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EDİTÖRDEN
Değerli Okurlar,
Yedi farklı üniversiteden onbeş yazara ait, sekiz adet bilimsel makaleyle dördüncü
sayımızı yayına sunmanın mutluluğu ve gururu ile sizlerle birlikteyiz.
Bu makalelerle farklı ve özgün mimari konulardaki bilimsel araştırma ürünlerinin,
mimarlık alanına katkılarına hizmet etmek de bize ayrıca büyük haz vermektedir.
Dergimizin bir süre önce yenilenen web sayfası, yazar, okur ve hakemlerimizle
iletişimimizi, dergimizi düzenlememizi daha sistemli hale getirmiştir. Tüm okurlarımız
ile yazarlarımızı, dergimizin yeni sistemine dahil olmaya davet ediyoruz.
Dergimizin Yardımcı Editörü sevgili Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy’un, kısa bir süre
önce Doçentliğe yükselmesinin mutluluğunu da sizlerle paylaşır, kendisine nice
başarılı ve mutlu yıllar diliyorum.
Destekleri için Kurucu Rektörümüz Sn. Dr. Suat İ. Günsel’e ve yayınımız için emeği
geçen herkese teşekkürlerimizi sunar, gelecek sayılarda yine nitelikli makalelerle
sizlerle birlikte olmayı dileriz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.
Saygılarımla
Doç. Dr. Zihni Turkan
Editör
EDITOR’s MESSAGE
Dear Readers,
We are with you with the happiness and pride of presenting our fourth edition with
eight scientific articles from fifteen writers which are from seven different universities.
In addition of these new articles, it also gives us great pleasure to serve the
contributions of scientific research products in the field of architecture.
Our web site, which was recently renewed, has made our system more systematic
and our contact with authors, readers and referees more efficient. We invite all of our
readers and authors to participate in the new system of our journal.
I would like to share with you the happiness of dear Assistant Prof. Dr. Buket
Asilsoy's ascension to Associate Professorship recently, who is Assistant Editor of
our journal. I wish her many happy and successful years.
We would like to thank our Founding Rector Dr. Suat İ. Günsel for the supports and
everyone who has contributed to our publication and wish to be with you again with
qualified articles in future issues. Stay healthy, stay happy.
Regards
Assoc. Prof. Dr. Zihni Turkan
Editor
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Mimari Tasarım Atölyesinde İki Rolü Deneyimlemek
Yrd. Doç. Dr. Aslı Pınar BİKET
Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
pinar.biket@gmail.com
Özet
Barınaktan kentsel boyuta kadar yerleşmelerin fiziksel ortamını düzenleyen ve bilim,
sanat, teknik ve insan yaşamıyla doğrudan ilişkili olan mimarlık mesleğinin eğitiminde
geçmişten günümüze kadar birçok yöntem değişmiş olsa da usta-çırak ilişkisi ile
mesleki bilgi aktarımı yöntemi hiç değişmemiştir.
Bu çalışma,bir grup mimarlık birinci sınıf öğrencisinin mimarlık eğitiminin odak
noktası
sayılan
mimari
tasarım
atölyesindeki
bir
deneyimlerini
aktarmaktadır.Öğrenciler aynı anda hem mimar (tasarımcı), hem işveren (kullanıcı),
hem de eleştiren (değerlendiren) olmayı deneyimlemişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Mimarlık eğitimi, Mimari tasarım atölyesi, Mimari
tasarım.

