belirlemiştir. “PollyDada” olarak belirlediği bu tema üzerinden tasarımını, yastık kılıfları üzerinde 

kullanmak istemiştir. 
 

Görsel 27-28. Fikir paftası (sol) ve yastık kılıfı yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 
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ÇKN-09 kod isimli katılımcı, başkaldırı, isyan, kapitalizm vb. anahtar kelimeler üzerinden bir ana tema 

belirlemiştir. “Kapitalizme Çığlık” olarak belirlediği bu tema üzerinden tasarımını, bir cafe/bar duvar 

yüzeyinde kullanmak istemiştir. 
 

Görsel 29-30. Fikir paftası (sol) ve duvar yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 

ÇKN-10 kod isimli katılımcı, dışa vurum, gizem, acı vb. anahtar kelimeler üzerinden Van Gogh’un öznesini 

oluşturduğu bir ana tema belirlemiştir. “Acılarını saklama dışa vur” olarak belirlediği bu tema üzerinden 

tasarımını, Van Gogh’un iç dünyasının sergilendiği bir müze dış cephe panosu yüzeyinde kullanmak istemiştir. 
 

Görsel 31-32. Fikir paftası (sol) ve pano yüzey tasarımı (sağ) (Yazar Çalıştay Arşivinden, Kütahya, 2021) 

Çalıştay sonunda elde edilen katılımcı çalışmaları değerlendirildiği zaman, “Dadacı” yaklaşımın sıklıkla 

savunduğu kavramlar üzerinden belirli temaların seçildiği gözlemlenmektedir. Her tema, savunduğu fikri 
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destekler yüzeyler üzerinde tasarlanmıştır. Duvar, zemin, donatı ya da tekstil yüzeylerine farklı bakış açılarıyla 

uygulanan kolaj tekniğinin önemi kadar; çalışmaların mesaj iletme/farkındalık yaratma arzusu ile de 

oluşturulmuş olmaları çalıştaya ilişkin önemli çıktılar olarak değerlendirilebilir. 

3. Sonuç 

Mimari ve iç mekânı; kullanıcısı ve izleyicisi ile kurduğu ilişkiye, iletişime ve etkileşime bağlı olarak farklı 

anlamlar kazanmaktadır. İç mekânlarda sergileme eylemleri önceleri dini yapılarda görülmüş, daha sonra 

değişen toplumsal, kültürel ve sosyolojik dengelere bağlı olarak farklı işlevlere sahip mekânlara taşınmıştır. 

Özellikle bireyin davranış özelliklerinin mekâna yansıması olarak okunabilecek aidiyet, kişiselleştirme, 

egemenlik alanı vb. kavramların içini dolduran sosyo-kültürel çevre, bu mekânların nesneler ile birlikte bir 

gösterim alanına dönüşmesine sebep olmuş; anlayış, zevk, gereksinim ve istekler ile bireysel özgürlüklerin 

ortaya konulmasını dışavurumun bir yolu olarak yorumlamayı sağlamıştır. Bir sanat ürünü ortaya koyma 

ve/veya bireyi en iyi yansıtan eseri/nesneyi seçme eylemleri bu dışavurumun ilk basamağı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısı ile sanat, sanat akımları/anlayışları ile kurgulanan mekân arasında yadsınamaz bir 

bağlantı bulunmaktadır. İç mimarlık eğitimi alan öğrencilerin bu bağlantıları yorumlayabilmesi, sanat 

nesnesini ve düşünce altyapısını yorumlayarak, mekânın kişiselleştirilmesinde tekrar tanımlaması önem arz 

etmektedir. Bu çalışma ile öğrencilere bir sanat akımı olarak Dada’yı okumaları hususunda olanak sağlanmış, 

akımın temelini oluşturan fikirleri analiz edip yorumlayarak, kendi yaklaşımlarıyla mekân için yeni ve biricik 

bir ürün üretmeleri desteklenmiştir. Böylece mekân ve sanat nesnesi, farklı ölçeklerde çalışmalar ortaya 

koyan disiplinlerin birbirleri üzerindeki tamamlayıcı etkisi altında değerlendirilmiş, Dada akımında görülen ve 

kendinden sonraki akımları da etkileyen kolaj tekniği günümüz dijital teknolojilerinin sunduğu gelişmiş 

imkânlar dahilinde üretim yöntemi olarak kullanılmıştır. Çalışma sürecinin; öğrencilere eğitim müfredatı 

dışında yaptıkları bir çalışma ile algılama, keşfetme, çözümleme becerilerinin gelişmesi konusunda faydalı 

olduğu görülmüştür. Öte yandan eğitim hayatı boyunca üzerinde çalışılan projelerde edinilen üç boyutlu 

deneyimler bu çalışmada yerini iki boyuta bırakmış; aynı zamanda iki boyutlu eserin üç boyutlu mekâna 

adapte edilmesindeki zorluğa yönelik farkındalık oluşturulmuştur. Eğitim-öğretimde önemli bir yere sahip bu 

tür melez çalışmaların özgün anlatım tekniklerini de geliştireceği, alıcı olan öğrenciyi sorgulayarak öğrenmeye 

yönelteceği düşünülmektedir. 
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1. Giriş 

Mimari tasarım eğitimi stüdyo ağırlıklı, biçim üretmeye odaklı, öğrencilerin farklı tasarım sorunları karşısında 

kendi tasarım fikirlerini ortaya koydukları yaratıcı tasarım yaklaşımlarını kapsamaktadır. Mimari tasarım 

stüdyolarında ele alınan metotlar, eğitmen tarafından gösterilen tasarım prensipleri, öğrencilerin 

deneyimleri, takibe aldıkları yöntemler mimari biçimlerin ortaya çıkması ve biçimler arasında belirli bir 

örüntünün oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir (Çam ve Özen Yavuz, 2019: 359). Mimaride mekân 

üretimine yönelik biçimlerin oluşturulması ve biçimler arasında belirli bir boyutsal düzenin sağlanması adına 

ölçü birimi olarak modüllerin kullanımı tasarım sürecinde alternatif çözümler üretilmesine olanak 

sağlamaktadır. Tasarım sürecinde biçimlerle oluşturulan modüller yatay, düşey, eğik açılı bağlantılar ile 

çoğaltılarak ya da azaltılarak farklı düzen stratejileriyle mekânsal tasarım kurgusuna yardımcı olmaktadır. 

Modüllerin dayanıklı strüktürü, legolar gibi kolaylıkla bir araya gelebilmeleri, yer değiştirebilmeleri, tasarımda 

yapılacak müdahalelere uygun olmaları, düşük maliyetleri, rahatlıkla taşınabilmeleri gibi özelliklerinden 

dolayı çeşitli mimari mekânsal düzenlemelerde kullanılarak yapısal üniteler elde edilmektedir. Bu üniteler 

biçimsel ve mekânsal olarak kullanım amaçlarına uygun konut, kafe, yurt, kreş, alışveriş mağazaları gibi farklı 

kullanıcı gruplarına yönelik tasarım niteliklerine sahiptirler. Bu kullanım alanları arasında modüler sağlık 

üniteleri de geçici, esnek, işlevsel özellikleriyle kamu sağlığı hizmet sunumlarında yenilikçi çözümlerden birisi 

olarak yerini almaktadır (Bulhaz, 2020: 182). Ayrıca günümüzde yaşanılan Covid-19 gibi salgın hastalık 

durumlarında özel alan ihtiyacı, sosyal mesafe kuralı, kişi başına düşen metrekare kullanımları, iç mekân taze 

hava kalitesi gibi hususlar önem kazanmaktadır (Özdemir ve Çakır Kıasıf, 2021: 682). İyi kurgulanmış bir 

tasarım anlayışı ile oluşturulan ve kolaylıkla uygulanabilen modüler sağlık üniteleri ile afet ve pandemi gibi 

durumlarda sağlık bakım hizmetleri aksatılmadan sürdürülebilmektedir. 

Günümüzde doğa ile tasarımı bir araya getiren, doğanın düzeninden oluşturulan tasarım kurgularının, mimari 

tasarım sürecinde kullanılması özgün bir tasarım kararı olarak değerlendirilmektedir (Ölgen, 2020: 541; Çınar 

vd., 2017: 656). Mimari tasarımda biçim oluşturma sürecinden strüktüre, mekân kurgusundan seçilecek yapı 

malzemelerine kadar biçimsel, strüktürel ve işlevsel olarak tasarım stratejilerinin oluşturulmasında farklı 

tasarım yaklaşımlarından yararlanılmaktadır. Bu alanlardan biri de biyomimesistir. Mimarlıkta ortaya 

çıkabilecek çeşitli tasarım sorunlarına karşı doğanın işleyiş, biçimleniş ve düzen prensiplerinden referans 

alınarak yenilikçi yapım metotları ortaya çıkmakta ve karmaşık geometrik düzenlerin çözümünde doğadan 

yararlanılmaktadır. Mimari tasarım sürecinde doğadaki düzen ve birlikten yola çıkılarak, doğanın tasarımlarda 
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bir ölçü olarak değerlendirilmesiyle oluşturulan tasarım stratejileri, mimari planlamaya katkı sağlayarak 

tasarım ürününü ortaya koymaktadır (Canbeyli ve Özen Yavuz, 2018: 24). 

2. Çalışmanın Amacı, Kapsamı, Yöntemi 

Bu çalışmada biyomimesis kavramından yola çıkarak, sağlık ünitelerinin eylem alanlarına yönelik mekân 

kurgulanmasında kullanılabilecek doğa-tasarım etkileşimli modüler sağlık ünitelerinin tasarlanması 

amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü Sağlık Yapıları Tasarım İlkeleri 

(seçmeli) dersini alan öğrenciler ile bir stüdyo çalışması yürütülmüş ve öğrencilerden modüler sağlık üniteleri 

tasarlamaları istenmiştir. Çalışmada öncelikle öğrencilere sağlık yapılarına yönelik mimari planlama ve 

modüler sağlık üniteleri ile ilgili tasarım yaklaşımları anlatılmıştır. Daha sonrasında biyomimesis kavramı ile 

ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bunu takiben çalışmada odaklanılan biyomimesis kavramının tasarıma katkıları, 

mimari alanda doğa-tasarım etkileşimli örnekler ile modülerlik kavramının mimarideki yeri ve modüler sağlık 

ünitelerinin oluşturulması üzerine bir stüdyo ortamı oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada tasarlanan modüler sağlık ünitelerinin form arayışları, biyomimesis kavramının tasarım 

yöntemlerinin bileşenlerinden kurgulanmıştır. Bu yöntemle birlikte öğrencilere planlama sürecinde, 

biyomimesis ve form kavramının ortak bir paydada tasarım yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır. 

Doğadan ilham alınarak tasarlanan formlar tasarımcıların üretken tasarım aşamalarına fayda sağlamıştır. Bu 

tasarım aşamalarında öğrenciler eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi birikimleri ile doğa-tasarım etkileşimli 

tasarım prensiplerinden yola çıkarak, özgün modüler sağlık ünitesi tasarım çözümleri üretmişlerdir. 

3. Kuramsal Çerçeve 

Biyomimesis Kavramı ve Mimari 

Günümüzde biyomimesis veya biyomimikri olarak adlandırılan terim; doğanın milyonlarca yıllık bir süreç 

içinde gelişen düzen ve stratejilerinden bitki, hayvan, böcek gibi organizmaların incelenmesiyle çeşitli 

alanlarda yürütülen bilimsel çalışmaları içermektedir (Gür, 2016: 148). Ana teması “doğa” olan bu kavram, 

doğadaki canlı ve cansız tüm varlıkları ve çeşitli oluşumları araştırarak, çalışma disiplini ve strateji olarak 

doğayı bir taklit ya da doğadan ilham alarak öğrenmeyi sağlamaktadır (Yağmur ve Zorlu, 2021: 390). Aynı 

şekilde “biyotaklit”, “biyognosis”, “biyomimetik” ve “biyonik” kavramları da farklı disiplinlerde “doğadan 

öğrenerek”, etkin çözümler üretebilmek amacıyla planlanan çalışmalar için kullanılmaktadır (Selçuk Arslan ve 

Gönen Sorguç, 2007: 455-456). 
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Doğada bulunan canlılar, modüler sisteme benzer bir şekilde çeşitli hücrelerin bir araya gelip bütünleşmesiyle 

oluşmaktadır. Bu oluşum sürecinde belirli bir olgunluğa erişen hücreler, bir düzen içerisinde hücre sınırı ve 

biçimsel dönüşümlerini sağlamaktadırlar. İnsanoğlu da doğadaki canlıların bu örgütlenme düzenlerini 

gözlemleyerek; bunu tasarımlarında bir ölçü, bir model ve akıl hocası olarak değerlendirmiş ve bu konuda 

deneyimler kazanarak doğayı tasarım sürecinin bir parçası haline getirmiştir (Gündoğdu ve Arslan, 2019: 161). 

Geçmişteki deneyimler doğanın form zenginliği ve çeşitliliğinin farklı alanlarda kullanılmasının tasarım 

sürecinde tasarımcılara yol gösterici bir kaynak olduğunu göstermektedir. Tasarımcılar tasarım süreçlerinde 

verdikleri kararlarda doğadan faydalanarak kendilerine has, mükemmel tasarımlar oluşturmaktadır (Çınar 

vd., 2017: 657). Bu bakış açısı kapsamında doğadaki canlı-cansız her oluşumun taklit edilmesi değil; doğadaki 

biyolojik durumun tasarıma aktarılması, doğanın tasarım kurallarının oluşturulması önem kazanmaktadır 

(Karataş, 2020: 731-732). Mimari alanda biyomimesis kavramı, doğanın mevcut düzenini, yöntemini, büyüme 

prensiplerini ilham alınarak tasarımlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve tasarımda karşılaşılacak problemlere 

nasıl çözüm yolu bulunabileceğine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda biyomimesis, doğa ve tasarım arasında 

bir köprü oluşturarak, mimari tasarımcıların doğadan ilham almalarına ve her türlü mimari tasarım 

değerlendirmelerini onun yönlendirmeleri sayesinde yapmalarına imkân vermektedir. 

Mimari tasarımda, doğanın tasarımı yönlendirdiği durumlar organizma düzeyi, davranış düzeyi ve ekosistem 

düzeyi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bir düzeyde doğa farklı açılardan taklit edilebilmektedir. Organizma 

düzeyi bir bitki veya hayvan organizmasının şekil, malzeme, görünüş, bileşen gibi morfolojik özelliklerinin 

tamamı ya da bir kısmından esinlenilerek tasarım yapılmasıdır. Davranış düzeyi, biyolojik varlığın yaşamsal 

eylem ve süreçlerinden ilham alınarak tasarımın oluşturulmasıdır. Ekosistem düzeyinde ise; bina ölçeğinden 

daha büyük bir ölçekte, her bir birimin bütün ile olan ilişkisi ekosistemin temel kuralları göz önüne alınarak 

tasarıma aktarılmasıdır (Pedersen Zari, 2007: 4). 

Doğadaki örgütlenmeler dikkate alındığında, bitkiler, hayvanlar, kristaller ve çeşitli canlı-cansız 

organizmalarda bulunan ilintiler ve uyumlar tasarımcılara doğanın düzenini fark etmelerini ve onların 

doğadan gerekli olanı almalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla doğanın biyolojik durumunda yer alan oran ve 

dizinler mimari yapılanmaların biçimlendirilmelerinde birer esin kaynağı olmuştur. Oran mimarlık kuramının 

oldukça önemli konularından birisidir ve biçim-doğa arasındaki ilişki genellikle bu oran mantığı üzerinden 

kurgulanmaktadır (Frings, 2007: 10-11). Doğada yer alan oran ve dizinler biçimsel olarak anlam taşıdıkları gibi 

işlevsel olarak da ifadeleri bulunmaktadır. Örneğin bir bitki yaprağının damarlarındaki dizilim altın orana göre 

oluşmaktadır ve bu dizilim yoluyla sap etrafında spiral bir biçimde dizilen yaprakların birbirlerine az miktarda 
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gölge yaptıkları keşfedilmiş, böylelikle bitkinin güneş ışınlarından en etkin şekilde faydalanıldığı görülmüştür. 

Benzer şekilde arı kovanlarının altıgen petek diziliminin daire, üçgen, sekizgen gibi diğer farklı geometrik 

dizilimlere göre daha kuvvetli ve daha çok bal depoladığı keşfedilmiştir. Bilim adamları tarafından yapılan 

incelemeler sonucunda daire, üçgen ve sekizgen biçimlerin dizilimlerinde boşluklar oluştuğu, kare ve üçgende 

ise aynı kapasiteyi doldurmak için daha fazla duvar yüzeyine ihtiyaç olduğunu bu nedenle minimum malzeme 

ile bir hacmi optimum seviyede bölmek için altıgen formun en uygun olduğunu kanıtlamışlardır. Böylelikle 

altıgen formun petekler arasındaki boşlukları ez az seviyede tutarak en fazla petek yapımını sağladığı 

görülmüştür (Hales, 2001: 2). 

 

Doğadan İlham Alınan Mimari Tasarım Örnekleri 

Barınma, insanlık tarihinden itibaren insanoğlunun ilk temel gereksinimlerinden biridir. İnsanlar barınma 

gereksinimleri için doğal form ve strüktürleri inceleyerek mağara ve ağaç kavuklarında yaşamlarını 

sürdürmüş, doğayı taklit ederek barınaklar yapmışlardır (İnner, 2019: 17). Görsel 1’de yer alan ve dünyanın 

farklı bölgelerinde bulunan mimari örneklerin doğal yapılaşmalara karşı benzer yaklaşımlar sergilediği 

görülmektedir (Çınar vd., 2017: 657). 

Görsel 1. Doğal Yapılaşmaya Örnek Mimari Örnekler (Çınar vd., 2017) 

Mimari tasarım perspektifinden bakıldığında doğanın taklit edilmesine yönelik ilk yapılan yapıların Crystal 

Palace ve Eiffel Kulesi (Görsel 2) olduğu görülmektedir. Joseph Paxton’un 1851 yılında nilüfer çiçeği üzerine 

yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu tasarladığı Crystal Palace’da bitkinin doğasal yansımaları 
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görülmektedir. Gustava Eiffel’in tasarlamış olduğu Eiffel Kulesi ise uyluk kemiğinin anatomik yapısını ön plana 

alarak yapılmıştır (Gündoğdu ve Arslan, 2019: 163). 
 

Görsel 2. Crystal Palace (sol) ve Eiffel Kulesi (sağ) (Gündoğdu ve Arslan, 2019) 

1852- 1926 yılları arasında yaşayan İspanya’nın ünlü mimari Antoni Gaudi (Görsel 3) doğadan şekilsel 

anlamda ilham alarak eserlerinde kemik, salyangoz ve mağarayı andıran tasarımlar gerçekleştirmiştir. 
 

Görsel 3. Antoni Gaudi’nin Bazı Eserleri (Arslan Selçuk ve Gönenç Sorguç, 2007; İnner, 2019) 
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Mimarlık ofislerinden biri olan Planb+ ve JPRCR doğadaki canlı organizmalardan ilham alarak, biçim olarak 

çiçeğe benzeyen, modüler, petekli bir yapı olarak “Orquideorama Projesi”ni (Görsel 4) tasarlamıştır. Projede 

oluşturulan modülün düzenli olarak bir araya gelmesi, projenin büyüme özelliğini, gelişimini, 

uyarlanabilirliğini ve biçimini belirlemeyi sağlamıştır. Öte yandan her bir modülün gereksinim halinde 

uygulamaya elverişli bir yerde yapılacak şekilde tasarlanması, projenin uygulama sürecinde doğadan 

esinlenildiğine işaret etmektedir. Tasarımcılar projede doğadan görsel ve biçimsel olarak esinlenmişlerdir 

(Zenter, 2018: 84). 

Görsel 4. Orquideorama Projesi (Zenter, 2018) 

Orquideorama Projesi’nin tasarım yaklaşımına benzer şekilde, Enero mimarlık ofisi tarafından Madrid’de Rey 

Juan Carlos Hastanesi’nde çalışan personellerin çocukları için bir çocuk bakımevi projesi (Görsel 5) 

tasarlanmıştır. Tasarım alimünyum panellerden oluşan altıgenlerin biraraya gelmesiyle kurgulanmıştır. 

Projede toplam dokuz adet altıgen plan kullanılmış olup, yapı gerekli durumlarda işleve göre farklı mimari 

elemanlarla genişleyip daralabilen özellikte tasarlanmıştır (URL-1). 

Görsel 5. Enero Mimarlık Tarafından Yapılan Çocuk Bakım Evi Projesi (URL-1) 
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Doğadan ilham alınarak tasarlanan bir diğer yapı ise Hindistan’ın başkentinde bulunan Bahai Tapınağı (Görsel 

6)’dır. Lotus bitkisinin taç yapraklarında olduğu gibi dışa doğru uzanan kanat biçimindeki uzantılar tapınağa 

biçim vermiştir. Lotus çiçeğinden ilham alınarak inşa edilen tapınak, her yöne uzanan dairesel bir forma ve 

dokuz kenara sahiptir (Özçalık, 2017: 24). 

 

Görsel 6. Bahai Tapınağı, Hindistan (Gertik, 2018) 

Doğa-tasarım etkileşimi bağlamında tasarlanan bir diğer yapıda sağlık yapısı olarak Tayvan’da hizmet veren 

“Hastalık Kontrol Merkezi” olan ikiz binalardır (Görsel 7). Yapı Studio Nicoletti Associates Office tarafından 

deniz kabuğundan esinlenilerek tasarlanmıştır. Tasarımcılar binanın cephesinde DNA’nın dört sembolünü 

anımsatan şekillere yer verilmiştir (URL-2). 

 
Görsel 7. Hastalık Kontrol Merkezi İkiz Binaları (URL-2) 
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Çin’in milli çiçeği olan Peony bitkisinden ilham alınarak tasarlanan Qizhong Stadyumu (Görsel 8)’nda bitkisel 

öğeler hem fonksiyonel hem de biçimsel olarak kullanılmıştır. Yapının üst örtüsünü oluşturan yaprağa 

benzeyen sekiz hareketli metal levha kapanıp açılabilme özelliğine sahiptir. Stadyumun üst örtüsünün 

kurgusunda Peony bitkisinin güneş ve rüzgâra göre taç yapraklarını hareket ettirme ilkesi taklit edilmiştir 

(Demirci, 2019: 29). 

