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i | İNSAN YAPILARLA NASIL KONUŞUR? 

 

ÖNSÖZ 
Toplumsal bir yaşam sürdüren insan için iletişim oldukça önemlidir. 

Çünkü insanın kendisini var edebilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan 

etrafımızda bulunan her şeyle ister istemez iletişim halindeyiz ve bu durum 

bizim tutum ve tavırlarımızı etkilemektedir. Dolayısıyla iletişim hayatta 

kalmak için kaçınılmaz bir hal almaktadır.  

Ama sadece insanlar değil, insanlar dışında yaşayan ve yaşamayan her 

şey de birbirleriyle iletişim kurar. Bu iletişim biçimleri kendi içlerinde 

değişmektedir. Farklı iletişim biçimlerini anlayabilmek o iletişim biçimine ait 

dili bilmeyi gerektirir. 

Mimarlığın da kendine ait bir dili vardır. Bu dilin bilinmesiyle yapılarla 

iletişim kurabiliriz. Bu sebeple mimarlık ve iletişim arasında tutum ve davranışı 

etkileyen bir ilişki bulunmaktadır. Mekânın işlevi ve sahip olduğu mimari üslup 

tarzı, kullanıcısının davranışlarını etkilemektedir. Örneğin sosyalleşme alanı 

olan kafelerde daha rahat bir şekilde hareket ederken, işlevi ibadet olan dini 

yapılarda ise ister istemez daha temkinli davranma ihtiyacı duyarız. Çünkü yapı 

sadece işleviyle değil, o işlevi de hissettirecek tasarım kurgusu sayesinde 

kullanıcısıyla temasa geçer. Bu kitapta da farklı dinlere ve kültürlere ev 

sahipliği yapan Anadolu topraklarında yer edinmiş dört yapının kullanıcısıyla 

olan teması yer almaktadır. Yapılan çalışma 2018 yılında tamamladığım 

“Türkiye’deki Kilise ve Külliye Yapılarının Okunması” adlı tezimden 

oluşturulmuştur. 

Bu ilk kitabımı, öncelikle bana doğduğum andan beri destek olan ama 

artık hayatta olmayan dedem Ömer Atıcı’ya ve hayatımın her anında yanımda 

olan babam Hüseyin Atıcı, annem Yıldız Atıcı ve kardeşim Safa Atıcı’ya 

armağan ediyorum. 
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GİRİŞ 

Toplumsal bir varlık olan insan yaşamını da bu şekilde toplumla beraber 

sürdürmektedir. Toplum, birlikteliğin ifadesidir ve bu birlikteliğin kendisini 

koruyarak sürdürmesi de iletişime bağlıdır. Etrafımızı saran yapılı çevre de 

iletişimin içerisinde bulunmaktadır. Çünkü çevremizde bulunan yapılar, bizlere 

birtakım mesajlar vererek iletişim kurmaktadır. Yapının iletişimi ise, yapının 

sahip olduğu mekânlarıyla gerçekleşmektedir. Mekânı anlamlı kılan da 

insanlardır. İnsan, mekânı deneyimleyerek ve temasta bulunarak ortaya 

birtakım yeni anlamlar çıkarmaktadır. Bu anlamlar; yapının işlevinden 

tamamen kopuk olmamakla birlikte, yapının sahip olduğu karaktere bağlıdır. 

Karakter bir davranış biçimini ortaya koyan kavram olarak tanımlanabilir ve 

karakteri oluşturan birçok unsur bulunmaktadır. Yapının sahip olduğu karakter 

de kullanıcının üzerinde bir etkiye sebep olarak, tutum ve davranışlarında 

değişiklikler oluşturmaktadır. Bu değişiklikler, yapının karakterini oluşturan 

mimari yapısıyla ortaya çıkmaktadır. Mimari karakter de kullanıcının yapısıyla 

iletişimine yön veren baş etkendir.  

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevreyle kurulan iletişim 

biçimleri de dönüşmüştür. Etrafımızda bulunan ögeler birbirini etkileyerek 

iletişim bağını oluşturmaktadır. İletişim bağı algılamayı etkileyen bir unsurdur. 

Mimarlığın algı ve çevre psikolojisi gibi konuları incelemesi, temel yapı taşı 

olan insanın kendi özelliğinden kaynaklanmaktadır. Mimarın ortaya koyduğu 

tasarım, kullanıcıları tarafından farklı şekillerde algılanabilmektedir. 

Etrafımızda bulunan yapı ve yapılaşma gruplarının gönderdiği mesajlar algısal 

deneyimler sebebiyle her zaman fark edilememektedir. Çevremizde etkileşim 

halinde olduğumuz yapı gruplarına kültürel ve kamu yapıları da girmektedir. 

Neredeyse her gün kullandığımız ya da yakınından geçtiğimiz bu yapılar, 

yapılış amaçları dışında insanlarla etkileşim halinde bulunmaktadırlar. Bu 

iletişim, yapının mimari ögeleriyle gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

çevremizde bulunan yapıların tasarımından ve inşasından sonra kullanıcı 

tarafından nasıl yorumlandığını ve yorumda nelerin etkili olduğunu ortaya 

koymaktır. Toplumun ortak kullanım ögesi olan kilise ve külliye yapı 

toplulukları, bu çalışmada okunmanın gerçekleştirildiği mimari yapılardır. 
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Toplumsal bir varlık olan insan yaşamını yine toplum içerisinde 

sürdürmektedir. Toplum birlikteliği ifade eder ve bu birliktelik ortak bir iletişim 

sayesinde korunarak devam eder. Etrafımızı saran yapılı çevre de bu iletişim 

evreninde yer almaktadır. Çünkü çevrenmizde bulunan yapılar bizlere bir takım 

mesajlar vererek iletişim kurmaktadır (Atıcı, 2018, s.iii).Birtakım 

davranışların, düşüncelerin, beklentilerin iletiler haline gelmesiyle bir ürün 

ortaya çıkmaktadır. Anlamsal bir üretim olan bu ürün, içeriğinde birtakım 

görüşler bulundurmaktadır. Bu ifade, anlam üretimi alanının aynı zamanda 

ideolojik üretim alanı olduğunu belirtmektedir. Öyleyse iletişim için, ideolojik 

üretim yapan ilişki biçimidir denilebilir (Güngör, 2011, s. 67).  İletişim bir 

başkasıyla konuşmaktır; televizyondur, saç biçimimizdir, mağara duvarındaki 

resimdir, bazen duymak, bazen görmek ve bazen de dokunmaktır (Zıllıoğlu, 

1993, s. 1). Dolayısıyla insan yaşamının her alanıyla ilgilidir. İletişim ilişkisi 

ve iletişim ögeleri arasındaki ilişki Şekil 1’de ifade etmiştir.  

 

 

Şekil 1. İletişim ilişkisinin ögeler (Kaynak: Aksoy, 1975, s. 85-86’dan yararlanılarak 

oluşturulmuştur. 

 

İletişim, insan ve toplum yaşamının, her yanıyla ve boyutuyla ilişkili 

bir olgudur (Güngör, 2011, s. 291). İletişim, beraberlik, anlaşma ve paylaşımdır 

(Erdoğan İ. , 2005, s. 43). Dolayısıyla iletişim bir süreci kapsamaktadır. 

İletişimin temel amacı anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve alıcının 

davranışlarında değişiklik oluşturabilmektir (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 1). 

Başka bir ifadeyle, iletişimin amacı karşılıklı anlaşmayı ve paylaşmayı 

sağlamaktır (Zıllıoğlu, 1993, s. 69). İletişimi sembollerle yapılan etkinlik olarak 

tanımlayanlar için, iletişim süreci insanlar arasındaki sembollerle yapılan 

ilişkileri içerir. Bu anlamda, hem gönderici hem de alıcı mesaj göndermekte ve 

almaktadır. Dolayısıyla, gönderici-alıcı farkı ortadan kalkmaktadır. 

İletişimdeki herkes iletişimci olarak görülür. İletişim mesaj gönderme ve alma 

sistemidir (Erdoğan İ. , 2005, s. 45-46). Bütün mesajlar içerik ve enformasyona 

sahiptir; mesaj gönderilmez, işaretler sayesinde duygular uyandırılır ve iletişim 

geriye döndürülemez. Toplum içerisinde gerçekleşen bir eylem olduğundan 

dolayı, iletişimde bulunmamak mümkün değildir. İletişimde öncesiyle birlikte 

kurulan bir ilişkisi vardır. İlişki bir etkileşimdir ve bu etkileşim araçlar ile 
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gerçekleştirilir (Erdoğan İ. , 2005, s. 56-59). İletişim farklı araçlarla, simge ve 

sembol kullanımıyla biçimlenmektedir. Dolayısıyla; yazılı, yazısız, sözlü, 

sözsüz veya görsel olarak gerçekleşebilmektedir. Hangi tür olursa olsun 

iletişimin gerçekleşmesi için alıcı ve gönderici olmalıdır. Gönderici birtakım 

iletilerle hedefi istediği doğrultuda yönlendirmek ister. Bu da iletişim edinimini 

başlatmış olur (Güngör, 2011, s. 130). İletişim olgusu, insanın kendisiyle ve 

içinde bulunduğu doğal ve yapay bütün ortamlarla etkileşimde bulunduğu 

olayların tümüdür (Evliyaoğlu, 1987, s. 165). İletişim ancak karşılıklı 

etkileşimde bulunanların aynı ya da benzer simgelere sahip olmaları ve her iki 

tarafın düşüncesinde aynı şeylerin canlanmasıyla mümkündür (Gökçe, 2003, s. 

55).. 

İletişim, insanın kendisini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için 

zorunluluktur, çünkü insan çevresiyle iletişim kurarak yaşamaktadır. Ayrıca, 

insanların birbirini anlaması için bir köprü oluşturduğu için,  sosyal bir yapı 

içerisinde iletişimin olmadığı hiçbir durum yoktur  (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 

5,8). Yıldız ise bu durum için; iletişimin gerçekleşmediği yer olamayacağı gibi 

iletişimsiz bir toplumun da düşünülemeyeceğini belirtmiştir. Bireylerin 

meydana getirdiği toplum, her bireyin gerçekleştirdiği bilinçli iletişim 

sayesinde olmaktadır (Yıldız Ş. , 2005, s. 19). İletişim toplumsal yaşamı 

olanaklı kıldığı için, toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir ögesi olarak 

görülebilir (Zıllıoğlu, 1993, s. 13).  Zıllıoğlu toplumsal ilişkiler sistemini; 

kişiler arası iletişim, grup iletişimi, örgüt iletişimi ve toplumsal iletişim olmak 

üzere dört ana gruba ayırmıştır. Bu sistem içerisindeki iletişimde kullanılan 

yöntemleri ise; grup ilişkilerinin yapısına göre, kullanılan kanal ve araçlara 

göre, kullanılan kodlara göre ve grup ilişkilerinin yapısına göre olmak üzere 

dörde ayırmıştır. Bu ayrımlar alt başlıklarıyla birlikte sınıflandırılarak  Tablo 

1’de ifade edilmiştir.  

 

Tablo 1. Toplumsal ilişkiler sistemi (Kaynak: Zıllıoğlu, 1993, s. 19-20-21’den 

yararlanılarak oluşturulmuştur.) 
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Toplum, bilginin paylaşılmasına ve ilişkilerin oluşmasına imkan 

sağlamaktadır. İletişim insanlarla birlikte var olur ve insanlar iletilere anlamlar 

yükler. Dolayısıyla iletişim; kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkisini, 

etkileşimini ve birçok durumu kapsamaktadır (Usluata, 1995, s. 62).  Başka bir 

ifadeyle toplum; ortak bir kültürü paylaşan, hayatta kalmak için birbirlerine 

bağlı, belirli bir bölgede yaşayan insan topluluğu olarak tanımlanabilir (Yıldız 

Ş. , 2005, s. 93). İletişim bir anlam arama uğraşıdır, toplumsal açıdan ise 

mesajlar vasıtasıyla gerçekleştirilen toplumsal bir etkileşimdir  (Tutar & 

Yılmaz, 2003, s. 6). Öteki canlıların topluluklarından farklı şekilde oluşturulan 

insan toplumu da yapay bir ortamdır. Toplumun ortak paylaşımını ve bir arada 

bulunuşunu sağlayan ögelerden birisi olan kültür ve eserleri insanlar arası 

iletişimi sağlamaktadır (Evliyaoğlu, 1987, s. 177). Diğer bir ifadeyle toplum, 

insanların sosyal üretim ve ilişkilerini yürüttüğü örgütlü yapıdır (Erdoğan İ. , 

2005, s. 478). Her toplumun, her kurumun, her örgütleniş biçiminin; 

örgütlendiği doğrultuda ihtiyaçlarını karşılayan bir iletişim sistemi mevcuttur. 

Dolayısıyla farklı yapıdaki ve örgütleniş biçimindeki toplumların iletişim 

biçimleri de farklı olacaktır (Tüfekçioğlu, 1997, s. 92).   
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İletişinin gerçekleşmesi sürecinde ilk olarak iletilerin düzenlenip karşı 

tarafa gönderilmesi ve sonraki aşamada ise alıcının bu iletileri alması ve 

anlamlandırması gerekmektedir. Bu doğrultuda ortaya bir iletişim modeli 

çıkmaktadır. Bu model (Zıllıoğlu, 1993, s. 225)’den yararlanılarak Şekil 2’de 

ifade edilmiştir.  

 

Şekil 2. İletişimin modeli (Kaynak: Zıllıoğlu, 1993, s. 225’den elde edilen bilgilerden 

yararlanılarak oluşturulmuştur.) 

   

İletişim, işleyiş yönü biçiminden tek yönlü ve iki yönlü olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Tek yönlü iletişim, kaynaktan çıkan mesaj, alıcı tarafından geri 

bildirim olmaksızın gerçekleşmektedir. Tek yönlü iletişimde kaynak ve alıcı da 

bir ya da birden fazla olabilmektedir. Bu iletişimde önemli faktör, alıcıdan geri 

bildirim almamaktadır. Meydana gelebilecek üç türlü tek yönlü iletişim biçimi 

vardır (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 44-46). Bu durum Şekil 3’te ifade edilmiştir.  

 

 

Şekil 3. Tek yönlü iletişim biçimleri (Kaynak: Tutar & Yılmaz, 2003, s. 45-46’dan 

yararlanılarak oluşturulmuştur.) 