Experiencing Two Roles in Architectural Design Studio
Abstract
Although many methods of teaching have been changed from the past to today, the
teaching of the professional knowledge by the relation of master-apprentice have
never changed in the education of the architectural profession which plans the
physical environment of the settlements from the shelter design to the urban design
and which is directly related to science, art, technique and human life.
This paper is about a different experience of a group of first year architectural
students on the architectural design studio which is the focus point of the
architectural education.
The students have also experienced being architect (designer), client (user), and
critic (evaluator) at the same time.
Keywords: Architecture, Architectural education, Architectural design studio,
Architectural design.
Giriş
İnsanlık ilk çağlardan bugüne kadar en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma
ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla inşa etmiştir. Ancak o dönemde mimarlık, bir
meslek olarak yoktur, bir deyişle her birey kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi
barınağının mimarı olmuştur.
Zamanla mimarlık bir meslek disiplini olarak
tanınmışve birçok kaynakta insanlığın en eski mesleklerinden biri olarak
nitelendirilmektedir.
Mimarlığındeğişmez tanımı, Romalı mimarVitruvius’un “sağlamlık, kullanışlılık,
güzellik” (firmitas, commoditas, venustas) olarak dile getirdiği üç amacı içerir. Bu
tanıma göre mimarlık; kullanım güvenliğine sahip, işlevine uygun rahatlık
koşullarınısağlayan ve insana yasama zevki ve yücelik duygusu aşılayan (kısaca
sağlam, kullanışlı ve güzel) mekânların yaratılmasını hedefler. Bu üç koşul,
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mimarlığın bilim, teknoloji ve sanat alanlarıyla eş dereceli bağlantısını göstermektedir
(Nalçakan, 2006:11).
Mimarlık yapıtı bugün; topluma yararlılık, yaratıcılık-yenilik, sürdürülebilirlik, çağdaş
dil, kimlik, çevreye duyarlılık, estetik değer, iç-dış uyumu, doğru strüktür, işlevsellik,
ekonomik olma gibi ölçütlerin yanısıra ekoloji, yapı fiziği, otomasyon gibi uzmanlık
katkılarını da bünyesinde bulundurmak konumundadır. Özetlersek, mimarlık,
barınaktan kentsel boyuta kadar yerleşmelerin fiziksel ortamını düzenleyen yapı ve
mekân tasarımı etkinliğidir; bilim, sanat, teknik ve insan yaşamıyla ilişkilidir. Kısacası,
mimarlık toplum yapısına, toplumun gereksinmelerine, ekonomik verilere, teknolojik
gelişmelere bağlıdır. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak, barınma, dinlenme, çalışma,
eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları,
işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik
yaratıcılıkla tasarlama ve inşa etme sanatıdır. Başka bir tanımlamayla, yapıları ve
fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir(Hasol, 2011:
http://www.doganhasol.net/mimarlik-sanat-degil-mi.html)
Kısaca; bilim, sanat, teknik ve insan yaşamıyla doğrudan ilişkili olan mimarlık
mesleğinin eğitim süreci de diğer çoğu meslek alanından farklı yürütülmektedir ve
yürütülmelidir.
Mimarlık Eğitimi
Mimarlık eğitimi, mimar ünvanına sahip olmak amacıyla lise sonrasında üniversite
eğitimi alan gençlere mesleki bilgi ve beceriyi çeşitli yöntemler ve içeriklerle
öğrenebilecekleri bir ortam sunmaktadır. Bu eğitim, mesleki konuların geleneksel
ders anlatma tekniği ile aktarıldığı teorik dersler ile tasarım, uygulama ve tartışma
yöntemleri kullanılarak pratik meslek bilgilerinin aktarıldığı atölye derslerinden
oluşmaktadır.
Mimarlık eğitiminin tarihçesine baktığımızda, kaynaklarda genel olarak üç ayrı
dönemden bahsedilmektedir. Bu dönemlerin ilki; mimarlık okullarının olmadığı,
mesleki bilgilerin lonca düzeni içerisinde kuşaktan kuşağa aktarıldığı, usta-çırak
ilişkisinin çok önemli olduğu dönemdir. İkinci olarak, mimarlık okullarının açıldığı
ancak okullarda sadece teorik bilgilerin verildiği, usta-çırak ilişkisinin okul dışında aktif
olarak devam ettiği bir dönemdir. Son olarak da; okul dışında gerçekleştirilen ustaçırak eğitiminin okullarda, stüdyo mantığı ile hem teorik hem de pratik bilgi senteziyle
uygulandığı bir dönemdir.
18.yüzyılda kurulan Ecole des Beaux-Arts’ın öncülüğünde uygulanmaya başlayan bu
eğitim sistemi günümüzdeki mimarlık eğitim sistemine en yakın örnektir.
Mimarlık eğitiminin geçmişten geleceğe gelişimi incelendiğinde, mimarlık eğitimi
anlayışları zaman içinde değişse de mimarlık bilgisinin aktarımı için usta-çırak
sisteminin hep uygulanageldiği görülmektedir (Ciravoğlu, 2001:7-18).
Mimari Tasarım Atölyeleri
Mimarlık okullarında tasarım alternatiflerinin denendiği, tasarlama yöntemlerinin ve
öğretilerinin en çok konuşulduğu ve tartışıldığı ortamlar, mimarlık eğitiminin odak
noktasını oluşturan tasarım stüdyolarıdır. Tarihte, Ortaçağ atölye ve zanaatkârlık
sistemine uzanan, süreç içinde dönüşen, çeşitlenen bu ortamların benzerlik ve
farklılıklarını belirleyen ögeler vardır.
Mimarlık eğitiminin temel yapıtaşı olan mimari tasarım stüdyoları, tasarlama edinimi
barındırmayan disiplinlere hiç de benzemeyen bir eğitim/öğretim modelini esas
almaktadır. Tasarım stüdyosunun gerçekleştirildiği süreç içerisindeki ardışık
2
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aşamalarda mimar adayının farklı türden becerilen kazanması beklenir (Öktem
Erkartal, Durmuş, 2017:175).
Öğretim üyesi ve öğrenci rolündeki aktörler, fiziksel ortamlar, farklı içerikteki -konu,
yer- tasarım problemleri, çeşitli yöntemler denenerek yaşanan süreçler mimarlık
tasarım stüdyolarının elemanlarını oluşturur (Gökmen ve Süer, 2003).
Bir tasarım atölyesi; fiziki-sosyal ortamla eğitilenin zihinsel ortamı arasında bir köprü
ve mimarlık sorunsalını kavrayış serüveninde ise bir iletişim aracı bir pusula rolü
üstlenebilmelidir... Bir tasarım atölyesi; çalışmanın başlangıcından itibaren "kişisel
deneyimlenme"ye olanak sağlayan bir ortam olabilmelidir... Bir tasarım atölyesi;
tasarım probleminin ele alınış sürecinin "öznelleşmesini" motive edebilmelidir... Bir
tasarım atölyesi; kavramların kişilerin kavramsal dünyasında çözüldükleri ve kişisel
kılınabildikleri bir ortam olabilmelidir" (Yıldırım,S., Güvenç, K., 1995:182).
Mimaride tasarım, bağlamın dinamiklerini anlamak ve mekanın tasarlanacağı yere
ilişkin bilgiyi deşifre etmekle başlar. Sonrasında bunlar, sosyo-mekansal kavramlara
ve sonunda mekânsal biçimlendirmelere dönüşürler. Mimarın öznel deneyimleri ve
bilimsel bilgisi bir araya gelir ve tasarım sürecini yönlendirir. O halde tasarım
stüdyosunun hedefi, mimar adayına bilgi aktarmak ve deneyim kazandırmaktır da
denebilir (Gür, 2017:16,17).
Mimari Tasarım atölyeleri, biçimsel tasarım eğitiminin bir yürütücü (danışman)
önderliğinde seçilen bir proje konusu ve proje alanı (yeri) üzerinden öğrenciye
tasarım deneyimleri yaşatılarak sürdürülen ortamlardır. Öğrencinin; analiz etme,
algılama, kurgulama, eleştirme, sorgulama ve tasarlama becerilerini geliştirmek,
mimari tasarım atölyelerinin en temel amaçlarındandır. Bu bağlamda öncelikle
öğrencinin üç ana çevre faktörü kapsamında tasarım yapılacak alanı / yeri analiz
etmesi beklenir. Mimari tasarım atölyesi yürütücüsü ya da öğrenci tarafından seçilen
yerin, doğal çevre, fiziksel çevre ve sosyal çevre bakımından incelenerek detaylı
analizleri yapılır. Bu analizler, öğrencinin tasarımına doğrudan yön verecek en önemli
verileri içermektedir. Bu noktada, öğrencinin analizlerden yola çıkarak sentez
yapabilmesi, bir problem ortaya koyması ve çıkarımlarını grafik yolu ile kâğıda
aktarabilmesi beklenmektedir. Mimari tasarım atölyesi çalışmalarının bu aşaması
bireysel çalışmayı kapsayabildiği gibi grup çalışması olarak da yapılmaktadır. Burada
amaç öğrenciyi grup çalışması yapmaya da alıştırmaktadır.
Bir atölye deneyimi
Mimarlık eğitiminde ve özel olarak birinci yıl stüdyosunda, tasarım becerilerinin ve
yaratıcılığın geliştirilmesi hayati bir öneme sahiptir. Ancak tasarım ve yaratıcılığın
geliştirilmesi yöntem açısından, öğrenci ve öğretim sorumlusu için bilinmezlikler
içeren zorlayıcı bir süreçtir. Çünkü tasarım stüdyoları mimarlık eğitiminde gerçek
anlamda meslekle ilk tanışılan yerlerdir. Mimar adayı burada hem tasarımı
deneyimler, hem de tasarlamanın bilgilerini öğrenir.Dört yıllık eğitim sürecinde
tasarım stüdyosu her dönem tekrar etmekle birlikte, birinci sınıftaki stüdyo, mimarlıkla
ilgili bir ön öğrenme olmaksızın, ilk kez tasarımın yapılmaya çalışıldığı, eş zamanlı
olarak yaratıcılığın keşfedilmesi, kullanılması gereken bir yer olarak mimarlık eğitim
sürecini ve geleceğin mimarını etkileyecek özel bir öneme sahiptir(Arıdağ, Aslan,
2012:50).
Bu sebeple, Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık
bölümü birinci sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup ile 2016 – 2017 Güz yarıyılında
Mimari Tasarım 2 atölyesi kapsamında “öğrenci” olma dışında farklı rolleri ilk defa
deneyimleyecekleri bir ortam yaratılmıştır. Mimarlık eğitimlerinin başlangıcında hayal
3
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etme, tasarlama, eleştirme ve eleştirilme odaklı bir çalışma ile mesleki
farkındalıklarını arttırmak hedeflenmiştir. Mimari Tasarım 2 atölyesi, mimarlık
eğitimine 2015-2016 bahar yarıyılında başlamış, ilk dönemlerinde Mimari Tasarım 1
(Mimari Tasarıma Giriş) atölyesini tamamlamış, mimarlık eğitimlerinin ikinci
atölyesinde ilk mimari proje deneyimini yaşayacak olan öğrencilerden oluşmaktadır.
Üniversitenin sekiz yarıyıllık Mimari Tasarım Atölyeleri için oluşturduğu genel
programa göre, öğrencilerin bu yarıyılda 2 katlı bir konut tasarımı projesi yapmaları
öngörülmüştür. Bu atölyede; mekânsal bağlamda tasarım, insan boyutu, aktiviteleri,
yapım teknikleri ve mantığı göz önüne alınarak tasarım sürecine dair metodoloji ve 3.
boyutta zaman ve mekan kavramı öğretilmektedir. Bu ders kapsamında öğrencinin
hem
kişisel
hem
de
grup
çalışması
yapması
hedeflenmektedir
(https://www.okan.edu.tr/stmf/sayfa/222/ders-icerik-13/).
Çalışma kapsamında, farklı bir deneyim olarak öğrencilere, gidip göremeyecekleri,
fotoğraflar üzerinden inceleyerek, zihinde canlandırma yöntemi ile çalışacakları bir
alansunulmuştur. Çalışma alanı; Fransa’nın güney sahilinde yer alan Port Grimaud
yerleşim yeridir. Bu bölgenin seçilme nedeni; doğal, fiziksel ve sosyal çevre
bakımından öğrencilerin sıklıkla karşılaşamayacakları farklılıklar içermesidir.
Proje çalışma alanı olarak Port Grimaud
Bu bölümde, proje alanı olarak Port Grimaud’nun seçilme nedenini açıklayabilmek
amacıyla, yerleşim yeri hakkında kısaca bilgi verilecektir.
Giscle Nehri’nin denize döküldüğü deltada yer alan Port Grimaud, mimar François
Spoerry tarafından tasarlanmış ve üç etapta yapılmıştır. Yapımına 1966 yılında
başlanmış olan Port Grimaud, Fransa’nın Côte d’Azur bölgesinde, Grimaud yerleşim
yerinin Saint Tropez koyunun batısında yer almaktadır (Şekil 1, 2).