Görsel 8. Poeny Çiçeği ve Qizhong Stadyumu (Demirci, 2009) 
 

Sağlık Yapıları Tasarım Yaklaşımları 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlık kavramı “bedence, ruhça ve sosyal açıdan iyilik hali” olarak 

tanımlanmıştır. Bu bakımdan sağlık, bireylerin yalnız fiziksel ve ruhsal halleri ile ilgili değil, aynı zamanda 

sosyal halleri ile de yakından ilişkili bir kavramdır. Sağlık yapıları topluma sağlık hizmeti veren, birbiri ile ilişkili 

çeşitli fonksiyonları bünyesinde barındıran kamusal yapılardır. Öte yandan bu yapıları, ilk giriş bölümünden 

hasta bekleme alanlarına, poliklinik birimlerinden hasta bakım birimlerine, ameliyathanelerden acil ünitesi 

birimlerine, laboratuvardan görüntüleme birimlerine, teknik birimlerden idari birimlere ve bu birimlerin yanı 

sıra çeşitli mekânları bünyesinde barındıran bir yapı bütünü olarak ele almak mümkündür (Bulhaz, 2020: 189). 

Birbiri ile doğrudan ilişkili fonksiyonlardan oluşan sağlık yapıları, değişik faaliyetleri bir paket sistem gibi bir 

arada bulunduran karmaşık fonksiyonlu yapılardır. Karmaşıklığı oluşturan faktörlere, sağlık hizmeti alan ve 

veren kullanıcılar, teknik donanım ve ekipmanlardaki çeşitlilik, mekân fonksiyonlarının birbirinden farklı 

özellikte olması gibi örnekler gösterilebilir (Aydın, 2009: 1). 

Sağlık yapıları tasarımının temelinde; konukseverlik duygularının hissettirilmesi ve yapılı çevrenin doğa ile 

güçlü bir şekilde ilişkilendirilmesi yatmaktadır. Sağlık hizmeti sunan mekânlar; güvenli ve konforlu bir 
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atmosfere, sağlık çalışanları için ise stres, kafa dağınıklığını azaltıcı özelliklere sahip olmalıdır (Karaçar vd., 

2018: 779). Bu nedenle sağlık yapıları tasarımında farklı kullanıcıların konfor koşullarının karşılanması ile 

hastaların iyileşme sürelerini hızlandıracak, yaşam kalitesini arttıracak, memnuniyet verecek, güvenlik hissi 

uyandıracak fonksiyonel mekânların oluşturulması esastır. Sağlık yapılarının en önemli kullanıcıları hiç 

şüphesiz ki hastalıkların tanı, teşhis ve tedavilerini üstlenen sağlık personelleridir. Kullanıcı gereksinimlerini 

konfor koşulları bakımından karşılamayan tasarımlar, sağlık çalışanları üzerinde stres, yorgunluk, iş 

verimliliğinin düşmesi, tıbbi hata yapma oranlarının artması gibi olumsuz etkilere neden olabilmektedir 

(Booker ve Rossman, 1995: 251; Ulrich vd., 2008: 2; Montague vd., 2009: 65). Bu nedenle bu yapıların 

tasarımında mekânsal fonksiyonellik ile birlikte, kullanıcıların fiziksel, psikolojik ve duyusal konforunu 

sağlayacak fiziksel ortamlar oluşturulmalıdır (Charmel ve Frampton, 2008: 1). 

21. yüzyılın küresel sağlık sorunlarının, insan gereksinimlerini bir bütün olarak değerlendiren iyileştirici 

tasarım yaklaşımları ile aşılması mümkündür (Erbay, 2021: 533). Bu da başta hastaneler olmak üzere sağlık 

hizmeti sunulan mekânlarda, hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştırıcı, güvenlik hissi uyandırıcı, kullanıcı 

memnuniyetini arttırıcı, hasta merkezli tasarım ve kanıta dayalı tasarım yaklaşımları ile sağlanabilir (Ulrich, 

2000: 1). Bu yaklaşımların temelinde yapılı çevrenin kullanıcı üzerindeki psikolojik, fiziksel ve fizyolojik fiziksel 

çevre faktörlerinin tamamı yatmaktadır. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda sağlık mekânları 

tasarımlarında gürültü, güvenlik, doğal havalandırma, mahremiyet, doğal aydınlatma, yeşil bahçe, doğa 

manzarası, gibi fiziksel çevre faktörlerinin kullanıcılar üzerinde oldukça olumlu etkiler yarattığı görülmektedir 

(Ulrich vd., 2008: 20-56). Connellan vd. (2013: 159) tarafından yapılan ve sağlık yapılarında ruhsal sağlık ile 

mimari arasındaki ilişkinin ele alındığı çalışmada, mahremiyet, doğal aydınlatma, iyileştirici bahçe ve yeşil 

alanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu sonucu elde edilmiştir. Benzer bir çalışma Walch vd. 

(2005: 156) tarafından yapılmış olup, doğal aydınlatmanın hastaların ruhsal sağlığı ve ağrı kesici ilaç 

kullanmaları üzerinde olumlu etkiler yarattığı görülmüştür. Iyendo (2016: 175) tarafından yapılan çalışmada 

ise; iyi tasarlanmış fiziksel bir çevrenin sağlık personeli üzerindeki stres ve yorgunluğu azaltıcı, sağlık hizmet 

sunumu verimliliğini arttırıcı ve diğer olası olumsuz sonuçların oluşmasını engelleyici bir potansiyele sahip 

olduğu belirtilmiştir. 

Sağlık yapıları tasarımında önemli olan bir diğer faktör ise sağlık yapılarındaki enfeksiyon yayılımlarıdır. 

Literatürde sağlık hizmeti ile ilişkili olan enfeksiyonların, sağlık çalışanları da dahil olmak üzere yatan hastalar 

arasında hastalıkların yayılmasına ve ölümlere neden olduğu için sağlık hizmetlerinde oldukça ciddi bir sorun 

olduğu vurgulanmaktadır (Amoran ve Onwube, 2013: 156; Pittet vd., 2008: 286). Yapılan çalışmalarda 
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enfeksiyon yayılmalarını önleyebilmek için iyi bir havalandırma sistemine ve tek yataklı hasta odalarına önem 

verildiği görülmektedir (Ferri vd., 2015: 4; McDonald vd., 2010: 161; Ulrich vd., 2008: 1). 

Zaman içerisinde gelişen teknoloji, hastalık türlerinin çeşitlenmesi, salgınlar, doğal afetler, nüfus artışı gibi 

faktörler sağlık yapılanmalarında birtakım değişimleri zorunlu kılmaktadır. Gelecekte meydana gelebilecek 

tüm bu değişimler karşısında oluşabilecek farklı sağlık taleplerine yönelik yapının uygulamayı gerektiren 

değişimlere ne ölçüde cevap verebileceği konusunda esnek tasarım yaklaşımı önemli bir rol oynamaktadır 

(Vos vd., 2007: 358). Mimari tasarımda esneklik, bir yapının değişen mekânsal gereksinimlerine ve işlevsel 

çözümlerine kısa, orta veya uzun vadeli perspektiflere göre uyum sağlama özelliği olarak ifade edilebilir. 

Sağlık yapıları tasarımında ise etkin acil durum yönetimi ve uyarlanabilirliği sağlamak için planlama sürecinin 

başından itibaren mevcut ve yeni gereksinimleri karşılayacak esnek tasarım anlayışının göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir (Brambilla vd., 2021: 2). 

Sağlık yapıları mekânsal programlarının disiplinler arası çalışma ile alanında uzmanlaşmış, bilgi birikim ve 

deneyimine sahip kişilerce yapılması gerekmektedir. Mekânsal programların tasarım sürecinin en başından 

belirlenmesi ve bu sürecin kontrollü bir şekilde yürütülmesi sonucunda başarılı projeler elde edilebilmektedir 

(Ali, 2010: 768). Disiplinler arası çalışma ile gerçekleştirilen sağlık yapılandırmaları kullanıcıların yaşamsal 

faaliyetleri üzerinde olumsuz etkilere neden olmadan, iyileştirme özelliği gösteren tasarım yaklaşımları ile 

şekillendirilmektedir. Bu nedenle sağlık yapıları tasarımları durağan bir tasarım olmayıp farklı yerlerde, farklı 

boyutlarda uygulanabilen bir planlama yaklaşımıdır (Karaçar vd., 2018: 782-783). 

 

Modüler Sağlık Üniteleri Tasarımı 

Modül kavramı parçalardan oluşan, birbirini tamamlayan, çeşitli misyon ve fonksiyonları üstlenen birimler, 

olarak ifade edilmektedir. Modüller uygun boyutlarda düzenlenebilir, birleştirilerek büyütülebilir ve kolaylıkla 

yerleri değiştirilebilir. Modülerlik ise, bir sistemin bileşenlerinin arasında, bileşenlerin ara birim tanımları 

standartlaştırılarak, bilinçli bir şekilde bağımsızlık veya “serbest entegre” yaratan özel bir tasarım türüdür 

(Demirtola ve Atilla, 2013: 96). Mimari tasarımda modül kavramı ise; yapılar arasında düzen sağlanması ve 

malzeme israflarının önlenmesi gibi daha çok mekân üretimine yönelik ekonomik anlamda fayda sağlamak 

amacıyla benimsenen bir kavram ve boyutsal düzen için ölçü olarak belirlenen bir ölçü değeri birimi olarak 

tanımlanabilir (Tokgöz ve Koçak, 2009: 84). Mimaride modüler mekânlar, gereksinim duyulduğu anda kısa 

zamanda kurulabilen, legolar gibi birbirine benzeyen modüllerin belirli düzende bir araya gelmesiyle bir bütün 

oluşturan, gerektiği durumlarda ise yeniden parçalara ayrılabilen yapılardır (Yatmo vd., 2021: 45). Bu yapılar 
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inşaat sektöründe prefabrik ve konteyner olarak karşımıza çıkmaktadır (URL-3). Modüler mekânlar esnek 

planlama, uyarlanabilen mekânlar oluşturabilme, kısa ve hızlı montajlama, ekonomik olma, malzeme israfını 

önleme ve sürdürülebilir olma gibi avantajları bünyesinde barındırmaktadır (Erturan ve Eren, 2012: 678). 

Modüler ünitelerin en önemli özellikleri şantiyede duvarlar, zeminler dâhil olmak üzere bir dizi hacimsel 

eleman olarak monte edilebilir veya hızlı inşaat için tamamen bitmiş olarak teslim edilebilir olmalarıdır 

(Smolova ve Smolova, 2021: 2). 

Son zamanlara mimaride modüler mekânlar konut, kafe, yurt, kreş, alışveriş mağazaları gibi farklı kullanıcı 

gruplarına yönelik, kullanım amaçlarına uygun mekânların oluşturulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu kullanım alanları arasında sağlık üniteleri de geçici, esnek, işlevsel, kamu sağlığı hizmet sunumlarında 

yenilikçi çözümlerden birisi olarak yer almaktadır (Bulhaz, 2020: 182). Bu üniteler özellikle salgın hastalık 

süreci, çalışan personelin barınma sorunları, hastanelerin sağlık hizmet sunumunda yetersiz kalması gibi 

durumlarda hızlı bir şekilde kurulup, gerekli tıbbi müdahalelerin zamanında yapılmasına ve ihtiyaç halinde 

kapasite artırımına olanak sağlayarak salgın hastalıkla mücadeleye katkıda bulunur. Bu avantajlardan dolayı, 

modüler sağlık üniteleri, sağlık hizmeti sunan yatırımcılar tarafından yapı üretimlerinde en uygun seçenek 

olarak görülmektedir. Ayrıca, gelişmiş bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, modüler yapının yaklaşık 

%49’unu sağlık sektöründe kullanmaktadır. Bu oran acil-geçici barınaklara hizmet eden, doğal felaketlerde 

hayat kurtarıcı ve pandemi gibi sağlıkla ilgili olan tüm olumsuz koşullara cevap veren, hacimsel büyümeye 

elverişli modüler mekânların önemini göstermektedir (Gatheeshgar vd., 2021: 865). 

Modüler mekânlarda her bir metrekarenin kıymetli oluşu, modüler mekân tasarımının kullanıcı 

gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayacak şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, tasarımda 

modüler mekân diziliminin köşe ve kenar sayılarını minimum, mekânsal kullanım alanlarını ise maksimum 

düzeyde fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirilmek esastır. Öte yandan sağlık mekânlarının tasarımında 

hijyen ve sterilizasyon koşulları ayrı bir önem arz etmektedir. Bu sebeple modüler tasarımda çevresel ortamı 

risklere karşı korumak gerekmektedir. Çevresel ortamı risklere karşı korumak için de modüler mekânlarda 

yer alan ekipmanların kolay temizlenebilir yüzey ve malzemelerden yapılması gerekmektedir (Smolova ve 

Smolova, 2021: 4). Ayrıca, modüler yapıların tasarımında bol havalandırma, doğal ışık ve küflenmeye karşı 

dayanıklı malzeme kullanımı gibi faktörler de dikkate alınmalıdır (URL- 4). Modüler sağlık ünitelerini 

özelliklerine göre “Seviye I”, “Seviye II” ve “Seviye III” olmak üzere üç kategori altında sınıflandırmak 

mümkündür. Seviye I’de hastaya yapılacak ilk müdahale biriminde doktor odası, müşahade odası, 

laboratuvar, ıslak hacimler, bekleme alanı gibi hasta bakımlarına yönelik en uygun bakım alanlarını 
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karşılayabilen birimler yer almaktadır. Seviye II; Seviye I’de yer alan birimlere ek olarak ameliyathane, 

radyoloji, yoğun bakım üniteleri gibi hasta bakım birimlerini de bünyesinde barındıran 50 ile 100 yatak 

kapasiteli sağlık alanlarını kapsamaktadır. Seviye III ise; Seviye I ve Seviye II’de yer alan birimlerle birlikte tam 

kapasiteli hastanelerdir. Yatak kapasitesi 100 ve üstünü kapsamaktadır (Bulhaz 2020: 190-191). 

Covid-19 salgını dünyada hızla yayılarak kamu sağlığı üzerinde tehdit oluşturmuş ve sağlık bakım alanlarının 

sağlık hizmeti sunumunda yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu da sağlık yapılarında hızlı bir şekilde ek alan ve 

hastanelerde esnek mekân çözüm arayışlarını ortaya çıkarmıştır (Gatheesgar vd., 2021: 865). Farklı ülkelerde, 

uygun ve yeterli sağlık hizmet sunumu ihtiyaçlarına yönelik modül kavramının avantajlarından yararlanılarak, 

prefabrik ve konteyner modüllerle sağlık üniteleri oluşturulmuştur. Literatürde bir sağlık tesisinin kurulması 

veya genişletilmesinde kullanılan modüler ünitelerin fabrikada tasarlanması, üretilmesi, yerinde kurulması; 

bağışıklık sistemi zayıf olan hastaların sağlığı açısından oldukça önemli olan gürültü, toz, trafik yoğunluğu gibi 

olumsuz çevresel faktörleri neredeyse ortadan kaldırarak, sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu zorlukların 

önüne geçilebilmesinde en uygun yöntem olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bu sistem, sağlık hizmet ve 

sunumunda acil olan tüm ihtiyaçlara karşı bir çözüm yolu olarak da görülmektedir (Hough ve Lawson; 2019: 

862). Örneğin İtalya Milano’da Carlo Ratti Associati’nin tasarladığı ve konteynerlerden üretilen CURA projesi 

(Görsel 9), hali hazırdaki sağlık yapılarının niteliklerinin istenilen oranda arttırılmasını sağlayan, kolaylıkla 

takılıp sökülebilen, taşınabilen, gerekli durumlarda ise mevcut mekâna eklemeler yapılarak esnek, işlevsel, 

sürdürülebilir, modüler hale getirilebilen özelliklere sahip bir uygulamadır (Arın Ensarioğlu, 2021: 18). 
 

Görsel 9. CURA Projesi – Yoğun Bakım Ünitesi (URL-5) 
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4. Stüdyo Çalışması ve Konusu 

Bu çalışmanın konusu, doğa-tasarım etkileşimli tasarım yaklaşımdan yola çıkarak sağlık ünitelerinin eylem 

alanlarına yönelik mekân kurgulanmasında kullanılabilecek modüler bir ünitenin tasarlanmasıdır. Bu 

bağlamda modüler sağlık ünitelerinin tasarımında doğanın yaşamsal işlevleri ve organizasyonel şemaları 

dikkate alınmış; organik, esnek, uyumlu, fonksiyonel ve kompleks bağlantılar bu modüllerde uygulanmaya 

çalışılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında öğrencilerden Seviye I veya Seviye II’de yer alan hasta bakım 

ünitelerini bünyesinde bulunduran modüler sağlık üniteleri tasarlama konusu ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Ayrıca Seviye I’e ek olarak Covid-19 pandemisinde gereksinim duyulan test ve karantina alanlarının, 

laboratuvar gibi birimlerin de tasarıma eklemlenmesine yönelik kararlar esnek bırakılmış, bu kapsamda 

herhangi bir zorunluluk ve sınır belirtilmemiştir. Tasarımcılardan seçecekleri seviye gruplarının mekânsal 

gereksinimlerini dikkate alarak modüler tasarı kurguları oluşturmaları ve verilen tasarım kararları 

doğrultusunda planlama yapmaları istenmiştir. Öğrencilere verilen proje alanı ise Görsel 10’da gösterilmiştir. 
 

Görsel 10. Proje Alanı (URL-6) 

 
İstenilenler 

Çalışmada öğrencilerden modüler sağlık ünitelerinin tasarlanmasına yönelik, doğadaki canlı-cansız varlıkları 

araştırmaları ve doğadan esinlenen tasarım yaklaşımına uygun olabilecek iki adet nesne belirlemeleri 

istenmiştir. Öğrencilerin belirlemiş oldukları nesneler sınıf içi yapılan değerlendirmeler sonucunda tek bir 

nesneye indirgenmiş ve tasarım kurguları oluşturulmuştur. Her bir öğrenciden seçmiş oldukları nesneleri 

boyutsal olarak ekleme veya eksiltme yöntemleri ile dönüştürmeleri, en fazla 5 m. yüksekliğinde birim 

modülleri tasarlamaları istenmiştir. Daha sonra öğrencilerin tasarladıkları birimlerden, istedikleri sayıda ve 

ölçüde çoğaltılabilecek, gerektiğinde belirli noktalardan birimlerdeki ölçülere uygun şekilde bütünleşik 
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modüller haline getirilebilecek tasarımlar yapmaları beklenmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin modüler sağlık 

ünitesine yönelik kullanıcıların minimum alanda maksimum işlevin gerçekleştirebileceği eylem alanlarını 

sorgulamaları zorunludur. Çalışmanın her aşamasında öğrenciler üç boyutlu görseller ve seçilen seviyeye 

uygun olacak 1/100, 1/200 ölçekte maketler hazırlamışlardır. 

 

Stüdyo Çalışma Süreci 

Sağlık Yapılarının Tasarım İlkeleri (seçmeli) dersi haftada bir kez iki saat olarak yürütülmektedir. Modüler 

sağlık ünitesi tasarımı projesi için 4 haftalık bir zaman dilimi ayrılmış, 8 saati kapsayan ders planı 

uygulanmıştır. Stüdyo çalışma süreci kapsamında dikkate alınan başlıca tasarım ölçütleri Şekil 1’de de 

gösterilmiştir. Bu tasarım ölçütlerinin ilerleyiş kurgusu belirli bir sırada değerlendirilerek stüdyo çalışma 

süreci yönetilmiştir. 

Şekil 1. Stüdyo Çalışma Süreci İşleyişi (Yorgancıoğlu ve Güray (2016)’dan uyarlanarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur) 

Stüdyo çalışma sürecinin ilk aşaması bağlam ile başlamış, sonrasında sırayla işlev, kütle üzerinde çalışılmış ve 

projelendirme yapılmıştır. Çalışmada yer alan aşamalara ait açıklamalara ve bu aşamalarda öğrencinin 

gerçekleştirdiği uygulamalara aşağıda yer verilmiştir. 

 

• Birinci Aşama: Bağlama İlişkin Bilgiler 

İlk hafta çalışma kapsamında yapılan canlı-cansız varlıkların araştırmaları sonucunda elde edilen ve doğadan 

esinlenilen tasarım yaklaşımını destekleyen nesnelerin, tasarıma nasıl entegre edilebileceğine dair sınıf içi 

tartışmalar yürütülmüştür. Bağlamla elde edilecek diyaloğun şekillenmesi amacıyla öğrencilerin seçmiş 

oldukları nesnelerin incelenmesi, planlanacak modüler sağlık ünitelerinin mimari yapısının nasıl 

oluşturulabileceği, seçilen nesnelerin özelliklerinden yola çıkarak tasarıma nasıl girdi sağlanabileceği ile ilgili 
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değerlendirmeler yapılarak nesnelere karar verilmiştir. Karar verilen nesneler arasında “çınar yaprağı”, 

“denizatı”, “salyangoz kabuğu”, “kar tanesi”, “lotus çiçeği”, “arı peteği” ve “akçaağaç yaprağı” bulunmaktadır 

(Görsel 11). 

Görsel 11. Stüdyo Çalışma Sürecinde Doğadan Esinlenilen Nesneler 

 
• İkinci Aşama: İşleve İlişkin Bilgiler 

İkinci haftada modüler sağlık ünitelerinin işlevi üzerinde durularak, ünitelerin seviyelerine göre kullanıcı 

grupları için optimum düzeyde mekânsal gereksinimlerin ne olduğu belirlenmiş, ünitelerde yer alacak bölüm 

ve birimlerin fonksiyonlarının minimum alanda maksimum fayda sağlayacak şekilde kurgulanmasına yönelik 

bir program oluşturulmuştur. Seviye I için yer alacak mekânsal kurguda gerekli hareketli ve sabit ekipmanlarla 

birlikte, acil müdahale alanları, bekleme alanları, müşahede alanları, laboratuvar, ıslak hacimler, personel 

dinlenme, kafeterya gibi bölümler yer almaktadır. Ayrıca Covid-19 veya benzeri salgın zamanlarında ortaya 

çıkabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere, gerekli sağlık hizmetlerini karşılayabilecek ünitelerin 

tasarımları da bu grup altında ele alan projeler de bulunmaktadır. Bu birimlere ait mekânlar ise danışma, 

bekleme alanları, test alanları, laboratuvar, sağlık personeli alanları ve karantina alanlarıdır. Seviye II’de ise, 

sadece Seviye I’de yer alan birimlerle birlikte ameliyathane, cerrahi, radyoloji, yoğun bakım üniteleri gibi 

çeşitli hasta bakım birimlerini de bünyesinde barındıran 50 ile 100 yatak kapasiteli sağlık alanları tasarım 

kurgusu yapılmıştır. 