 

İletişimin üç temel unsuru bulunmaktadır; iletişimi gönderen kaynak, 

mesaj ve bu mesajların hedefi, alıcısıdır. İletişim kaynak ile hedef arasında 

yapılan anlam yüklü iletidir. İletişim; sürece kanal, bağlam ve geri bildirimin 

katılmasıyla tamamlanır (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 12). Aynı şekilde Usluata, 

iletişimin her zaman kaynak-gönderici; mesaj-ileti ve alıcı-hedeften oluştuğunu 

belirtmektedir; ancak bu sürecin kanal ya da işlevin katılımıyla beş ögeyle 

tamamlanabileceğini belirtmiştir (Usluata, 1995, s. 14). İletişimin temel 
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unsurlarını oluşturan üç öge bulunmaktadır. Bu ögeler Şekil 4’te ifade 

edilmiştir. 

 

Şekil 4. İletişimin temel unsurları 

  

İletişim; yazılı, sözlü ya da sözsüz mesajlarla anlamların aktarıldığı 

birkaç adımlık bir süreçtir. Bu süreç göndericinin mesajları, iletiyi kodlayarak 

hedefe göndermesiyle başlamaktadır (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 19). Kodlanılan 

mesaj bir kanal aracılığıyla hedefe ulaşmaktadır. Mesajları alan hedef, 

gönderilen mesajı alır, yorumlar ve algılayarak geri bildirimi oluşturur. Böylece 

iletişim süreci tamamlamaktadır (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 20).  

İletişimin bireysel ve toplumsal işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler de 

Tablo 2’de ifade edilmiştir. 

 
Tablo 2. İletişimin bireysel ve toplumsal işlevleri (Kaynak: Tutar & Yılmaz, 2003, 

s. 18 ve Usluata, 1995, s. 24-25’ten yararlanılarak oluşturulmuştur.) 

 
 

Yapısal-işlevselci yaklaşıma göre; topluma ait bilginin, simgesel düzenin 

kuşaktan kuşağa aktarılması da iletişimin işlevlerindendir (Mutlu, 1995, s. 

230). Kültür yapıları bu aktarımı sağlayan önemli unsurlardır. Yaşanılan 

dönemin izlerini üzerinde taşıyan yapı, zamana meydan okuyarak bu izleri 

günümüze taşımaktadır. 
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İletişim, canlı hayatının var olmasıyla başlayan ve kendisini koruyarak 

birçok şekilde ortaya çıkan bir olgudur. Bu bölüm içerisinde, çeşitli 

tanımlamaları bulunan iletişimin mimarlıkta nasıl bir hal aldığından 

bahsedilmektedir. 

İletişim insan ve toplum yaşamının, her yanıyla ve boyutuyla ilişkili bir 

olgudur (Güngör, 2011, s. 291). İletişim bir çevrede meydana gelir ve bu 

ileşimin bir atmosferi vardır (Erdoğan İ. , 2005, s. 61-62). İnsan iletişimi, 

anlamlarında uzlaşılmış simgeler aracılığıyla duygu ve düşüncelerin 

aktarılması ve bu alışverişin farklı zaman ve mekânlarda gerçekleştirilmesidir 

(Zıllıoğlu, 1993, s. 7). Bu tanımdan yola çıkarsak mimari iletişimde, insanların 

olduğu bağlama mimari nesne de girmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Seamon 

mimari nesneyi mekân olarak değerlendirmektedir. Duyguların paylaşımı 

mekân içerisinde mimarlık sayesinde mekândan insana doğru olup; bu duygular 

yeniden mekânı deneyimleyen insanlar arasında paylaşıldığı bir süreç ve döngü 

haline gelmektedir. İster olağan ister olağan dışı olsun, deneyimin gerçekleştiği 

alan görüş alanında değildir. İnsanlar yaşam içerisinde deneyimlerini bilinçli 

olarak edinmezler. Söz konusu deneyimler oluşur; fakat insanlar bu durumun 

farkına dahi varmazlar (Seamon, 2003b, s. 39). Mekânlar, iletişimde bir aracı 

görevindedir. Her mekânın kendisine ait bir görsel ifade edişi mevcuttur. Bu 

mevcudiyet, mekânın görsel iletişimini mekâna ait unsurlarla oluşturmaktadır. 

Erdoğan, deneyim alanımıza giren objelere anlam yüklediğimizde veya onları 

yorumladığımızda anlamlandırmanın meydana geldiğini ifade etmiştir. Bu 

anlamlandırma bir bağlam içerisinde gerçekleşir. Bağlam ise iletişimin olduğu 

bütünlüğü, koşulu ve durumu anlatmaktadır (Erdoğan İ. , 2005, s. 58,73). 

İletişim bağlamı, iletişimi her yönüyle etkileyen bir değişkendir. Bu değişken 

iletişimin farklı boyutlarını etkileyerek etkileşim üzerinde etkili olmaktadır 

(Yıldız Ş. , 2005). Başka bir ifadeyle bağlam; iletişimin gerçekleştiği, toplumsal 

psikolojilerin yer aldığı zaman içerisinde geçen süreçtir (Mutlu, 1995, s. 171). 

Yer bağlamında değerlendirildiğinde ise iletişimin örgütlü bir alanı gerekli 

kıldığı anlaşılmaktadır. Yer örgütlenmiştir, yani yerin bir sahibi vardır. O yerin 

nasıl kullanılacağı, o yerde nasıl davranılacağı, neyin nasıl yapılacağı veya 

yapılmayacağı ve ilişkilerin nasıl olacağı belirlenmiştir (Erdoğan İ. , 2005, s. 

77). Diğer bir ifadeye göre yer; belirli bir kimliği olan ve yerleşimin ilk 

günlerinden beri insan yaşamının temel parçası olup, o yerin ruhu ile bağlantı 

kurdukları ve etkileşimde bulundukları alandır (Fallah, 2009, s. 307). 

 Sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak, insanların çalışma 

mekânlarının evlerinin dışına çıkması, özel yaşamla iş yaşamının birbirinden 

ayrılması, dolayısıyla da insanların çalışmak için dışarı çıkma zorunluluğu 

kamusal alanı ortaya çıkarmıştır. Bireylerin bir araya gelmeleri, fikir 

alışverişinde bulunmaları ve örgütlenmeleri kamusal ortamda mümkündür 

(Güngör, 2011, s. 222). Kamusal iletişim ise basitçe, kişinin kamusal alandaki 

iletişim becerisidir (Güngör, 2011, s. 258). Mimarlık da bu örgütlü mekânı 

tanımlayan ana unsurdur. İletişimdeki bildiriler mimarlığın tasarım ögeleriyle 
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ifade edilmektedir. Mekân, belli koordinatlara sahip, ölçülebilir uzantıların 

ötesine geçen bir kavram olarak bilinmektedir. Mekânı yere dönüştüren 

özellikler, onun geometrik nitelikleriyle mekânı gerer, kısaltır veya uzatarak 

yaşam dinamiklerini içinde barındırır. Bu tür uyarıcı özellikler taşıyan mekân; 

geçmiş ve gelecek arasında gizli bir güce sahiptir. Bu güç, içinde bulunan insanı 

diyalog kurmaya itmektedir. Yoruma açık olması da diyaloğu güçlendiren bir 

süreç haline gelmektedir (Aydınlı, 2004, s. 49). Sonuç olarak mimarlık; 

kullanıcı davranışlarını tepkiye dönüştüren bir ortam yaratma sanatı olarak 

tanımlanabilir. Ortamı anlama ve yorumlama, yaşantı ekseninde olmaktadır. 

Yaşantı, karşıt kavramların deşifre edilmesine yardımcı olur ve böylece 

mekânın yorumuna ışık tutar.  Mekân kendini özgür olarak ifade ederek 

keşfedilmeyi beklemektedir.  Bu ortamda insan bunu fark eder ve diyalog süreci 

başlar. Bu diyalog sürecinde, birbirine karşıt olan düşünceler gerçeklik ve 

olasılık arasında yorumlanır (Aydınlı, 2004, s. 50).  Toplumsal mekân ise; 

gösteren ve göstermeyen, algılanan ve yaşanan durumu ile hareketi olan bir 

sürecin sonucudur. Her zaman bir yerlerde bulunduğu ve birtakım özelliklere 

sahip olduğu için her mekânın bir tarihi vardır. Bu sebeple zaman ve mekân 

birbirinden ayrılmaz; zamanın bir mekânı, mekânın da bir zamanı vardır 

(Lefebvre, 2014, s. 133,141). Mimarlık ontolojisinde ise mekân; soyut anlamda 

nötr bir mekân olmayıp, yaşanmış deneyimlerin mekânı olarak algılanmaktadır 

(Hisarlıgil, 2003, s. 68). 

İster dil ister dil dışı araçlarla olsun deneyimlenen şey konuyu; nasıl 

deneyimlendiğini ise sitili, tarzı, üslubu gösterir (Soykan, 2004, s. 91). Öyleyse 

mimari bir yapının sitili, onun kendini gösterme, deneyimlenme biçimidir. Sitil 

yapısal yani strüktüreldir. Bu durum edebi bir metindeki yazış biçimine ve 

yazışta kullanılan karakterlere benzetilebilir. Biçim-işlev benzerliği kullanım 

nesnelerinde kendini ortaya koymaktadır (Soykan, 2004, s. 92, 95). Soyut ya 

da somut olsun, kavram daima anlamı olan şeydir. Onun biçimlendirilmesi, 

anlamın yaptığı çağrışımların biçim olarak ortaya çıkmasıdır. Bu 

biçimlendirmede nesnelerin işlevleri de önemli olmaktadır (Soykan, 2004, s. 

96).  

Genel olarak özetlenirse iletişim bir döngüdür, süreçtir, bağlamdır. 

Mimarlıkt da bu döngü içerisinde, bağlamın mekâna dönüştüğü bir iletişim 

süreci ve biçimidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



İNSAN YAPILARLA NASIL KONUŞUR? | 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MİMARLIK VE İLETİŞİMİN İLİŞKİSİ 
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Toplumsal varlık olan insan yaşamını anlamlandırabilmek için önce 

kendisini daha sonra çevresini incelemektedir. Çevresini anlamlandıran insan 

için iletişim oldukça önemlidir. Çünkü bu iletişimi sağlayan mimarlıktır (Atıcı, 

2022, s.263). Mimarlık temelinde insan yaşamı olan disiplinlerarası bir olgudur 

(Atıcı&Burnak, 2021, s.277). İletişimin etkilerini incelendiğinde; planlanmış, 

planlanmamış, uzun erişimli ve kısa erişimli olmak üzere dörde ayrıldığı 

anlaşılmaktadır. Planlanmış etkiler, iletişim sürecinde hedef üzerinde 

oluşturulmak istenen tutum ve davranışların değişikliğiyle ilgilidir. 

Planlanmamış etkiler ise iletilerin öngörülmeyen sonuçlarını ifade etmektedir. 

Kısa erişimli etkiler, mesajın alıcı üzerinde hemen bir değişiklik yaratmasını 

ifade ederken; uzun erişimli etkiler daha çok kültürlenme ve toplumsallaşmayla 

ilgilidir. İletişim, mimarlığın ve kentin bir ögesi olarak mekâna 

hükmetmektedir (Venturi, Brown, & Izenour, 1993, s. 9). Mimarlık ve 

mimarinin ortaya koyduğu ürünlerde, bu dört unsuru  ayrı ayrı veya hepsini bir 

yapı üzerinde görebilmekteyiz. Yapı, sahip olduğu genel karakteristik 

özellikleriyle insanlar üzerinde etkilerde bulunarak tutum ve davranışlarını 

etkilemektedir. Bu durum mimari yapının planlanmış etkisinin bir sonucu 

olarak görülebilmektedir; diğer yandan kişinin deneyimleri doğrultusunda 

farklı algılamalar ise planlanmamış etkilerin bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir. Yapıların insanlar üzerindeki etkilerinin hemen tepkiye dönüşmesi 

ve sonucunda da tutumlarındaki değişiklikler kısa erişimli etkiler olarak 

görülebilir. Mimarlık kültürle beraber var olan bir olgu olduğu için; uzun 

erişimli etkiler kültürlenme ve toplumsal etki dediğimiz süreç, zaman içerisinde 

kendini göstermektedir. İletişimin temel ögesi olan ileti; hedefi belirli bir 

davranışa yönlendirme, bir şeyi düşündürme ve hissettirme amacı gütmektedir 

(Gökçe, 2003, s. 113). Mimarlık söz söylemeden, bir kaynak olarak iletilerini 

karşı tarafa iletebilmektedir. Dolayısıyla mekânlar, sahip olduğu mimarlık dili 

sayesinde verdiği iletilerle insanların davranışlarını etkilemektedir. Sözsüz 

iletişim nesnesi olarak yapılar, iletilerini kullanıcılarına biçim, renk,  malzemesi 

ve tarzı gibi unsurlarla iletmektedir (Babacan, 2013, s. 6).  Güçlü bir konseptin 

mimariye tercümesi yapıldığında ise, kullanıcılarına daha çok hitap etmektedir. 

Böyle bir durumda yapı kullanıcısıyla farklı düzeylerde ve daha kaliteli bir 

iletişim kurmaktadır (Anderson, 2014, s. 46).  

Mimari ögeler işlevlerinin yanı sıra, iletişim işlevini de üstlenirler. 

Mimarlık bir haber aracı olarak tanımlanırsa kullanılan mimari ögeler; mimar, 

kullanıcı ya da izleyici arasındaki işaretleri oluşturmaktadır (Kalpaklı, 1998, s. 

21). Dolayısıyla mimarlığın bir boyutunun da; kavramlar ve sembollerle 

oluşturulmuş bir iletişim dili olduğu söylenebilir. Bu dili oluşturan sözcükler 

ise mimarın kullandığı biçimsel ifadeler olarak tanımlanabilir. Kültürel ve 

sosyal oluşumlar, inanç ve yaşam şekilleri mimarlığı etkiler ve biçimini de bu 

doğrultuda değiştirir. Bu değişim de mimari iletişimin durağan olmadığını 

gösterir niteliktedir (Eraslan, 2014, s. 18).  Dolayısıyla her yapının veya alanın 

iletişim yeteneği, nitel karakteristiğinin önemli bir özelliğidir (Slavica, 2013, s. 
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73). Bu bağlamda mimarinin iki düzeyde temsil boyutu bulunmaktadır (Yücel 

A. , 2005, s. 7): 

Kendisini üretmek için tasarım sürecinde ortaya çıkan modellerdir.  

Tasarımın fiziksel yapısı dışında bir şeyleri temsil etmesi, bir şeylerin 

mesajını vermesidir.  

Atilla Yücel’in mimarlık ve temsil konusundaki yaklaşımı; tasarım 

düşüncesi ve bu düşünce içindeki temsiliyet düzeylerinin değişken olduğu Şekil 

5’te ifade edilmiştir. 

 

 
Şekil 5. Atilla Yücel’in Mimarlık ve Temsile Yaklaşımı (Kaynak: Yücel A. , 
2004b, s. 81’den alınarak yeniden oluşturulmuştur.) 