Şekil 1 –Fransa’nın Coğrafi Bölgeler
Haritası
(https://auzefalmsstorage.blob.core.win
dows.net/auzefcontent/ders1/harita_bil
gisi/html)

Şekil 2 – Port Grimaud’nun konumu
(https://es.weatherforecast.com/locations/Port-Grimaud)
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Port Grimaud, tek bir mimar tarafından tasarlanmış nadir yerleşim bölgelerinden biri
olarak, 2002 yılında 20.yüzyıl kültürel mirası listesine girmiştir. Kaynaklarda bu
boyutta ve kapsamda bir kasabanın tamamını tasarlayan ilk mimar MÖ.494’te
Hippodamos ve ilk yerleşme de Pers kralı Darius tarafından tamamen yıktırılan Milet
olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha yakın tarihimize baktığımızda da Hippodamos’un
plan şemasından esinlenerek 1697-99 yılları arasında XIV.Louis tarafından
Vauban’a inşaa ettirilen Fransa’nın Haut-Rhin (Alsace) bölgesindeki Neuf-Brisac
yerleşmesinden bahsedebiliriz.
İtalya’nın Venedik bölgesini andıran yerleşme, su kanallarının etrafında konumlanan
Fransız balıkçı köyü evi mimarisindeki yapılardan oluşmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3 – Port Grimaud Genel Görünüşü (http://www.grimaud-provence.com/fr/decouvrez/cote-mer)

Yaklaşık 90 hektarlık bir alanı kaplayan Port Grimaud’nun %42’si deniz, % 33’ü yeşil
alan ve sadece % 25’i yapılardan oluşmaktadır. 12 den fazla adacık birbirine 14 tane
köprü ile bağlanmakta ve toplam 7 km’lik bir kanal oluşturmaktadır.
Port Grimaud’nun yaratıcısı mimar François Spoerry Port Grimaud’nun ortaya çıkış
hikâyesini şöyle anlatmaktadır: “Çocukken hayal edilenlerin olgunluk yaşlarında
gerçekleştirildiği her zaman söylenir. Bu doğru olmalı. Çünkü üç resim Port
Grimaud’yu yaratmamı sağladı. Öncelikle, çocukken sık sık ziyaret ettiğim Zürih
Müzesi’ndeki tarih öncesi kent maketi. Sonra 40 yaşımda keşfettiğim ve benim için
sakin denizin sembolü olan Venedik. Son olarak da arkadaşlarımla yaptığım tekne
gezilerinde gördüğüm Akdeniz limanları. Yunanistan, İspanya ve Türkiye’deki
limanlar bu kadar keyifliyken neden Fransa sahillerinde, özellikle de Cassis ve SaintTropez arasında bu kadar nadir olduğunu kendi kendime her zaman
soruyordum”(http://www.atelier-crabe.com/H27.html).
François Spoerry’nin amacı, genellikle tatilcilerin kullandığı büyük bir köy inşaa etmek
değil, küçük esnaf, sanatçılar ve deniz tutkunları için sürekli yaşayabilecekleri gerçek
bir kasaba oluşturmaktı. Mimara göre, bu kasaba; klisenin çevresinde konumlanan
konutlar, Belediye binası ile kafe ve dükkânlarla çevrili bir ana meydandan
oluşmalıydı.
Port Grimaud’da yaşayanların “huzurlu” ve “sakin” olarak tanımladığı günlük hayatın
devamlılığı için bir takım planlama önlemleri alınmış (Şekil 4). Özellikle yaz aylarında
çok sayıda turistin gezmeye geldiği kasabaya araç girişine izin verilmemektedir.
Gelen ziyaretçiler araçlarını, kasabanın girişindeki büyük otopark alanına park
ettikten sonra yaya olarak Port Grimaud deniz kasabasına bir kapıdan giriş
5
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yapmaktadırlar. Adaların büyük bölümünde bitişik nizam yapılaşma olduğundan
konutlarda iki tarafı sağır, bir cephesi denize bakan, diğer giriş cephesi de yola
bakan, iki ya da üç katlı plan tipleri görülmektedir. Bu sebeple konutların hepsine hem
karadan, hem de denizden ulaşım sağlanmaktadır.

Şekil 4 – Port Grimaud (http://boutemy-blog.com/histoire-de-port-grimaud/histoire-de-port-grimaud)

Atölye çalışma süreci
Mimari Tasarım 2 atölyesi çalışma alanı olarak Port Grimaud yerleşim bölgesinin tam
merkezinde bulunan Ile des Pıns Yarımadası seçilmiştir (Şekil 5). Yarımada, toplam
6700m2’lik bir alanda; denize dik, ortalama 80’er m2 büyüklüğünde yaklaşık 40
parsel ve ortalarındaki 1800m2’lik yeşil alandan oluşmaktadır. Üçgen şeklinde olan
yarımadaya bir köprü ile ulaşılmaktadır (Şekil 6).

Şekil 5 – Port Grimaud Yerleşim
Planı
(http://www.port-grimaudlocation.com/plan.php)

Şekil 6 – Port Grimaud Hava
Fotografı
(https://marinas.com/view/marina/eyc
yxz_Marina_Port_Grimaud)

Mevcut parselasyon sistemindeki alanlar öğrencilerin tasarlaması planlanan konutlar
için yeterli büyüklükte olmadığından ve öğrencilerin kentsel planlama konusunda da
deneyim kazanmaları istendiğinden yarımada tamamen boş kabul edilerek,
öğrencilerden tüm yarımadayı içeren bir vaziyet planı çalışması yapmaları istenmiştir.
Öğrencilerin daha önce hiçbir kentsel planlama deneyimi olmadığı için bu çalışma
atölye ortamında, atölye yürütücüsü danışmanlığında yapılmıştır. İlk aşamada
6
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öğrenciler 3 gruba ayrılmış ve her 3 gruptan, en az 13 ayrı parselden ve ortak
kullanım alanlarından oluşan ana yerleşim leke etüdü yapması istenmiştir.
Öğrencilerin ortaya çıkardıkları 3 ayrı vaziyet planı, tüm öğrenciler ve proje
yürütücüsü tarafından değerlendirilmiş, her bir çalışmanın tüm grup üyeleri tarafından
olumlu bulunan tarafları seçilerek, ortaya yeni bir vaziyet planı çıkartılmıştır (Şekil 7).
Yarımadanın yeni vaziyet planında, her öğrenci için yaklaşık 180m2’lik birer konut
alanı, bir cafe, çocuk oyun alanı, açık spor alanları, market ve yeşil alan
bulunmaktadır.