 

• Üçüncü Aşama: Kütleye İlişkin Bilgiler 

Üçüncü haftada modüllerin oluşturulması için fikirler tartışılarak, ilk haftada belirlenen nesnelerin kütlesel 

birimleri kurgulanmıştır. Kurgusu yapılan birimlerin alansal program bazında bir araya nasıl getirilebileceği 
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konusunda ilgili geometri ve mekânsal organizasyon alternatifleri üzerinde durulmuştur. Birimlerin 

oluşturulmasında mekânsal program ve kullanıcı gereksinimleri dikkate alınarak ekleme veya eksiltme yoluyla 

ortaya konan kütle birleşimleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmış; böylece önce kütlesel olarak birim 

modülleri, daha sonra da modüller aracılığıyla tasarımların bütünsel yapısı hazırlanmıştır. Sonraki aşamada 

birimlerin seçilen nesnelere uygun kütlesel maketleri yapılmıştır. Tablo 1’de öğrencilere ait uygulamalar 

görülmektedir. 

 
Tablo 1. Öğrenci Çalışmalarına İlişkin Uygulamalar (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

NESNE: ÇINAR YAPRAĞI 
 

 

 
Çınar yaprağındaki kılcal damarlar 
incelendiğinde birbirinden farklı ve dengeli 
olarak bir araya geldiği görülmüştür. Bu 
sebeple çınar yaprağından esinlenerek 
ortaya konan modüler sağlık ünitesinin 
tasarımı bu prensibe göre 
değerlendirilmiştir. 

NESNE: DENİZATI 
 

 

 

 
Canlı bir varlık olan denizatının analitik ve 
geometrik yapısı değerlendirildiğinde 
vücut yapısının spiral bir şekle sahip 
olduğu görülmüştür. Sağlık ünitesini 
oluşturan modüller de, denizatının 
vücudundaki spiral şeklin çizgisel düzeni ile 
bir araya gelerek bütünü oluşturmuştur. 
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NESNE: SALYANGOZ KABUĞU 
 

 
 
 

Salyangoz kabuğunun dizilimleri 
incelendiğinde kabukta yer alan 
odacıkların birbiri ardına doğru 
genişleyerek devam ettiği ve geometride 
altın oran olarak bilinen spiral bir düzene 
sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle 
salyangozdan esinlenecek olan modüler 
sağlık ünitesinin tasarımı da bu prensibe 
göre değerlendirilmiştir. 
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NESNE: KAR TANESİ 

 

 

 
Kar tanelerinin dizilimleri incelendiğinde 
tek bir merkezden dağılım olduğu 
görülmüş; kar tanesinden esinlenecek olan 
modüler sağlık ünitesinin tasarımı bu 
prensibe göre değerlendirilmiştir. 

NESNE: LOTUS ÇİÇEĞİ 
 

 

Lotus bitkisinin taç yaprakları 
incelendiğinde dışa doğru uzanan kanat 
biçiminde bir dizilim gösterdiği 
görülmüştür. Bu nedenle lotus çiçeği 
formundan esinlenecek olan modüler 
sağlık ünitesinin tasarımı bu prensibe göre 
değerlendirilmiştir. 



 

  
 

• Dördüncü Aşama: Projelendirme 

Sağlık ünitelerinin projelendirilme sürecinde, mekânsal organizasyona göre birimlerin kolaylıkla bir araya 

gelebilmeleri için birleşimlerini sağlayacak hafif ve pratik malzeme ve strüktür kararları alınmıştır. Birimlerin 

cephelerinde metal malzeme ve duvarlarında da küflenmeye karşı alçıpan uygulama seçimleri yapılmıştır. 

Sağlık ünitelerinin strüktüründe ise birimlerin modüler olma ve tekrar edebilme özelliği sayesinde çoğalarak 

ya da bir araya gelerek yeni bir bütünselliğe ulaşabilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Birimlerin 

oluşturulmasında kullanıcı gereksinimleri gözetilmiştir. Kullanıcı gereksinimleri ise ilgili seviye grupları için 

gerekli olan (Seviye I ve Seviye II) sağlık bakım alanlarına yönelik gerçekleştirilecek sağlık hizmeti 

faaliyetlerinin kurgusu ile doğrudan ilişkilidir. Sağlık modüllerinin birleşimlerinde hasta bakım alanları, sağlık 

personeli odaları, personel dinlenme alanları optimum düzeyde kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

düzenlenmiştir. Ayrıca tasarımlarda bol havalandırma ve doğal ışık gibi çevresel konforun yanı sıra ve 

mahremiyet gibi kullanıcı gereksinimleri de dikkate alınmıştır. 

132 NESNE: AKÇAAĞAÇ YAPRAĞI 
 

 

Akçaağaç yaprağının dokusal yapısı 
değerlendirildiğinde birbirinden farklı 
birimlerin bir araya gelerek simetrik ve 
dengeli bir bütünü oluşturduğu 
görülmüştür. Yaprağın yapısında irili ufaklı 
damarlar birbirine bağlanmıştır. Yapraktan 
esinlenecek olan modüler sağlık ünitesinin 
tasarımı bu prensibe göre 
değerlendirilmiştir. 

NESNE: ARI PETEĞİ 
 

 

 

Arı kovanlarındaki altıgen petek dizilimleri 
incelendiğinde maksimum düzeyde 
işlevsel özellik gösterdiği görülmüştür. Bu 
nedenle arı peteği formundan esinlenen 
farklı 2 adet modüler sağlık ünitesinin 
tasarımı bu prensibe göre 
değerlendirilmiştir. 

 



 

1. Proje 

 

Görsel 12. 1.Proje ait teknik çizimler ve üç boyutlu görseller (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

 
Bu tasarım 500cm x 1000cm’lik 25 adet dikdörtgen formda modülün birbirine eklemlenmesi ile 

oluşturulmuştur. Modüllerin bütün olarak biçimlenişinde birimler arası ilişkinin çınar yaprağının kılcal 

damarlarından esinlenmesi etkili olmuştur. Ünitelerin tasarımı Seviye 1’de yer alan mekân gereksinimlerine 

göre yapılmıştır. Proje zemin kat planı, birinci kat planı ve ikinci kat planı olmak üzere toplam üç kattan 

oluşmaktadır. Zemin katta; hasta sağlık bakım alanları ve sağlık personeli alanları çözümlenmiştir. Birinci 

katta ise; laboratuvar ile ilgili olan birimlerle birlikte, personele ait dinlenme mekânı bulunmaktadır. 

2. Proje 

Bu tasarımda yer alan modüller denizatının vücut yapısındaki spiral biçimlerin sadeleştirilmesi ile 

oluşturulmuştur. Projede toplamda 11 adet 400cm x 800 cm ve 400 cm x 600 cm olmak üzere 2 tip dikdörtgen 

133 



 

formlu modüler yapı bulunmaktadır. Projede yer alan birimler Seviye 1’e göre tasarlanmış, ünitelerin modüler 

olması nedeniyle acil durumlarda da istenilen miktarda çoğaltılabilecek esnek tasarım kararları göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Görsel 13. 2.Proje ait teknik çizim ve üç boyutlu görseller (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 
 

3. Proje 

Bu tasarım salyangoz kabuğunun geometrik dizilim ilkesinden yola çıkılarak kurgulanmıştır. Projede modüler 

sağlık ünitesinin merkezinden başlayarak giderek büyüyen eğrisel hacimler oluşturulmuştur. Tasarımda yer 

alan sağlık alanları ise Seviye I’e göre yapılmıştır. Proje zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam iki kattan 

oluşmaktadır. Zemin katta danışma, bekleme, acil müdahale alanı, muayene alanları, sağlık personeli odaları, 

kafe, laboratuvar ve ıslak hacim mekânları; birinci katta ise gerekli durumlarda hastanın kalabileceği hasta 

bakım alanları (solda), sağlık personeli odaları ve diğer tıbbi depo birimleri (sağda) yer almaktadır. 
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Görsel 14. 3.Proje ait teknik çizim ve üç boyutlu görseller (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

 
4. Proje 

Bir kenarı 800 cm olan altıgen formda modüllerden oluşan yapıda toplam 20 modül bulunmaktadır. 

Planlamada yer alan altıgen modüller tek bir merkezden dağılmaktadır. Projenin sağ ve orta kısmında olan 15 

modül Seviye II’ye göre kurgulanmıştır. Projenin en sağında yer alan modülde danışma, acil müdahale, 

muayene odaları, gözlem odaları, bilgisayarlı tomografi odası ve depolar yer almaktadır. Orta kısımda 

bulunan modüllerin alt kısmında ameliyathane, yoğun bakım alanları, hasta bakım alanları bulunmakta olup, 

üst bölümdeki modülde muayene alanları, röntgen ultrason ve kafe gibi mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca 

planlamanın en solunda kalan altıgen 5 modül Covid-19 vb. salgın zamanlarında gerekli sağlık hizmeti 

verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu alanlar oluşabilecek herhangi bir kontaminasyonun önlenmesi 

amacıyladiğer sağlık bakım alanlarından ayrı tutulmuştur. Bu mekânlar danışma, bekleme, acil müdahale, test 

alanları, laboratuvar ve karantina alanlarına sahip birimlerden oluşmaktadır. 
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Görsel 15. 4.Proje ait teknik çizim ve üç boyutlu görseller (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

 
5. Proje 

Bu tasarımda lotus çiçeğinin taç yapraklarının dışa doğru uzanan kanat biçimindeki uzantıları ana birim 

modülün belirlenmesini sağlamıştır. Bu kanat biçimi tasarım kurgusunda toplam 8 adet olacak şekilde 

kullanılmıştır. Ünite Seviye I’e göre tasarlanmıştır ve zemin kat ile birinci kat olmak üzere toplam iki katlıdır. 

Zemin katta acil müdahale, hasta muayene odaları, sağlık personeli odaları, tıbbi malzeme deposu ve ıslak 

hacimler yer almaktadır. Birinci katta ise; muayene odaları, laboratuvar ve personel dinlenme mekânları 

bulunmaktadır. 
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Görsel 16. 5.Proje ait teknik çizim ve üç boyutlu görseller (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 
 

6. Proje 
 

Görsel 17. 6.Proje ait teknik çizim ve üç boyutlu görseller (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 
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Akçaağaç yaprağının dokusal biçiminden esinlenilerek tasarlanan proje, farklı boyutlara sahip 13 adet 

dikdörtgen modülden meydana gelmiştir. Bu tasarımda kütlelerin bir araya gelmesiyle simetrik ve dengeli bir 

bütün oluşturulmuştur. Projeye ait mekânsal birimler Seviye I ve Covid-19 mekânlarının tasarım özelliklerine 

göre oluşturulmuştur. Tasarımda Covid-19 mekânlarının diğer sağlık bakım hizmetleri ile bir arada 

olmasından kaçınılmış ve planlamada ayrı kütleler olarak düşünülmüştür. Yukarıdaki şekilde verilmiş olan 

planda mavi alanlar Covid-19 salgın mekânlarını, yeşil alanlar ise Seviye I düzeyine ilişkin mekânları ifade 

etmektedir. 

 

7. Proje 
 

Görsel 18. 7.Proje ait teknik çizim ve üç boyutlu görseller (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

Bu tasarımlarda modüler tasarım anlayışı ile daha az malzeme harcanılarak en uygun seviyede hacimler 

oluşturabilmek amacı ön planda tutulmuş, bu sebeple arı peteklerinin altıgen formundan yola çıkılarak 2 adet 

tasarım gerçekleştirilmiştir. Birinci tasarıma ait projenin modülünü 3 adet altıgen form oluşturmaktadır. Bir 

kenarı 600 cm olan üçlü petek formlar birleşerek diğer hacimleri oluşturmaktadır. Projeler tek katlı planlama 

kurgusuna sahiptir. Üniteler Seviye I’e göre tasarlanmıştır. Şekildeki sağ üst tarafta yer alan sarı renkli 

alandaki birimlerde laboratuvar, personel dinlenme, malzeme ve ilaç depoları yer almaktadır. Geriye kalan 

birimler ise acil müdahale, gözlem, muayene ve doktor odalarından oluşmaktadır. İkinci tasarıma ait proje 

(sağda) ise Seviye I’e göre planlanan bir kenarı 500 cm olan altıgenlerden oluşmaktadır. 
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5. Sonuç 

Günümüzde küresel anlamda sağlık hizmeti sunumlarında oldukça ciddi krize neden olan Covid-19 pandemisi 

hastanelerin genişletilmesine, test alanları, karantina üniteleri gibi sağlık hizmetleri alt yapılanmalarında farklı 

gereksinimlerin oluşmasına neden olmuştur. Öte yandan Covid-19 pandemisi bittiğinde gelecek yıllarda da 

muhtemelen Covid-19’dan farklı yeni salgınlarla karşılaşma olasılığı uzmanlar tarafından sıkça dile getirilen 

bir konudur. Dolayısıyla mevcut hastanelerin olası bir salgın sürecinde sağlık hizmeti sunumlarına nasıl cevap 

verebileceği bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle en az düzeyde en fazla fonksiyonun 

gerçekleştirilebileceği, üretken, daha fazla tasarım esnekliğine sahip modüler sağlık ünitelerinin gelecekte 

karşılaşılması muhtemel salgınlara karşı birer can simidi olacağı ortadadır. Bu çalışma kapsamında bir stüdyo 

deneyimi olarak, doğanın kusursuz düzeninden yola çıkarak minimum seviyede maksimum işlevselliği 

gerçekleştirecek mekânsal kurguya sahip modüler sağlık üniteleri tasarlanmıştır. Stüdyo çalışmasının ilk 

sürecinde yapılan canlı cansız varlıkların seçimlerinden de anlaşılacağı gibi öğrencilerin nesneleri belirlemede 

ve bunu bir mekânsal tasarım kurgusu olarak düzenlemede zorluk yaşamadıkları, doğadaki düzenden 

kolaylıkla yararlandıkları görülmüştür. Doğa-tasarım etkileşimi kapsamında öğrenciler örüntüleri biçimsel 

yaklaşımla değerlendirmişlerdir. Tasarımlarda öncelikle doğadaki örüntülerden yola çıkılarak modülleri 

oluşturmuş ve bu modüllerin bir araya gelmesi ile de yapı tasarımı bütüncül nitelikte kurgulanmıştır. Doğa- 

etkileşimli tasarımların mimari tasarım planlama süreçlerinde öğrencilerin formların ortaya çıkmasına katkı 

sağladığı izlenmiştir. Bu stüdyo deneyiminde tasarlanan modüler sağlık ünitelerinin içerisinde yer alan 

mekânların tasarım kurgularında doğadaki düzenden faydalanılarak, kullanıcılar tarafından en az alanda, en 

fazla işlevin gerçekleştirilebileceği hacimler ortaya konulmuştur. Ayrıca gelecekte karşılaşılması muhtemel 

bir salgın durumunda modüllerin kolaylıkla eklenebilme özelliği ile kazandığı esneklik sayesinde sağlık hizmeti 

alanları büyütülerek, olası olumsuz durumlar önüne geçebilmek mümkün olacaktır. 

Çalışma kapsamında elde edilen en önemli çıkarımlardan biri doğadan esinlenilen tasarım yaklaşımı ile 

modüler ünite tasarımlarında alternatif mekânsal tasarım kurgularının elde edilebileceğidir. Elde edilen 

projelerden farklı tasarım yaklaşımlarının mimari tasarım eğitimi sürecinde ele alınıp değerlendirilmesi, 

öğrenciler üzerinde yenilikçi tasarım fikirlerin ortaya çıkmasında etkili bir faktör olacaktır. Bu bakımdan 

mimari tasarım sürecinin geliştirilebilmesi için farklı tasarım yaklaşımlarının mekânsal plan kurgulamaları ile 

entegre edilmesinin, öğrencilerin tasarım süreçlerinde yaratıcı fikirler ortaya çıkarmalarına katkı sağladığı 

sonucuna varılmıştır. 
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1. Giriş 

Türkiye’de birçok kent, tarih içinde etkin olmuş farklı uygarlıkların bıraktığı izler üzerinde kurulmuş ve 

gelişmiştir. Günümüz kent merkezlerindeki ticaret alanlarında belirgin olan bu izler, modern kentin gelişimini 

de etkilemektedir. Ancak gelişen teknoloji, sosyo-ekonomik ve idari yapı, bunlara bağlı olarak değişen 

kullanıcı gereksinmeleri, yeni kentsel mekânların oluşumuna yol açmıştır. Bu yeni mekânların büyük alan 

kullanımı gerektirmesi, genelde kent dışında bir yapılanma getirmiştir. Kent, merkezden dışa doğru gelişmiş, 

yaya ulaşım sınırları dışına taşmıştır. Kentsel mekânlar, kullanıcıların sosyal yaşamı için önemli buluşma 

noktalarıdır. Gereksinim duyulan her türlü objenin soyut ve somut alış verişlerinin gerçekleştiği, özel yaşama 

alanlarının dışında kalan mekânlardır. Bu kentsel mekânların barındırdıkları özellikler, kullanıcılarla olan 

etkileşimleri ve biçimlenmeleri, farklı disiplin ve uzmanlık alanlarının ilgisini çekmiş, araştırmalara konu 

olmuştur. 

Cullen tek bina ölçeğinde bir çalışmanın mimari olarak gerçekleşebileceği ancak, bir grup yapının bir araya 

gelmesiyle salt mimarlığın yapabileceğinden farklı bir sanattan söz etmektedir. Bu sanat, kent içinde yer alan 

doluluklar ve boşluklar ile bunlar arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Mekân tasarımlarında genellikle 

dolulukların tanımlanmasından dolayı, boşlukların kendiliğinden oluştuğu ifade edilmektedir (Bala 2003). 

Buradan da anlaşılacağı gibi kentsel mekânlar, tek bina ölçeğinde tasarlanan özel mekânlar arasında 

kendiliğinden oluşan alanlardır. Kentsel mekân kavramının anlaşılabilmesi ve tanımlanabilmesi için öncelikle 

“mekân” kavramının incelenmesi gerekmektedir. Mekân, kenstel dış mekânı oluşturan en küçük birimdir. Bu 

birimlerin bir araya gelmesi sonucunda kentsel dış mekânlar oluşmaktadır. Yani kentsel alanlarda birimden 

bütüne ulaşan ana kavram mekândır denebilir. 

Buradan hareketle yapılan çalışmada; bütünü oluşturan en küçük birim olan mekân kavramı üzerinden, 

geleneksel çarşıların oluşum sürecinin irdelenmesi, bu alanların en başta alınmış bir tasarım kararından mı 

yoksa kendiliğinden mi ortaya çıktığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Birim mekânların ve bu mekânlar 

sonrasında oluşmuş bedesten gibi yine kendi içinde birim kabul ettiğimiz yapıların, koskoca bir ticaret 

bölgesinin temelleri olduğu ve tüm alanın canlı bir organizma gibi hareket ettiğinin ortaya konması 

hedeflenmiştir. 
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Mekân Tanımları 

Mekân en basit tanımıyla, bir kişi veya grubun yeridir. İnsan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin yarattığı 

gereksinimlerin karşılandığı alandır. Sınırları, kapsadığı örgütlenmenin yapısına ve karakterine göre belirlenen 

bir boşluktur (Gür 1996). Burada anlatılmak istendiği gibi, kullanıcıların eylemlerini gerçekleştirdiği, yaşamak 

için gereksinim duyulan donatıların yer aldığı, sınırları olan bir uzay parçasıdır. Boşluk denilen kavramın üç 

boyutlu olduğu ve bir hacminin olduğu anlaşılmaktadır. Mekânın biçimlenmesi ve bu biçimlenmenin tanımı 

karmaşık bir durumdur. Bu nedenle günümüze kadar çok farklı tanımlar yapılmıştır. 

Başka bir tanımda ise mekân, insanın eylemlerini gerçekleştirdiği, sahiplenme duygusu yaratan, somut veya 

soyut olarak insanı çevreleyen, yatay ve düşey elemanları olan üç boyutlu bir düzenlemedir (Çakmaklı 1992). 

Bu tanımda da mekân, hacmi olan, yer kaplayan ve gereksinimlerin karşılandığı bir düzenleme olarak ele 

alınmıştır. Bu tanım, Gür’ün yaptığı basit tanımlama ile benzerlik göstermektedir. Mekân tanımlarının farklılık 

gösterdiği alan ise, yatay ve düşey elemanların, mekânın ölçülerinin, büyüklük değerlerinin kullanıcıya göre 

değişmesidir. Mekân, üç boyutlu elemanlarla sınırları çizilen bir yer olmakla beraber, kullanıcıların psikolojik 

ve toplumsal gereksinmelerine de cevap vermelidir. 

Joedicke, algılanan sınırlayıcı öğelerin yokluğu söz konusu olduğunda mekânın boşluk, buna karşı sınırlayıcı 

öğelerin aralıkları algılanamayacak kadar küçükse mekânın cisim olduğunu, dolayısı ile boşluk ve cismin 

mekân kavramının üst ve alt sınırları olarak kabul edilebileceğini bildirmektedir (Çınar 1994). Bu tanımda da 

yine mekân kavramının sınırlayıcı öğelerinin soyut veya somut olarak algılanabileceği, en küçük mekânın ise 

bir cisim olarak kabul edilebileceği, yalnızca insan algısı ile tanımlanan mekânın ise sınırlayıcı öğesinin boşluk 

olabileceği ve salt üç boyutlu somut düzlemlerden oluşma gerekliliği bulunmadığı ifade edilmektedir. 