 

 Mekân bir işlevin habercisi, biçim de mekânın habercisi olabilir. Mekân 

sembolün temsili olabilir. Sonuç olarak mekân fiziksel olarak mevcuttur, bunun 

ötesinde başka bir şeyleri temsil de edebilir (Yücel A. , 2005, s. 38).  Bir eşya 

tanımlanırken hangi amaçla kullanıldığını belirtmek önemli olmaktadır. 

Kullanılabilmesi için de nesnesinin işlevine uygun bir biçiminin olması gerekir. 

Biçiminin yanı sıra nesne tanımlamasında malzeme de önemli olmaktadır. Aynı 

amaca hizmet eden değişik malzemelerden nesneler karşımıza çıkmaktadır 

(Kuban, 2010a, s. 11). Mimari yapılarda; işlevi aynı olan ancak biçimi ve 

ifadesi farklı olan yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar kullanıcısıyla olan teması 

etkilemektedir. Bu etkide yapının biçimi, biçimi oluşturan malzeme ve çevresi 

etkili olmaktadır. İnsan ve mimari biçim arasındaki ilişkiyi kuran iki ana unsur 

bulunmaktadır. Bunlar; algı ve yorum olarak ifade edilebilir. Bazı kavramlara 

şekil veren algısal biçimdir ve bu biçime anlam veren anlamsal yani çağrışımsal 

biçimdir. Her biçim aynı zamanda bir ifadedir. Genel olarak ifade etmek 

gerekirse biçim; mimarinin anlamsal özelliğini temsil eden, onun bir bütün 

olarak algılanmasını sağlayan, fiziksel biçim sonucu oluşan ve anlam duygusu 

ile ortaya çıkan çağrışımsal bir kavram biçimidir (İnalhan, 1999, s. 23). 
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5 MİMARİ İLETİŞİMİ VE MİMARİ KODLARI OLUŞTURAN 

UNSURLAR 
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Mimari bir yapının oluşumunda ve bu oluşumu meydana getiren ögelerin 

kurgulanışında belirli bir düzen vardır. Bu düzen insanlar tarafından 

algılanmakta ve yorumlanmaktadır. Bir yerin anlamı kullanıcısı tarafından 

belirlenmektedir. Bu anlam ise kişilerin o yer ile kurdukları iletişim sayesinde 

gerçekleşmektedir. Kullanıcının yapıları algılamasına ve yaşamsal olarak 

deneyimlemesine etki eden en önemli unsurlardan biri de mimarlık ve 

mimarlığın getirdikleridir. Çünkü insan çevresine anlam yükler ve bu 

doğrultuda yaşamaya devam eder. Çevresindeki mekânlara, hatta kendi evinin 

içindeki bölünmüş mekânlarda bile takındığı tavırlar farklıdır. Bu tavırların 

oluşmasında yapının kullanıcısına verdiği mesajlar etkilidir. Bu mesaj yapının 

dili ile olmaktadır, yapının dili ise yapıyı meydana getiren soyut ve somut 

kavramların tümü ve bir araya geliş biçimidir. 

Kaynak; bir insan, topluluk vb. olabilir, mesaj; işaret, söz, ses vb. olabilir. 

Kanal, mesajların iletim yöntemidir. Hedef ve alıcı ise, zorunlu koşul olup 

insan, örgüt ve toplum olabilir. Mesajlar iletişimde kullanılan iletilerdir. 

Gerbner iletileri, kültürde paylaşılan kodlanmış simgeler olarak 

tanımlamaktadır (Usluata, 1995, s. 17). Bunların yanı sıra kodlama yan unsuru 

bulunmaktadır. Kodlar; resim, jest, davranış gibi birçok şekilde olabilmektedir. 

Diğer bir ifadeyle, kaynağın mesajı sembol haline getirmiş halidir (Tutar & 

Yılmaz, 2003, s. 13). Gönderilen bu kodların da alıcı tarafından çözülmesi 

gerekmektedir. Kod çözme ise, gönderilen mesajın algılanması, 

yorumlanmasıdır (Tutar & Yılmaz, 2003, s. 13). Mimarın anlam yaratmada 

kullandığı iki temel ilke bulunmaktadır. Bunlar; mevcut şifrelerin kullanılması 

ve karşıt sistemlerin oluşturularak kullanılmasıdır (Fischer, 2015, s. 97). Mimar 

isterse, toplumda mevcut olan ya da mimarlık tarihi boyunca üretilen şifreleri 

kullanarak anlamlar üretebilir. Bu şifrelerin doğası ve böyle birçok şifrenin 

bulunması; konuşma dilinin göstergelerden farklı olduğunu ortaya 

koymaktadır. (Fischer, 2015, s. 97). Bir mimar, bir bina inşa ederken binanın 

işlevine göre davetkâr bir konut veya dinamik bir spor merkezi tasarlayabilir. 

Kullanıcı bunu başlangıçta bilmez; ancak inşa etme süreci bittikten sonra aynı 

sıfatların çağrışımlarını yaşarlarsa aynı anlamları çıkardıkları için aynı şifreyi 

kullanmış olmaktadırlar (Fischer, 2015, s. 115). 

Ersoy mimari haberleşme olayını; mimar ile kullanıcılar arasında ortak 

kabullerin olduğu bir sistem olarak tanımlamaktadır. Mimar biçimlendirme 

yaparken, kullanıcılara boşluk, renk, doku ve benzeri ögelerle işaretler 

göndermektedir. Bu işaretlerin kullanıcılar tarafından benimsenmesi için, 

mimarın ve kullanıcının işaret birikimlerinin ortak niteliklerde olması 

gerekmektedir. Bu durum şematize edilerek Şekil 6’da ifade edilmiştir (Aksoy, 

1975, s. 93).  
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Şekil 6. İletişimde mimar kullanıcı ilişkisi (Kaynak: Aksoy, 1975, s. 93’ten 

yararlanılarak oluşturulmuştur.) 

 

Tasarım ögeleri; iki veya üç boyutlu çalışmalarda, kavramsal ögelerin 

yardımıyla algılanması sonucu oluşur (Parsıl, 2012, s. 72). Mimari tasarım, en 

temel düzeyde kavramsal bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Mimarlar da görsel 

iletişim araçlarıyla bu kavramları ortaya çıkarmaktadır (Tierney, 2007, s. 28). 

Mimarlar ve oluşturdukları yapıtlar; mekânlarda nasıl yaşanması ve 

davranılması gerektiği konusunda ipuçları vermektedirler (Taşçıoğlu, 2013, s. 

31). Görsel tasarımı ve dolayısıyla da algılamayı etkileyen ilkeler mevcuttur. 

Bu ilkeler Şekil 7’de ifade edilmiştir. 

    

 

Şekil 7. Görsel tasarım ilkeleri (Kaynak: Parsıl, 2012, s. 71-72’den elde edilen bilgiler 

doğrultusunda oluşturulmuştur. 

 

Mekân, bedenimizi kuşatan, bizi rahat veya rahatsız ya da mutlu veya 

mutsuz eden ortam olarak tanımlanabilir. Her mekân büyüklüğüyle, rengiyle, 

yapım tekniğiyle, malzemesiyle karmaşık bir düzene sahiptir. Bu özellikleriyle 

mekânlar bizleri etkilemektedir (İmamoğlu, Kış 2003, s. 77). Dolayısıyla 

yapılar iletidir. Mimari ögeler anlam yaratacak şekilde kodlanmıştır. Bu 
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sebeple kodlar da iletidir. Mimari kod sistemini oluşturan mimari kodlar 

bulunmaktadır. Bu kodlar, kodları bilen kişiler tarafından daha kolay 

anlaşılmaktadır. Bu durum bir dili bilmeye benzetilebilir. Dili bilen kişinin 

bahsedilenleri anlaması daha muhtemeldir. Mimarlıkta da bahsedilen kodları 

bilen kişilerin, mimari anlamları bilmesi daha muhtemel olmaktadır. Mimari 

kodları alan kişi bu kodları açarak anlam iletilerini ortaya çıkarmaktadır. Bu 

sebeple mimariyi ve mimari dili oluşturan kodlar takip eden bölümde ifade 

edilmiştir. Bu kodların nasıl gruplandığı  Şekil 8’de ifade edilmiştir. 

 

 

Şekil 8. Mimari kod sistemini oluşturan unsurlar 
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6 MİMARİ MEKÂNDA İLETİŞİM 
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Kalpaklı mimari iletişimin işlevlerini 6 (altı) kategori altında toplamıştır. 

Bunlar; göndergesel işlev, estetik işlev, üst dil işlevi, teritoryal işlev, anlatımsal 

işlev ve uyarı işlevi olarak sıralanmaktadır. Bu işlevler aşağıda ifade edilmiştir 

(Kalpaklı, 1998, s. 59-61): 
 

• Göndergesel işlevi: Bir arkitektonik nesnenin, ait olduğu bütün 

tarafından kullanımlarına ya da çağrışımlarına yönelme işlevidir. Bu 

işlev kültüre bağlıdır. 

• Estetik işlevi: Toplumun belirli zamanında, belirli bir kesimindeki 

uzlaşmaya dayanmaktadır. 

• Teritoryal işlevi: Davranış ve eylemleri yapılandırma işlevidir. 

• Anlatımsal işlevi: Biçimin üslup olarak kullanılıp, dilsel iletişimdeki 

duyumsal işlevi çağrıştırmasıdır. 

• Uyarı işlevi: Çevrede bulunan nesnelerin, kullanıcılarının 

davranışlarını kısıtlaması ve yönlendirmesidir. 

• Üst dil işlevi: Tarihsel bir gönderme olarak tariflenebilir. Geçmişte 

farklı toplumsal ya da kültürel bir kodun günümüze uyarlanması 

olarak örneklenebilir (Kalpaklı, 1998, s. 59-61). 

 

Mekân öncelikle toplumsal bir üretimdir; çünkü insan eylemlerinin ve 

faaliyetlerinin olmadığı bir yerde mekân da yoktur. Mekânın toplumsal formları 

düzenlemesi ve yapılandırması insan varlığı sayesindedir (Alves, 2009, s. 38).  

Samarsinghe (1997)’den aktaran Kellet ise; mekânın bir veri olmasının dışında, 

mekânın anlamının toplumsal yorum ve deneyimlemenin bir sonucu olduğunu 

belirtmiştir (Kellet, 2009, s. 199). Mekân, lirik değer konusunda kendi başına 

hiçbir yargıda bulunamayacağı için, mimarlıkta bu duyguları ve toplumsal 

eğilimleri dile getirir. Biçimci eleştirinin tanımlamasıyla mekân; mimarlığa en 

uygun düşen görsel simgelerin nesnesidir. Yaşamla kültür ve toplumsal 

sorumluluklar mekânda kesiştiği için mekân canlıdır. Bu sebeple mekân, 

sadece görsel bir olgu olmayıp yaşanılan bir gerçekliktir (Zevi, 2015, s. 170). 

Dolayısıyla mimari iletişim ve sonucunda da mekân iletişimi gerçekliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu iletişimin ortaya çıkmasının aşamaları bulunmaktadır. Bu 

bağlamda, Gerbner iletişim modelinin mimarlığa uyarlanması Şekil 9’da ifade 

dilmiştir. Bu şekle göre; toplum ve onun içerisindeki insan; mimari bir üründen 

aldığı mesajı, kendi kültürel deneyimleri doğrultusunda ayıklamakta ve 

algılamaktadır. Mimari yapı ve yapının bulunduğu ortam ise, bu ayıklamayı 

etkilemektedir. 



25 | İNSAN YAPILARLA NASIL KONUŞUR? 

 

 
Şekil 9. Gerbner iletişim modelinin mimarlığa uyarlanması (Kaynak: Lazar, 

2001, s. 97’den elde edilen bilgiler doğrultusunda, Gerbner İletişim Modelinin 

mimarlığa uyarlaması oluşturulmuştur.) 

 

Tasarım ürünü olarak değerlendirilen mekân; yapısal bileşenleri ve 

kendisini oluşturan ögeleriyle aynı zamanda bir iletişim aracıdır ve bu şekilde 

kullanıcısıyla tasarımcısı arasında bir köprü oluşturmaktadır (Altuncu & 

Kasapseçkin, 2013, s. 176). Göstergeler, gözlemcilerin iletişim kodlarını doğru 

ve hızlı anlaması için geliştirilmişlerdir. Ancak mekânsal iletişimde, salt imge, 

indis veya semboller kullanılmamaktadır. Mekâna ait tüm ögeler, simge, indis 

veya sembol olarak yorumlanabilir. Bir yaklaşıma göre semboller, herkes 

tarafından bilinen sessiz bir dile sahiptir. Bu sebeple böyle bir iletişimde; diğer 

doğrudan iletişimlere göre daha derin anlamlar ve algılamalar ortaya 

çıkmaktadır (Çağlar, 2012, s. 28). Dolayısıyla tasarımcının mekâna ait kodları 

bildirişim olarak kabul edilebilir. Böylece mekâna ait görsel mesajlar, tasarımcı 

ve kullanıcısı arasında bir iletişim oluşturmaktadır (Altuncu & Kasapseçkin, 

2013, s. 178). İletişim genel yaşam biçimlerine sahip olan ortak semboller 

sistemine dayanmaktadır. Semboller sistemi de birkaç işaretin birbirine 

bağlanmasıyla oluşabilir (Norberg-Schulz, 1968, s. 60).  

Mimari, resim ve heykelin oluşturduğu ikonolojik iletişimi yok edip 

mimari mekân aracılığıyla iletilerini ortaya çıkarmaktadır (Taşkıran, 1997, s. 

71). Bir binaya bakmak görsel bir deneyim olarak düşünülebilir. Mimari çoğu 

zaman formuyla, bina kullanımında soyutlanmış haliyle heykele 

benzetilmektedir. Ancak bu benzerlik nadirdir; çünkü binalar ihtiyaçlara cevap 

verecek doğrultuda inşa edilmektedir (Gray & Hughes, 2001, s. 26).  

Dolayısıyla mekân aracılığıyla ve mekân içerisindeki ögelerin düzenleniş 

biçimiyle mesajlar iletilmektedir. Biçim yapının hem cephesinin ve dış 

mekânının kurgusuyla hem de iç mekândaki kurguyla ilgilidir. Bu kurgu, 

üslubu oluşturan bir unsur olmaktadır. Hasol’a göre iletişim; mimarinin bütün 

biçimini, işlevini, ekonomisini etkilemektedir. Zaman geçtikçe üsluplar 

yöreden yöreye göre değişiklik göstermiştir, dolayısıyla da ülkenin görsel 

mimarisini etkilemiştir (Hasol, 1998b, s. 49).  

Mimarlık kendine ait öz dili ve ögelerinin bir araya gelişiyle; 

kullanıcısının iletişim biçimini, niteliğini ve tutum, tavırlarını etkilemektedir. 