Şekil 7 – Ile des Pins Vaziyet Planı Çalışması

Gruptaki tüm öğrenciler, ortak bir vaziyet planı üzerinde anlaştıktan sonra, tekrar üç
gruba ayrılmışlar ve her grup, vaziyet planında yer alan ortak kullanım alanlarından
birini tasarlamaya başlamıştır. Çalışmanın bu bölümü yaklaşık iki hafta sürmüş ve
çalıştay mantığında öğrenciler yine grup çalışması yaparak kısıtlı sürede leke etüdü
yöntemiyle fikir geliştirmiş ve her grup tasarım fikirlerini diğer gruplara sunmuştur.
Sunumlarda, öğrenciler ilk defa projeye eleştirel gözle bakmayı deneyimlemiş ve her
grup diğer grupların yaptıkları çalışmaları değerlendirmiştir. Burada alışılanın aksine
çalışmalar hakkında proje yürütücüsünden çok öğrencilerin fikir paylaşımında
bulunmaları teşvik edilmiştir. Her grup, tasarımını, diğer grup üyelerinin yapmış
olduğu eleştiriler doğrultusunda tekrar düzenlemiş ve dönemin 4. haftasında çizim ve
maket olarak proje yürütücüsüne teslim etmiştir (Şekil 8). Bu aşamada öğrenciler,
kendi bireysel proje çalışmalarına başlamadan önce tüm yarımadayı kapsayan ve
ortak kullanım alanlarını içeren bir ortak çalışma maketi yapmıştır (Şekil 9).
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Şekil 8 – Çalışma Maketi Fotoğrafı

Şekil 9 – Çalışma Maketi Fotoğrafı

Yarımadanın ortasında tasarlanan yeşil alanda spor ve çocuk oyun alanları yer
almaktadır. Çalışmada, tüm konut parsellerinin orta bölgedeki yeşil alana ve sosyal
alanlara eşit mesafede olmaları ana yerleşim kararlarının başında gelmektedir.
Üçgen şeklindeki yarımada öncelikle, giriş köprüsü doğrultusunda iki eşit üçgene
bölünmüş, köprünün tam karşı köşesine cafe / restoran konumlandırılmıştır (Şekil
10). 13 parsel de 6 ve 7 olmak üzere yarımadanın iki tarafına yerleştirilmiştir. Her iki
taraftaki konut bloğunun ortasına deniz ulaşımı için küçük tekne limanları
planlanmıştır.

Şekil 10 – Cafe Projesi (Öğrenci çalışmaları)

Yarımadanın genel yerleşim planı tamamlandıktan sonra öğrenciler, grup
çalışmasından bireysel çalışmalara geçmişlerdir. İlk aşamada öğrencilerden
planlanan parsellerde tasarlanacak konutlar için birer kullanıcı profili belirlemeleri ve
senaryolarını yazmaları istenmiştir. Her öğrenci, aile bireylerinden en az birinin konut
içerisinde iş / hobi için mekan ihtiyacı olan bir senaryo yazmıştır. Yazılan senaryolara
göre; marangoz, yazar, yoga eğitmeni, botanik uzmanı, mimar, bahçıvan, kuş bilimci,
ressam, yazar, müzisyen, terzi ve fotografçı için çalışma alanları olan 13 ayrı konut
tasarlanacaktır.
Tasarımın her alanında, tasarım süreci yüzlerce yıldır birçok bilim adamı için
araştırma konusu olmuştur. Mimari tasarım söz konusu olduğunda diğer birçok
tasarım alanından farklı olarak kullanıcı için tasarlamak söz konusu olduğundan
tasarımcının (mimarın) bağımsız bir çalışma yürütmesi düşünülememektedir.
Tasarıma yön verirken mimar mutlaka kullanıcı ile birlikte çalışmalı, kullanıcı
8

YAKIN MİMARLIK DERGİSİ – Nisan 2019 Cilt: 2 Sayı: 2
JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE– April 2019 Volume: 2 Issue: 2

gereksinimlerini doğru belirleyip ona göre tasarım yapmalıdır. Bu bağlamdan yola
çıkarak öğrencilere hayal ettikleri senaryoya göre tasarlamaları yerine gerçek
kullanıcılarla birlikte çalışma deneyimi yaşayabilecekleri bir ortam sunmak
hedeflenmiştir. Bu amaçla, her öğrencinin yazmış olduğu senaryo kura yöntemi ile
diğer öğrencilerden birine verilmiştir. Bu durumda her öğrenci başka bir öğrencinin
hayalindeki senaryoya göre bir konut tasarlayacaktır. Aynı zamanda tüm öğrenciler,
yazdıkları senaryodaki meslek sahibi kişi olacaklar ve kurada çıkan diğer öğrenciye
“işveren” sıfatıyla bu projeden beklentilerini, mekânsal ihtiyaçlarını ileteceklerdir.
Burada amaç; öğrencilerin hem işveren rolünde hem de mimar rolünde 2 farklı
projede yer alarak, bir dönemde 2 projenin sürecini takip etmeleri ve her iki projenin
de mekânsal ihtiyaçlarını belirleme konusunda çalışmalarını sağlamaktır. Mimari
proje atölyelerinde genellikle uygulanan yöntem öğrencilerin kendi senaryolarını
yazmaları ve yazdıkları senaryoya uygun bir proje tasarımı yapmaları şeklindedir.
Burada, senaryonun başka bir sahibi olduğunda öğrenci projenin farklı aşamalarında
senaryo sahibinin (işverenin) görüşünü almak ve gerekli durumlarda işverene
tasarımını kabul ettirmek durumundadır. Kura çekildikten sonra öğrenciler bir atölye
dersi boyunca, işverenleri ve mimarları ile ikili görüşmeler yapmış, konut
tasarımlarına yön verecek kullanıcı gereksinimleri hakkında detaylı bilgi
toplamışlardır.
Bu aşamadan sonra öğrenciler genelde çoğu mimari tasarım atölyesinde uygulandığı
gibi, tasarımlarını geliştirmişler ve her derste (haftada 2 kere) atölye yürütücüsünden
projeleri ile ilgili kritik almışlardır. Burada farklı olarak, kritik öncesinde mimar
rolündeki öğrenci, çalışmalarını, atölye yürütücüsü ve işveren rolündeki senaryo
sahibi öğrenciye sunmuş ve öncelikle “işveren”den kullanıcı gereksinimlerini
karşılama konusunda ön kritik alıp, ardından atölye yürütücüsünden taşıyıcı sistem,
mekânsal organizasyon, konsept ve ergonomi gibi farklı konularda kritik almıştır. Bu
aşamada gruptaki diğer öğrenciler atölye ortamında projeleri üzerinde çalışmaya
devam ederlerken her öğrenci 2 proje hakkında atölye yürütücüsünün tüm kritiklerini
dinleyerek, farklı tasarımlardaki farklı yorumlar üzerinden birçok konuda bilgi sahibi
olma imkânını bulmuştur.
14 haftalık atölye çalışması süresince ara jüriler yapılmış, başta işveren rolündeki
öğrenci olmak üzere tüm öğrencilerin tüm projeler hakkında yorum yapmaları
istenmiştir. Söz konusu ara jüriler öğrencilerin tüm projeler hakkında bilgi sahibi
olarak daha fazla kazanım elde etmelerini sağlamıştır.
Dönemin sonunda öğrencilerden, 1/100 ölçekte kat planları, kesitler, görünüşlerden
oluşan bir teslim dosyası istenmiştir. Ayrıca tüm proje sürecini özetleyen 1 adet
konsept / kavram paftası hazırlamaları istenmiştir.
Aşağıda teslim edilen 13 konsept paftası yer almaktadır. Burada çalışmayı yapan
öğrenci isimleri özellikle gizli tutulmaktadır (Şekil 11).
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Şekil 11 – Tüm Öğrenci çalışmaları