Bu tanımlardan yola çıkılarak mekân kavramı yeniden ele alınırsa, kullanıcıların algıladıkları ve görsel olarak 

tamamlayabildikleri soyut veya somut düzlemlerden oluşan, yalnızca üç boyutlu değil, zaman-psikolojik- 

fizyolojik-toplumsal veriler ile çok boyutlu bir özellik gösteren ve her kullanıcıya göre değişen algısal ortamlar 

olduğu söylenebilir. 

Konuk (1979), mekânın insanların yaşadığı ya da algıladığı tüm eylemlerin geçtiği üç boyutlu ve zamansal 

özellik de taşıyan, dolayısı ile dördüncü boyutu da olan alanlar olarak oluştuğunu söylemektedir. Mekân 

kavramını yalnızca fizik kuramları ile ele almak yerine, konuya fiziki ve sosyal bir sistem bütünü içinde bakmak 

gerekir. Tanımlanabilen somut elemanların yanında, zaman kavramı ile birlikte değişen insan gereksinmeleri 

ve toplum yapısı da mekânı tanımlayan elemanlardır. Fiziksel mekânın tek başına bir ifadesi mümkün değildir. 
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Mekân olabilmesi, fiziksel yapının algılanmasına bağlıdır. Bu bağlamda, bir fiziki ortamın, kullanıcılar ile girdiği 

sosyal etkileşim ve ilişkiler bütünü sonrasında, boşluk olmaktan çıkıp bir mekân olabileceği söylenebilir. Bu 

çalışmada sözü edilen mekân kavramı, boşluğun çok boyutlu olarak algılanması sonrasında oluşan, 

kullanıcılara çeşitli zaman dilimlerinde farklı duygular yaşatan ortamları ifade etmektedir. Gereksinmeler 

sonrasında biçimlenen, bu biçimlenme sonrasında ortaya çıkan psikolojik tepkiler ile yeni gereksinmeler 

doğuran ve sürekli bir döngü içinde değişen boşluklar mekân olarak tanımlanabilir (Şekil 1). 

Şekil 1. Mekânın biçimlenişi (Çakmaklı, 1992) 

 
Kentsel Dış Mekân Kavramı 

Dış mekânlar, iç mekânlar haricinde kalan alanlar olarak tanımlanmaktadır. Özel mekânlar dışında kalan tüm 

alanlar, kentsel alanlardır. Ancak binaların çevrelediği, tanımlı yüzeyleri ve düzlemleri olan bölümler ise 

kentsel mekân olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, mekân olabilmesi için algılama ve çok boyutluluk önem 

kazanmaktadır. Mekân kavramı içinde yer alan kentsel mekân, farklı uzmanlarca tanımlanmıştır. Bala’nın 

(2003) da aktardığı gibi, Endüstri Devrimi’nden önce, binalar arasında kalan alanların, en az binalar kadar 

önem verilerek tasarlandığı, iyi tanımlanan doluluk-boşluk ilişkileri ile estetik nitelikleri yüksek mekânlar 

oluşturulduğu konusunda birçok kuramcı fikir birliğine varmıştır. Bu araştırmalarda, modern kentlerin eski 

kentler kadar estetik olamadığı, binalar arasında kalan kentsel arayüzler de denilebilecek kentsel mekânların 

çeşitli sorunlar içerdiği ifade edilmektedir. 

Bala (2003) ile aynı görüşleri paylaşan diğer bir araştırmada da, mimari mekân ve kentsel mekân arasındaki 

sürekliliğin modern kentlerde yok olduğu bildirilmiştir (Öksüz 2004). Bağımsız olarak binalara gösterilen ilgiye 
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karşın, binalar arasında kalan mekânların nitelik ve örgütlenmesi şansa bırakılmıştır. Chermayeff ve 

Alexander’in bu kentsel arayüzler için, “planlamadan arda kalan” alanlar dediği aktarılmaktadır (Bala 2003). 

İçinde yaşadığımız ancak farkında olmadığımız, tanımlama gereksinimi duymadığımız bu alanlar, tüm 

kullanıcıların bildiği, kentsel mekân denilen kent kesitleridir. Tek yapı ölçeğindeki yaklaşımlar ve mimarlığın 

bireysel gösteri öğesi olarak gerçekleştirilmesi, kentin bu noktalarının zayıflamasına, tanımsız ve algılaması 

zor boyutlara sahip yerler olmasına yol açmıştır. Modern kent, insanı toplu halde yaşama gereksiniminden 

yoksun bırakarak, içine kapanmaya itmiş, teknolojinin de bu yönde gelişmesi ile iç mekânda oluşan 

gereksinimlerle mekân yeniden biçimlenmiştir. Kullanıcılar artık kentin zorunlu noktaları dışında, diğer 

mekânlarını kullanma gereksinimi duymamaktadır. 

Geçmiş ve günümüz kentleri arasındaki kentsel mekân farklılıklarından ve düzenlemelerinden söz ederken 

kentsel mekân kavramı daha iyi anlaşılmaktadır. Kuramsal yaklaşımların somut ifadeleri, kentin içinde anlam 

kazanmaktadır. Yine de kentsel mekânın basit tanımlarına göz atmak yararlı olacaktır. 

Kentsel mekân, kentin binalarla tanımlanan ancak binalar dışında kalan bölümleridir. Kent kullanıcılarının 

eylemleri ve gereksinmeleri doğrultusunda aydınlatma, havalandırma, mikroklima, ses düzeni, korunma ve 

sığınma olanakları da sağlayan üç boyutlu düzenlemelerdir (Çakmaklı 1992). Diğer bir araştırmada Eşkinat’ın 

kentsel mekânı, kentin insan yaşantısının öznel ve psikolojik süreçlerinin geçtiği, duygusal algı ve 

deneyimlerin bilince, kişiliğe ve anılara dönüştüğü yerler olarak tanımladığı aktarılmıştır (Öksüz 2004). 

Konuk (1979), kentsel mekânı yapıların dışında kalan, tüm kentsel olayların gerçekleştiği, kentliler tarafından 

algılanan alanların tümü olarak tanımlamıştır. Tanımların ortak noktası, binaların dışında kalan alanlar 

olmasıdır. Bunun yanında temel mekân tanımının içinde yer alan zaman ve algılama gibi çok boyutlu özellikleri 

de barındırmaktadır. Kentsel mekânların kent kullanıcıları için psikolojik etkilerinin büyük olması 

kaçınılmazdır. Ancak kentsel mekânların iç mekân gibi psikolojik etkilere göre yeniden biçimlenmesi daha 

zordur. Kentsel mekânların oluşturulması yasal zorunluluklar ve süreçler ile ilgilidir. Bala (2003), hazırladığı 

bilimsel çalışmada bu kentsel mekânları, binalar arasında kalması ve kentin görünen yüzü olması nedeniyle, 

kentsel arayüzler olarak adlandırmıştır. Daha önce bu konu ile ilgilenen diğer kuramcılar da aynı tanımı 

kullanmışlardır. Bu kentsel arayüzler veya kentsel mekânlar, kendisini oluşturan sınırlayıcı öğeler ve bu 

öğelerin özelliklerine göre değerlendirilebilir. 

Mekân ve Kentsel Dış Mekân ile ilgili verilen tüm bilgiler ışığında Geleneksel Osmanlı Ticaret Merkezleri, 

kentsel dış mekân örgütlenmesi açısından incelendiğinde, günümüze ulaşan alanların kendiliğinden zaman 
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içinde birim bir mekândan bütüne doğru gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yazının sonuç bölümünde de 

değinildiği gibi aslında baştan tasarlanan bir kentsel dış mekân değil, birim mekândan türeyen bir yapılar 

bütünüdür. Konuyu daha iyi anlamak için Geleneksel Osmanlı Ticaret Merkezlerini oluşturan birim mekânları 

kısaca incelemek yararlı olacaktır. 

Osmanlıda Mekân Örgütlenmesi ve Tarihi Çarşıları Oluşturan Birim Mekânlar 

Kent içindeki ticaret merkezinin, dini yapılardan ayrıştırılmadığı, dinsel kent merkezinin dünyevi kent ile farklı 

yerlerde yer almadığı, aksine birbirlerini beslemek ve geliştirmek üzere bir arada planlandığı anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda, Osmanlı dönemi kentlerindeki temel planlama ilkeleri de, ticaret merkezi ve dini yapıların bir 

arada düşünülmesi konusu irdelenerek anlaşılabilir. Kentin kuruluşu ve gelişimi için öncelikle cami, medrese 

gibi dini ve kültürel yapılar, sonrasında han, bedesten gibi ticari yapılar, sonra da hem İslam dininin 

gerektirdiği temizlik olgusu açısından dini bir gereklilik yapısı hem de gelir getirici özellikleri nedeniyle hamam 

gibi binalar yaptırılmıştır. Böylece, kent merkezinin oluşması sağlanmış, bu merkez çevresinde farklı 

mekânların ortaya çıkmasına ve kentin gelişmesine olanak tanınmıştır. Kent merkezinin planlanması, dini ve 

ticari alanların oluşturulması, kentin kendiliğinden bu merkez çevresinde yayılmasına ve gelişmesine yol 

açmıştır. Belli bir merkezin tanımlanması, zamanla çevresinde gelişecek diğer yapılar ile birlikte kentin 

gelişimini yönlendirmiştir. Tanımlanan yapıların birbirleri ile ilişkileri, ticaretin gelişimini sağlayacak şekilde, 

kullanıcıların kolay ulaşabilmesi düşünülerek şekillendirilmiştir. Edinilen bilgiler ışığında, Osmanlı dönemi 

kentlerinde merkezin nasıl şekillendiğini şematik olarak göstermek, ticari aksların gelişimini açıklayabilmek 

için önemlidir (Şekil 2). 
 

Şekil 2. Osmanlı kentlerinde merkez oluşumunun şematik ifadesi (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 
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Kentlilerin sosyal yaşamı düşünülerek yerleştirilen binaların arasında sistematik ilişkiler bulunmaktadır. 

Kullanıcıların manevi duygularına ve gereksinimlerine yanıt veren cami ve dini konularda bilgiler 

edinilebilecek medrese, imaret gibi yapıların olması, yoğun kullanıma sahne olacak bir mekân yaratmıştır. 

Namaz zamanları gibi periyodik dilimlerde daha yoğun kullanım olduğu varsayılarak, kullanıcıların bu 

mekânlara uzak noktalardan gelmesi nedeniyle, temel ve özel gereksinimlerin karşılandığı ticaret 

mekânlarının yakınlarda olması önemli bir tasarım ilkesi ve avantaj olmuştur. Esnafın ticari eylemlerini 

sürdürebilmesi için gerekli en temel öğe olan müşteri kitlesi, kendiliğinden oluşmuş, aynı zamanda ticari 

mekânların kira gelirleri, dini mekânların gereksinimlerini karşılamakta kullanılmıştır. Tarihsel süreç içinde, 

planlanan kent merkezinde birbirlerini besleyen farklı işlevdeki yapılar arasında bağlantıyı sağlayan sokaklar 

önem kazanmıştır. Bu sokakların da ticari anlamda kullanılması, yapısal olarak daha basit ancak kullanıcıya 

direkt olarak ulaşan ticaret mekânlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu ticaret mekânlarının zamanla çoğalması 

sonucunda, dini ve ana ticari yapıların arasında mekânsal olarak bağlantı kuran ayrı bir ticaret aksı ortaya 

çıkmıştır (Şekil 3). 

Şekil 3. Osmanlı kent merkezi ve ticaret aksları oluşumu şematik ifadesi (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

Bu yapılar bütününü oluşturan en küçük mekân dükkân yapısıdır. Dükkânların bir arada olduğu ve özelleşmiş 

bir sektöre hizmet eden diğer bir yapı ise Han yapısıdır. Bu yapıların dışında şimdiki borsa niteliği de bulunan 

ve merkezi konumda çevresini besleyen en önemli yapı ise bedestendir. Bütüne ulaştıran ve tarihi ticaret 

bölgelerinin oluşmasında en önemli rolü oynayan dükkân ve bedesten yapısı ayrıca incelenmelidir. 
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▪ Dükkân 

Dükkân, ticaret eyleminin gerçekleştirildiği, kapısı doğrudan çarşıya, caddeye, sokağa veya bir pasaja açılan 

ve içinde perakende satış veya küçük mal üretimi yapılan mekânlar olarak tanımlanmıştır (Hasol 1995). 

Ticaret yapılan en küçük birim olan dükkân, yalnızca ticarete sahne olabildiği gibi, satılacak malların üretildiği, 

ahşap ya da kâgir malzemeden yapılmış, çoğunlukla tek cepheli ünitelerdir. Dükkânlar bir sokağın iki tarafında 

açık olarak yer alabildiği gibi, arasta, han ve bedesten gibi ticari binalarda kapalı olarak da bulunabilir (Akozan 

1979)(Şekil 4). 

 
Şekil 4. Tipik dükkân mekânını anlatan şematik gösterim (Küçükkömürcü 2005) 

Tanımlardan da anlaşıldığı üzere çarşılar, yoğun olarak kullanılan sokaklar üzerinde, zaman içinde gelişen 

dükkânların bütünü olarak değerlendirilebilir. Sokakları oluşturan sınırların, çevredeki bina yüzeyleri olduğu 

düşünülürse, çarşıların yapıldığı dönemde var olan yapıların dış yüzeylerine yaslanan dükkânlardan oluştuğu, 

başka bir deyişle, zaman içinde yapılan temel ticaret mekânlarından arta kalan, bu mekânları birbirine 

bağlayan sokaklar üzerinde kendiliğinden gelişen ticaret alanları olduğu söylenebilir. 

Küçük ticari birimler olan dükkânların, bir araya gelerek, sokak boyunca ilerlemesi, geleneksel Osmanlı 

dönemi kentlerinde, yaya ticaret akslarının oluşmasını sağlamıştır. Tarihsel süreç içinde, incelenen han, 

bedesten, arasta gibi yapıların, kent merkezinde konumlanmasından sonra, arada kalan mekânların da ticaret 

işleviyle kullanılması mümkün olmuştur. 
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▪ Bedesten 

Bedesten sözcüğü, Arapça bez ya da bez satan kişi anlamına gelen, “Beziistan” ve “Bazzazistan” 

sözcüklerinden türetilmiş, kumaş, bez ve çok değerli malların satıldığı mekânlar için kullanılmıştır (Pakalın 

1983). Roma kentlerindeki bazilikanın işlevini gerçekleştiren bedestenin, Osmanlı döneminde bir tür borsa 

işlevi gören üstü örtülü çok kubbeli, dikdörtgen planlı bir yapı olduğu belirtilmektedir (Ataman 2000). Genel 

olarak ince uzun, dikdörtgen planlı olarak görülen bedesten yapıları, Doğru’ya (1995) göre, silah, kumaş, 

değerli eşya gibi malların satıldığı, üstü örtülü, korunaklı kâgir çarşılara verilen bir isimdir (Şekil 5). 

Şekil 5. Tipik bir bedestenin şematik gösterimi (Küçükkömürcü 2005) 

Kentin asıl kapalı çarşısını oluşturan bu yapılar, büyük ve uluslararası ticaretin gerçekleştirildiği, kentin önemli 

ticaret adamlarının kullandığı mekânlardır (Doğru 1995). Bu yapılarda da han yapılarında görüldüğü üzere, 

dış duvarlarında dükkân sıraları olduğu belirtilmektedir (Ataman 2000). Bedesten yapısının kent için önemi, 

ticareti yapılan malların değerinden ve farklı ülkeler ile oluşacak ticari ilişkilere katkısından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca kent halkının değerli eşyalarını ve paralarını sakladıkları, bunları değerlendirdikleri 

bir banka veya borsa işlevi de gördüğü belirtilmektedir. (Ceylan 1989). Bedesten yapılarında ticareti yapılan 

malların üretildiği mekânların, bedesten çevresinde yer aldığı gözlenmektedir. Buradan hareketle, ticaret ve 

üretim mekânlarının işlevsel olarak birbirlerine yakın bir şekilde konumlandığı, ticaret bölgesinin 

oluşumunda, üretime dayalı bir çeşitlenme olduğu, üretim alanlarının bu malların satıldığı ticari mekânlar 

çevresinde kurgulandığı söylenebilir. 

Plan şeması incelendiğinde, bedestenin iç mekânının kapalı bir avlu çevresinde sıralanan birimlerden 

oluştuğu, bunun yanında dış yüzeyinde de sıralı dükkânların olduğu görülmektedir. Çalışmada, yaya ticaret 

akslarının oluşumu incelendiği için, dışarıda konumlanan dükkân sıraları önem kazanmaktadır. Bu dükkânlar, 

bir aks tanımlayarak, yönlendirici etkide bulunmakta, zamanla diğer yapılar arasında bağlantıyı sağlayan 

yollar üzerinde dükkânlardan oluşan bir kentsel mekân oluşturmaktadır. 
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Bursa Örneği 

Bursa kenti, Osmanlılar tarafından alındığı zaman, surlar dışında yoğun bir yerleşimin olmaması, geleneksel 

çarşı bölgesinin boş bir alana kurulmasını sağlamış, konumlanma özelliklerinin dışında, çarşının kendi içinde 

herhangi bir engel olmadan gelişmesine olanak vermiştir. Sultan Orhan’ın sonradan giderek gelişen çarşı 

bölgesinin nüvesini oluşturan külliyesi için seçilen yer, surlara yakın olması nedeniyle güvenli, topoğrafik 

özellikleri ile yerleşmeye uygun olduğu için tercih edilmiştir (Cezar 1985). Bursa kentinin şekillenmesinde, 

Orhan Bey ile başlayan ve sonraki dört sultan tarafından yapılmasına devam edilen külliyeler etkili olmuştur. 

Bu külliyeler çevresinde konut ve ticaret alanları oluşmuş, Orhan Bey sonrasında tahta çıkan diğer sultanların 

kent merkezindeki mevcut yapıları onarmaları ve yeni yapı yaptırmaları sonrasında, kent merkezi ve ticaret 

alanları gelişimini sürdürmüştür (Dostoğlu 2001). 

Bursa kenti ve Bursa Geleneksel Ticaret Alanı ile ilgili kaynaklar ve hazırlanan haritalar (BKTVKK Arşivi) 

incelendiğinde, kentin gelişim hareketleri, ticaret bölgesinin oluşmasında etkili rol oynayan yapılar, bu 

yapıların yapıldığı dönemler ve çarşıya olan etkileri net bir şekilde görülmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, 

yapıların hangi dönemde yapıldığı konusunda bir araştırma gerçekleştirilmiş, tarihsel sıra ile incelenerek 

Bursa Geleneksel Ticaret Merkezini oluşturan 18 önemli yapı ile ilgili bir tablo oluşturulmuştur (Tablo 1). 

Hazırlanan tablo, ticaret bölgesinin günümüze kadar olan süreçte gösterdiği değişim ve çalışmanın ilgili 

bölümlerinde ortaya konan Osmanlı kent planlama ilkeleri hakkında bilgi vermektedir. 

Tablo 1. Dönemlerine göre Geleneksel Ticaret Bölgesi’ni oluşturan önemli yapılar 

(Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

YAPI NO YAPI ADI YILI YAPIM DÖNEMİ 

1 ORHAN CAMİ 1339  
ORHAN GAZİ (1326-1359) 2 EMİR HANI 1339 

3 BEY (ORHAN) HAMAMI 1339 

4 KAPAN HANI 1359+ 
I. MURAD (1359-1389) 

5 NALINCILAR HAMAMI 1389 

6 ULU CAMİ 1399  
 

I. BAYEZİD (1389-1402) 
7 BEDESTEN 1400 

8 
ŞENGÜL HAMAMI 

1400 
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Orhan Bey tarafından yaptırılan binalardan başlayarak, II. Bayezid dönemine kadar uzanan süreçte, ticaret 

alanının temel yapıları incelenmiş, geleneksel yaya ticaret aksının oluşma biçimi, Bursa kenti için hazırlanan 

eski haritalar üzerinde gösterilerek, bugünün durumu ile karşılaştırılmıştır (Görsel 1). Binaların yapım 

sırasından da anlaşılacağı gibi, Osmanlı Devleti’nin başındaki Sultan tarafından öncelikle dini bir yapı 

yaptırıldığı, yakınında bir ticaret yapısı ve bir hamam inşa edildiği, daha sonra ise diğer ticaret alanlarının 

oluştuğu gözlemlenmektedir. Bursa kenti bütününde, sultanlar tarafından yaptırılan külliye oluşumları, 

kentin gelişim yönünü tariflemiş, kentin bu külliyeler çevresinde gelişmesini sağlamıştır. Geleneksel Ticaret 

Merkezi içinde de aynı oluşum gözlenmiş, dini ve ticari yapı gruplarının dönemsel olarak bir arada 

kurgulandığı, her bir grubun hizmet verdiği çarşıların oluştuğu tespit edilmiştir. 

155 9 GEYVE HANI 1413+ 
I. MEHMED (1413-1421) 

10 İPEK HANI 1413+ 

11 ÇUKUR HANI 1421+  
II. MURAD(1421-1451) 12 SİPAHİ ÇARŞISI 1421+ 

13 MEYHANELİ HAMAMI 1421+ 

14 FİDAN HANI 1451+  
II. MEHMED (1451-1481) 15 TUZ HANI 1451+ 

16 GELİNCİK ÇARŞISI 1451+ 

17 KOZA HANI 1491  

II. BAYEZİD (1481-1512) 
18 PİRİNÇ HANI 150 

 



 

  
Görsel 1. Bursa Geleneksel Yaya Ticaret Aksının oluşum süreci (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 
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İstanbul Örneği 

İstanbul Ticaret Bölgesi, kendisini oluşturan yapı tipleri, yapıların dizilişleri ve yapım sırası açısından 

incelendiğinde, Bursa Kapalı Çarşı bölgesi ile benzer özellikler göstermektedir. Kapalı Çarşı içinde kentsel 

mekânı tarifleyen en önemli yapılar, Cevahir ve Sandal Bedestenleridir. Ticaret bölgesinin genelinde, 

geleneksel Osmanlı dönemi planlama ilkelerinin geçerli olduğu, dini yapılar ve ticari yapıların birbirleri 

arasındaki bağlantının çok net bir biçimde algılandığı, külliyelerin, ticari işlevli yapıları ile kentsel mekân 

arasında iletişim sağladığı edinilen bulgular arasındadır. Kent bütününde değerlendirildiğinde, İstanbul 

Ticaret Bölgesi, limana yakın konumlanması, Bizans döneminde de ticaret işlevi ile kullanılması, zamanla 

çevresinde yapılan mimari açıdan önemli külliye yapıları ile yakın çevresinin şekillenmesinde önemli rol 

oynamıştır. Mevcut durumu incelendiğinde, Kapalı Çarşı, sokaklarının üstünün tonoz bir örtü ile kaplı olması 

nedeniyle, kentsel dış mekân karakteri sergilemek yerine, bütünsel açıdan tek başına bir ticaret yapısı olarak 

değerlendirilebilir. Bu büyük ticaret yapısı, içinde sokakların oluşturduğu koridorlar ve bu koridorlar boyunca 

sıralanan dükkân dizileri ile tanımlanmaktadır (Görsel 2). 
 