Bu bağlamda Botton, mimarinin ahlaki mesajlar verebileceğini ancak bu 

mesajların alınmaması durumunda mimarinin bir yaptırım uygulamadığını 

belirtmiştir (Botton, 2014, s. 22). Ruskin ise, binanın yalnızca görsel nesneler 
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olmayıp, analiz edilebileceğini ve birtakım yorumları üzerinde 

barındırabileceğini ifade etmiştir.  Ayrıca binaların konuştuğunu, birbirlerinden 

farklı olduklarını ve insanlarda çeşitli duyguları dile getirdiğini söylemiştir 

(Botton, 2014, s. 79). Binalar bir şeyler anlatırken kendilerine benzeyen başka 

yapılara da gönderme yapmaktadır (Botton, 2014, s. 105). Bu gönderme 

yapının sahip olduğu mimari üslup sayesinde olup, aynı ve benzer üsluba sahip 

yapıları çağrıştırmasıyla ilgili olmaktadır. Genel olarak ifade edilmesi 

gerekirse, tasarım ürünleri ve mimari yapıtlar kendi temsil ettiği kavramlarla 

bizlere bir şeyler anlatmaktadır. İçinde yaşayanlarda ya da çevrelerinde 

yaşayanlarda birtakım duygular uyandırmak için tasarlanmaktadır (Botton, 

2014, s. 81).  

Mimarlar biçimleri, biçimler arası ilişkileri, biçimlerle onların 

kullanıcıları arasındaki ilişkileri düzenleyenlerdir. Kullanıcının mimari biçim 

algısı önemlidir (Ertürk, 1984, s. 50). Bu sebeple mimari yapılarda biçimlerin 

oluşturduğu iletişim süreci ve kapsamı önemli olmaktadır.  
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7 MİMARLIK DİLİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İNSAN YAPILARLA NASIL KONUŞUR? | 28 

 

İletişim ortamını oluşturan temel etkenlerden birisi de mekândır. 

Mekânın; büyük, küçük, kalabalık, ıssız, ışıklı, loş yerler olması iletişim 

üzerinde değişik etkilerde bulunmaktadır (Zıllıoğlu, 1993, s. 205). Mekânın 

sahip olduğu özelliklerin iletişime yansıması, insanlar üzerindeki jest ve 

mimiklerin oluşumuna benzetilebilir. Mekânların örgütlenmesiyle bu yerlerde 

paylaşımlar gerçekleşir. Bu yerlerin mimari sitili ve iç mekân düzenlenişi bu 

paylaşımların oluşmasını, duyguların ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Erdoğan 

İ. , 2011, s. 290). Anlama daima ifade tarzından çok, ifade edilene yöneliktir. 

Ancak bu durum da dışsal olan, içsel olana göre önemsiz olmamakta hatta dışsal 

durum içsel durumu etkilemektedir (Doğan Ö. , 1995, s. 97).  Mimarinin dili ve 

oluşturduğu üslup, bu bağlamda iç anlama etki ettiğinin göstergesi olmaktadır. 

En ilkelinden en gelişmişine kadar tarih boyunca tüm insanlarda nesneye 

şekil verme kaygısı görülmektedir. Bu kaygı sadece yenileştirme anlamında 

olmayıp bir kimlik kazandırma arzusudur (Mülayim, 1994, s. 288). Bireylerin 

ve topluluğun oluşturduğu kültürler arasındaki farklılığa sebep olan, bu tür 

kaygılardan doğan üslup biçimleridir. Her mekânın bir sözü vardır. Sahip 

olduğu üslubu, kendisini bir araya getiren ögelerin kurgulanışıyla kendisini 

ifade etmektedir. Bu etkilerin boyutları farklı olabilir; ancak bu farklılık 

yapıların mesaj iletmediği anlamına gelmemektedir.  Yapının mimari üslubu o 

yapının mesajını oluşturmaktadır. Üslup; her türlü pratiğin ve davranış 

alanlarındaki her türlü kararın biçim ifadesidir (Cansever, 2006, s. 22). 

Dolayısıyla yapının verdiği mesajı ileten mimarlık dilidir. Venturi ise, dil 

olarak kullanılan mimarinin fonksiyonun da bir yönü olarak düşünülebileceğini 

ifade etmiştir (Venturi, 2007, s. 164). Bu durumda; bir dile sahip olan 

mimarinin, işlevsel fonksiyonu dışında dili aracılığıyla çevresiyle iletişim 

kurduğu söylenebilir. Cansever ise, her mimari eseri; malzemelerden oluşan bir 

mürekkep olarak tanımlanmaktadır (Cansever, 2006, s. 17). Örnek vermek 

gerekirse; Gotik kiliseler, Rönesans biçimindeki bankalar pitoresk bir 

görünüme sahiptir. Tarihsel biçemlere giydirilmiş yapılar, birçok simgeselliği 

anlatmak için çağrışımlar uyandırmaktadır (Venturi, Brown, & Izenour, 1993, 

s. 7). Biçemlerin karışımı anlamı ortaya koymaktadır. Temelde mimari bir yapı 

ortaya koymak, iletişim kurma bağlamında sözcükler kullanmadan nesnelerin, 

renklerin ve malzemelerin dilini kullanarak oluşturmaktır (Taşçıoğlu, 2013, s. 

57). Toplumun ortak yaşam alanları olan ve insanın kendi eliyle ürettiği kültür 

yapıları bulunmaktadır. Bu yapılar toplumun değerlerini yansıtması için ortak 

bir dile sahiptir. Bu dil mimarlık dilidir. Dil bir işaretler sistemiyse, mimari 

mekânın da bir dili vardır (Kalpaklı, 1998, s. 64). Kültürün bir anlamı da 

işlemek demektir. Dili, müziği, mimariyi, dağı, taşı; ama her şeyden önce insanı 

işlemektir (Yıldız Ş. , 2005, s. 42). Kültürün mimarlığıyla insanları etkilemesi 

de, insan hislerine hitap edebilmesiyle oluşur. Bu hitap şeklini mimari yapının 

dili oluşturur. Bu dil sonucunda, kişilerin tavır ve tutumları değişmektedir. Her 

yapı, tasarımcısının vermek istediği mesajı biçimsel özellikleri ve kendinde 

barındırdığı ögeleriyle yansıtır (Esra, Karaoğlu, & Çelebi Şeker, 2013, s. 310). 
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Her göstergenin bir içeriği bir de biçimi bulunmaktadır. İçerikle bağlantısı 

kurulmamış bir biçim, anlam taşıyamaz. Toplumsal iletişimde de bu anlamın 

gerçekleşmesi için mimari biçim ve içeriği arasında bir ilişki olması 

gerekmektedir (Bayrakçı, 2016, s. 4). Biçim genel olarak, nesnelere ayırt edici 

özellik kazandıran bir kurgudur. Mimarlık bağlamında ise yapıtın ayırt edici 

özelliklerini oluşturmaktadır. Kant biçimi, nesneye birey tarafından yüklenen 

nitelik olarak tanımlamaktadır. Biçimin yorumlanma özelliği olduğunu, bunun 

sonucunda da görsel iletişimin ve algılamanın başlamasının oluştuğu ifade 

etmektedir (İzgi, 1999, s. 180). Malzeme, teknik ve yapıma bağlı olarak 

biçimlenir; ancak başlangıçta düşüncenin yaratıcılığı ve öznelliği soyut 

değerini ortaya koymaktadır (İzgi, 1999, s. 181).  

Perec bu konuda, görmek için kullanılan gözlerin bakış alanını ortaya 

çıkardığını belirtmektedir. Bu alanlar bizlere sınırlı bir mekân sunmaktadır. 

Dolayısıyla mekân, bakışımızın sınırlandığı bir şeydir (Perec, 2017, s. 129). 

Başka bir ifadeyle mekân, kullanıcı tarafından bilinçli olarak oluşturulan, 

kullanıcının ise farkında olmadan katıldığı bir iletişim ortamıdır. Tasarımcının 

zihnindeki düşüncelerin, somut olarak mimari bir anlam kazanması için mimari 

dile çevrilmesi gerekmektedir. Bunun için anlatımın gerçekleştirilmesi 

sebebiyle, kullanılan kavramlara karşılık gelecek, kullanıcının anlayabileceği 

mekânsal ögeler kullanılmaktadır (Günal, 2006, s. 18).  Mimar tarafından 

seçilen işaretler, yani verilmek istenen ileti; malzeme, biçim, renk ve boşluklar 

gibi unsurlarla üst işaretlere dönüştürülmekte ve bu şekilde de anlam ortaya 

çıkmaktadır (Aksoy, 1975, s. 125). Bunlara ek olarak binayı kullanmak isteyen 

kişiyi aynı zamanda onu değiştirmek de isteyebilir. Bu istek de yapı ile iletişime 

geçildiğinin göstergesidir. Özetle mimarlık dili, sözcükler yerine biçim, renk, 

ışık, doku vb. kullanılan bir dildir (Yusufoğlu, 2006, s. 56). Yapının doğru bir 

şekilde tercümesi yapıldığında, yaşamı biçimlendiren ögeleri üzerinde 

barındırdığı ortaya çıkacaktır (Eraslan, 2014, s. 34). Mimari iletişimde önemli 

olan, ulaştırılmak istenen mesajın, hissin, duyuların, insana doğru bir şekilde 

aktarılmasıdır. 

Soyut mimarlık yoktur dolayısıyla soyut bir bina da olamaz. Yapının 

kapısı, penceresi, yapıyı meydana getiren her şey ortaya çıkan binanın 

mesajlarını, tasarımcısının iletilerini taşımaktadır. Öyleyse her bina kişisel bir 

anlatım ve dilsel bir edimdir denilebilir (Fischer, 2015, s. 12). 

Her çağ, her toplumun ortaya çıkan yeni yapı türlerini ifade edecek 

sözcükler kullanmaktadır. Gotik üslupta katedraller ve düşey vurgusu; Selçuklu 

ve Osmanlı dönemindeki kümbetlerin, camilerin, gelişmiş olan kubbelerin dili 

ortaya çıkmaktadır (Hasol, 1998a, s. 68). Özetle belli bir üslubun oluşmasını 

sağlayan kavram mimarlık dilidir. Mimarlık dili ortaya bir biçim çıkarmaktadır. 

Her bir biçim; saf bir biçimden yükselen anlam duygusu ile oluşan çağrışımsal 

bir kavram ve ifade şeklidir. İşaret, simge, dil, kod, mesaj gibi sözcüklerle, 

kavramlarla oluşturulan mimari biçim, mimarideki iletişimin var olduğunu 

göstermektedir (İnalhan, 1999, s. 32). 
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Tek tek sözcüklerden anlamlı bir cümle kurmayı ya da tek tek bina 

ögelerinden işlevini yerine getirebilen bina oluşturmak sentaks sayesindedir. 

Sentaks: ögeleri birleştirme ve bağlama bilimidir (Fischer, 2015, s. 58). 

Dolayısıyla mimarlık da anlamlı bir cümle gibi sentaks sayesinde ortaya 

çıkmaktadır. 

Mimarlık ve dil arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da 

bulunmaktadır. Fischer bu farklılıkları şu şekilde açıklamaktadır (Fischer, 

2015, s. 13,15): 
 

• Dil elle tutulan bir şey değildir, sözcüklerle temasta bulunulmaz; 

ancak mimarlık elle tutunulabilir. 

• Dil soyutlayıcı, mimarlık ise somutlayıcı davranış sergilemektedir. 

• Dil zaman içinde, mimarlık ise mekânda var olmaktadır. 

• Dilin birinci işlevi iletişim, mimarlığın ise insan gereksinimlerini 

karşılayacak mekânlar oluşturmaktır (Fischer, 2015, s. 13). 
 

Mimarlık taşların bir araya getirilmesiyle mekân oluştururken, dil ise tek 

tek harflerden anlam taşıyan sözcükler meydana getirmektedir (Fischer, 2015, 

s. 15). 

Mimari mekân güçlü bir davranış yönlendiricidir. Winston Churcill’in 

bu konuda; önce biz yapıları şekillendiriyoruz, sonra da onlar bizi 

şekillendiriyor olarak bir ifadesi bulunmaktadır (Roth, 2006, s. 76).  Biçime 

ağırlık veren bir tanımlama olan biçimci kuram (Gestalt Teorisi) mevcuttur. Bu 

kurama göre; biçim, tüm ya da bütünün ayrılmış bir parçasıdır (Ertürk, 1984, s. 

32). 
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8 ALAN ÇALIŞMASI 
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Şehirler zaman içinde değişip büyüyen ve büyürken de geçmişin izlerini 

belleğine alan toplumsal mekânlar olarak tanımlanabilir (Öztürk, 2016, s. 81). 

Bellek de toplumun ortak birikimlerinden meydana gelmektedir. Kültür ise 

toplumun ürettiği ve belleğinde yer edinmiş bir olgudur. Şehir içinde bulunan 

kültürel mekânlar da toplumun belleğinde yer edinmiş mekânlardır. Kültürel 

alanlar içerisinde dini yapılar önemli bir boyut kazanmaktadır. Yapı 

kütlelerindeki çeşitlenmeler ve bunların bir araya geliş biçimleri farklı 

mekânların oluşmasına imkan sağlamıştır. Sosyal ve kültürel yapılarda, ortak 

simgesel bir paylaşımın yapıldığı iç mekânlar ve insanların sosyal iletişim 

kurabildikleri dış mekânlar mevcuttur. Çeşitli yapılaşmaların bulunduğu 

külliye ve kilise yapı toplulukları bu bağlamda ele alınmaktadır. Kiliseler inşa 

edildiği ilk zamanlar da günümüze göre, daha sosyal bir yapılaşma göstermiştir.  

Bu konuda Mumford, kilisenin çok yönlü bir kurum niteliği gösterdiğini ve 

gündelik toplum hayatının yoğunlaştığı bir merkez olduğunu ifade etmiştir 

(Mumford, 2013, s. 332). Sosyal ihtiyaçların karşılanmasına da yanıt veren 

kilise yapıları, çalışma kapsamında bünyesinde dini yapı dışında yapılar 

bulundurmasından dolayı kilise toplulukları olarak ifade edilmiştir. 