Tüm paftalar üniversite yönetimi tarafından duyurulan tarihte teslim edildikten sonra
değerlendirme süreci başlamıştır. Bu aşamada, değerlendirme sürecine öğrencilerin
de katılması, tüm süreçte kritik verdikleri projelerde değerlendirme deneyimi de
yaşamaları istenmiştir. Bu sebeple öğrencilerin hazırladıkları konsept paftaları
kodlanarak tüm öğrencilere dijital ortamda gönderilmiş ve öğrencilerden onlara
verilen süre içinde kendi projeleri hariç diğer tüm projeleri inceleyerek, birinci sırada
en iyi proje olacak şekilde 1’den 12’ye kadar sıra numarası vermeleri istenmiştir.
Burada öğrencilerden puan değil sıralama istenmesinin nedeni, tüm projelere hak
etmedikleri yüksek puanları vermelerini engellemek, projelerin daha adil
değerlendirilmesini sağlamaktır. Aynı amaçla, öğrenciler sıralama listelerini gizli
olarak sadece proje yürütücüsüne teslim etmişler ve hiçbir şekilde birbirlerinin
değerlendirmelerini görmemişleridir. Bu da öğrenciler arasında gereksiz tartışmalar
olmasını engellemekte ve tarafsız değerlendirme imkanı sunmaktadır. Bu noktada
atölye yürütücüsü tarafından öğrencilere mimari proje değerlendirme kriterleri
konusunda kısa bilgiler verilmiş, genel olarak tüm projeleri; kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılama, mekânsal organizasyon, estetik, mimari sunum teknikleri gibi birçok faktör
göz önünde bulundurularak değerlendirmeleri istenmiştir. Öğrencilere projeleri
incelemeleri için verilen süre zarfında, proje yürütücüsü de 14 haftalık mimari tasarım
atölyesi programında öğrencinin tasarım sürecini nasıl yönettiğinden sonuç ürüne
kadarki aşamaları, atölyenin öğrenciye kazandırmayı hedeflediği becerilerin kazanım
durumuna göre değerlendirmiş ve ön başarı puanlarını vermiştir. Ardından bu
puanlar, öğrencilerden gelen sıralamalar ile karşılaştırılmış, gerekli durumlarda 13
öğrencinin değerlendirmeleri de göz önünde bulundurularak projeler ve buna bağlı
olarak başarı puanları tekrar değerlendirilmiştir. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin
sıralamaları liste olarak verilmiştir. Tabloda 13 öğrenci 13 farklı harf ile kodlanmıştır.
Tablonun en üst sırasında yer alan yatay satırdaki harfler değerlendirilen projenin
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kodunu, tablonun en solunda yer alan dikey kolondaki harfler ise projeyi
değerlendiren öğrencileri simgelemektedir.
Öğrenciler kendi projelerini
değerlendirmedikleri için yatay de dikeyde aynı harfle kodlanan kutucukların
kesişiminde herhangi bir değerlendirme sırası bulunmamaktadır (Şekil 12).
A
D
I
E
J
G
K
L
H
B
A
C
I
M

9
8
6
6
6
8
3
2
6
2
2
9

B
7
9
10
7
8
11
12
9
8
12
11
8

C
6
5
4
5
1
2
1
3
2
3
4
6

D
3
2
2
4
5
11
6
7
10
9
8
2

E

F

G

H

2
2

1

3
4
5
4

5
7
9
12
7
9
9

1
5
4
6
4
5
4
7
1
1

3
3
3
3
2
7
8
9
8
5
3

6
5
1
4
1
1
3
5

1
6
4
9
12

I

J
11
11
7
9
10
12
10
11
10
11
11
11

4
1
1
2
1
8
5
3
5
6
6
4

K
12
10
8
10
9
4
10
12
12
10
12
10

L
8
12
11
11
12
7
12
11
2
3
7
7

M
10
6
12
8
11
10
7
8
9
7
5
10

67 112 42 69 42 55 42 90 124 46 119 103 103
Şekil 12 – Öğrenci Değerlendirmeleri Tablosu

Tablodaki sayılar, notu değil sıralamayı belirttiği için ve en iyi proje birinci sırada yer
aldığı için sıralama puanı toplamı en küçük olan proje ya da projeler öğrenciler
tarafından en iyi bulunan projelerdir. Bu bağlamda 42 puan alan 3 proje; C, E ve G
projeleri öğrenci sıralamasında birinci olmuşlardır. Bu projelerin atölye yürütücüsü
tarafından verilen ön değerlendirme başarı puanları da grubun geneline göre en
yüksek notlardır. Bu durumda öğrencilerle atölye yürütücüsünün bu üç proje özelinde
benzer kriterlere göre değerlendirme yaptıkları sonucuna varılmıştır. Ancak 46 puan
ile sıralamada birincilerden sonra en iyi ikinci, genel sıralamada ise dördüncü olarak
değerlendirilen J kodlu proje, atölye yürütücüsü tarafından verilen notlara
bakıldığında değerlendirme kriterlerine göre sonlarda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu
durumda bu proje özelinde, atölye yürütücüsü öğrencinin 14 haftalık süreci nasıl
yönettiğine göre değerlendirme yaparken, öğrencilerin sadece sonuç ürüne göre
değerlendirme yaptıkları saptanmıştır. Öğrenciler tarafından en çok birinci sıraya
yazılan projeler E, G ve J kodlu projelerdir ve bunların hepsi üçer öğrenci tarafından
birinci sırada değerlendirilmişlerdir. İlk dört sırada yer alan bu projeler dışındaki diğer
projelerin birincilik sıralamasına bakıldığında; genel sıralamada beşinci sırada yer
alan E kodlu proje ve genel değerlendirmede sekizinci sırada yer alan H kodlu proje,
genel sıralamada ilk sıralarda yer almadıkları halde birer öğrenci tarafından birinci
sırada değerlendirilmişlerdir.
Sonuç olarak mimarlık eğitimlerinin ikinci yarıyılındaki 13 öğrenci ile gezip görme
imkanları olmayan ve yaşadıkları çevreden çok farklı doğal, yapılı ve sosyal çevresi
olan bir bölgede iki ayrı rol üstlenerek iki ayrı proje üzerinden mesleki bilgi
kazanımları elde ettikleri bir çalışma yürütülmüştür.Söz konusu mimari tasarım
atölyesinin ardından, atölyeye katılan öğrenciler üç ayrı atölye (Mimari Tasarım
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Atölyesi 3, 4 ve 5) deneyimi yaşadıktan sonra bu makaleyi yazım aşamasında,
öğrencilerden kısaca deneyimlerini paylaşmaları istenmiştir. Özellikle başka bir
öğrencinin hayalindeki senaryoyu tasarlamak ve başka bir öğrenci projesini
değerlendirmek konusunda neler düşündükleri sorulmuştur.
Bu çalışmayı aşağıda birkaç öğrencinin yorumu ile tamamlamak istemekteyim.
“Benim için bu proje çok heyecan vericiydi ve yapılan her çalışma bizi mesleğe
hazırlamak içindi. Bu noktada bir başkasının hikâyesini onun istediklerine göre
tasarlamak, meslek hayatımızda karşılaşacağımız olası durumlarda nasıl tepkiler
vereceğimiz konusunda tecrübe edinmemizi sağladı.
Yapılan
çalışmanın
final
posterlerinin
grup
arkadaşlarımız
tarafından
değerlendirilmesi en adil final değerlendirmesiydi diyebilirim.Farklı bir gözün sizin
projenizi değerlendiriyor olması inanılmaz merak uyandırıcıydı.”
“Bu projede, hem müşteri hem de mimar gözüyle projeyi değerlendirdik ve proje
bitiminde birbirimizin çalışmalarını değerlendirmemiz de eleştirmen gözüyle
bakmamızı sağladı. Aynı zamanda diğer arkadaşlarımızın çalışmaları hakkında daha
çok fikir sahibi olduk. Bunlar da bize farklı bakış açıları kazandırdı.”
“Bu bölüme başladığımda herşey çok havada çok hayaliydi... Mimarlık böyle bişeydi
sanırım…Atölye yürütücümüzproje konumuzdan bahsediyordu; gerçek hayattı,olması
gerekendi ve böylesi heyecan vericiydi… Öğrenciyken kendimi tecrübeli bir mimarmış
gibi hissettirdi…
Ayrıca; bir öğrenci olarak başka bir arkadaşımın projesi üzerinde bu kadar söz sahibi
olmak farklıydı..(acımasızca eleştirilme tedirginliği diyelim..) aksine ne kadar farklı
göz okadar farklı bakış açısı…”
“En küçük detayın dahi es geçilmediği, dolu dolu geçen bir proje dersi idi. Mimarlık,
eleştirilmek ve eleştirmektir. Bu proje sayesinde bunu arkadaşlarımız arasında
yapabilme fırsatınıda yakalamış olduk. Her detaya dikkat edip daha sonra bir bütün
olarak projemizi tamamladık.”
“Bu proje mimarlığımızın tamamıyla başladığı proje olarak adlandırılabilir. Hem
müşteri gözünden hem mimar gözünden işleyişin nasıl olduğunu ve neler yapılması
gerektiğini tecrübe ettik. Ve bu tecrübenin ileride bize çok güzel sonuçlar getireceğine
dair hiç şüphem yok. Bunun yanı sıra hem tasarım hem de bina yapısı açısından
kendimizi çok geliştirdik. Proje sonunda, diğer projeleri değerlendirebilme şansımız
da bize ayrıntıları daha kolay görmemize olanak sağladı. Bu proje, eğitim
hayatımızda her zaman en önemli yeri kaplayacaktır.”
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Özet
Günümüz çalışma mekanı olarak ofisler ; kişinin bulunduğu gün içeriğinin büyük bir
kısmını kapsamaktadır. Ofislerde, verimli sonuçlar çıkararak ortaya konulan somut
veya soyut ürünlerde, çalışanların psikolojik gereksinimleri önemli bir yer tutmaktadır.
İç mekan tasarım kriterleri olan aydınlatma, mobilya, havalandırma, ergonomi ve
renk, tasarımcının mekan organizasyonunu sağlamadaki temel prensiplerini
oluşturur. Bu temel prensiplerden olan renk kavramı; özellikle çalışma mekanları gibi
çalışanın gün boyu kullandığı mekanların tasarımında oldukça önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada ofis mekanlarında rengin oluşturduğu algı, literatürel bilgiler ışığında,
mekan algılamasına etkisi olan; ısısal, kütlesel, zamansal, mekânsal ve işitsel etkilere
göre
incelenen
örnekler
üzerinde
değerlendirme
yapılıp
tablolarla
irdelenmiştir.Çalışmada örnekleme yöntemi kullanılarak, iç mekan tasarımda renk
seçimi hakkında çeşitli tespitlere yer verilmiştir. Seçilen örneklerde iç mekan
tasarımında renk kavramı öncelikli olan ofislere yer verilmiştir. Bu ofislerin yapısal kat
farklılıkları ve metrekare farklılıklarının olmasına özen gösterilerek mekan
büyüklüğünde renk tercihlerinin düzeyleri incelenmiştir. Çalışmanın sonunda çeşitli
çıkarımlara, bu çıkarımlar eşliğinde incelenen örneklerin yorumlanmasıyla elde edilen
bazı verilere yer verilerek tespitler ve öneriler yer almaktadır. Çalışma süresince,
gelecekte yapılacak olan ofis iç mekan tasarımlarında daha olumlu sonuçlara
ulaşabilmek adına tasarımcıya bir kaynak niteliğinde olabilmek veofis iç mekan
tasarımlarının gelişimine ışık tutulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ofis tasarımı, Renk, Mekansal algı, İç mekan tasarımı.