Görsel 2. İstanbul Kapalı Çarşı, Cevahir Bedesteni ve yakın çevresi (URL-1) 
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Osmanlı Kentlerindeki Yaya Ticaret Alanlarının Genel İlkeleri 

Geleneksel Osmanlı kent merkezlerinin ve ticaret alanlarının oluşum süreci ile ilgili olarak İstanbul ve Bursa 

örnekleri incelendikten sonra, bu bölümde örneklerin değerlendirilmesi ile Osmanlı kent merkezlerinde 

zamanla ortaya çıkan yaya ticaret akslarının genel ilkeleri oluşum süreci üzerinden belirlenmiş, ticaret 

bölgesinin gelişimine etkisi değerlendirilmiştir. Kent merkezinin planlanması aşamasında kullanılan, cami, 

bedesten, han ve hamam yapılarının, birbirine paralel ya da dik olarak konumlandırıldığı, bu yapıların 

çevresinde oluşan sokaklar ve yeni yapılar ile bir ızgara plan tipine ulaşıldığı, çarşı bölgesinin, bedestene teğet 

geçen yolların üzerinde oluştuğu tespit edilmiş, edinilen bulgularla Ataman’ın (2000) bu konu hakkındaki 

görüşlerinin örtüştüğü belirlenmiştir (Görsel 3). 

Görsel 3. İstanbul Çarşı Bölgesini oluşturan ızgara plan şeması (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 
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Ataman (2000), çarşının bir ızgaraya oturduğunu, çok kubbeli bedesten yapısının bu çarşının merkezinde yer 

aldığını, kıblenin bu ızgara yönüne uymaması durumunda, cami ile çarşının eğik bir açı ile yerleştiğini 

aktarmaktadır. Çarşının üstünün kapalı olmadığı, merkezdeki anıtsal bedestenin eksenlerinin çarşının yönünü 

ve mimarisi belirlediği, bütün düz yolların bedestene ulaştığı da aktarılan bilgiler arasındadır (Ataman 2000). 

İstanbul ve Bursa dışında Edirne, Çalışma kapsamında, Amasya, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş gibi diğer 

ulusal örnekler, kent merkezini oluşturan yapıların konumları, dizilişleri ve kent büyüklüğü ölçütleri 

çerçevesinde incelenmiş, Geleneksel Ticaret Bölgelerinin tanımlanmasında net bir veri elde edilemeyeceği 

kanısıyla, bu örneklere çalışmada yer verilmemiştir. İncelenen kent merkezi örnekleri, yapılış tarihlerine göre 

sondan başa doğru değerlendirilmiş, İstanbul örneğinde, anlatılan ızgara plan şemasının, daha keskin bir 

biçimde görüldüğü, bedestenler çevresinde sonradan oluşturulan dükkânların bu sistem içinde üretildiği 

anlaşılmıştır. 

Izgara plan şeması içinde dükkânların oluşturduğu yolların üstünün açık olduğu, Cezar’ın (1985) anlatımıyla, 

1701 yılında bedestenler çevresinde çıkan yangın sonrasında, önlem alınmak üzere, dükkânların kâgir olarak 

yeniden yapıldığı, üstünün de tonoz bir örtü ile kapatıldığı bildirilmektedir. Izgara plan şemasına göre, Cevahir 

Bedesteni ve Sandal Bedesteni yakın çevresinde, bu yapıların yönleri göz önüne alınarak birçok sokak 

oluşturulduğu, sokaklar üzerinde sıralanan dükkân dizilerinin, şu andaki İstanbul Kapalı Çarşısı’nı oluşturduğu 

gözlenmiştir. 

Ataman’ın (2000) belirttiği gibi, Osmanlı döneminde, gerek konut gerekse ticaret yapılarının, yol mekânına 

teğet bir şekilde biçimlendiği, yapıların karşılayıcı değil tutucu öğe olduğu, odak noktası olmak yerine yol 

mekânında sınırlayıcı öğe olarak konumlandığı görülmektedir. Bu anlayışın devamı, İstanbul Kapalı Çarşısı’nda 

net bir şekilde gözlenmekte, ilk yapılan bedesten yapılarının çevresinde, ızgara şeklindeki yollara teğet 

dükkânların oluştuğu sonucu çıkmaktadır. 

Ancak, başka bir açıdan bakıldığında, öncelikle yol mekânının tanımlanması için gerekli olan yapısal öğelerin 

oluştuğu, daha sonra bu yapıların sınırlandırdığı kentsel mekânların ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bedesten 

ve han yapılarının dış yüzeyine sıralanan dükkân dizileri, bu görüşün en büyük kanıtı olarak görülmektedir. 

Yapının dışında kalan kentsel açık alanlar, zaman içinde dış yüzeydeki dükkânlara uyumlu bir biçimde eklenen, 

diğer dükkânların karşılıklı olarak sıralanması ile sınırlı ve tanımlı bir kentsel dış mekâna dönüşmekte, bir 

eksen üzerinde gelişen ticaret aksını ortaya çıkarmaktadır. 
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2. Sonuç 

Geleneksel ticaret alanları ile ilgili yapılan çalışmaların ve araştırmaların daha çok mimarlık ve sanat tarihi 

açısından değerlendirilmesi, bölgeleri oluşturan yapıların kendi içinde mekânsal özelliklerinin ve plan 

kurgularının ön plana çıkarılması nedeniyle, çarşıların nasıl oluştuğu konusunda genel düşünceler belirtildiği 

görülmüştür. Ancak, çarşı bölgesini oluşturan yapıların inşa edilme sırasına göre incelenmesi ve bugünün 

kentsel gelişimine olan etkisinin görsel olarak ortaya konması, bu alanların oluşumu ve gelişimi konusunda 

değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlamıştır. 

Osmanlı’da, vakıf oluşumunun ve yapıların vakıflar tarafından inşa edilmesinin, bu alanların ortaya 

çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Bir vakıf tarafından inşa ettirilen dini yapıların gereksinimlerinin 

karşılanması, yakınında yine aynı vakıf tarafından yaptırılan ticaret mekânları ile olmaktadır. Bu mekânsal 

etkileşim sonucunda, her eklenen yapının diğerine paralel olarak konumlandığı, plan şeması itibarı ile dış 

yüzeylerinde de dükkân birimlerinin önerildiği, zaman içerisinde bu dükkân birimlerine eklenen diğer dükkân 

sıralarının karşılıklı olarak yerleşmesinden sonra, ticaret sokaklarının oluştuğu anlaşılmıştır. 

İstanbul örneğinde her ne kadar bir ızgara plan şeması görülse de, tarihsel oluşumu incelendiğinde, bedesten 

çevresinde sıralanan dükkânların; 

▪ Bedesteni dört yönde de çevrelediği, 

▪ Bedesten kapılarının ayrı bir aks oluşturduğu, 

▪ Yeni eklenen her dükkân sırasının önceki dükkânlara yaslandığı, böylece zaman içinde dikdörtgen planlı 

bedestene paralel olarak gelişen dükkân sıraları oluştuğu gözlenmiştir. 

Aslında oluşan bir ızgara değil, iki yandan dükkânlar ile sınırlandırılmış ticaret sokaklarıdır. İstanbul Çarşı 

Bölgesinin konumu nedeniyle oluşan sokaklar birbirlerini kesmiş ve bugün de görülen ızgara plan şeması 

meydana gelmiştir. Aslında bölgedeki asıl form ızgara plan şeması değil, birden çok yaya ticaret aksının 

kesişmesi ve alandaki aks gelişiminin tek bir doğrultuda değil, iki doğrultuda da gelişmesi sonucunda oluşan, 

lineer bir formdur Bursa Ticaret Bölgesi ise, topoğrafik özellikleri ve güvenlik nedeniyle surlardan 

uzaklaşmama isteği ile yapıların birbirlerine paralel, ancak tek bir lineer aks oluşturacak şekilde 

konumlanması sonucunda oluşmuştur. 

Bursa’da da İstanbul’da olduğu gibi, bedesten çevresinde dikdörtgen şeklinde oluşturulan sokaklar 

görülmekte ise de, asıl ticaret aksı, bedesten ve diğer han, hamam yapılarının karşılıklı konumlanması 

sonucunda, dış yüzeylerine eklenen ve hafif malzemelerle inşa edilen küçük dükkân sıralarının bir araya 
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gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Dönemsel incelemede, yapıların birbirlerini ve aksı nasıl etkilediği net bir şekilde 

görülmekte, oluşan yol mekânına teğet olarak yerleşen diğer yan ticaret yapılarının, aks oluşumunu 

desteklediği anlaşılmaktadır. 

Tarihsel süreçte bir küçük dükkân yapısından gelişerek bugüne kadar ulaşan, Osmanlı’nın tüm ticari 

çalışmalarının merkezi haline gelen, halen de aynı işlevle yaşamaya devam eden geleneksel ticaret merkezleri 

ile ilgili yapılan çalışmalar yalnızca birim yapı bazında gerçekleşmektedir. Geleneksel Ticaret Merkezleri, 

topoğrafya vb. veriler ışığında belli yapıların bir araya gelmesi, bu yapıların dış cidarlarına konumlanan birim 

dükkânların birbiri ile olan etkileşimi sayesinde büyük bir alana yayılmıştır. İlk örneği olan Bursa’da lineer 

gelişirken, İatanbul’da ızgara plan şemasına evrilmiştir. Bu lineer ya da ızgara plan şeması yalnızca bir 

sonuçtur. 

Bir küçük dükkân, bütün bir uygarlığın ekonomisine yön veren büyük alanların temel taşıdır. 
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1. Giriş 

Kentsel kamusal mekânlar kentte yaşayanlarca kullanılan, üretilen ve dönüştürülen alanlardır. Bu pratikler 

kendi içlerinde farklı dinamiklere sahip olup, ülkeler ve şehirler özelinde pek çok değişiklik göstermektedir. 

Toplu ve birlikte yaşam kültürünün üretildiği yerlere kent denilmesinin, kentte yaşayanların üretimi, tüketimi 

birlikte yapıyor olması ve bir yandan da kendilerini de yeniden üretmeleri ve tüm bunların 

sürdürülebilmesinden kaynaklanmaktadır (Tekeli, 2011: 202). Kentsel kamusal mekânın, toplumu birleştiren 

ve farklı sosyo-ekonomik gruplara ait kentlileri bir araya getiren bir özelliği vardır. Açık kamusal alanların 

düzeninin sağlanamadığı durumlarda, kentte yaşayan farklı sosyal grupların aralarında sınırların oluştuğu ve 

mekânsal engellerin ortaya çıktığı gözlemlenmektedir (Erdönmez ve Akı, 2005: 67). Kentteki kamusal 

mekânların üretiminde her gruptan kullanıcının haklarının gözetilmesi kapsamında kentsel tasarım ve 

planlama felsefelerini içeren planlama kuramları bulunmaktadır. Bir topluluk duygusunun nasıl 

geliştirilebileceği konusunda planlama, tasarım ve sosyoloji gibi disiplinlerden birçok yazar çeşitli çözümler 

ortaya koymaktadır. Bu çözümler kaynakların dikkatli bir şekilde konumlandırılmasından ideal nüfus ve 

sembolik belirleyicilerin dikkate alınmasına kadar geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. 2000’li yılların başında 

alanda çalışmalar yapan araştırmacılar, açık alanların toplum için bir odak noktası olmasını, bireylerin gerek 

resmi ve gerekse gayri resmi şekilde birbirleriyle buluşacakları bir mekân olarak önemini ortaya koymaktadır. 

Bazı kentliler için kentsel bir açık alan, yalnızca kullanım için sağladığı olanaklar kapsamında değil aynı 

zamanda alanın tarihi doğası nedeniyle de önemli olabilmektedir. Diğer açılardan bir kente duyulan aidiyet 

hissinin gururu sadece tarihi bağlamda değil, aynı zamanda o yerin sosyal değerinin veya ıslah edilerek üretim 

yapılabilme değerinin, bir bireyin veya topluluğun belirli bir kentsel açık alana atfettiği ilave nitelikler olarak 

tarif edilebilmektedir (Wooelley, 2003: 27). Kentteki bireyler ve toplum arasındaki etkileşimin önemli 

unsurlarından biri kent mekânı ve bu mekânlara atfedilen değerlerdir. Kentte yaşayan bireylerin ait oldukları 

topluluk ve toplum ile arasındaki bağın kurulması açık kamusal alanların, bir başka deyişle fiziksel çevrenin 

desteği ile mümkün olmaktadır (Erdönmez ve Akı, 2005: 68). 

Kent mekânının bireylerin gündelik yaşamları ile olan yakın ilişkisi çok yönlüdür. Bir yandan birey günlük 

faaliyetlerle kentteki yaşamını devam ettirirken bir diğer yandan kentsel mekânı oluşturmuş olur. Kentsel 

mekân bireyin ve toplumun yaşamını biçimlendirirken, kendisi de bu yaşamlardan etkilenerek farklı şekillerde 

değişir ve dönüşür (Tekeli, 2011: 203). Bu alanların üretim sürecine dâhil olma konusunda ise çeşitli durumlar 

ortaya çıkmaktadır. Kentsel dokunun dönüştürülmesi boyutunda etkileşimin yoğun olduğu bir sürecin işlediği 

gözlemlenmektedir. Bu çalışma kapsamında kent mekânının oluşumunda farklı aktörler ve kurumlar gibi 
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birimlerin çeşitli biçimlerde yer alıyor oluşu bir takım örnek alanlar üzerinden tartışılmaktadır. Kent 

mekânının oluşumu esnasında, birimlerden kent bütüne kurgulanan ilişkilerin çeşitli yönleriyle ele alınması, 

çalışmanın yazına olan katkısı olarak kabul edilmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde araştırmanın kuramsal çerçevesi, kentlilik, kent hakkı, mekânın oluşturulması 

(place-making) ve duygulanımsal şehircilik (affective urbanism) kavramları ile çizilmektedir. Kent hayatı, 

bireylerin ve toplulukların rastlantısal ve kasıtlı olmayan biçimlerde gerçekleşen karşılaşmalar bütünü olarak 

tanımlanabilmektedir. Bir arada bulunan bireyler ve topluluklar her mekânda sosyal etkinlikler 

gerçekleştirmektedir. Kamusal iletişim ve etkileşiminin gerçekleştiği bu mekânlar, meydanlar ve benzeri odak 

noktaları olarak adlandırılmaktadır (Erdönmez ve Akı, 2005: 68). 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise kurgulanan kavramsal çerçevedeki kentsel planlama yazınından destek 

alınarak, 2015 yılı şubat ayında İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen “Mekân üretimine ilişkin kavramlar 

ve eleştiriler – Urbanismo Afectivo”2 (Knierbein vd., 2015) isimli çalıştay kapsamında konu edinilen kentsel 

kamusal mekânlar hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca yazarın aynı tarihlerde Barselona kentine 

yaptığı gezi esnasında incelemelerde bulunduğu kentsel kamusal mekânlar da değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, İspanya’nın Madrid ve Barselona kentlerindeki örneklerden yola çıkılarak toplumsal 

buluşmanın sağlanması bağlamında kentsel kamusal birimlerin kentsel bütünle olan ilişkisi konusunda 

değerlendirmeler yapılarak konu tartışmaya açılmaktadır. 

Kavramsal çerçeve kısmına geçmeden önce sivil toplum örgütlenmesinin İspanya’daki güçlü varlığını ve 

kentsel kamusal mekânların pek çok farklı biçimde savunulmasının uluslararası yazında işlendiğini belirtmek 

gerekmektedir. Görsel 1’de görülen duvar resmi, başlıca Madrid kentinde olmak üzere pek çok şehirde grafiti 

ve sokak sanatına dayalı çalışmalar yapmakta olan Suso33 takma isimli sanatçıya aittir. Suso33, Madrid 

kentinin Tetuán mahallesinde bir apartman bloğunun yüzeyinde gerçekleştirdiği bu grafiti çalışması ile birey 

ve kitle kavramlarından yola çıkarak, duvar resmindeki boşlukların bütünün bir parçası gibi ve aynı anda 

ayrıcalıklı ve özel hissettirmeyi amaçladığını belirtmektedir. Diğer yandan tüm figürler bir araya gelerek 

oransal kırılmalarla başka bir insan siluetini oluşturmaktadır. Bu eserin yanındaki kentsel kamusal alanla ve 

içinde bulunduğu mahalle ile olan ilişkisi tam da sanatçının eserde dikkat çekmek istediği bireyselliğin ve 

 

2 Öncülüğünü Viyana Teknik Üniversitesi Mekânsal Planlama Bölümü Disiplinler Arası Kent Kültürü ve Kamusal Alan 
Merkezi’nin yaptığı ve “Concepts and Critique of the Production of Space: Growing the Seeds of Change” saha gezisi 
kapsamında İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenmiş olan çalıştaydır. 
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toplumsallığın önemi ile örtüşmektedir. Örnek alan incelemeleri bölümünde bu eserin Şair Leopoldo de Luis 

Meydanı (Plaza del poeta Leopoldo de Luis, Görsel 4) ile olan ilişkisi de ele alınmaktadır. 
 

Görsel 1. Suso33’e ait Tetuán Mahallesi’nde bir duvar resmi (Yazar Arşivinden, Madrid, İspanya, 2015) 

 
2. Kavramsal Çerçeve 

Kentsel kamusal mekân, yapılar arasında kalan ve “toplumu birbirine bağlayan ortak bir zemin” oluşturan 

mekânlar olarak tanımlanmaktadır. Bu mekânlar Erdönmez ve Akı (2005: 70-71) tarafından “işlevsel ve 

yapısal olarak tanımlanmış kişi, grup veya grupların ortak toplumsal karakteristikleriyle olabildiği gibi çeşitli 

fiziksel, toplumsal, simgesel özelliklerle sınırları belirlenmiş oluşumlar” olarak da betimlenmektedir. Mekânın 

fiziksel koşullarına ek olarak, kentsel kamusal mekânı kullanan bireylerin kimlikleri ve istekleri mekânda 
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bireyler arasında kurulan ilişkinin derecesi ve sıklığı gibi yönlerini belirlemektedir. Toplumun yapısı ile 

toplumun kullandığı ve oluşturduğu mekânsal biçimler birbirini tamamlamaktadır. Bu durum şu şekilde 

açıklanmaktadır: “Toplumun sorumluluğunda olan kent bütünü, açık kamusal alanlarıyla kent 

mekanizmalarının oluşturduğu bir kurgu olup, tüm parçalar birbirleriyle etkileşim içerisindedir ve toplum bu 

mekânlar aracılığı ile yapılanmaktadır” (Erdönmez ve Akı, 2005: 85). 

Kent mekânı hakkında Lefebvre (1967/2016)’in endişesi komşuluğun giderek silikleşmesi akabinde 

mahallenin ufalanması ve mahallede ikamet eden insanların, yerler ve anlarla niteliksel farklılıklara sahip bir 

ilişki kuramıyor oluşu ve tek düze bir kentsel kütle içerisinde oradan oraya hareket etmeleridir. 

Kent mekânı hakkında bireylerin ve toplumun eylem alanını daha kapsamlı kavramak için kentte yaşayanların 

hak ve sorumlulukları hakkında tartışmak gerekmektedir. Kentli hakları, dayanışma hakları arasında 

değerlendirilmektedir. Kentli haklarını öteki haklardan ayıran özellik, toplumda yaşayanların gayretlerinin 

birleştirilmesi sonucu gerçekleştirilebilmeleridir. Toplumda yaşayanların tümünün yaşamı içinde meydana 

gelir. Bireyler kadar toplumun tümünün ilişkili olduğu tipte bir haklar bütünüdür (Tunçay, 2011: 187). Çeşitli 

niteliklerdeki kentli haklarının öne çıkan özelliklerinin birkaçını Tunçay (2011: 187-188), “insan haklarına 

saygılı ve bu hakları geliştirmeye açık olma, bireylerine refahını ve kişiliğini geliştirme güdüsü ve fırsatı 

sağlayan bir kentsel ortamda yaşama ve çoğulcu bir kentli kültürü edinebilme fırsatlarına sahip olabilme” 

şeklinde tanımlamaktadır. 

Bir yanda insan hakları, keskin şekilde farklı ve bağımsız bireylerin oluşturduğu soyut bir toplumu temel 

almakta iken; bir diğer yandan, kentli hakları kentte yaşayanları esas aldığı için daha somuttur. Uygulama 

boyutunda insan hakları bir nevi kentte yaşayanlar için kentli haklarıyla somutlaşmaktadır. Kentli hakları ilişki 

içinde olan insana dayanmaktadır. Hem kentte yaşayanların doğal ve yapay fiziksel çevreyle hem de kentte 

yaşayan diğer bireylerle kurduğu ilişkiler bağlamında temsil edilmektedir (Tunçay, 2011: 189). 