Kültür yapılarında karmaşık bir yapı topluluğu olan külliyeler 

karşımıza çıkmaktadır. Külliye topluluğu da, bünyesinde barındırdığı yapı 

gruplarından dolayı İslam Mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. İslam 

Mimarisi dışında, külliyelerden daha küçük ölçekli olan ve bünyesinde küçük 

yapılaşmaları barındıran kilise toplulukları Hristiyan Mimarisi ile kültürel 

yapılar içerisinde kendine yer edinmektedir. Toplumun ortak değeri olan din 

unsurunun, insanların birlikte paylaşım yapabileceği mekân haline getiren bu 

yapılar, paylaşımın bir sonucu olarak iletişimin sık sık gerçekleştiği mekânlar 

haline gelmektedir. Bu mekânlar içerisinde iletişimin niteliğini ve biçimini 

etkileyen unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar içerisinde, yapıların mimari 

üslupları da bulunmaktadır. Bu çalışmanın önemini bu konu ortaya 

çıkarmaktadır. Çünkü dinin insanlar üzerinde etkisi azımsanamayacak kadar 

fazladır. Bu etki de yapıların üslupları doğrultusunda değişmektedir. 

Dolayısıyla hem İslam Mimarisi hem de Hristiyan Mimarisi içerisinden iki 

farklı üslup seçilerek, mimari iletişiminin insanlarla olan ilişkisi incelenmiştir. 

Bu inceleme 4 örnek üzerinden somutlaştırılmıştır. Bu örneklerin görsellerinde, 

yapıların büyüklüğünün anlaşılabilmesi için beyaz renkli yüz yetmiş cm’lik 

insan ölçeği kullanılmıştır 
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8.1 Aya Kiryaki Kilisesi 

Kilise adını, Azize Ayia Kiryaki’den almıştır. Çocukları olmayan 

Doroteos ve Evsev’in Tanrı’ya dua etmeleri sonucunda, Evsev’in hamile 

kaldığı ve Pazar günü doğum yaptığı belirtilmektedir. Pazar anlamına gelen 

Kiriaki bebeğe verilen isimdir. Hristiyan olarak yetişen Kiriaki, Pagan birisinin 

evlenme istediğini reddetmesi üzerine ailesiyle birlikte çeşitli işkenceler 

gördüğünü; ancak Tanrı inancı ve gücüyle iyleştiğine inanılmaktadır. 

Dolayısıyla bu isim adı altında inşa edilmiş kiliseler bulunmaktadır (Gürer, 

2016). 

Düzgün kesme taşla inşa edilen kilise bir avlu içerisinde yer almaktadır. 

Zengin Hristiyan aile kızı olan Azize Kiryaki adına yapılmıştır. Etrafı 

duvarlarla çevrili olan bu kiliseye merdivenlerle ulaşılmaktadır. Bu sebeple 

merdivenli kilise olarak da bilinmektedir. Kilisenin; batı, güney ve doğusunda 

yönetim birimleri, toplantı salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Doğu-batı 

doğrultusuna sahip olan kilise, kubbe örtü sisteminin bulunduğu merkezi bir 

plana sahiptir. Ana mekânın, naosun örtüsü yüksek kasnaklar üzerine oturan 

kubbedir. Kubbenin geçişini pandantifler sağlamaktadır. Naosu çevreleyen 

duvarlara gömülü sekiz sütun, mekâna sekizgen bir şema kazandırmaktadır. 

Mekânın güney ve kuzeyinde olmak üzere iki çan kulesi vardır. Çan kuleleri 

kare geometrisine sahiptir. Çan kulesindeki kapı ve pencereler işlemeleriyle 

eklektik bir tarz sergilemektedir (Şarlak, 2010, s. 37-38). Kare kesitli baldaken 

tipli bu kuleler yapının iki yanında bulunmakta ve dışa doğru çıkıntı 

yapmaktadır. Merdivenli girişi batıda bulunan kilisenin girşiş kemerleri, giriş 

ve pencere sütunları mermerden yapılmıştır. Düzgün kesme taş ile inşa edilen 

yapının ön cephesindeki renkli asma salkımlarında oluşmuş bezemeleri 

cepheye oldukça hareketlilik kazandırmıştır. Bu harektliliğin yanı sıra cephede 

simetri kaygısı bulunmaktadır (Gürer, 2016). Kilisenin avlusunda Rum 

cemaatine ait bir okul bulunmaktadır (Parlak, 2015, s. 609). Öğrencisi 

bulunmayan okulun dokuma atölyesi olarak kullanıldığı belirtilmektedir. 

Avlunun doğusunda bulunan yapının üst katları kilise çalışanları için lojman 

olarak kullanılırken; alt katları ise dükkan birimleri olarak kullanılmıştır 

(Gürer, 2016). İnşa ettiren (mimar): Periklis Fotiadis (Şarlak, 2010, s. 38). 

Yapının iç ve dış mekânından görseller; Şekil 10’da yapının planı ise  Şekil 

11’de ifade edilmiştir. 
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Şekil 10. Aya Kiryaki Kilisesi- Üslup: Neo Bizans, Eklektik 

 

 

 
Şekil 11. Aya Kiryaki Kilisesi Planı3 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Aya Kiryaki Kilisesi Planı, (Parlak, 2015, s. 611)’den yararlanılarak çizilmiştir. 
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Şekil 12. Aya Kiryaki Kilisesi analiz-1 
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Şekil 12’ye göre katılımcıların çoğu için yapı tek renk olarak 

algılanmamaktadır. Tek renk algısı sınıftan bağımsızdır (kikare=3,693, df=4, 

p=0,449). Tek renk algısı olma ya da olmama oranları arasında sınıflar arasında 

anlamlı farklılık yoktur. Yapı için birinci sırada olan kavram gösteriştir. 

Üçüncü sınıflar için kutsallık duygusu gösterişten daha baskın iken, dördüncü 

sınıflarda kutsallık ve gösteriş duygusu eşit seviyede gözlemlenmiştir. 

Kutsallık kavramı ikinci sırada gelmektedir. İkinci sınıflarda kutsalık kavramı 

birinci sıradadır. Dördüncü sınıflarda da birinci sırada olup gösterişle eş 

seviyededir. Yapı için üçüncü kavram ise güç kavramıdır. Birinci, dördüncü 

sınıflarda üçüncü sıralama da ortaya çıkan kavram güç iken; ikinci sınıf, üçüncü 

sınıf ve mezunlarda bu sırayı merak kavramı almaktadır. Dördüncü sıralama da 

ise merak ve güç kavramlarının sıralamaları yer değiştirmiştir. Beşinci 

sıralamada; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için çok büyük kavramı varken; 

dördüncü sınıf ve mezunlarda bu sırada kasvet kavramı yer almaktadır. Acizlik 

ve kasvet duyguları birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda altıncı ve yedinci sırada 

yer almaktadır. Bazen eşit seviyede davranırken son sırada acizlik kavramı yer 

almıştır. Dördüncü sınıf ve mezunlar için acizlik kavramı altıncı sırada iken çok 

büyük kavramı son sırada yer almaktadır. Aya Kiryaki kilisesinde ön plana 

çıkan gösteriş kavramının cephelerdeki renk farklılığına ve bezemelere bağlı 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla gösteriş, mekânı kutsal ve güçlü yapan bir 

unsur haline gelmektedir.  

Yapı için verilen cevaplar incelendiğinde genel kavram sıralaması; 

gösteriş, kutsallık, güç, merak, çok büyük, acizlik, kasvet şeklinde olmuştur. 

Merak ve güç kavramları birbirine yakın iki kavramdır.  Kutsallık ve gösteriş 

kavramları da birbirine yakın oranlara sahip iki kavramdır. Dolayısıyla kutsal 

bir mekânın gösteriş ile güçlü kılındığı, gösterişli kutsal bir mekânın da merak 

uyandırdığı söylenebilir. Cephedeki farklı renk kullanımları, katılımcılar 

tarafından yapının gösterişli olarak algılanmasını ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu 

çalışmada, renk kullanımlarının gösteriş kavramıyla ilişkili olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Bezemelerdeki çeşitlilik ve yapı ölçeğindeki farklı kullanımlar ise 

katılımcılarda merak kavramını öne çıkaran durum olmuştur. 
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Şekil 13. Aya Kiryaki Kilisesi analiz-2 

 

Şekil 13’e göre; Aya Kiryaki Kilisesi için seçilen kavramların sınıflara 

göre değişiminin birbirleriyle olan ilişkisi ifade edilmektedir. Ortaya çıkan 

genel sonuçta; sınıfların ve mezunların birbirlerinden farklı oranlarda cevaplar 

verdiği ortaya çıkmıştır. Birinci, ikinci ve dördüncü sınıfların bazı kavramlara 

daha çok yaklaştığı görülmüştür. 

Mimarlık eğitiminin, Aya Kiryaki Kilisesi için yapılan anket 

çalışmasında verilen cevapları etkileyip etkilemediğini anlamak amacıyla 

ikinci bir analiz çalışması yapılmıştır. Analiz çalışmasında birinci sınıf ve ikinci 

sınıflar eğitimin temel seviyesi olarak kabul edilmiştir. Üçüncü sınıf, dördüncü 

sınıf ve mezunların ise mimarlık bağlamında daha bilinçli bir hal aldıkları 

düşünülmektedir. Bu farklılığın, Aya Kiryaki Kilisesi’nin tek renk olarak 

algılanıp, algılanmama durumu üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla  ki-

kare test uygulaması (Chi-Square Tests) yapılmıştır. Analiz sonuçları ve 

değerlendirmeler Şekil 14’ ifade edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçların birinci 

analiz çalışmasındaki grupların cevapları arasındaki oran farkının yapılan ikinci 

analiz çalışmasıyla benzerlik gösterse de farklı bir sonuç ortaya çıkmıştır.  Bu 

durum mimarlık eğitimin Aya Kiryaki Kilisesi’nin yapısının algılanmasında 

verilen cevapları etkilediğini ortaya koymuştur. 
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Şekil 14. Aya Kiryaki Kilisesi analiz-3 

 

Şekil 14’e göre, tek renk algısı sınıftan bağımsızdır (kikare=1,468, df=2, 

p=0,480). Tek renk algısı olmayan bireylerin oranı sınıflar içinde 

farklılaşmamaktadır. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve diğerleri şeklinde 
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gruplandırıldığında, Aya Kiryaki Kilisesi için ortaya çıkan kavramların 

sıralamasının gruplar arasında her kavramda benzerlik göstermediği ortaya 

çıkmıştır. 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında mimarlık eğitiminin temel 

seviyesinde olan birinci ve ikinci sınıf katılımcılarla  üçüncü sınıf, dördüncü 

sınıf ve mezunlardan oluşan katılımcıların, Aya Kiryaki Kilisesi için yapılan 

anket çalışmasında hangi kavramlara daha çok yaklaştığı incelenmiştir. 

İncelemenin amacı eğitim seviyesinin katılımcı grupların cevaplarına etkisini 

ortaya koymaktır.  Değişimi görebilmek için Corresponder (Uygunluk) Analizi 

yapılmıştır. Elde edilen veriler  Şekil 15’te ifade edilmiştir. 

 

 

Şekil 15. Aya Kiryaki Kilisesi analiz-4 

 

Şekil 15’e göre, göre Aya Kiryaki Kilisesi  için seçilen kavramların 

birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü,dördüncü sınıf ile mezunlardan oluşan üç 

gruplu katılımcılara göre değişiminin birbirleriyle olan ilişkisi ifade 

edilmektedir. Bu üç grubunda bazı kavramlara daha çok yaklaştığı görülmüştür. 
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Şekil 16. Aya Kiryaki Kilisesi analiz-5 

 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında; yapıların tek renk olarak 

algılanmasında, cinsiyet ve üniversite farklılığı değişkenlerinin etkisinin olup 

olmadığı incelenmek istenmiştir. Aya Kiryaki Kilisesi için yapılan bu çalışma 
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Şekil 16’da ifade edilmiştir. Bu şekle göre yapının tek renk olarak algılanması 

cinsiyete bağımlıyken üniversiteye bağımlı değildir. 

Tek renk algısı %95 güven düzeyinde cinsiyete bağımlıdır 

(chisquare=4,338, df=1, p=0,037). 

Tek renk algısı üniversiteye bağımlı değildir (chisquare=0,172, df=1, 

p=0,678). 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında; yapılar için seçilen kavramlarda, 

cinsiyet ve üniversite farklılığı değişkenlerinin etkisinin olup olmadığı 

incelenmek istenmiştir. Aya Kiryaki Kilisesi için yapılan bu çalışma Şekil 

16’da ifade edilmiştir. Bu şekle göre yapı için seçilen kavramların 

sıralamasında üniversitelere göre benzerlikler ve farklılıklar görülmüştür. 

Bunlar: 
 

• Gösteriş-kutsallık-güç-merak-çok büyük kavramları her iki üniversite 

için de birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kavramlardır. 

• Devam eden sıralamalarda farklılık görülmektedir. Bu farklılık kasvet 

ve acizlik kavramları arasında olmuştur. Bu farklılık şu şekilde 

olmuştur: 

• Osmangazi Üniversitesi’nden cevap verenlerin %4,1’si için kasvet 

kavramı ön sıradayken, 

• Anadolu Üniversitesinden cevap verenlerin %4,2’si için kasvet ve 

acizlik kavramları son sırayı paylaşmaktadır. 

 

Şekil 16’ya göre yapı için seçilen kavramların sıralamasında cinsiyet 

farklılığına  göre benzerlikler ve farklılıklar görülmüştür. Cinsiyet farklılığına 

göre Aya Kiryaki Kilisesi için kavram sıralaması şu şekilde olmuştur: 

Kızlar için: gösteriş-kutsallık-merak-güç-çok büyük-acizlik-kasvet 

Erkekler için: gösteriş-kutsallık-güç-merak-çok büyük-kasvet-acizlik 

Bu sıralamaya göre kavram sıralamaları cinsiyetler için benzerlik 

göstermektedir. Diğer kavramlardan daha yüksek oranla cevap veren kızların 

%28,4’ü için gösteriş; cevap veren erkeklerin %27,6’sı için gösteriş kavramı 

öne çıkmaktadır. 
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8.2 Sveti Stefan Kilisesi 

Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlı olan kalabalık sayıdaki Bulgarlar’ın 

ayrılmaları yapının oluşmasına neden olan faktörlerdendir. Kilisenin 

yapılmasına ilk zamanlar Osmanlı döneminde karşı çıkılmıştır ve bir ayda 

yapılması koşuluyla izin verilmiştir. Bunun üzerine 1892 yılında Viyana’dan 

getirilen dökme demirlerle kilisenin inşası tamamlanmıştır. 1898 yılında 

ibadete açılmıştır. Doğu-batı ekseninde üç nefli bir plana sahiptir. Nefleri 

birbirinden ayıran sütunlar demir konstrüksüyondur. Başlıkları akantus 

yapraklarıyla Barok dönemi yansıtmaktadır. Neo Gotik kule ve iç mekândaki 

Neo Barok detaylar ile yapının eklektik bir tarzı olduğu söylenebilir. Cephedeki 

pencereler; ince, uzun, yarım yuvarlak kemerlerle bölünmüş ve üzerlerindeki 

yuvarlak pencerelrle bir bütün haline gelmiştir. Neo Gotik, Neo Barok ve 

eklektik üslupların bir arada görüldüğü bir yapıdır. İnşa ettiren (Ermeni mimar): 

Hovsep Aznavour (Şarlak, 2010, s. 31-32). 