Effects of Color Usage on Space Perception in Office Interior
Design
Abstract
Offices as a working place today; it covers a large part of the contents of the day of
the person. The psychological requirements of the employees have an important
place in the concrete or abstract products that are revealed by producing efficient
results. Interior design criteria such as lighting, furniture, ventilation, ergonomics and
color are the main principles to provide space organization of designer. The concept
of color, which is one of these main principles; It is especially important in the design
of the spaces used by the employees throughout the day, such as working spaces. In
this study, the perception of color in office spaces, through the literature, has an
effect on space perception; evaluation of thermal, mass, temporal, spatial and
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auditory effects. In this study, various determinations about color selection in interior
design are given by using sampling method. In selected examples, offices with color
concept are given place in interior design. The level of color preferences of the
spaces were examined by taking care to have structural floor differences and square
meters differences of these offices. At the end of the study, various conclusions and
some data obtained by interpreting the samples examined with these inferences are
included
and
the
findings
and
suggestions
are
given.
In the course of the study, it is aimed to be a source for the designer in order to
achieve more positive results in future office interior design and to shed light on the
development of office interior design.
Keywords: Office design, Colour, Spatial perception, Interior design.
1.Giriş
Çalışma mekanı olarak ofisler, gündelik hayatta geçirilen yoğun zaman şartlarında,
verimli ve sürekli bir biçimde ürün gelişimini sağlayıcı bir ortam olması bakımından
önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma eylemi ve çalışma hayatı bu denli önemliyken,
ofis yapıları kullanıcıların tüm işlevlerini karşılayacak biçimde fonksiyon açığı
olmayarak tasarlanmalıdır. Bu şekilde ofis ortamında istenilen verim sağlanarak,
çalışanlar üzerinde oluşabilecek fiziksel ve zihinsel yorgunluk, tükenmişlik gibi
olumsuzluklar engellenebilir.
Günümüzde farklı faaliyet alanlarında iş kollarının gelişmesiyle ofis plan tiplerinde de
çeşitlenmeler görülmeye başlanmıştır. İç mekan düzenine göre ofis plan tiplerini dört
ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar; hücresel, açık planlı, serbest düzen ve
karma düzenli mekanlar olarak ele alınabilir. (Şekil 1.1)

Şekil 1.1.Fiziksel Ofis Tipleri (Çimen, 2008:14)

•
•

Hücresel ofis mekanları, alışanların iş akışına ve çeşitli iş bölümlerine göre,
sabit veya değişebilir bölücü elemanlar kullanılarak birbirinden ayrılarak
oluşturulmuş çalışma alanlarıdır. (Naghavi, 1995 :14)
Açık planlı ofis mekanları ; büro çekirdek sistemi (bull pen), yönetici çekirdek
sistemi ve açık yerleşme sistemi olarak üç çeşittir. Büro çekirdek sisteminde;
yönetici odaları doğal ışık alacak şekilde mekan cephesinde
15

YAKIN MİMARLIK DERGİSİ – Nisan 2019 Cilt:2 Sayı:2
JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE– April 2019 Volume: 2 Issue:2

•

•

konumlandırılmıştır. Yönetici çekirdek sisteminde; yönetici odaları çekirdek
çevresinde konumlanırken personeller cephe ve yönetici odaları arasındaki
mekanda çalışmaktadır. Açık yerleşme sisteminde ise; hem yönetici hem
çalışanlar duvarlar kaldırılarak aynı mekan içerisinde konumlandırılmıştır.
Serbest düzenli ofis mekanlarında; en belirgin özellik mekanın büyüklüğü,
derinliği, mekanın bölünmeden kompakt olan biçimlenişidir. Mekan derinliği
konusu çeşitli yazarla göre değişiklik göstermekle birlikte; en az 18.5 metre, 20
metre ve 24 metre olarak gösterilmiştir. Mekan genişliği ise 370-1000 metre
olarak değişmektedir. (Emiroğlu, 1986 :14).
Karma düzenli (birleşik) ofis mekanında; hücresel ofisler ve açık-serbest
düzenli ofislere bir arada yer verilmiştir. Ofis genelinde hücresel tip tercih
edilip, bölücü ve ayırıcı elemanlar da azaltılarak, grup çalışmalarına da olanak
sağlamak amaçlanmıştır.