Mekânın oluşturulması (place-making) kuramına göre, kentsel mekânı oluşturma tek başına plancının rolü 

olmamakla birlikte kentte yaşayanların tümünün dahil olması gereken bir süreçtir. Friedmann (2010: 149), 

mekânın oluşturulması konusunda insan odaklı ve katılımcı planlama pratikleri ile eskiden ortak kullanımda 

olan mekânların, mahalle mahalle tekrardan ortak kullanıma açılabileceği tezini savunur. Son yılların 

planlama pratiklerinin iktisadi gelişmeyi ve büyümeyi öncülleyen yaklaşımı sebebiyle insanların ihtiyaçları ve 

yaşadıkları mahalleler unutulmuştur. Bu ilerleme bakış açısı ile kentin farklı sosyo-ekonomik gruplarının 

karşılaştığı maliyetlerden bahsedilebilir (Friedmann, 2010: 150). 
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Bir plancı olan Friedmann, güncel yaklaşımlar sonucu ortaya çıkan zorluklarla başa çıkmak için kent 

sakinlerine düşen görevleri yaşam alanlarının parçalarını geri almak ve başkalarının yaşamlarıyla yeniden 

ilişkilendirmek olarak açıklamaktadır. Özellikle farklı büyüklüklerde kentsel kamusal alanların yeniden 

kazanılmasının, kârları en üst düzeye çıkarmaya yönelik toplumsal güçlerin ve dar bir şekilde tanımlanmış 

verimliliklerin kentlilerden aldığını geri almak yolunda bir adım olacağını savunmaktadır. Mahalleleri 

canlandırmak suretiyle kentin yeniden insanlaştırabileceğine olan inancını ortaya koymaktadır (Friedmann, 

2010: 152). 

Mekânın oluşturulması bağlamında tek ve en iyi olarak nitelendirilebilecek bir yöntem olmamakla birlikte, 

her bir mekân oluşturma çabası kendi içinde kültürel ve tarihi bir bağlama sahiptir (Friedmann, 2010: 161). 

Mekânın imar planı gibi soyut temsillerinin ötesinde, kentli tarafından yaşanan ve hayat verilen biçimleri de 

vardır. Bu biçimlere örnek olarak güncel planlama uygulamalarından biri olan “Superblock” modelinden 

bahsedilebilir. Motorlu araç kullanımına bağlı şehir planlama, yüksek düzeyde çevre kirliliği, hareketsiz yaşam 

tarzları ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı artan hassasiyetlerle ile sonuçlanmıştır. İspanya’nın Barselona 

kentinde uygulamaya konulan “Superblock” modeli, insanlar için kamusal alanı geri kazanmayı, motorlu 

ulaşımı azaltmayı, sürdürülebilir hareketliliği ve aktif yaşam tarzlarını teşvik etmeyi, kentsel yeşillendirme 

sağlamayı ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı amaçlayan yenilikçi bir kentsel ve ulaşım planlama 

stratejisidir (Mueller vd., 2020: 1). Görsel 2, Barselona kentinin Sant Antoni bölgesindeki yeni “Superblock” 

modellerinden birine aittir. Görseldeki boyalı alanlar, daha sade ve kalıcı bir tasarım tarzı yerine uygulanan 

bir kentsel taktik müdahaleyi göstermektedir. Kamusal alanı dönüştürmenin maliyetini karşılamak için gerekli 

maddi kaynakları bulma amacıyla uzun süreler beklemek yerine, mahallenin değişime nasıl tepki vereceğini 

denemek ve görmek için kalıcı olmayan bu tip kentsel müdahaleler uygulanmaktadır. Bu müdahaleler sonucu, 

eskiden trafik yoğunluğu olan sokakların, günün büyük kısmında yayaların kullandığı ve geçici yeşilliklerin 

mekân duygusuna katkı sunduğu yerler haline geldiği gözlemlenmektedir (Carballo, 2021). Kentli tarafından 

yaşanarak ve kullanılarak oluşturulan bu mekânlar kent bütününde havadaki yıllık azot dioksit seviyesi, trafik 

gürültüsü ve sıcaklıklardaki azalmalar gibi sağlıklı sonuçları da beraberinde getirmiştir (Mueller vd., 2020: 10). 

169 



 

  
Görsel 2. Sant Antoni bölgesi Superblock, Barselona, İspanya (Gabino Carballo, 2021) 

Fitz ve Krasny (2019: 12)’ye göre mimarlık ve şehircilik çoğunlukla gelecekle ilgilenir. Geleceği iyi duruma 

getirmek, gelişim odaklı ve sermaye merkezli mimari ve şehircilik anlamına gelmemelidir. Aksine insan ve 

çevre yaşamına uzun vadeli bir bağlılık anlamına gelir. Mimarlık ve şehirciliğin insan ve çevreye özen gösteren 

etik değerleri temel bakış açısı olarak benimsemesi gerekliliği, çeşitli zorluklarla dolu günümüz yıkım 

zamanlarında daha çok gözlemlenmektedir. 

Mimarlık ve şehircilik, yaşamın sürdürülebilmesi için önemli görevler üstlenmektedir. Fitz ve Krasny (2019: 

13)’ye göre, yaşam alanlarının, yerleşimlerin ve bunların farklı tip ölçeklerde devamının sağlanmasının 

merkezinde yer alır. Mimarlık ve şehircilikte özen etiği (ethics of care), yerel ölçek ile dünyanın karşılıklı 

bağlantısına dayanır. Bu tartışmalar bağlamında odak, duygulanımsal şehirciliğin önemi gibi diğer kavramlara 

doğru yön değiştirmektedir. 

Anderson ve Holden (2008: 142)’a göre duygulanımsal şehircilik, duygu ve duygu mantığına özgü kavramsal 

bir kelime dağarcığı tarafından hayat bulan bir şehircilik yaklaşımıdır. Duygulanımsal şehircilik, Viderman ve 

Knierbein (2020: 53)’ın tanımına göre ise kentsel kamusal alanlar için kentte yaşayan birey ve toplulukların 

eylemler yolu ile sosyo-ekonomik kısıtlamalara karşı bağımsız hareket etme ve özgür seçimler yapma 
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kapasitesi geliştirmesi ile aynı zamanda bu durumu içselleştirmeleridir. Bu bağlamda, kentsel tasarım, 

mekânın fiziksel boyutlarının ötesinde odağını sosyal ve demokratik yönlere doğru genişleterek, bu açılardan 

da durumlarla ilgilenmeye zorlanmaktadır. 

Duygulanımsal şehircilik kuramı, umut kavramı ve umudun kentleşme ile olan ilişkisi ile temellendirilebilir. 

Kentleşme konusunda iyimser olmanın ötesinde umutlu olmak farkını kentleşme süreçlerine dâhil olma ile 

göstermektedir. Başka bir ifadeyle; bireylerin ve toplumun kentsel değişim ve dönüşüm sürecine umut ile 

daha fazla dâhil oldukları gözlemlenir (Anderson, 2006: 747). Anderson, 2006 yılında yaptığı bir çalışmada 

“umutlu olmak” kavramını kentleşme pratikleri ile ilişkilendirmektedir. Örnek alan incelemesi olarak seçtiği 

İngiltere’deki Liverpool kenti örneğinin irdelendiği bir başka çalışmada ise Holden ile (Anderson ve Holden, 

2008: 143) 2008 yılında kentin Kültür Başkenti ödülü alışını ve akabinde ortaya çıkan kentsel yenilemeye dair 

umutlardan bahsetmektedir. Bu çalışmada, umutların kentsel değişim için altyapı oluşturabileceği tezi 

savunulmaktadır. Liverpool kenti incelemesi aracılığıyla duygulanımlar, duygular ve hisler dâhil olmak üzere 

kentsel yaşamın nasıl oluştuğuna dair akılcı yaklaşımlardan farklı yaklaşım biçimlerinin de olabileceğine dikkat 

çekilmektedir. 

Karmaşık mekânsal oluşumlar olan şehirler, öncelikle insanların, cisimlerin, kurumların ve yapılı formların 

yoğun olduğu, bununla birlikte yan yana süren yaşamın çeşitliliğine sahip, içinde ve ötesinde meydana gelen 

akışlar olarak üç açıdan tanımlanmaktadır (Amin ve Thrift, 2002 akt. Anderson ve Holden, 2008: 148). Umut, 

şehrin bu tanımlarından yola çıkılarak, yenilenmeyi oluşturan, mekânsal ve zamansal erişim sağlayan ve 

sürekli üretken onarım ve bakım gerektiren çoklu uygulamaların bir parçası olarak kabul edilebilir (Anderson 

ve Holden, 2008: 148). 

Kentsel mekân kentlinin yıllar içerisindeki katkıları ile sembollerin ve işaretlerin bulunduğu bir biçim halini 

almaktadır. Kentlilerin bu mekânlara yüklediği anlamlarla kendi kimliklerinin oluşumu arasında bir bağlantı 

varsa yaşadıkları kentlerde “onurlu bir yaşam” sürdürdükleri kabul edilmektedir (Tekeli, 2011: 204). 

Duygulanımsal şehircilik kuramı, kentlilerin günlük mekân pratiklerine ilişkin kapsamlı bir bakış açısı 

geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Kentlilerin aidiyetlerini tartışmasına, mekânı sahiplenmesine, yapısal 

kısıtlamalara karşı koymasına yardımcı olan müşterek kapasitelerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine 

katkıda bulunduğu kabul edilmektedir (Viderman ve Knierbein, 2020: 53). 

Güncel planlama tartışmaları ve kentsel mekân üretimine yönelik yapılan eleştiriler bağlamında yazın 

incelendiğinde; son yıllarda planlama alanında uzmanlaşmış olan kişilerde, eşitsizliklerin artmasına, 
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demokrasi açıklarının oluşmasına ve dezavantajlı grupların karar alma süreçlerinden dışlanmasına yol açan 

neoliberal planlama yaklaşımları ilgili artan bir hayal kırıklığının oluştuğu gözlemlenmektedir (Eraydın, 2021: 

584). Kentsel mekânlar konusunda toplumsal yaşama kıyasla ekonomik mantığı öncülleyen yaklaşımlar 

toplumsal doku üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Gündelik şehircilik, gerilla, demokratik, 

eylemsel şehircilik ve duygulanımsal şehircilik gibi yaklaşımlar işlevselci ve uygulamaya dönük yaklaşımları 

eleştirir ve alternatif sunar. Bu tip alternatif yaklaşımlara göre, kentlilerin duygusal ve bedensel deneyim 

kapasiteleri, kentsel kamusal mekân oluşumunda sesi duyulmayan ve mekân üzerinde sosyal, kültürel veya 

ekonomik sermayeye sahip olmayanların da kentsel planlama ve tasarım sürecine dâhil olabileceklerini öne 

sürmektedir (Viderman ve Knierbein, 2020: 56). Kentteki asimetrik güç dengeleri kentsel mekân üretimi ve 

kentsel mekâna erişimde eşitsizliklere yol açmayı sürdürürken, plancı bu çerçevede nerede durmaktadır? 

Duygulanımsal şehircilik, mekânı veya mekân temsillerini somutlaştıran, kaynakları ve insanları harekete 

geçirmenin yanı sıra günlük yaşamı şekillendirmede dönüştürücü bir güce sahiptir. Önceden belirlenmiş 

planlama hedeflerine yönelik kentlileri sadece söylemsel olarak bir katılıma davet etmek yerine, kamunun 

mekânsal bir uygulama konusunda toplu olarak ifade ettiği ihtiyaçlar ve çözümlerin ifade edilmesini 

sağlamaktadır (Viderman ve Knierbein, 2020: 61). Bu açılardan değerlendirildiğinde kendi kendini örgütleyen 

ve kolektif olarak üretilen kentsel alanlar ve kentsel bahçeler, insanları ve çevreyi kapsayarak kriz 

zamanlarında, hem mevcut maddi koşullara karşı bir direniş eylemi hem de değişen bir gelecek için umut 

içermektedir (Krasny, 2015: 141). Kentsel kamusal mekânın kullanım, üretim ve dönüştürülmesine yönelik 

kentteki birimlerin gerek bireyler gerekse topluluklar boyutunda, katkıları, örgütlenmeleri ve dâhil olmaları 

örnek olay incelemeleri bölümünde ayrıntılı bir şekilde irdelenmektedir. 

 

3. Örnek olay incelemeleri 

Önceki bölümde kurgulanan kavramsal çerçeve kapsamında, 2015 yılı şubat ayında İspanya’nın Madrid 

kentinde düzenlenen çalıştay kapsamında konu edinilen dört farklı kentsel kamusal mekân hakkında 

değerlendirme yapılmıştır. Buna ek olarak aynı tarihte Barselona kentine yapılan gezi esnasında incelemede 

bulunulan bir kentsel kamusal mekân da bu bağlamda değerlendirilmiştir. 

Madrid kentindeki dört mekân sırasıyla; Şair Leopoldo de Luis Meydanı (Plaza del poeta Leopoldo de Luis), 

Tetuán Bahçesi (Huerto Tetuán), Bir Meydan (Esta es una plaza) ve Arpa Tarlası (El Campo de Cebada) olarak 

adlandırılmaktadır. Görsel 3’de gösterildiği şekilde sırasıyla, mavi renk Şair Leopoldo de Luis Meydanı’nı, yeşil 

renk Tetuán bahçesini, kırmızı renk Bir Meydan’ı ve son olarak turuncu renk ise Arpa Tarlası’nı işaret 
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etmektedir. Konum açısından değerlendirmek gerekirse mavi ve yeşil renkli işaretleyicilerin gösterdiği 

mekânlar Madrid kent merkezinin kuzeyinde yer alırken, kırmızı ve turuncu renkli işaretleyicilerle gösterilen 

mekânların kentin merkezinde olduğu görülmektedir. Görsel 10’de ise mavi renk ile Barselona kent 

merkezindeki Ribera mahallesinde yer alan Utanç Çukuru (El Forat de la Vergonya) kentsel mekânı işaret 

edilmektedir. 
 

Görsel 3. Örnek alanların harita üzerinde gösterimi, Madrid, İspanya (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

İlk örnek alan olan Şair Leopoldo de Luis Meydanı (Görsel 4), Madrid’in Bellas Vistas mahallesinde yer 

almaktadır. Leopoldo de Luis, ulusal edebiyat ödüllerine sahip ünlü İspanyol bir şairdir. İsmini verdiği Şair 

Leopoldo de Luis Meydanı, müdahaleyi zorlaştıran ama aynı zamanda olanaklarını da artıran asfaltlı kaldırım, 

toprak, oyun alanı, park girişleri, metal bir pergola, farklı yükseklikler gibi birçok unsuru içermektedir. Bu 

meydanda, mahallede yaşayan sakinler tarafından tespit edilen bazı sorunları çözme amacıyla, birbiriyle 

ilişkili birkaç eylemin birleştirilmesi önerilmiştir. Duvarlardaki metin müdahaleleri, mahalle dernekleri ile iş 
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birliği içinde olan mahalledeki tabelacılar, ressamlar tarafından şairin şiirleri seçilerek belirlenen alanlarda 

gerçekleştirilmiştir. Bu meydandaki müdahaleleri birkaç kurum bir arada yürütmüştür. Yürütücü Estudio 

Montes y Pez Arquitectos mimarlık stüdyosu iken bitkilerle yeşil bir duvar oluşturup, iyileştirme çalışmalarını 

yapan Germinando isimli sosyo-kültürel gelişmeyi amaçlayan bir dernektir. Perricac, grafik tasarımcısı, 

metinlerle üç duvarı detaylandırmış ve Suso33 takma isimli sanatçı, duvar resmi (Görsel 1) yapmıştır. Bu 

müdahalelerin temel amaçları, kentlilerin, aidiyet ve ortak kültürel miras duygularını destekleyerek kamusal 

alanı kendilerininmiş gibi tanımlamaya; kentsel peyzajdaki eylemler aracılığıyla yakın çevrelerinin 

güzelleştirilmesine katılmaya davet ederek sorumluluk almaya ve mevcut sosyal dokuyu geliştirmeye 

yardımcı olarak komşuluk ve kültürlerarası bir arada yaşamayı teşvik etmek olarak sıralanmaktadır (Madrid 

Belediye Meclisi, 2017). 
 

Görsel 4. Şair Leopoldo de Luis Meydanı (Yazar Arşivinden, Madrid, İspanya, 2015) 

Madrid kenti Tetuán mahallesi Ángel Puech ve del Matadero sokakları kesişiminde yer alan, mahalleyle 

bağlantılı Tetuán (Huerto Tetuán) (Görsel 5-6) kentsel bahçesinin ortaya çıkışı, çeşitli kültürel temsilciler, 

komşular ve kentlilerin bahçenin inşasında iş birliği yapması ve bahçenin yönetimine aktif olarak katılan 

mahalle sakinlerinden oluşan topluluk sayesinde mümkün olmuştur. Bu mekânda yapılan müdahale modeli, 

ortak çıkarlar çevresinde birleşmiş bir topluluğun uygulamaları olarak tanımlanabilir (Madrid Belediye 

Meclisi, 2017). 
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Görsel 5. Tetuán bahçesi (Huerto Tetuán) (Yazar Arşivinden, Madrid, İspanya, 2015) 

 

Görsel 6. Tetuán bahçesi (Huerto Tetuán) (Yazar Arşivinden, Madrid, İspanya, 2015) 

Madrid Kentsel Peyzaj ve Kültürel Mirasa Müdahale Genel Müdürlüğü tarafınca geliştirilen Bellas Vistas ve 

Tetuán mahallelerine özgü değerler gözetilerek yapılan kentsel peyzaj iyileştirilmesi ve kültürel gelişmeleri 

içeren eylemler, vatandaşların katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Katılım yoluyla, yerel düzeyde, kentsel 

alanın yeniden sahiplenilmesi ve kentsel peyzajın mahalle sakinlerinin önceliklerine yanıt veren şekillerde 

yenilenmesi süreçlerini desteklemek mümkündür (Madrid Belediye Meclisi, 2017). 

Görsel 5’de görüldüğü üzere bir okul ile duvarını paylaşan ve 2020 yılı itibariyle 6 yıldır aktif olan Tetuán kent 

bahçesinde kentsel tarım yapılmaktadır. Tetuán bahçesi yerel toplulukların ortaklığı şeklinde örgütlenmiş 

olup, mahallenin kültürel aktörlerinin yönetim girişimleri sonucu kent bahçesi tanımına emsal oluşturacak 
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şekilde bir sosyal süreci içermektedir. Komşu olduğu okul tarafından planlama çerçevesine dâhil ve kabul 

edilmeyi beklemektedir (Giralt, 2020: 32). Görsel 6’da ahşap paletler kullanılarak bir sahne ve oturma alanı 

inşa edildiği görülmektedir. Görselde görüldüğü üzere, bu kamusal mekânın mahalle sakinlerini buluşturan, 

bir araya getiren ve birlikte zaman geçirmelerine olanak sağlayan bir özelliği vardır. 

Bir Meydan (Esta es una plaza, Görsel 7 ve Görsel 8), Madrid’in Lavapiés mahallesinde oturan ve otuz yılı 

aşkın süredir boş olan arsayı değerlendirmek isteyen bir grup vatandaşın iradesiyle 2008 yılı sonunda proje 

olarak ortaya çıkmıştır. Yıllar boyunca art arda yapılan müdahaleler ve etkinliklerle bu boş arsa bahçe, 

buluşma ve bir arada yaşama alanı, özellikle çocukların ve yetişkinlerin eğlenmesi için sessiz ve keyifli bir 

mekân haline gelmiştir. Lavapiés, bir arada yaşamayı teşvik etmek için bariz bir ihtiyacın olduğu son derece 

çeşitli yaştan ve gruptan insanın yaşadığı bir mahalledir. Bu müdahale vatandaş katılımını ve sosyal 

bütünleşmeyi iyileştirmeye yönelik girişimler yoluyla mahallenin yeniden canlanmasını teşvik etmeyi 

hedeflemiştir. Konserlerin, çalıştayların, buluşmaların gerçekleştiği bu kentsel kamusal mekân kentlileri 

buluşturmakla birlikte mekânla ilgili sorumlulukları yıl bazında belirleyerek aidiyet hissini de artırmayı 

hedeflemektedir (Esta Es Una Plaza, 2012). 

Görsel 7-8. Bir meydan (Esta es una plaza) (Yazar Arşivinden, Madrid, İspanya, 2015) 
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Madrid’de Plaza Mayor’un güneyinde bulunan ve Arpa Tarlası (El Campo de Cebada, Görsel 9-10) olarak 

adlandırılan bu ünlü meydan, El Rastro ve La Latina mahallelerine giriş kapısı olarak hizmet etmekle beraber 

meydanın metro durağına da adını vermiştir. Bariyerin dışına boyanmış büyük harflerle ilan edildiği üzere, 

önceden boş ve sahipsiz bu alana artık Arpa Tarlası (Campo de Cebada) denilmektedir. Kapsayıcılık, yataylık, 

bütünlük ve toplantı odaklı karar alma yöntemlerini vurgulayan öz yönetim ilkeleri etrafında düzenlenen 

katılımcı bir şehircilik projesi olarak tanımlanmaktadır (Feinberg, 2014: 144). 

Arpa Tarlası, önemli uluslararası itibarı olan bir kolektiftir. İşgal edilmiş bir arsayı tüm mahalle ve onun çeşitli 

ve çoğu zaman çatışan halkları için birlikte ve yaşayan bir yere dönüştürmeyi amaçlamışlardır. Madrid’deki 

benzer kentsel kamusal alanlarda da olduğu gibi, mekânsal müdahaleler kolektifçe inşa edilen kent 

mobilyalarından oluşur (Viderman, 2015: 28). 

Görsel 9. Arpa Tarlası (El Campo de Cebada) (Yazar Arşivinden, Madrid, İspanya, 2015) 
 

Görsel 10. Arpa Tarlası (El Campo de Cebada) (Yazar Arşivinden, Madrid, İspanya, 2015) 

Arpa Tarlası, mahalle sakinlerinin, mimarların, kültür temsilcilerinin, mahalle derneklerinin ve yönetimin 

ortak eylemiyle dönüştürülen ve karar alma süreçlerine mümkün olduğunca çok aracı dâhil etmeye çalışan 

bir alandır. Kentliler bu süreçte etkin ve önleyici eylemciler haline gelmekte ve kendi çevrelerini devletin 

bariyerlerine ve devletçiliğine yanıt olarak tasarlayıp, inşa etmektedir. Mevcutta kentsel alanı düzenleyen 

kurumlar, çelişkili bir biçimde, mahallelerin gerçek yaşamından en uzakta olanlar olduğu için, mahalle 
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sakinleri için çok değerli olan bu tip alanların mekânsal süreçlerinde ve tasarımında benzeri katılımcı şehir 

projeler yürütmek hataların önüne geçme potansiyeline sahiptir (ArchDaily, 2013). 

Barselona kentindeki kentsel kamusal mekân Utanç Çukuru (El Forat de la Vergonya, Görsel 12) olarak 

adlandırılmaktadır. Barselona kent merkezindeki Ribera mahallesinde yer alan kentsel mekân Görsel 11’de 

mavi işaretleyici ile gösterilmektedir. 
 