Başka bir ifadede, baştan aşağı demir olarak inşa edilen kilisenin eskiden 

beri demir kilise olarak bilindiği ifade edilmektedir. Taşıyıcı sistemi çelik 

profilden oluşan yapının cephelerindeki hareketlerde de demir elemanı 

kullanılmıştır. Demir sürekliliği de iç mekânda da kendisini göstermiştir. 

Kilisenin ilgi çekici bir yanı daha bulunmaktadır. Fetihten itibaren mevcut 

Yahudi ve Hristiyan tapınakları dışında yeni yapıların yapılması yasaktı; ancak 

bu kilise bu yasağı delen bir inşat izni olmuştur (Kuruyazıcı & Tapan, 1998, s. 

11). Yapının mimari bahsedildiği gibi bir Osmanlı Ermenisi’dir ve  yapıyı 

prefabrike olarak üretip yerine monte edenler ise Avusturyalı teknik 

adamlardır. Yapının dış mekânında olduğu gibi iç mekânda da duvarlar, 

merdivenler ve bütün kolonlar yine demirden inşa edilmiştir. Bu özelliğiyle 

kazandığı ihtişamlı görünümünü pekiştirmek amacıyla giriş ve ana mekânda 

bulunan duvarların kolonların üzerleri renkli mermerler ile kaplanmıştır 

(Tuncer, 2001, s. 48).  Yüzyıllardır içinde çeşitli kültürleri barındıran İstanbul 

için bu yapı çok kültürlülüğün bir göstergesi konumundadır (Kuruyazıcı & 

Tapan, 1998, s. 12). Yapının iç ve dış mekânından görseller;  Şekil 17’de 

yapının planı ise Şekil 18’de ifade edilmiştir. 
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Şekil 17. Sveti Stefan Kilisesi- Üslup: Neo Gotik, Neo Barok, Eklektik  

 

 

Şekil 18. Sveti Stefan Kilisesi Planı4 (http-5)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 03.04.2018 tarihinde, https://liternet.bg/publish22/b_ivanova/sv-stefan_en.htm’ den 

yararlanılarak çizilmiştir. 
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Şekil 19. Sveti Stefan Kilisesi analiz-1 

 

Şekil 19’a göre; Yapı dördüncü sınıflar hariç genel itibariyle tek renk 

olarak algılanmaktadır. Tek renk algısı %99 güven düzeyinde sınıfa bağımlıdır 

(kikare=26,086, df=4, p=0,000). Tek renk algısı olmayan bireylerin oranı 4. 

sınıf öğrencilerinde %90.0 ile diğer sınıflardan farklılaşmaktadır. Bu yapı için 

gösteriş kavramı birinci sırada gelmektedir. Katılımcı grupların büyük 



45 | İNSAN YAPILARLA NASIL KONUŞUR? 

 

çoğunluğu içinde aynı şekildedir. Yapı için ikinci sırada gelen kutsallık 

kavramı dördüncü sınıflar hariç diğer gruplar içinde ikinci sıradadır. Güç 

kavramı ise yapının üçüncü sıradaki kavramı olup kutsallık kavramında olduğu 

gibi dördüncü sınıflar hariç diğer gruplarda üçüncü sıradadır. Dördüncü sınıflar 

için güç kavramı ikinci sırada gelmektedir. Yapı için dördüncü sırada gelen 

merak kavramı ve beşinci sırada gelen çok büyük kavramı katılımcılar için de 

aynı şekildedir. Kasvet ve acizlik kavramı da katılmcılar için sırasıyla altıncı 

ve yedinci sıradayken; ikinci sınıflar da bu kavramlar eş seviyededir.  

Yapı için verilen cevaplar incelendiğinde genel kavram sıralaması; 

gösteriş, kutsallık, güç, merak, çok büyük, kasvet, acizlik şeklinde olmuştur. 

Aziz Antuan Kilisesinde olduğu gibi, bu kilisede de; gösterişin kutsal mekânı 

güçlü kıldığı söylenebilir. Gösteriş kavramının ön plana çıkmasında ise yapının 

cephesindeki hareketlilikler ve cephe rengindeki ve iç mekândaki altın sarı 

renginin kullanımı, ve yapının üslubu etkili olmuştur. Diğer yapılardan farklı 

olarak, dış cephede tek renk kullanımın üzerine altın sarı renginin kullanılması, 

bu kullanımında bezemelerin ve motiflerin kullanılması yapıyı diğer incelenen 

yapılara göre daha gösterişli kılmıştır. Altının kendisi de zenginlik kavramıyla 

ilişkilendirildiği için altın rengi kullanımı da zenginlikle beraber gösteriş 

kavramını ortaya çıkarmaktadır. Yapıdaki brüt rengin ve demirin verdiği soğuk 

yüzeyin üstünde kullanılan bu renk çarpıcı bir şekilde kendisini göstermektedir. 

Dolayısıyla yapıyla görsel bir temasa geçildiğinde fark edilecek olan ilk durum, 

yapıdaki altın rengi kullanımının hakim olmasıdır. Kilisenin duvarlarla çevrili 

kendi alanı içerisinde ağaç unsuru görülmemektedir. Kent dokusunda, rengiyle 

insanlarda merak uyandırırken, peyzaj unsurunun bulunmamasıyla da kent 

içinde rahatça fark edilmektedir. Böyle bir kurguya sahip olması da kendi 

biçimsel özellikleriyle başlangıçta kazandığı kutsallık, güç ve gösteriş 

kavramlarının yanı sıra merak kavramını yanında getirmektedir. 
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Şekil 20. Sveti Stefan Kilisesi analiz-2 

 

Şekil 20’ye göre; Sveti Stefan Kilisesi için seçilen kavramların sınıflara 

göre değişiminin birbirleriyle olan ilişkisi ifade edilmektedir. Ortaya çıkan 

genel sonuçta; birinci sınıf ve ikinci sınıfların birbirlerine yakın cevaplar 

verdiği gözlemlenmiştir. Dördüncü sınıf ve mezunlar hariç diğer grupların da 

bazı kavramlara daha çok yaklaştığı görülmüştür.  

Mimarlık eğitiminin, Sveti Stefan Kilisesi için yapılan anket 

çalışmasında verilen cevapları etkileyip etkilemediğini anlamak amacıyla 

ikinci bir analiz çalışması yapılmıştır. Analiz çalışmasında birinci sınıf ve ikinci 

sınıflar eğitimin temel seviyesi olarak kabul edilmiştir. Üçüncü sınıf, dördüncü 

sınıf ve mezunların ise mimarlık bağlamında daha bilinçli bir hal aldıkları 

düşünülmektedir. Bu farklılığın, Sveti Stefan Kilisesi’nin tek renk olarak 

algılanıp, algılanmama durumu üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla  ki-

kare test uygulaması (Chi-Square Tests) yapılmıştır. Analiz sonuçları ve 

değerlendirmeler Şekil 21’de ifade edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçların birinci 

analiz çalışmasındaki grupların cevapları arasındaki oran farkının yapılan ikinci 

analiz çalışmasıyla birebir benzerlik göstermediği ortaya çıkmıştır.  Bu durum 

mimarlık eğitimin Sveti Stefan Kilisesi’nin yapısının algılanmasında verilen 

cevapları etkilediğini ortaya koymuştur. 
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Şekil 21. Sveti Stefan Kilisesi analiz-3 
 

Şekil 21’e göre, tek renk algısı sınıftan bağımsızdır (kikare=3,983, df=2, 

p=0,136). Tek renk algısı olmayan bireylerin oranı sınıflar içinde 

farklılaşmamaktadır. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve diğerleri şeklinde 
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gruplandırıldığında, Sveti Stefan Kilisesi  için ortaya çıkan kavramların 

sıralamasının gruplar arasında benzerlik gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında mimarlık eğitiminin temel 

seviyesinde olan birinci ve ikinci sınıf  katılımcılarla  üçüncü sınıf, dördüncü 

sınıf ve mezunlardan oluşan katılımcıların Sveti Stefan Kilisesi için yapılan 

anket çalışmasında hangi kavramlara daha çok yaklaştığı incelenmiştir. 

İncelemenin amacı eğitim seviyesinin katılımcı grupların cevaplarına etkisini 

ortaya koymaktır.  Değişimi göstermek için Corresponder (Uygunluk) Analizi 

yapılmıştır. Elde edilen veriler Şekil 22’de ifade edilmiştir. 

 

 

Şekil 22. Sveti Stefan Kilisesi analiz-4 

 

Şekil 22’ye göre Sveti Stefan Kilisesi  için seçilen kavramların birinci 

sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü,dördüncü sınıf ile mezunlardan oluşan üç gruplu 

katılımcılara göre değişiminin birbirleriyle olan ilişkisi ifade edilmektedir. Bu 

üç grubunda bazı kavramlara daha çok yaklaştığı görülmüştür. 
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Şekil 23. Sveti Stefan Kilisesi analiz-5 

 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında; yapıların tek renk olarak 

algılanmasında, cinsiyet ve üniversite farklılığı değişkenlerinin etkisinin olup 

olmadığı incelenmek istenmiştir. Sveti Stefan Kilisesi için yapılan bu çalışma 
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Şekil 23’te ifade edilmiştir. Bu şekle  göre yapının tek renk olarak algılanması 

cinsiyete bağımlıyken üniversiteye bağımlı değildir. 

tek renk algısı %95 güven düzeyinde cinsiyete bağımlıdır 

(chisquare=4,466, df=1, p=0,035). 

tek renk algısı üniversiteye bağımlı değildir (chisquare=0,630, df=1, 

p=0,427). 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında; yapılar için seçilen kavramlarda, 

cinsiyet ve üniversite farklılığı değişkenlerinin etkisinin olup olmadığı 

incelenmek istenmiştir. Sveti Stefan Kilisesi için yapılan bu  Şekil 23’te ifade 

edilmiştir. Bu şekle göre yapı için seçilen kavramların sıralamasında 

üniversitelere göre benzerlikler mevcut iken farklılıklar görülmemiştir. 

Gösteriş-kutsallık-güç-merak-çok büyük-kasvet-acizlik kavramlarının 

sıralaması her iki üniversite için de bu şekildedir. 

Şekil 23’e göre yapı için seçilen kavramların sıralamasında cinsiyet 

farklılığına  göre benzerlikler ve farklılıklar görülmüştür. Cinsiyet farklılığına 

göre Sveti Stefan Kilisesi için kavram sıralaması şu şekilde olmuştur: 

Kızlar için: gösteriş-kutsallık-güç-merak-çok büyük-kasvet-acizlik  

Erkekler için: gösteriş-kutsallık-güç-merak-çok büyük-kasvet-acizlik 

Bu sıralamaya göre her iki cinsiyet için de kavramların sıralaması aynı 

olmuştur. Diğer kavramlardan daha yüksek oranla cevap veren kızların 

%28,9’u için kutsallık; cevap veren erkeklerin %28’i için kutsallık kavramı öne 

çıkmaktadır. 
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8.3 Süleymaniye Külliyesi 

İstanbul tarihi geçmişiyle ve yaşanmışlıklarıyla birçok değişikliğe ev 

sahipliği yapmıştır. 16. Yüzyıldan sonra Bizans kimliğinden sıyrılarak İslam 

kimliğin kazanan kentte Süleymaniye Külliyesi, gücün ve görkemin simgesi 

haline gelmiştir (Aras, 2009, s. 164). Osmanlı Mimarisi, 16. Yüzyılda Mimar 

Sinan ile zirveye ulaşmıştır. Bu üslubun en bilinen örneklerinden birisi de 

Süleymaniye Külliyesi’dir (Akın, 2016, s. 183). Osmanlı döneminin en büyük 

külliyesidir (Sönmez, 2017, s. 126). Başka bir ifadeye göre ise, Süleymaniye 

Külliyesi farklı işlevlere sahip ve birçok birime sahip olan yapı topluluklarının 

oluşturduğu külliyeler arasında özgün örneklerden birisi olarak 

gösterilmektedir. Külliyenin yapımı sırasında imparatorluğun tüm olanakları 

seferber edilmiş, malzemeler ve inşa faaliyetleri de Divan kararına bağlanmıştır 

(Çelik S. , 2001, s. 269). Mimarisi ve programı bakımından külliyelerin en 

gelişmişi olarak kabul edilmektedir. Somut değerlerinin yanı sıra manevi 

değerlere de sahiptir.  Bazı İslam ülkelerinde hacca gitmeden önce uğradıkları 

önemli bir merkez konumundadır (Kan & Binan, 2014, s. 94,99).  Türk 

mimarisinin yükseliş döneminin özelliklerini dile getiren bir yapıdır. Profesör 

Taut’un ifadesine göre, Süleymaniye’de Gotik ve Rönesans’ta olduğu gibi 

iddialı süslemeler olmayıp kemale eriş, olgunluk ifadesinin hakim sürmektedir 

(Uzunaksu, 2002-2012). Osmanlının bilimsel, teknik ve kültürel hayatını 

yansıtan medreseler, Süleymaniye ve Fatih külliyelerinde zirveye çıkmıştır 

(Zorlu, 2008, s. 611). 

Şehrin ana yollarında üzerinde bulunamayan yapı, 1540’ta yanan eski 

sarayın üzerine inşa edilmiştir. Merkezinde cami, revaklı avlu ve türbeler 

bulunmaktadır. Etrafı, doğu, batı ve güney yönünde olmak üzere büyük bir avlu 

ile çevrilidir. Avlunun dışında ise; medreseler, darülhadis, darülkurra, 

darüşşifa, imaret, tabhane ve tıp medresesi bulunmaktadır (Papila, 2011, s. 70). 