2. Ofis İç Mekan Tasarımında Temel İlkeler
İç mekan tasarımının temel ilkeleri olan aydınlatma, mobilya, havalandırma,
ergonomi ve renk kavramları ofis mekanı üzerinden incelenmiştir.
2.1 Aydınlatma
Aydınlatma; mekanların ve mekan içerisinde bulunan cisimlerin renklerinin doğru ve
etkin bir şekilde algılanabilmesi için, doğal ve yapay aydınlatma çeşitleri kullanılarak,
çeşitli ışık çeşitleri oluşturulmasıdır.
Çalışanın göz sağlığı, iş düzeyindeki verimliliği ve motivasyon açısından doğru ve
sağlıklı bir ofis aydınlatması önemlidir. Bu aydınlatma ofisin firma anlamında imajı ve
prestiji açısından da etkili bir unsurdur. Uygun aydınlatma seçimleri yapılmazsa,
gözlerde kamaşma, yansıma, yorulma gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunlar
yapılacak işin zamansal ve verimlilik anlamında olumsuz etkilenmesine yol açar.
Rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşmasında, mekanın niteliğine uygun
aydınlatma tasarımları yapılmalıdır. (Özkum, 2011 :14).
2.2 Mobilya
Ofis tasarımlarında ofis mobilyalarının seçimi, düzenlenişi ve işlevi iç mekan
tasarımında ve çalışan kullanıcının verimliliğinde önemli bir yer tutmaktadır.
Farklılaşan ofis tiplerine göre mobilya tasarımında farklı yaklaşımlar görülmektedir.
Örneğin; açık ofis sisteminde duvarlar olmadığından mobilyalar istenildiği gibi hareket
ettirilip düzenlenerek esneklik oluşturulur. Bu bağlamda; ofis ortamında kullanılan
mobilyalar, çalışanın ihtiyaçlarını giderici, kolaylaştırıcı ve konforlu olacak şekilde
tasarlanarak bu yönde geliştirilmelidir. (Odgers, 1997 :14).
2.3 Havalandırma
İnsanlar gündelik hayatlarında günlerinin ortalama sekiz saatini ofislerde
geçirmektedir. Gününün üçte birini geçirdiği bu zaman diliminde, konfor ve sağlık
gereksinimleri için yeterli havalandırma şartları bir lüks değil, bir zorunluluk olmalıdır.
Havalandırma koşulları doğrudan olarak etkin çalışmayı etkilemektedir.
İnsanların hayata karşı olan yaşama alışkanlıkları ve refah seviyeleri, cinsiyete,
mevsime, yaşa göre kişiden kişiye değişebilir. Bununla beraber, % 50 bağıl nem, 2124 arasındaki bir sıcaklık, pozitif bir değer olarak kabul edilebilir. (Onat, 1990 :14).
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2.4 Ergonomi
Ergonomi insanların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini desteklemektedir. Kullanılan her
türlü teçhizatın insanlar tarafından en etkin şekilde kullandırılsa da, onları genel
sağlık, emniyet ve sistem uyumluluk meselelerini dikkate almayı gerektirir. Bu
nedenle, insanların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları göz önüne alınarak, üzerinde çalışan
sistemlerle kullanılmak üzere tasarlanan tüm sistemlerin davranışlarını belirleyerek
uygun ve üstün verimlilik olarak değerlendirilmelidir. (Salvendy, 2012 :14).
2.5 Renk
Geçmişten günümüze kadar rengi tanımlamak, rengin insan ve mekan üzerine
etkilerini öğrenebilmek amacıyla birçok farklı renk teorileri oluşturulmuştur. Isaac
Newton başta olmak üzere birçok araştırmacı doğada var olan renklerin
sınıflandırılması için renk çemberi veya cetveli oluşturmuşlardır. Bunlar renkleri sıcaksoğuk olarak ayırtetmemize olanak sağlar. Bir mekanda sıcak renkler kullanıldığında
sıcak bir mekan, soğuk renkler kullanıldığında ise mekan bu sefer soğuk olarak
algılanır. Rengin kullanımı konusunda elde edilen deneyimler; renk seçiminde
gösterilen duygusal yaklaşımlar mekan tasarımına farklı anlamlar yükleyebilmektedir.
Renkkavramı, tasarım boyunca aydınlatma ögeleriyle, kullanılan malzemelere,
mekanda bulunacak çeşitli donatılarla bir arada düşünülerek iç mekan
düzenlemelerinde vazgeçilmez bir tasarım parametresi olarak karşımıza çıkmaktadır.
(Manav, 2011 :14).
Renkler ofis tasarımında birçok amaca hizmet eder. Şirketlerin farklı bölümlerinin
ortam atmosferini ya da sınırlarını tanımlamak için, yön bulmak için görsel tanırlığı
kolaylaştırmak ve farklı renk izlenimlerine göre şirket karakterlerini ve kimliklerini
tanımlamak için kullanılır. Çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarının yanında
renk; çalışanların sağlığını, ruhsal modlarını ve verimliliğini belirleyen çevresel bir
faktör olarak düşünülebilir.(Marberry ve Zagon, 1995 :14).
İç mekan tasarımında temel ilkelerden olan renk ; mekandaki algısı üzerinden ofis iç
mekan tasarımına etkileri araştırmacıların ortaya koyduğu kriterler çerçevesinde
detaylandırılarak incelenecektir.
3. Ofis İç Mekan Tasarımında Renk Kullanımının Mekan Algısına Etkileri
Ofislerde renk kullanımı çalışanlar üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler oluşturarak,
çalışma verimini etkilemektedir. Bir ofiste kullanılan renkler sadece duvar, tavan ve
döşemede değil; kullanılan objelerde ve ofis donatılarında da göz önünde
bulundurulması gereken bir faktördür.
Çalışanların fiziksel yeteneklerini geliştirmesi, onların mekandaki huzuruna bağlıdır.
Renk bu etkeni geliştirmede önemli bir unsurdur. Rengin psikofiziksel ve psikometrik
etkileri, kan basıncını arttırabilmekte ve bu bağlamda kişinin hissiyatında değişimlere
neden olabilmektedir. (Kıran, 1992 :14).
Ofis iç mekan tasarımında renk seçimlerine geçilmeden önce; ofis ortamında bulunan
çalışma alanlarının büyüklüğü, çalışanların yaşı, cinsiyeti gibi hususlara bakmak
gerekir. Burada ana amaç; çalışma alanlarında monotonluk veren etkilerden
kurtularak, ilgi çekici çalışma alanları tasarlamaktır.(Sema, 2006 :14).
Renklerin sıcak-soğuk, açık-koyu olma gibi özellikleri mekanın algılanmasında bir
takım etkilere neden olur. Rasmussen (1962 :14), Heuser (1976 :14), Parter ve
Mikellides (1976 :14), Styne (1988 :14), Yamaner (2001 :15) ve Çabuk (2006 :13)’nın
yaptığı araştırma ve çalışmalara göre bu etkiler başlıklar altında şu şekilde
incelenebilir:
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3.1 Isısal Etki
Isı ile ilgili görüşlerde araştırmacıların genel görüşü, bu etkide tayf renginin etkili
olduğu yönündedir. Bu düşünce de renklerin sıcak ve soğuk olarak gruplandırılmasını
sağlar. Araştırmacıların kişiler üzerinde yaptıkları deneysel verilere göre mekan
ögeleri üzerinde uygulanan sıcak ve soğuk renk gruplarının açık ve koyu değerleri,
kişiler üzerinde farklı psikolojik etkiler oluşturmaktadır. (Tablo 3.1).
Renk Türleri
ve Değerleri
TAVANDA
DUVARDA
DÖŞEMEDE

Sıcak renk
koyu değer
Kasvetli,
tehditkar
Çevreleyici,
sarıcı
Tutucu,
sağlam,
emniyetli