Görsel 11. Örnek alanın harita üzerinde gösterimi, Barselona, İspanya (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 
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Görsel 12. Utanç Çukuru (El Forat de la Vergonya) (Yazar Arşivinden, Barselona, İspanya, 2015) 

Barselona’da yeni bir yaşam arayan göçmenler ve işçiler tarafından her nesil yenilenen geleneksel bir işçi sınıfı 

bölgesi olan Ribera semtinde bulunan Utanç Çukuru, ısrar ve sürekli mücadele yoluyla elde edilmiş olsa da 

topluluk temelli direnişin ilham verici bir örneğidir (Lamarca, 2011). Mekânda görselde de görüldüğü üzere 

kentsel tarım yapılmaktadır. 

Barselona’nın tarihi merkezinin kentsel yenileme ve rehabilitasyonuna yönelik Bütünleşik Eylem Planı 

kapsamında, 2000 ve 2003 yılları arasında, çoğunluğu Barselona Belediye Meclisi’ne ait olan bir kamu-özel 

şirketi olan PROVICESA, Ribera mahallesindeki çeşitli blokları kamulaştırmış ve yıkmıştır. Mahallede yaşayan 

sakinler, bu alana Utanç Çukuru ismini vererek kamu güçleri tarafından terk edilme hissi, asla sonu gelmeyen 

yıkım çalışmaları, yeni dairelere taşınanların hak kayıpları gibi birçok nedenden dolayı aşağılayıcı hissettikleri 

bu durumu kınamışlardır. Üstelik bu 5000 metrekarelik alan yıkım sonrasında belediye tarafından otopark 

olarak belirlenmiştir (Lamarca, 2011). 

Belediye ve mahalle sakinleri arasında yıllar süren çatışmaların sebepleri, sakinlerin kent üzerindeki haklarını 

talep etmeleri ve topluluk için sebze-meyve bahçeleri, çeşmeler, banklar, futbol ve basketbol sahası, oyun 

alanı gibi kamusal alanlar yaratarak yıkılan yerleşim alanını onurlandırmak istemeleridir. Ribera 

mahallesindeki tek yeşil alan olma özelliğini sürdüren Utanç Çukuru, tüm bileşenleri mahalle sakinleri 

tarafından toplu olarak tasarlanan, inşa edilen ve yönetilen bir kentsel kamusal mekândır. Zaman zaman 

çatışmalar yaşanmakta olsa da mahalle sakinleri ve popüler El Born mahallesine gelen turistler de dâhil olmak 

üzere farklı gruplar arasında karşılıklı saygı çerçevesinde mekânın varlığını sürdürdüğü gözlemlenmektedir 

(Lamarca, 2011; Scarnato, 2014: 30). 
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4. Sonuç 

Kültürel farklılıklar sebebi ile kentsel mekânın üretilmesinde farklı uygulamalar ve yaklaşımlar olması 

beklenen bir olgu olmakla birlikte, ortak yaşam ve dayanışmanın oluşturulması için sarf edilen çabalar 

benzerlik göstermektedir. Sivil toplum örgütlenmesi mekânlarda farklılıklar gösterebilir. Yine de kentsel 

kamusal mekânlar çoğu kentte toplumun örgütlenmesine ve bireylerin kent haklarını savunmasına aracı olan 

mekânlardır. 

Çalışma kapsamında ele alınan İspanya’daki kentsel kamusal alanlar değerlendirilecek olursa, müdahalelerin 

temel amaçlarının kentte yaşayanları bir araya getirmek ve kentlilerde kent mekânına dair ortak bakış açılarını 

geliştirmektir. Yaşadığı çevredeki kamusal alanları önemseyen ve kendine ait hisseden bireyler mekânların 

oluşturulması sürecinde sorumluluk alır ve sosyal dokunun kurulmasında yardımcı olmaktadırlar. Bunu 

incelenen tüm örneklerde gözlemlemek mümkündür. Kentsel peyzajın iyileştirilmesi amacıyla yola çıkan çoğu 

projenin aslında kentsel alanın yeniden sahiplenilmesini ve o çevrede yaşayanların isteklerine ve önceliklerine 

göre şekillenmesini hedeflediği görülmektedir. Müdahaleler kentlileri buluşturmanın yanında seçilen 

bireylere ve gruplara mekânla ilgili sorumluluklar yükleyerek bu yaklaşımların kurumsallaşmasını 

sağlamaktadırlar. İspanya’da incelenen kentsel kamusal mekânların oluşumunda farklı aktörler ve kurumların 

yer aldığı görülmektedir. Bu paydaşlar kamu, özel ve sivil toplumdan oluşmaktadır. Fakat bu müdahalelerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en etkin aktörler kentli ve mahalle sakinleridir. Kent yaşamına dair 

bireylerin karşılaştığı haksızlıklar sonucu ortaya çıkan direnişlerin, mekânsal dışavurumları toplumsal buluşma 

ve birliktelikten güç alır ve bu kavramları geliştirir. Kentteki yıkım alanlarını ve mekânları onurlandırmak yine 

kentlilerin toplumsal örgütlenmeleri ve buluşmaları sayesinde gerçekleşir. 
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1. Giriş 

Kentsel dokunun en küçük biriminden başlayarak bütüne doğru her birimizin mekânla kurduğu ilişkiler 

mekânların ruhunu, kimliğini oluşturmaktadır. Mekân ve insan arasında birbirini dönüştürdükleri sürekli biir 

etkileşim yaşanmaktadır. Bu etkileşim ve birbirini dönüştürme hali aslında evrendeki canlı hayat için sağlıklı 

bir varoluşun temelini oluşturmaktadır. Bireylerin sağlıklı düşünmeleri, bilgi üretmeleri, var olanı paylaşmaları 

ve arı bilincinden kovan bilincine evrilebilmeleri için birim ve bütün arasında sosyo-mekânsal ağların 

kurulabilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Dünyanın uzak bir köşesinde yer alan bir kentsel dokuda 

meydana gelen bir olayın dalga dalga yayılarak tüm dünyayı nasıl etkisi altına alabileceği yüzyıllardır insanoğlu 

tarafından tecrübe edilmektedir. Ancak Covid-19 salgınının etkisi ile son üç yıldır bu durum daha derinden 

hissedilmektedir. Eylemlerimizin bütün evren üzerinde yarattığı olumlu ya da olumsuz etkileri düşünme ve 

ona göre hareket etme bilincine erişmemiz gerekmektedir. Birimden bütüne yayılan bu etkinin farkına 

varmak “yer” olgusu ve “aidiyet” hissi ile yakından ilişkilidir. 

İnsan psikolojisi onu ilk çağlardan beri eylemlerini özgürleştirecek, kendini güvende hissettirecek mekânlar 

üretmeye ve bu mekânları savunmaya, korumaya itmektedir. Kentlerde yaşayan insanların pek çoğu için bu 

mekânlar evleri ile ve hatta daha da ileri gidecek olursak belki bazıları için kişisel telefonları ya da bilgisayarları 

ve bu cihazlarla yarattıkları yarı-sanal ilişkileri ile sınırlı kalmaktadır. Oysa aidiyet, kendini evinde hissetme 

duygusunun birimden bütüne yayılması yani hanelerden, sokaklara, meydanlara, mahalleye doğru yayılması 

insanların birbiri ile ve mekân ile etkileşimini arttırarak evrenin yararına olan bilginin üretilerek paylaşılmasına 

zemin hazırlayacaktır. Bu bilginin üretilmesi yaratıcılığı, özgürlüğü, empatiyi gerektirmektedir. Bunun için de 

farklılıkları baskılamak yerine öne çıkartan, doğa-insan, insan-insan, insan-mekân etkileşim ve iletişiminin en 

üst düzeyde yaşandığı kentsel dokuların üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle yaşadığımız mekânları 

yönlendiren her tür ve ölçekteki planlama, tasarım eylemleri, üretilen politikaların aidiyet duygusunu 

zedelemeyen, hatta pekiştiren, mekânla insan arasındaki etkileşimi arttıran unsurlar olarak düşünülmesi ve 

hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Temel nüvesini “yer” ve “aidiyet” duygusunun oluşturduğu bu yazının ilk bölümünde yazında “yer” 

tartışmalarının tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişim ve bu değişimle beraber türeyen alt kavramlar 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bu değişim bizlere yer ve aidiyet duygusunun pek çok farklı disiplin tarafından 

araştırıldığını ve etkilerinin ne denli önemli sonuçlar doğurduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. İkinci 

bölümde ise kentlerdeki aidiyet hissini zedeleyen en önemli unsurlardan biri olan soylulaştırma olgusu çeşitli 
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örneklerle ele alınmıştır. Sonuç bölümde ise aidiyet ve “yer” olgusunu güçlendirmenin en önemli 

odaklarından birini oluşturan kamusal alan üzerinden bir tartışma yürütülmüştür (Şekil 1). 
 

Şekil 1. Aidiyet Duygusunu Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Faktörler (Yazar tarafından oluşturulmuştur) 

 
2. Yazındaki “Yer” Tartışmaları 

Şehir planlama ve fiziki mekânların tasarımı ile ilgilenen pek çok disiplinde insan için mekânlar kurgulanırken 

form ve ihtiyaçlar gözetilmektedir. Ancak planlama ve tasarım öncesi ve tasarımın uygulanmasından sonraki 

süreçlerde izlenen yöntemlerde çoğunlukla o mekânları “yer” haline getirecek kullanıcıların mekânlarla olan 

etkileşimleri ve tecrübeleri göz ardı edilmektedir. Çoğu zaman her ayrıntının kurgulandığı mekânların başarılı 

olacağı yanılgısına düşülebilmektedir. Ancak bir mekânı “yer” yapan unsurlar tasarım ve kurgu aşamalarının 

sonrasında ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar pek çok farklı insanın o mekânda yaşadığı tecrübeler ile zaman 

içinde, birikimli olarak ortaya çıkmaktadır. İşte “yer” i bu şekilde tanımla çabaları aslında Platon ve 

Aristoteles’e kadar uzanmaktadır. Platon ve Aristoteles’in “yer” üzerine ürettiği düşünceler topos ve chora 

kavramlarının doğmasına sebep olmuştur. Bir şeyin varlığından bahsedebilmek için onun bir konumunun 
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olması gerektiğini düşünülmüş ve doğrudan varoluş yer ile ilişkilendirilmiştir. Yer ve varoluş birbirini doğuran 

öğeler olarak tartışılmıştır. 12 ve 13. yüzyıllar ise yer tartışmalarında farklı bir boyutun devreye girmesine 

şahitlik etmiştir. Bu dönemlerde yerin sahip olduğu niteliklerin orada yaşayan insanları ve şeyleri değiştirdiği, 

dönüştürdüğü fikri tartışılmaya başlanmıştır. Yani yer ve insan etkileşiminin fiziksel değişimlere yol açabildiği 

gerçeği ortaya konmuştur. Fakat yer tartışmalarında en çarpıcı gelişimin yaşanması 19. yüzyılı bulmuştur. Bu 

dönemde varoluşçu felsefe ve fenomenoloji “yer” tartışmalarını farklı bir boyuta taşımıştır. Fenomenoloji; 

bilinci bireylerin kendi algısı ile deneyimlenmesini konu almaktadır (Smith, 2019). Edmund Husserl, Martin 

Heidegger, Franz Brentano gibi filozoflar fenomenoloji ve varoluşçuluk düşünce biçimlerini ve metodolojisini 

geliştirmiştir. Filozofların attığı bu adım pek çok farklı disiplinin sorunlara farklı bir bilimsel çerçeveden 

yaklaşmasına sebep olmuştur. Sosyal bilimciler içinde Heidegger’in yer yaklaşımından faydalanan kişiler 

içinde Giddens, Foucault, Merleau-Ponty sayılabilir (Wollan, 2003). Bu yeni yaklaşım “yer” kavramının 

zenginleşmesinde en önemli etken olarak düşünülebilir. Heidegger “yer”i vücut ve zihin arasındaki ilişki 

üzerinden tanımlamaktadır. Aynı yıllarda felsefe alanında zihnimizde oluşturduğumuz yer imgelerinin önemi 

de tartışılmaya başlanmıştır. Yaşanan hatıraların zihnimizde bir yer ile bağlantılı olarak üretilmediği sürece 

varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığı üzerinde durulmuştur. 

Felsefe alanında yapılan yer tartışmalarının 19. ve 20. yüzyıllarda etkisi sosyal bilimler ve özellikle coğrafya 

alanında yoğun bir şekilde hissedilmeye başlamıştır. Geliştirilen “yer” kavramı çeşitli disiplinler tarafından 

uygulama amaçlı kullanılmak istenmiştir. Bunun için de kavramların ölçülebilir hale getirilmesi gerekmiştir. 

Uygulamaya dönük ölçülebilir dönüşümler ise bağlantılı başka alt kavramları doğurmuştur (Buttimer and 

Seamon, 2015). Bunlardan birisi sosyal mekândır (Durkheim, 2014). Durkheim’ın tanımları üzerine çeşitli 

coğrafyacı ve sosyologlar da sosyal mekân tanımının gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bu kavramsal 

gelişimin üzerinde beşerî ekoloji temelli Şikago ekolünün de etkisi bulunmaktadır. Sosyal mekânı nesnel 

yaklaşım ile ele alan araştırmacılar mekânsal dokuda kültür, ekoloji, sosyal ve ekonomik etkenler ile oluşan 

davranışlara odaklanmışlardır. Durkheim mekândaki sosyolojik farklılaşmalara dikkat çekmiştir. Sosyal 

mekânın nesnel öğelerle tanımına katkıda bulunan bir başka araştırmacı kişilerin üye oldukları toplumsal 

gruplar ve bu grupların diğerleri ile olan ilişkilerine göre yatay, bu gruplardaki üyelik konumuna göre ise düşey 

ilişki ağları üzerinden sosyal mekânı tanımlamaktadır (Sorokin, 1998). 20. yüzyılın ortalarında Amerika’da da, 

kentsel ölçekte sosyal mekânları tanımlamak üzere farklı araştırmalar yürütülmüştür. Bu araştırmalarda 

sosyal sıralama, etnik ayrışma, kentleşme gibi ölçütler kullanılmıştır. Bu tür araştırmalar sonucu belirli 

alanlarda nüfusun belirlenen ölçütler özelinde yoğunlaştığı bulguları ortaya konmuştur. Yığın verilerle yapılan 
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sosyal mekân analizleri bazı araştırmacıların eleştirilerine neden olmuş ve buna karşı olan bir grup araştırmacı 

da aktivite mekânları, davranış alanları gibi başka kavramlar üzerinden daha alt ölçeklerde sosyal mekân 

tanımlama çalışmaları yürütmüşlerdir. Bu çalışmalar ile bireyler ya da topluluklar arasında mekânsal 

ayrışmaların, sosyal dışlanma durumlarının tespit edebilmesi mümkün hale gelmiştir. Kentsel alanlardaki 

sosyal etkileşimler etnik ya da farklı özellikler sebebiyle mekânsal ayrışmaların olup olmadığını tespit etmek 

adına önemli bir veriyi oluşturmaktadır. Baskın sosyal sistemler sosyal etkileşimlerin arttırılması için önem 

taşımaktadırlar. Bunları tespit edebilmek adına hareket/aktivite mekânları/dokularının, davranış alanlarının 

analiz edilmesi önemli bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Sosyal mekânın öznel olarak tanımlanması ise kentsel 

imgeler, zihinsel haritalar ve yaşam alanı gibi alt kavramlar aracılığı ile geliştirilmiştir (Lynch, 1964). 

Araştırmacılar bu yolla fiziksel çevrenin kimlik, yapı ve zihinsel imaj özellikleri üzerindeki etkisini anlamaya 

çalışmıştır. Fiziksel yapı ya da öğelerin bireylerin zihinlerinde güçlü imgeler oluşturma gücüne sahip olduğu 

düşünülmüştür. Ayrıca sosyologlar sembolik yapıların belirli sıklıklarla ziyaret edilmesi, başka bir değişle 

mekânlarla etkileşim kurulmasının çevreyi algılamak, aidiyet oluşturmak ve kentsel dokulara “yer” özellikleri 

kazandırmak için önemli olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu araştırmalar sonucu; çevreyi algılamanın hem 

fiziksel hem de psikolojik etkenlerle ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Fiziksel ve fiziksel olmayan çevrelerin 

öneminin anlaşılmasıyla beraber benzer temeller üzerine inşa edilmiş olan bir başka kavram ise “zihinsel 

şema” olmuştur (Lee, 1968). Bu kavramla ortaya konmak istenen ise sosyo-fiziksel mekânın zihindeki 

yansımasıdır. Bu yansımanın hem fiziksel çevrenin hem de sosyal etkileşimin alansal olarak ifadesini içerdiği 

iddia edilmiştir. Şema tanımı yapılırken bireylerin ikamet süreleri, yaşam döngüsü içindeki evreleri ve 

toplumdaki konumları gibi unsurlar dikkate alınmıştır. Çevresel davranış üzerine yapılan çalışmalarda 

geliştirilen bir diğer yöntem ise zihinsel haritalardır. Zihinsel haritalar; çevrenin algılanmasına yönelik 

verilerin zihindeki yansımaları olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde bireylere çevrede değerli olan öğelerin 

tanımlanması ve bir yerden bir yere nasıl ulaşılacağını tarif etmek için kullanılan önemli güzergâhlar ve bu 

güzergâhta referans verilen fiziksel öğeler ortaya konmaya çalışılır (Downs ve Stea, 1973). Çevresel davranış 

üzerine yapılan araştırmaların temel dayanağı; insanların yaşadıkları çevreyi zihinlerinde nasıl 

resmettiklerinin insanların ihtiyaç, davranış ve tutkuları ile ilgili ipuçları barındırdığı varsayımıdır. Çevre ile 

ilişki kurmak yalnızca rutin davranışlar veya doğrudan fiziksel öğelerle gerçekleşmeyebilir, bu ilişkiyi geliştiren, 

güçlendiren diğer araçlar ise eğitim, inanç unsurları ve sanattır. Mekânda var olan, anlam kazanan şeyler, 

varlığını çoğunlukla sosyal etkileşime borçludur. Çevresel davranış bilimcileri bireylerin mekânsal 

davranışlarının yetiştikleri ya da etkisi altında kaldıkları toplumsal yapılarla ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir 

(Buttimer, 1980). Cassirer (1953)’e göre bir kişinin tutkularını, düşüncelerini, hislerini düzenleme şekli beşerî 
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etkileşim ile ilişkilidir. Beşerî etkileşimin en temel araçları ise; sanat, geçmiş, inanç öğeleri ve dildir. Benlik 

doğuştan var olan bir olgu değil, zaman içinde yaşanan sosyal ve mekânsal tecrübeler ve etkileşimler ile 

oluşmaktadır. Kişilerin duygusal öz benliğinin gelişimi ve sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için toplum içinde 

geliştirdiği rutin hareket örüntüleri, iyi tanımlanmış ağlardan meydana gelen sosyal mekân son derece önemli 

unsurlardır. Özgün ve sağlıklı toplumsal altyapının temelini; insanlar arasındaki etkileşim oluşturmaktadır. Bu 

tür toplumsal yapılarda bir araya gelinen, karşılaşılan mekânlar bireyler tarafından kimlikli, özel mekânlar 

olarak algılanmaktadır. Bu tür toplumlarda güçlü bir yer algısı/aidiyeti mevcuttur (Mead, 1934). Webber 

(1963)’e göre gelişigüzel karşılaşmaların düzenli sıklıklarla olmaması ve mekânsal etkileşimin 

gerçekleşememesi özbenlik oluşumunu da zedelemektedir. Bu tür topluluklarda bireylerin birbirlerine ve 

yaşadıkları yerlere karşı duygusal tepkiler vermeleri mümkün olamamaktadır (Tuan, 1974). 

20. yüzyıldaki tüm bu kavramsal ve metodolojik gelişmelerin ışığında, yer ve toplumsal aidiyet kavramları 

üzerinde durulmaya başlanmış ve bu kavramların demokrasinin uygulanabilmesi için kritik değere sahip 

olduğu vurgusu yapılmıştır (Entrikin, 1997). Bu yüzyılın sonlarında artık “yer” olgusu baskın bir şekilde yalnızca 

bir takım yığın sayı ve göstergelerden oluşan tanımlamalar yerine kişilerin kent dokularında yaşadıkları 

tecrübeler ve onların algısal değerlendirmeleri ile tanımlanmaya başlamıştır (Buttimer, 1980; Seamon, 2000; 

Tuan, 1975). Tuan insanlar ve yaşadıkları yerlere olan duygusal bağlarını ifade etmek için “topophilia” terimini 

geliştirmiş ve mekân ile yeri farklı ifadeler ile tanımlamıştır. Mekânı daha ziyade gelip geçilen ve insan 

hareketlerinin gerçekleştiği alanlar olarak tanımlarken, “yer”i insanların üzerinde tasarruf sahibi oldukları, 

gündelik rutin telaşelerden uzaklaşarak durup dinlendikleri, içinde bulundukları bu bölgelere değer 

yükledikleri ve bağlandıkları alanlar olarak tarif etmiştir. Tuan bu yaklaşım ile “yer”i ev ile özdeş değerlere 

sahip alanlar olarak görmektedir yani “yer”de gündelik yaşamda hissedilen duygular ve buna eşlik eden tüm 

duyusal algılar ile çeşitli tecrübeler yaşadığımızı vurgulamaktadır. Ayrıca yer bilincinin ve aidiyet duygusunun 

gelişmesi için tüm bu tecrübelerin siyaset, yaratıcı faaliyetler ve öğrenme faaliyetleri ile somutlaştırılması 

gerektiğini savunmuştur. “yer” tanımının insan tecrübesi ile doğrudan ilişkilendirilmesi sonucu kent 

dokularının “yer” özelliklerinin devamlılığının sağlanması için yaşayan insanların farkındalığının geliştirilmesi 

gerektiği ortaya konmuştur (Tuan, 1975). Kentsel özgün dokuların korunması anlayışına da bu “yer” 

kavramının ışık tuttuğu, yalnızca mimariye ait fiziki unsurların devamlılığının sağlanmasının özgün kimliğin 

korunması için yeterli olmayacağı kanaati yerleşmeye başlamıştır. Relph kentlerde “yer” niteliklerinin gelişmiş 

olmasının ve insanlardaki aidiyet duygusunu güçlendirmesinin insanların sağlıklı bireyler olarak hayatlarına 

devam etmelerinde pozitif psikolojik etkiler yarattığına değinmiştir. Ayrıca aidiyet duygusunun “yer”leri yıkıcı 
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etkilere karşı savunma mekanizmasının gelişmesinde etkili olduğu vurgulanmıştır (Seamon ve Sowers, 2008). 