Külliyenin merkezindeki cami 26,20 metre çapında bir kubbeyle örtülüdür. Bu 

büyük kubbenin iki yanında beşer kubbe ve son cemaat yerinde de dokuz 

kubbesi bulunmaktadır. Revaklı avlunun dört köşesinde de minareleri 

mevcuttur (Papila, 2011, s. 71). Evliya Çelebi, avluyu ak bir yaylaya 

benzetmektedir (Demirbulak, 2016, s. 28). Avlunun dört köşesinde bulunan 

minarelerden güneydekiler üç şerefeli ve 76 metre olup; kuzeydekiler iki 

şerefeli ve 56 metre boyutlarındadır. Caminin iç avlusuna içerisinde odaların 

bulunduğu üç katlı bir taç kapı ile girilmektedir. Bu durum sadee bu camiye 

özgü bir niteliktir (Sönmez, 2017, s. 126). Yapının iç ve dış mekânından 

görseller, Şekil 24’te yapının planı ise Şekil 25’te ifade edilmiştir. 
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Şekil 24. Süleymaniye Camii ve Külliyesi- Üslup: Osmanlı Mimarisi 

 

 

Şekil 25. Süleymaniye Camii ve Külliyesi Planı5 

 
5 24.04.2018 tarihinde https://www.flickr.com/photos/62324588@N08/5981403008/lightbox/ 

‘den yararlanılarak çizilmiştir. 
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Şekil 26. Süleymaniye Camii ve Külliyesi analiz-1 
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Şekil 26’ya göre; yapı katılımcıların çoğu tarafından tek renk olarak 

algılanmaktadır. Tek renk algısı sınıftan bağımsızdır (kikare=3,445, df=3, 

p=0,328). Tek renk algısı olma ya da olmama oranları arasında sınıflar arasında 

anlamlı farklılık yoktur. Kutsallık kavramı yapı için birinci sırada olan 

kavramdır. Grup katılımcılarının çoğunluğu da yanı şekilde cevap vermiştir. 

Üçüncü sınıflar için kutsallık, güç ve gösteriş aynı seviyededir. Yapı için öne 

çıkan ikinci kavram huzurdur. Huzur kavramı üçüncü sınıflar için altıncı 

sıradayken dördüncü sınıflar için toplanma ile eş seviyede olup beşinci ve 

altıncı sırayı paylaşmaktadır. Mezunlar içinse huzur kavramı üçüncü sırada 

gelmektedir. Yapı için güç kavramı üçüncü sırada gelmektedir.  Güç kavramı 

birinci sınıflar için dördüncü sıradayken ikinci sınıflar için beşinci sırada olup 

dördüncü sınıf ve mezunlarda ikinci sıradadır. Yapı için dördüncü sırada olan 

toplanma kavramı, birinci sınıflarda üçüncü sırada; üçüncü ve dördüncü 

sınıflarda ise beşinci sıradadır. Çok büyük kavramı yapı içn beşinci sıradadır. 

Bu kavram ikinci sınıflar için üç, üçüncü ve dördüncü sınıflar için dördüncü 

sıradadır. Gösteriş kavramı ise yapı için genel bağlamda altıncı sıradadır. 

Birinci sınıflar için dördüncü, ikinci sınıflar için beşinci, ikinci sınıflar için 

birinci, dördüncü sınıflar için dördüncü sıradadır. Yapı için son sırada olan 

acizlik kavramı diğer kavramlara göre daha düşük oranda olup tüm grupların 

katılımcılarının çoğunluğu tarafından sonuncu sırada yer almıştır.  

Yapı için verilen cevaplar incelendiğinde genel kavram sıralaması; 

kutsallık, huzur, güç, toplanma, çok büyük, gösteriş, acizlik şeklinde olmuştur. 

Kutsal olarak nitelendirilen bu yapıda huzur niteliği bu mekânı değerli kılan 

unsurlardandır. Toplanma ve güç kavramları da birbirlerine yakın çıkan iki 

kavramdır. Dolayısıyla bu yapı için, toplanmanın gücü doğurduğu söylenebilir. 

İnsanların bir araya gelerek bir topluluk oluşturması, güç kavramını ortaya 

çıkarmaktadır. Yapı ölçeğinin büyük olması ve geniş açıklıkların bulunduğu 

mekânlarda insanların bir arada bulunarak paylaşımda bulunması ve topluluk 

bilincini uyandırması beraberinde bir güç kavramını öne çıkarmıştır. İncelenen 

diğer yapılarda genellikle güç ve gösteriş kavramları birbirlerine yakın çıkan 

değerler olmuştur. Ancak bu yapıda böyle bir durum söz konusu değildir. 

Seyitgazi Külliyesi’nde olduğu gibi, yapı ölçeğinin insan ölçeğini oldukça 

aştığı bu yapıda güç kavramı ortaya çıkmıştır; ancak sahip olduğu sade ve yalın 

kurgusuyla gösteriş duygusu öne çıkan bir kavram olmamıştır. 
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Şekil 27. Süleymaniye Camii ve Külliyesi analiz-2 

 

Şekil 27‘e göre; Süleymaniye Külliyesi için seçilen kavramların sınıflara 

göre değişiminin birbirleriyle olan ilişkisi ifade edilmektedir. Ortaya çıkan 

genel sonuçta; birinci ve ikinci sınıfların birbirlerine yakın cevaplar verirken 

birinci, ikinci ve dördüncü sınıfların bazı kavramlara daha çok yaklaştıkları 

görülmüştür. 

Mimarlık eğitiminin, Süleymaniye Külliyesi için yapılan anket 

çalışmasında verilen cevapları etkileyip etkilemediğini anlamak amacıyla 

ikinci bir analiz çalışması yapılmıştır. Analiz çalışmasında birinci sınıf ve ikinci 

sınıflar eğitimin temel seviyesi olarak kabul edilmiştir. Üçüncü sınıf, dördüncü 

sınıf ve mezunların ise mimarlık bağlamında daha bilinçli bir hal aldıkları 

düşünülmektedir. Bu farklılığın, Süleymaniye Külliyesi’nin tek renk olarak 

algılanıp, algılanmama durumu üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla  ki-

kare test uygulaması (Chi-Square Tests) yapılmıştır. Analiz sonuçları ve 

değerlendirmeler Şekil 28’de ifade edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçların birinci 

analiz çalışmasındaki grupların cevapları arasındaki oran farkının yapılan ikinci 

analiz çalışmasıyla oldukça benzerlik gösterdiği ortaya çıkmıştır.  Bu durum 

mimarlık eğitiminin her ne kadar algıda etkili olsada Süleymaniye 

Külliyesi’nin cephesindeki hakim sadelik tavrı genel olarak ortak bir algı 

oluşturduğunu ortaya koymuştur. 
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Şekil 28. Süleymaniye Camii ve Külliyesi analiz-3 
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Şekil 28’e göre, tek renk algısı sınıftan bağımsızdır (kikare=2,840, 

df=2, p=0,242). Tek renk algısı olmayan bireylerin oranı sınıflar içinde 

farklılaşmamaktadır. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve diğerleri şeklinde 

gruplandırıldığında, Süleymaniye Külliyesi için ortaya çıkan kavramların 

sıralamasının gruplar arasında benzerlik her kavramda benzerlik göstermediği 

ortaya çıkmıştır. 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında mimarlık eğitiminin temel 

seviyesinde olan birinci ve ikinci sınıf katılımcılarla  üçüncü sınıf, dördüncü 

sınıf ve mezunlardan oluşan katılımcıların Süleymaniye Külliyesi için yapılan 

anket çalışmasında hangi kavramlara daha çok yaklaştığı incelenmiştir. 

İncelemenin amacı eğitim seviyesinin katılımcı grupların cevaplarına etkisini 

ortaya koymaktır.  Değişimi göstermek için Corresponder (Uygunluk) Analizi 

yapılmıştır. Elde edilen veriler Şekil 29’da ifade edilmiştir. 

 

 

Şekil 29. Süleymaniye Camii ve Külliyesi analiz-4 

 

Şekil 29’a göre, Süleymaniye Camii ve Külliyesi için seçilen 

kavramların birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü,dördüncü sınıf ile mezunlardan 

oluşan üç gruplu katılımcılara göre değişiminin birbirleriyle olan ilişkisi ifade 

edilmektedir. Bu üç grubunda bazı kavramlara daha çok yaklaştığı görülmüştür. 
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Şekil 30. Süleymaniye Camii ve Külliyesi analiz-5 
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Yapılan ikinci analiz çalışmasında; yapıların tek renk olarak 

algılanmasında, cinsiyet ve üniversite farklılığı değişkenlerinin etkisinin olup  

olmadığı incelenmek istenmiştir. Süleymaniye Külliyesi için yapılan bu 

çalışma  Şekil 30’da ifade edilmiştir. Bu şekle göre yapının tek renk olarak 

algılanması cinsiyete ve üniversiteye bağımlı değildir. 

Tek renk algısı cinsiyete bağımlı değildir (chisquare=0,605, df=1, 

p=0,437). 

Tek renk algısı üniversiteye bağımlı değildir (chisquare=0,020, df=1, 

p=0,887). 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında; yapılar için seçilen kavramlarda, 

cinsiyet ve üniversite farklılığı değişkenlerinin etkisinin olup olmadığı 

incelenmek istenmiştir. Süleymaniye külliyesi için yapılan bu çalışma Şekil 

30’da ifade edilmiştir. Bu şekle göre yapı için seçilen kavramların 

sıralamasında üniversitelere göre benzerlikler ve farklılıklar görülmüştür. 

Bunlar: 

Kutsallık ve huzur kavramları her iki üniversite için de birinci ve ikinci 

sırada, 

Acizlik kavramı da her iki üniversite için de son sıradadır.  

Devam eden sıralamalarda farklılık görülmektedir. Bu farklılık güç, 

gösteriş ve toplanma ve çok büyük kavramları arasında olmuştur. Bu farklılık 

şu şekilde olmuştur: 

Osmangazi Üniversitesi’nden cevap verenlerin %15,4’ü için güç 

kavramı ön sıradayken devamında çok büyük, toplanma ve gösteriş 

gelmektedir. 

Anadolu Üniversitesinden cevap verenlerin %15,9’u için toplanma 

kavramı ön sıradayken devamında sırasıyla güç, gösteriş ve çok büyük 

kavramları gelmektedir. 

Şekil 30’a göre yapı için seçilen kavramların sıralamasında cinsiyet 

farklılığına göre benzerlikler ve farklılıklar görülmüştür. Cinsiyet farklılığına 

göre Süleymaniye Külliyesi için kavram sıralaması şu şekilde olmuştur: 

Kızlar için: kutsallık-huzur-toplanma-gösteriş-güç-çok büyük-acizlik 

Erkekler için: kutsallık-güç-huzur-çok büyük-toplanma-gösteriş-acizlik 

Bu sıralamaya göre tek benzerlik; acizlik kavramının her iki cinsiyet için 

de son sırada yer almasıdır. Diğer kavramlardan daha yüksek oranla cevap 

veren kızların %26,4’ü için kutsallık; cevap veren erkeklerin %21,3’ü için 

kutsallık kavramı öne çıkmaktadır. 
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8.4 Hunat Camii ve Külliyesi 

Bir zamanlar Kapadokya bölgesinde bulunan Kayseri; Roma, Bizans, 

Danişmentli, Selçuklu, Eretna, Dulkadiroğulları, Osmanlı ve son olarak da 

Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine tanıklık etmiştir (Doğan N. Ş., 2012, s. 191).  

Kayseri tipik bir Orta Çağ kenti olarak da nitelendirilmektedir (Peker, 2006, s. 

23). Bulunduğu konum itibari ve hala aktif olarak yoğun bir şekilde 

kullanılmasından dolayı önde gelen Selçuklu yapılarından birisi olarak 

görülmektedir (Peker, 2006, s. 27). Sultan I. Alaaddin Keykubat’ın Hanımı ve 

Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi olan Mahperi Hatun tarafından 1238 

yılında yaptırılmış olan külliye; cami, medrese, hamam ve türbeden oluşan bir 

yapı grubudur. Mahperi Hatun’a halk arasında hanımefendi anlamında Hunat 

(Huand) Hatun denilmektedir. Aynı adı taşıyan 55*44 metre ebadında camisi 

mevcuttur. Bu cami Kayseri’nin en büyük camisidir. Camide Hunat Hatun’un 

yaptırdığı taç kapılar dikkat çekmektedir.6 Bu yapı topluluğu 13. Yüzyıl 

dönemine aittir (Hunat Camii, 2015). 

Külliyeyi oluşturan bu dört yapı grubu farklı zamanlarda inşa edilmiştir 

(Karamağaralı, 1973, s. 199). Cami içten 43,67 X 52,93 cm ölçülerine sahiptir. 

Bütün yapı, Kayseri civarında çıkan sarımtırak renkteki bir taşla kaplıdır 

(Karamağaralı, 1973, s. 200). Caminin iki taç kapısından birisi doğuda diğeri 

ise batıda bulunmaktadır (Karamağaralı, 1973, s. 205). Caminin kuzey 

yönündeki duvar ile medresenin güney yönündeki duvarında ortak kullanım söz 

konusudur. Caminin batı duvarı, hamamın doğu köşesine temas halindedir. Bu 

durum Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’te görülmektedir. Kuzey güney d

oğrultusunda konumlanan caminin doğu ve batıda olmak üzere birer girişi 

bulun maktadır. Duvarlarda köşe kuleleri ve destekler görülmektedir (Şahin, 

2013, s. 479).  

Cami dış görünüşüyle bir kale yapısını andırmaktadır. Ortaya çıkan 

biçimlenmede Selçuklular’ın Asya’dan getirdiği mimari gelenekler etkili 

olmuştur (Peker, 2006, s. 25). Cami çok destekli olup, kapalı iç avlulu ve 

mihrap önü kubbeli bir yapıdır. Medresesi her yönden revaklı ve iki eyvanlıdır. 

Türbesi kare kaideli olup sekizgen gövdeli bir yapıdır. Hamam ise, dört eyvanlı 

ve dört köşe hücreli bir plan tipine sahiptir (Doğan N. Ş., 2012, s. 203). Yapının 

iç ve dış mekânından görseller; Şekil 31’de yapının planı Şekil 32’de ifade 

edilmiştir.  

 
6Bu bilgiler, külliye içerisindeki yapılarda bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 

oluşturduğu açıklamalardan elde edilmiştir. 
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Şekil 31. Hunat Camii ve Külliyesi- Üslup: Selçuklu Mimarisi 

 

 

Şekil 32. Hunat Camii ve Külliyesi Planı7 

 

 
7 Hunat Camii ve Külliyesi Planı, (Karamağaralı, 1973, s. 218)’den yararlanılarak çizilmiştir. 



İNSAN YAPILARLA NASIL KONUŞUR? | 62 

 

 

Şekil 33. Hunat Camii ve Külliyesi analiz-1 

 

Şekil 33’e göre; yapı grupların katılımcılarının büyük çoğunluğu 

tarafından tek renk olarak algılanmaktadır. Tek renk algısı sınıftan bağımsızdır 
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(kikare=4,233, df=2, p=0,120). Tek renk algısı olma ya da olmama oranları 

arasında sınıflar arasında anlamlı farklılık yoktur. Kutsallık mekânı bu yapı için 

öne çıkan birinci sıradaki kavramdır. Bu kavram tüm gruplar için de birinci 

sıradadır. İkinci kavram ise toplanma kavramıdır. Bu kavram üçüncü sınıflarda 

gösterişle eş seviyede olup üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşmaktadır. Üçüncü 

sırada huzur kavramı bulunmaktadır. Üçüncü snıflarda bu sıra aynı zamanda 

gösteriş ve toplanma ile paylaşılmaktadır. Dördüncü sınıflarda beşinci sırada 

olup; mezunlarda ise çok büyük ve acizlik kavramlarıyla eş seviye ve son sırada 

yer almıştır. Dördüncü sırada olan güç kavramı, üçüncü sınıflarda ikinci sırada; 

dördüncü sınıflarda ve mezunlarda üçüncü sırada yer almıştır. Gösteriş kavramı 

ise yapı için beşinci sıradadır. Üçüncü sınıflarda bu kavram, toplanma ve huzur 

ile eş seviyede olup üçüncü, dördüncü ve beşinci sırayı paylaşmaktadır. 

Mezunlar için ise dördüncü sıradadır. Altıncı sırada çok büyük kavramı yer 

almaktadır.  Bu kavram ikinci sınıflar için beşinci sırada; mezunlar için ise bu 

sıra acizlik ve huzur kavramlarıyla paylaşılmaktadır. Son sırada acizlik kavramı 

vardır ve tüm gruplardan da ortak bir sonuç elde edilmiştir. Yapı için verilen 

cevaplar incelendiğinde genel kavram sıralaması; kutsallık, toplanma, huzur, 

güç, gösteriş, çok büyük, acizlik şeklinde olmuştur. Çok büyük ve gösteriş 

kavramları; güç ve huzur kavramları da birbirlerine yakın oranda çıkan 

kavramlardır. Dolayısıyla bu yapıda çok büyük ve gösterişli olmasıyla gücü 

çağrıştırmaktadır. Yapının konumlanışındaki durum ve bu kavramlar huzur 

kavramını doğurmaktadır. 

Yapı için verilen cevaplar incelendiğinde genel kavram sıralaması; 

kutsallık, toplanma, huzur, gösteriş, güç, çok büyük, acizlik şeklinde olmuştur. 

Güç ve gösteriş kavramları birbirlerine oldukça yakın sonuçlar oryaya 

koymuştur. İncelenen diğer yapılarda olduğu gibi, Hunat Külliyesi’nde de 

gösteriş gücü çağtıştırdığı ortaya çıkmıştır. Külliyedeki güç kavramı yapı 

ölçeğinin büyük olmasından; gösteriş kavramı ise külliyede ince detay süsleme 

ve bezemlerin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Osmanlı dönemi 

külliyelerinden cephe olarak farklılık göstermesi, daha sade olarak 

kurgulanması katılımcıların algılanmasında büyük farklılıklar ortaya 

koymamıştır. Ortaya çıkan huzur ve toplanma duygularını oluşturan mimari 

unsurlar, iki üslupta da ortak algıları oluşturmuştur. 
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Şekil 34. Hunat Camii ve Külliyesi analiz-2 

 

Şekil 34’e göre; Hunat Camii ve Külliyesi için seçilen kavramların 

sınıflara göre değişiminin birbirleriyle olan ilişkisi ifade edilmektedir. Ortaya 

çıkan genel sonuçta; her grubun birbirlerinden farklı cevaplar verdiği ve 

yalnızca dördüncü sınıfın bir kavrama (güç) daha çok yaklaştığı görülmüştür. 

Mimarlık eğitiminin, Hunat Camii ve Külliyesi için yapılan anket 

çalışmasında verilen cevapları etkileyip etkilemediğini anlamak amacıyla 

ikinci bir analiz çalışması yapılmıştır. Analiz çalışmasında birinci sınıf ve ikinci 

sınıflar eğitimin temel seviyesi olarak kabul edilmiştir. Üçüncü sınıf, dördüncü 

sınıf ve mezunların ise mimarlık bağlamında daha bilinçli bir hal aldıkları 

düşünülmektedir. Bu farklılığın, Hunat Camii ve Külliyesi’nin tek renk olarak 

algılanıp, algılanmama durumu üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla  ki-

kare test uygulaması (Chi-Square Tests) yapılmıştır. Analiz sonuçları ve 

değerlendirmeler Şekil 35’te ifade edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçların birinci 

analiz çalışmasındaki grupların cevapları arasındaki oran farkının yapılan ikinci 

analiz çalışmasıyla oldukça benzerlik gösterdiği ortaya çıkmıştır.  Bu durum 

mimarlık eğitiminin her ne kadar algıda etkili olsada Hunat Camii ve 

Külliyesi’nin cephesindeki hakim sadelik tavrı genel olarak ortak bir algı 

oluşturduğunu ortaya koymuştur. 
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Şekil 35. Hunat Camii ve Külliyesi analiz-3 

 

Şekil 35’egöre, tek renk algısı sınıftan bağımsızdır (kikare=4,233, 

df=2, p=0,120). Tek renk algısı olmayan bireylerin oranı sınıflar içinde 
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farklılaşmamaktadır. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve diğerleri şeklinde 

gruplandırıldığında, Hunat Camii ve Külliyesi için ortaya çıkan 

kavramların sıralamasının gruplar arasında benzerlik her kavramda benzerlik 

göstermediği ortaya çıkmıştır. 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında mimarlık eğitiminin temel 

seviyesinde olan birinci ve ikinci sınıf  katılımcılarla  üçüncü sınıf, dördüncü 

sınıf ve mezunlardan oluşan katılımcıların, Hunat Camii ve Külliyesi için 

yapılan anket çalışmasında hangi kavramlara daha çok yaklaştığı incelenmiştir. 

İncelemenin amacı eğitim seviyesinin katılımcı grupların cevaplarına etkisini 

ortaya kotmaktır.  Değişimi göstermek için Corresponder (Uygunluk) Analizi 

yapılmıştır. Elde edilen veriler Şekil 36’da ifade edilmiştir. 

 

 

Şekil 36. Hunat Camii ve Külliyesi analiz-4 

 

Şekil 36’ya göre, Muradiye Camii ve Külliyesi için seçilen 

kavramların birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü,dördüncü sınıf ile 

mezunlardan oluşan üç gruplu katılımcılara göre değişiminin 

birbirleriyle olan ilişkisi ifade edilmektedir. Bu üç grubunda bazı 

kavramlara daha çok yaklaştığı görülmüştür. 
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Şekil 37. Hunat Camii ve Külliyesi analiz-5 
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Yapılan ikinci analiz çalışmasında; yapıların tek renk olarak 

algılanmasında, cinsiyet ve üniversite farklılığı değişkenlerinin etkisinin olup  

olmadığı incelenmek istenmiştir. Hunat Camii ve Külliyesi için yapılan bu 

çalışma Şekil 37’de ifade edilmiştir. Bu şekle göre yapının tek renk olarak 

algılanması cinsiyete bağımlıyken;  üniversiteye bağımlı değildir. 

Tek renk algısı %95 güven düzeyinde cinsiyete bağımlıdır 

(chisquare=4,719, df=1,p=0,030). 

tek renk algısı üniversiteye bağımlı değildir (chisquare=1,177, 

df=1,p=0,278). 

Yapılan ikinci analiz çalışmasında; yapılar için seçilen kavramlarda, 

cinsiyet ve üniversite farklılığı değişkenlerinin etkisinin olup  olmadığı 

incelenmek istenmiştir. Hunat Camii ve Külliyesi için yapılan bu çalışma Şekil 

37’de ifade edilmiştir. Bu şekle göre yapı için seçilen kavramların 

sıralamasında üniversitelere göre benzerlikler mevcutken farklılıklar 

görülmemiştir. 

Kutsallık-toplanma-huzur-güç-gösteriş-çok büyük-acizlik şeklindeki 

kavram sıralaması her iki üniversite için de aynı şekilde olmuştur. 

Şekil 37’ye göre yapı için seçilen kavramların sıralamasında cinsiyet 

farklılığına  göre benzerlikler ve farklılıklar görülmüştür. Cinsiyet farklılığına 

göre Hunat Camii ve Külliyesi için kavram sıralaması şu şekilde olmuştur: 

Kızlar için: kutsallık-toplanma-huzur-gösteriş-güç-çok büyük-acizlik 

Erkekler için: kutsallık-toplanma-güç-huzur-çok büyük-gösteriş-acizlik 

Bu sıralamaya göre benzerlik; kutsallık ve toplanma kavramının her iki 

cinsiyet için de sırasıyla birinci ve ikinci sırada olması; acizlik kavramının da 

her iki cinsiyet için de son sırada yer almasıdır. Bu yapıda güç kavramı erkekler 

için kızlara göre daha baskın bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Diğer 

kavramlardan daha yüksek oranla cevap veren kızların %27,1’i için kutsallık; 

cevap veren erkeklerin %21,2’si için kutsallık kavramı öne çıkmaktadır. 
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İnsanlar, ister istemez içinde bulunduğu her ortamla temas halindedir. Bu 

temas öncelikle insanın kendisini anlamaya ve anlamlandırmasıyla başlar. 

Daha sonra çevresini şekillendirmeye başlayan insan, etrafında var olan yapılı 

çevrenin anlamlarını çözmeye başlar. Anlamları çözmek için, kurulan 

iletişimdeki kodların doğru bir şekilde çözülmesine bağlıdır. Sonuç olarak bu 

bir iletişim dilidir. Bir dili bilen kişiler o dilde yazılanları daha doğru 

anlayacaktır. Diğer taraftan mesajın içeriği herkes tarafından aynı şekilde 

anlamlandırılmaz. Çünkü kişinin bireysel özellikleri bu ieltişimdeki mesajların 

çözülmesinde etkili olmaktadır. 

Insanlar gibi yapılar da konuşur. Yapıların dilini ise sahip olduğu işlevle 

birlikte tasarımını etkileyen mimari üslubudur. Mimari üslup ise mimarlığın 

dilini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yapının dilini üslubunu bilen kişiler, yapıyla 

daha kolay ve doğru iletişim kuracaktır. 

Bu kitapta da mimarlık dilini öğrenmeye başlayan ve öğrenen mimarların 

bu dili ne oranda anladığını ortaya koymuştur. Mimarlık dilinin öğrenilmesini 

sağlayan eğitimin seviyesi arttıkça mimarlık dili daha iyi bilinmektedir. Bu 

sebeple ortak bil dil paylaşılmaktadır. Bu dilin oluşturulmasında görsel 

algılama büyük rol oynamaktadır. 

Görsel algılamada, yaşanılan süreç ve deneyimler etkin rol 

oynamaktadır. Kişilerin sembollerle olan iletişimi hazır olarak öğrenmektedir. 

Bunun sebebi de toplumun sahip olduğu kültürel yapılanmadır. İncelenen 

yapıların kutsal olarak değerlendirilmesinde içinde yaşanılan toplumun sahip 

olduğu kültürel değerler etkili olmuştur. Kullanıcıların yapıyla olan iletişimi 

sonucunda; görsel algılama ve toplumun kazandırdığı simgesel algılama 

dışında bireylerin deneyimlerinin getirisi olarak duygusal algıları ortaya 

çıkmıştır. Duygusal algılama ile kullanıcının yapıyla arasındaki iletişim ilişkisi 

ortaya çıkmıştır. Bu algılamalarda katılımcı gruplar arasında benzerliğin ve 

farklılıkların yaşandığı durumlar olmuştur. İçinde bulunulan koşullar, bu 

benzerliğin ve farklılığın oluşmasına neden olan baş etkendir. Yapının 

kullanıcısının kendisini yetiştirme tarzı, bilişsel süreci, deneyimleri yapıyla 

olan iletişimini etkilemektedir. Katılımcıların farklı cevaplar verdiği durumlar; 

seçimleyici algılamanın varlığını göstermektedir.  

Mekân iletişiminde iletilerin büyüklüğünün, şiddetinin, tekrarının 

kullanıcı için önemli olduğu görülmüştür. Bu faktörler mekân kullanıcısının 

mekândan aldığı mesajın içeriğinin oluşmasında etkili olmaktadır. Dolayısıyla 

mimarlık kullanılan mesajların somutlaşmış bir bütünü olarak görülebilir. Bir 

mekânda, yüzey üzerinde bulunan açıklığın artması yönünde ferahlık algısının 

artacağı ifade edilmişti. Yapılan analizler sonucunda külliyelerde ortaya çıkan 

huzur kavramının da, mekânda bulunan açıklıklarla ilişkili olduğu söylenebilir. 

Küçük pencereli ve ışık yönünden zayıf olan mekânların ise, huzursuzlukla 

ilişkilendirildiği ifade edilmişti. Yapılan çalışmalarda gotik mimari üslupta ışık 

kullanımının az olması sebebiyle kasvet kavramının ön plana çıkması bu 

ifadeyi somutlar nitelikte olmuştur.   
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Yapıların algılanmasında renk kavramının önemli bir faktör olduğu 

ortaya çıkmıştır. Zihinsel yoğunlaşma gereken binaların daha sade bir renge 

sahip olması gerektiği ifade edilmişti. İncelenen külliyelerin sade bir kurguya 

sahip olması zihinsel bir yoğunlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Sarı renginin 

kiliselerde ilahi zaferi ifade etmek amacıyla kullanıldığı, kırmızı renginin ise 

gücü çağrıştırdığı ifade edilmişti. Yapılan analizler doğrultusunda sarı ve 

kırmızı renginin kiliselerde gösterişle beraber gücü ifade ettiği anlaşılmıştır.  

Yapının mimari üslubunun, kullanıcısına verdiği mesajları etkilediği 

görülmüştür. Dolayısıyla mimari bir yapı işlevsel amacı dışında sahip olduğu 

mimari diliyle de çevresiyle iletişim kurmaktadır. Yapıların algılanmasında; 

üslubun özellikleri doğrultusunda yapının büyük olması, birbirinden farklı 

renklerin ve bezemelerin kullanılması, mesajların içeriğinin oluşmasında diğer 

etkenlere göre daha etkili olmuştur.  

Seçilen kavramların sıklığı, yapıların kullanıcısına verdiği iletilerin 

içeriğini oluşturmaktadır. Mimarlık eğitiminin algıları etkilediği ve eğitim 

seviyesi arttıkça ortak bir dil yakalandığı görülmüştür. Bu algıların 

oluşumunda; yapının üslubunun, üslubu oluşturan fiziksel elemanlarının, 

işlevinin ve insanlarla olan etkileşiminin etkili olduğu görülmüştür. Bu etkenler 

kişilerin davranış ve tutumlarını değiştiren bir güç konumundadır. Gücün etkisi 

ise yapının üslubu doğrultusunda sahip olduğu karaktere göre değişmektedir. 

Yapılar iletidir. Mimari ögeleri anlam yaratacak şekilde kodlanmıştır. Kodlar 

ise bir iletidir. Mimari yapının kod sistemini oluşturan mimari kodlar 

bulunmaktadır. Mimari eğitim de bu kodları kolay anlamayı sağlamaktadır. 
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	ARK