Casey yaşamı eylemler gerçekleştirdiğimiz yer ile bütünleşik olarak tanımlamakta “yerel olarak yaşamak” 

deyimini kullanmaktadır. Yaşamanın ancak “yer”e özgü kültürel, tarihi ve coğrafi özelliklerin yaşam 

eylemlerimizle bütünleşmesi halinde gerçek anlamına ulaştığını vurgulamaktadır (Casey, 2001; Cresswell, 

2014). Böylece yer ve aidiyet olguları bütüne sahip çıkmak, sürdürülebilir adımlar ile evreni şimdi ve 

gelecekteki tüm canlılar için kaliteli bir yaşama kavuşturmak için önemli politika araçları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. “Yer” kavramının tarihsel süreç içinde geldiği bu en olgun halini iyi anlayarak insanların birbirleri 

ile etkileşimlerini arttıracakları, kapsayıcı, komşuluğumuzdaki farklı birey ve toplumsal yapıları tanıyıp, 

anlayabileceğimiz ve hatta birlikte üretebileceğimiz sokak, meydan, park vb. alanların planlama ve tasarım 

uygulamalarına dâhil edilmeleri gerekmektedir. Aidiyet duygusu ancak bu yollarla inşa edilip 

güçlendirilebilmektedir. Yer aidiyeti/yere bağlanma duygusu yerlerin insanların düşünce ve hislerinde 

sembolik ve duygusal olarak var olmaları anlamını taşımaktadır. Yerler tecrübelerimizi temsil ederler ve bize 

kültürel değerleri, tanıdığımız insanları, önceki yaşadığımız yerleri hatırlatırlar (Low ve Altman, 1992; Tolia- 

Kelly, 2004). 

İnsanlar kimliklerini dahi mekânsal tecrübeleri üzerinden (ses, görüntü, koku vb. duyusal izlerle birlikte) 

tanımlayabilmektedir. Yer aidiyeti yalnızca belirli bir mekâna ait hatıralar ile değil, aynı zamanda beklenen ve 

hayal edilen yerlere ait duygusal tepkilerle ile de oluşturulabilmektedir. Yerlerde biriken tecrübeler duygusal 

tepkileri tetiklemekte ve yere dair benzerlik, farklılık ve bağlanma gibi farkındalıkları oluşturmaktadır 

(Rishbeth ve Powell, 2013). 

Yazında “yer” ve “aidiyet” olgularının tarihsel süreç içinde tartışılması yukarıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

Planlama ve tasarım çalışmalarında kentsel dokudaki en küçük birimden bütüne doğru, her aşamada “yer” 

olgusu ve kentsel dokularda yaşayan insanların “aidiyet duyguları”nı zedelemeyen, aksine geliştirip 

güçlendiren politika, ilke ve tasarım yaklaşımları geliştirmek son derece önemlidir. Özellikle son yıllarda 

küresel ölçekte yaşanan sosyal, ekonomik ve çevresel değişimler sonucu “yer” olgusunun ve “aidiyet 

duygusunun” yıkıma uğradığı gözlenmektedir. Çeşitli sebeplerle yerini bırakıp göç etmek zorunda kalan 

insanlar, sermaye baskısı sonucu sıkça yaşanan soylulaştırma eylemleri (Elliott-Cooper vd., 2019), Covid-19 

salgını, değişen ekonomik düzen sonucu evden çalışma sisteminin gelişmesi kentsel dokuların zamanla 

edindikleri “yer” niteliklerini aşındırmakta ve nüfusun “aidiyet” duygusunu zedelemektedir. Tüm bu 

birimlerde yaratılan etki ise bütünü yani evreni olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü kentlerinin “yer” 

özelliklerini yani özgün kimliklerini kaybetmesi ve toplumların aidiyet hislerinin zedelenmesi evrene sahip 
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çıkmak ile ilgili atılacak toplumsal adımların önünde barikat kurmakta, bütün bilincini yok etmektedir. Bir 

sonraki bölümde iyi yönetilemediği takdirde kent dokularının özgün kimliklerini yok eden ve bireylerin aidiyet 

duygularını zedeleyen soylulaştırma olgusu örnekler üzerinden tartışılacaktır. 

Yer ile İnsan Arasındaki Aidiyet/Bağlanma Duygusunu Zedeleyen Soylulaştırma Unsuru 

Bireylerin yer ile ilişkisini zedeleyen, dolayısıyla bütün ile irtibatını koparan önemli olgulardan birisi 

soylulaştırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Soylulaştırma ekonomik olarak kırılgan yapıdaki nüfusun 

ekonomik gücü yüksek olan gelir grupları ile yer değiştirmesi olarak da tanımlanabilir. Kentsel alanlarda 

mevcut nüfusun erişemeyeceği arazi geliştirme çabaları ve sermaye yatırımları sonucu artık orada 

tutunamayan nüfus grubu bölgeyi terk etmek zorunda kalmaktadır. Bu zorunlu yerinden edilme, 

yersizleştirilme olarak tanımlanmaktadır (Elliott-Cooper vd., 2019). Soylulaştırmanın hem yerinden edilen 

hem de yerinde kalan nüfus grubu için de dolaylı bir yerinden etme/yersizleşme eylemi olduğunu 

savunulmaktadır. Çünkü yaşanan bu süreçte çoğunlukla yerinde kalan nüfus da buradaki sosyal ve kültürel 

çöküşü ve kimlik kaybını tecrübe ettiği ve dolayısıyla kendini evinde hissedemediğini ifade etmektedir. 

Davidson ve Lees (2005) soylulaştırmayı dışlayıcı bir yerinden etme/yersizleştirme olarak tanımlamaktadır. 

Soylulaştırılan kentsel dokularda kendilerine yer bulamayan alt gelir grupları sosyo-mekânsal adaletsizliğin 

oluştuğu süreçler eşliğinde yersiz kalmaktadırlar. Soylulaştırmanın fiziksel ve psikolojik boyutları yere bağlılık 

ve aidiyet hissi üzerinde yıkıcı etkiler doğurmaktadır. Böylece yersizleşme/yurtsuzlaşmanın çok katmanlı bir 

kavrama dönüşmekte ve hane halkını aşan, hatta cadde, mahalle ölçeğini de aşarak kent ölçeğinde yıkıma yol 

açmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; yerinden edilen kişiler ev ve mahallelerine fenomenoloji 

biliminin tanımladığı şekliyle bir bağlılık oluşturmuşlardır ve yaşadıkları yerleri yatırım aracı olmaktan 

çıkararak ev olarak görmüşlerdir. Bu sebeplerle pek çok insan yeni yaşamaya başladığı mahallelerde kendini 

yabancı ve yersiz hissetmiştir (Jones, 2015). Hatta insanlara bu yaşatılanlar bazı araştırmacılar tarafından 

sistemli şiddet olarak dahi tanımlanmaktadır (Baeten vd., 2017). Yerinden edilmiş insanların sosyal ağlarını 

ve buna bağlı olarak birikimli olarak elde ettikleri sosyal sermayelerini de kaybetmektedirler (Crawford ve 

Sainsbury, 2017). Yaşadıkları yerler için aidiyet duygusu geliştirmiş insanların yeni yerleştikleri yerlerde sosyal 

ağlar geliştirmekte zorlandıklarına dair çok sayıda araştırma yapılmıştır (Greenbaum vd., 2008) Tanıdık ve 

yıllar zarfında oluşmuş hizmet alışkanlıklarını da uzak mesafelere gitmeyi göze alarak devam ettirdikleri 

ortaya konmuştur. Yeni kentsel dokuya uyum sağlama becerisinin yaşla, yaşam döngüsündeki zamanlama, 

ekonomik durum ve kişisel özellikler ile de ilişkili olarak değiştiği gözlemlenmiştir. Zorunlu olarak yer 

değiştirmiş kişilerin çeşitli psikolojik sorunlar yaşadığı da ortaya konmuş gerçekler arasındadır. İnsanların 
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ikamet etme hakları yalnızca oturacak bir evlerinin olması anlamına gelmemektedir (Elliott-Cooper vd., 2019). 

Bu hak toplum içindeki kurumlardan, kamusal alanlardan, o bölgede sunulan hizmetlerden özgürce 

faydalanabilmesini de içermektedir. Turist çekmek maksadı ile yer alınan büyük çaplı organizasyonlar (dünya 

çapındaki spor organizasyonları vb.) da çeşitli ülkelerde soylulaştırma ile sonuçlanan arsa geliştirme 

projelerine sebep olmuştur. Tüketim mekânlarının ve hatta kamusal alanların soylulaştırılması ve kentsel 

dokuların özgün ve otantik kimliklerinin kaybolmasına da yazında geniş bir yer verilmiştir. Bu türlü 

dönüşümler de kentsel eşitsizlikleri arttıran ve içinden çıkılmaz hale getiren yavaş şiddet olarak 

tanımlanmaktadır (Kern, 2016). Kentlerdeki göçmen mahalleleri de yine bu yavaş şiddetin kurbanları olarak 

araştırmalara konu olmaktadır (Benson ve Jackson, 2013). Kısacası soylulaştırma ile sonuçlanan kentsel 

projelerin sosyal, mekânsal eşitsizlikler yaratabileceği, yaşam kalitesi, sağlık sorunları gibi pek çok sorunu 

beraberinde getirebileceği hesaba katılmalıdır (Atkinson, 2000). Soylulaştırma sebebiyle yerinden edilmiş 

nüfusun aidiyet duygularının zedelenmesi, ait hissettikleri toplumsal ve kentsel dokudan koparılmaları bir 

çeşit şiddet olarak tanımlanmaktadır. Çünkü toplumlar üzerinde fiziksel ve zihinsel hasara yol açmaktadır. 

Yerinden edilme ile kentsel kaynaklara ve hizmetlere erişimin engellenmesi toplumun kırılgan kesimlerinin 

dışlanmasına sebep olmaktadır. Soylulaştırma yalnızca farklı ekonomik güçteki nüfus gruplarının yer 

değiştirmesi değil aynı zamanda bazı toplum unsurlarının yabancılaşması ile sonuçlanan sosyal, kültürel ve 

ekonomik dönüşümdür (Elliott-Cooper vd., 2019). 

Soylulaştırma temel olarak kentsel dokularda yapılan belirli sermaye yatırımları sonucu ekonomik geliri daha 

yüksek olan hane halklarının bölgeye çekilmesi ile başlayan bir sürecin sonucu olarak tanımlanabilir. Bölgede 

yaşanan kira artışları ve sosyo-ekonomik yaşamdaki değişimler düşük gelirli hane halkını bölgeden ayrılmak 

zorunda bırakmaktadır. Yeni oluşan kira değerleri artık bu nüfus grubu için erişilemez hale gelmektedir. Bu 

dönüşüm aynı zamanda bölgenin sosyal dokusu ve hizmet özelliklerini de etkileyerek bölgede zaman içinde 

oluşmuş olan sosyal ağların bozulmasına da yol açmaktadır (Atkinson, 2000). Doğru kentsel politikalar 

eşliğinde yürütülemeyen bu çaptaki kentsel dönüşümler yerinden edilmeye yol açmakta yani bireylerin ait 

oldukları toplumla sosyal, ekonomik, tecrübeyle ilişkili, çevresel kısacası “yer”e ait tüm bağının zarar 

görmesine yol açmaktadır. Bu tür soylulaştırma ve yerinden etme eylemleri dünyanın pek çok yerinde 

gerçekleşmiştir. Amerika ve Avrupa’da buna pek çok örnek verilebilir (Atkinson, 2015). Soylulaştırmanın 

tespiti için kentsel dokudaki zaman içinde oluşan işgücü profili değişimleri, hane halkı eğitim durumları, 

gayrimenkul değerleri, sosyal yaşam, ev sahipliliğindeki değişimler izlenmektedir (Atkinson, 2000). 
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Soylulaştırma Türkiye için de hiç yabancı bir olgu değildir ve aidiyet üzerindeki yıkıcı etkisi tartışılmaya değer 

sonuçlar doğurmaktadır. Yeni gelen ve yerinden edilen her iki kesim için de “yer” ile ilişkinin kopartıldığından 

söz etmek mümkündür. Bu da kentsel dokuların özgün “yer” özelliklerini kaybetmesine yani aslında ruhunu 

kaybetmesine sebep olmaktadır. İstanbul Beykoz’da yürütülmüş olan aidiyet çalışması bu konuda çarpıcı 

sonuçlar barındırmaktadır. Beykoz’da doğup büyümüş ve ilçenin otantik kimliğini yansıtan bölgede yaşayan 

insanlar ve son yıllarda yapılan büyük gayrimenkul geliştirme projeleri sonucu inşa edilen kapalı sitelerde 

yaşayan insanlar arasındaki aidiyet hisleri, Beykoz’u algılama biçimleri son derece keskin çizgiler ile 

ayrışmaktadır. Ayrıca her iki nüfus grubu da birbirlerine son derece yabancı olduklarını net olarak ifade 

etmektedirler. Doğma büyüme Beykozlu olan bir birey ile yapılan görüşmelerde kişinin Beykoz’un özgün 

kimliği ile çok derin bağlar kurduğu, kullandığı “burada herkes tanıdık…, iyot kokusu.., her köşede bir 

hatıramız var” ifadelerinden anlaşılmaktadır. Ancak aynı bireyin bir taraftan da “burada zaman durmuş gibi, 

burası adeta bir hayalet şehir” şeklindeki ifadeleri buradaki soylulaştırma süreçlerinin çoktan başlatıldığının 

derin ipuçlarını içinde barındırmaktadır. Çünkü Beykoz’a yeni yerleşen nüfus grubunun benimsediği farklı 

yaşam şartları bölgedeki erişilebilir hizmet ve tüketim alışkanlıklarını hızla dönüştürmekte ve bu durum 

aidiyet duygusu yüksek asıl Beykozluların bölgeden ayrılma hislerini kuvvetlendirmektedir. Bu kişi yaptığı 

yürüyüşler, arkadaş toplantıları sayesinde Beykoz ile etkileşimini sürdürerek aidiyet duygusunu beslemeye 

çalışsa da belleğindeki “yer” ile istediği düzeyde etkileşim kuramamakta ve “hayalet şehir” ifadesini 

hüzünlenerek kullanmaktadır. Kendisi belli ölçüde bu hatıraları canlı tutabilse de çocukları ile sosyal 

aktiviteler ve eğitime dönük faaliyetler konusunda Beykoz ile yeterli düzeyde mekânsal etkileşim 

gerçekleştirememektedir. Bu sebeple de çok sevdiği ve kendini ait hissettiği Beykoz’dan, çocukları biraz daha 

büyüyünce, onlara daha zengin eğitim ve sosyalleşme imkânları sunabilmek adına taşınmayı düşünmektedir 

(Gönül, 2021). 

Soylulaştırma yoluyla insanların yerinden edilmesi, aidiyet hislerinin zedelenmesi, yaşlı, farklı etnik kökene 

sahip nüfus gibi kırılgan grupları daha da kırılgan hale getirmektedir. Yapılan araştırmalarda bu nüfus grubunu 

sosyal ağlarını kaybetmeleri nedeniyle yer değiştirmeye mecbur kaldıkları tespit edilmiştir. Kentsel bir dokuya 

üst gelir grubunun yerleşmesi ve burada tüketim dokusunun değişmesi ile kamusal hizmetlere (toplu taşıma, 

kütüphane, kamu destekli sosyal aktiviteler, kamu destekli eğitim ve sağlık hizmetleri vb.) duyulan ihtiyaç 

azaldığı için bu türden hizmetlerin niteliksel ve niceliksel olarak azaldığı gözlenmektedir. Bu gelişme de 

bölgeden daha çok insanın dışlanmasını ya da zorunlu olarak yer değiştirmesine sebep olmaktadır. Çünkü 

bölgede yaşanan değişimler, yaşam tarzlarını desteklemeyen bu dönüşüm karşısında orada yaşayan ve artık 
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kendini yabacı hisseden nüfus grubunun yaşama dair kabiliyetlerini sosyal, ekonomik, çevresel ve fiziksel 

olarak eritmektedir. Ayrıca sosyal dokunun bozulması, ağların zedelenmesi, terkedilmiş ve çöküntü haline 

gelmiş yapı stoğu sonucu suç oranlarının artması da beraberinde gelen olumsuz gelişmeler olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. Hizmet sektöründeki ve fiziksel çevredeki gelişme/iyileşme adı altında gerçekleşen 

dönüşümün dışında kalan bölge sahipleri gelen yeni nüfus grubuna düşmanlık beslemeye başlamakta ve sınıf 

çatışmalarını başlatmaktadır (Atkinson, 2000). Yerinden edilmek çoğunlukla insanların uzun süre tecrübe 

ettikleri ve evi gibi hissettikleri yerleri geride bırakarak tamamen yabancı oldukları yaşam maliyetlerinin 

arttığı ve yaşam kalitesinin düştüğü bölgelere gitmesi ile sonuçlanmaktadır (Hartman, 1979). 

 

3. Sonuç 

Bir önceki bölümde birim ile bütün arasındaki ilişkiyi kesen ve aidiyet duygusunu zedeleyen soylulaştırma 

olgusu ele alınmıştır. Bu bölümde ise kentlerde aidiyet duygusunun güçlendirilmesi için en önemli araçlardan 

birisi olan kamusal alanlar literatürdeki bilgiler ışığında tartışılacaktır. 

Yerel ölçekte bireylerin yere bağlılık oluşturmaları için kamusal mekânlar ve orada hayat bulan ortak değerler 

ve tanıdık faaliyetler önem taşımaktadır (Rishbeth ve Powell, 2013). Mahalle ölçeğinde yer alan kamusal 

alanlar; kentsel dokuya göç ile yerleşmiş, etnik kökeni farklı olan nüfusa aidiyet oluşturması, kendini güvende 

ve vatandaş gibi hissetmesine yardımcı olan unsurlar olarak tespit edilmiştir. Çünkü bu tür kamusal alanlarda 

benzer kültür yapısındaki insanlarla yaşanan karşılaşmalar insanların yabancılık hislerini azaltmaktadır. Bu 

kamusal mekânlarda insanların gündelik yaşamlarında sıklıkla ziyaret ettikleri dini mekânlar, buluşma 

mekânlarının yer alması bu hislerin beslenmesi için önemli ölçütler olarak karşımıza çıkmaktadır (Ehrkamp, 

2005). 

Kentlerdeki nüfus değişimlerinin çok hızlı bir şekilde yaşandığı günümüzde yer değiştiren nüfusun yeni 

yerleştiği yere aidiyet hissi geliştirebilmesi için de kamusal mekânlar önemli bir yer tutmaktadır. Göçle gelen 

nüfus grubunun kültürel değerlerini sürdürebilmesi, onları yeni nesillere aktarabilmesi ve arasına karıştığı 

yeni topluma kendini ifade edebilmesi için kapsayıcı, aktif, esnek kamusal alanlar hayati önem taşımaktadır. 

Örneğin New York’da yaşayan göçmen nüfus için üretilen kamusal bahçeler; kültürün paylaşımı, ortak üretim, 

kültürel zenginliğin kaybolmaması gibi çok çeşitli sosyolojik kazanımlara hizmet etmiştir (Rishbeth ve Powell, 

2013). 
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İnsanların kamusal alanlarda kendi kültürlerine ait bir şeyler bulabilmesi ya da kültürlerine ait öğeleri oralarda 

özgürce hayata geçirebilmeleri onları evlerinde hissettirmekte ve dolayısıla yere bağlılıklarını/aidiyet hislerini 

güçlendirmektedir. İnsanların evlerinin dışında vakit geçirmesi, kent mekânı ile etkileşime geçmesi, kentin 

içinde hareket etmesi onların önceki yaşamları ve yeni yaşamları arasında ve içine yeni dâhil oldukları kültür 

ile bağ kurmaları açısından gerekli ve önemlidir (Rishbeth ve Powell, 2013). 

Sonuç olarak bu yazıda literatür ışığında yer ve aidiyet tanımlamaları ve bu iki olgunun birim (insan) ve bütün 

(evren) arasındaki bağın kurulmasındaki payı vurgulanmaya çalışılmıştır. Ardından doğru yönetilemeyen 

kentsel gelişmeler sonucunda aidiyet duygusunu zedeleyen ve kentleri ruhsuz ve sahipsiz bırakan 

soylulaştırma konusu irdelenmiştir. Son olarak da kentsel alanlarda bu tür yıkımların önüne geçebilmenin 

önemli bir aracı olarak kamusal alan tartışılmıştır. Böylece planlama ve tasarım çalışmalarında kentsel 

dokudaki en küçük birimden bütüne doğru her aşamada “yer” olgusu ve kentsel dokularda yaşayan insanların 

“aidiyet duyguları”nı zedelemeyen, geliştirip güçlendirecek politika, ilke ve tasarım yaklaşımlarının 

geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Özellikle son yıllarda küresel ölçekte yaşanan sosyal, ekonomik ve 

çevresel değişimler sonucu “yer” olgusunun ve “aidiyet duygusunun” yıkıma uğradığı gözlenmektedir. Çeşitli 

sebeplerle yerini bırakıp göç etmek zorunda kalan insanlar, sermaye baskısı sonucu sıkça yaşanan 

soylulaştırma eylemleri (Elliott-Cooper vd., 2019), Covid-19 salgını, değişen ekonomik düzen sonucu evden 

çalışma sisteminin gelişmesi kentsel dokuların zamanla edindikleri “yer” niteliklerini aşındırmakta ve nüfusun 

“aidiyet” duygusunu zedelemektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için nitelikli, kapsayıcı, esnek, etkileşime, 

yaratıcı üretime izin veren, insanları birbirine yabancılaştırmayan, tüketimin değil üretimin temel odak olduğu 

kamusal mekânların üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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