Soğuk renk
koyu değer
Kapatıcı,
örtücü

Sıcak renk açık
değer
Manevi baskı
verici

Soğuk

Hareketlendirici

Ağır

Yükseltici,
kaldırıcı

Soğuk renk
açık değer
Yükseltici
Yönlendirici,
serin
Emniyetsiz,
koşmaya
teşvik edici

Tablo 3.1. Mekânı Oluşturan Temel Ögelerde Kullanılan Sıcak ve Soğuk Renklerin Açık-Koyu
Değerlerinin Bireyde Uyandırdığı Etkiler (Heuser, 1976 :14)

3.2 Kütlesel Etki
Çeşitli araştırmacılar mavi ve kırmızı rengin en ağır, sarının ise en hafif görünen
renkler olduğunu düşünmüştür. Buna karşıl k başka araştırmacılar da ağırlıkla ilgili
yargılarda parlaklığın bir etkisi olmadığını savunarak; tayf rengi boyutunda renklerin
ağırdan hafife doğru sıralanarak bir diziliş gösterdiğini saptamıştır. Bu diziliş kırmızı,
mavi, yeşil, turuncu ve sarı şeklindedir. (Ural, 1995).
3.3 Zamana Etki
Bir mekanda kullanılan sıcak ve soğuk renk çeşitlerine göre mekanda geçen zamanın
algılamasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Sıcak renk kullanımın yoğun olduğu bir
mekanda; insanlar geçen zamanı normalden daha fazla tahmin ederken, soğuk renk
kullanımının yoğun olduğu mekanda insanlar geçen zamanı olduğundan daha az
algılamaktadır. Bu bağlamda yoğun konsantrasyon ve süreklilik gerektiren işlerin
yapıldığı ortamlarda, soğuk renk kullanımı tercih edilmesi daha uygun olacaktır.
(Çabuk, 2006 :13).
3.4 Mekansal Etki
Renklerin açıklığı ve koyuluğuyla mekan ve mekan içerisindeki objelerin boyutlarıyla
ilgili insan zihninde farklılıklar oluşturulabilir. Örneğin açık renk kullanımı objelerin
daha yakın ve büyük algılanmasını, mekanın da daha büyük algılanmasına etki eder.
Koyu renk kullanımı ise obje ve mekan boyutlarının olduğundan daha küçük ve uzak
olarak algılanmasına neden olur. (Yamaner, 2001 :15).
3.5 İşitsel Etki
Renklerin kullanıldığı mekanlarda sesin farklı desibellerde hissedilmesi yönünde
algılar oluşturduğunu söylemek mümkündür. Araştırmacı Ketcham yaptığı bir
deneyde; sesin beyaza boyanmış bir mekanda, mora boyanmış bir mekandan daha
gür ve kuvvetli işitildiği sonucuna ulaşmıştır. (Ulaş, 2002 :14).
Araştırmacı Styne ise soğuk renklerin geri plandaki sesleri olduğundan düşük, sıcak
renklerin ise daha yüksek düzeyde algılanmasına neden olduğunu savunmuştur.
(Ural, 1995 :15).
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4. Ofis İç Mekan Tasarımında Renk Kullanımının Örneklerle İncelenmesi
Ofis iç mekan tasarımında renk kullanımının incelendiği örneklerde öncelikli olarak,
tasarım kriterinde mekanlar bütününde renk ögesinin bulunmasına ve etkin bir
biçimde kullanılmasına dikkat edilmiştir. Örneklerin seçimi, açık ofis plan tipine sahip
son dönemde (2014-2016 yılları) yurtiçi ve yurtdışında yapılan ofisler
arasındanyapılmıştır.
Türkiye'deki
örnekler
yerinde
gidip
incelenerek,
fotoğraflanmıştır. Örnekler arasında sektörel farklılıklar olmasına özen gösterilmiştir.
Bu bağlamda birbirinden bağımsız sektörlerin ofis iç mekan tasarımlarında rengi
kullanım ve yorumlama şekilleri incelenmiştir. Renkler sıcak-soğuk, açık-koyu olma
gibi özellikleri mekanın algılanmasında bir takım etkilere neden olmaktadır. Çalışma
kapsamında seçilen örnekler mekanda renk algısını etkileyen 5 boyut üzerinden
(ısısal etki, kütlesel etki, zamana etki, kütlesel etki, işitsel etki) irdelenecektir.
4.1 LEGO Ofisi (Türkiye)
Mimari Tasarım: OSO Mimarlık
Sektör: Oyuncak Üretimi
Proje Yeri: İstanbul / Türkiye
Tarih: 2014
Alan: 360 m² / Tek katlı
Tasarım aşamasında yoğun bir ihtiyaç programına sahip olan firma, genel olarak açık
ofis düzeninde planlanmıştır. Yönetici odaları, doğal ışığı direkt almak amacıyla
cephe sınırında kapalı hacimler olarak konumlandırılmıştır. Ofise girildiğinde
karşınızda resepsiyon, sağ tarafınızda ise 14 kişi kapasiteli bir toplantı odası
bulunmaktadır. (Şekil 4.1).

Şekil 4.1.LEGOOfisi Girişi Ve Yönetici Odası (URL-1, 2017:15)

Ofis genel mekan anlamında çok büyük olmadığından, sosyal alan gereksinimleri
minimum seviyede tutulmuştur. Bu bağlamda ofis içerisinde, çalışma alanlarından
izole edilmiş iki loca oturum alanı yapılmıştır. Bu bölümde ofis genelinde tercih edilen
kırmızı ve sarı renklerden farklı olarak yeşil tonlarının açık renk ahşapla birleşimi
tercih edilmiştir. Yeşil renk kişiye yoğun iş temposunun arasında vereceği molalarda
dinlendirici bir etki yaratabilir. (Şekil 4.2).
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Şekil 4.2.LEGO Ofisi Toplantı Odası Ve Loca Oturum Alanları
(Nakışcı,2017:14; URL-1,2017:15)
Sıcak renk kullanım yoğunluğu:
Mekan ısısı olduğundan daha sıcak
Kırmızı renk kullanım yoğunluğu: Donatılar daha
ağır ve büyük
KÜTLESEL ETKİ
Sarı renk kullanım yoğunluğu:
Donatılar daha hafif ve küçük
Sıcak renk kullanım yoğunluğu:
ZAMANA ETKİ
Geçen zaman olduğundan daha kısa
Sıcak ve koyu renk kullanım yoğunluğu:
MEKANSAL ETKİ
Mekan boyutları olduğundan daha küçük
Sıcak renk kullanım yoğunluğu:
İŞİTSEL ETKİ
Mekan içerisinde duyulan sesler daha yüksek
Tablo 4.1.LEGO Ofisinin Rengin Mekan Algılamasındaki Etkilerine Göre Değerlendirilmesi
(Nakışcı, 2018 :14)
ISISAL ETKİ

4.2 Alice BBDO Reklam Ajansı (Türkiye)
Mimari Tasarım: Pop Design
Sektör: Reklamcılık
Proje Yeri: İstanbul / Türkiye
Tarih: 2005
Alan: 3100 m² / 4 katlı
Mekan tasarımı alışılmışın dışında olup, eğlenceli bir imaj algısı hedeflenmiştir.
Tasarımın başında akışkan ve değişken mekanlar elde edilmek istendiğinden klasik
kare formlardan ziyade fütüristik bir etki yaratılması amaçlanmıştır. Bunun amacı
çalışanlar üzerinde dinamik bir algı oluşturmaktır. (Şekil 4.3).

Şekil 4.3.Alice BBDO Ofisi Ve Sirkülasyon Alanları (URL-2,2017:15, Nakışcı,2018:14)

20

YAKIN MİMARLIK DERGİSİ – Nisan 2019 Cilt:2 Sayı:2
JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE– April 2019 Volume: 2 Issue:2

Ofiste yönetici ve toplantı odaları haricinde açık ofis sistemi tercih edilmiştir.
Tasarımda oldukça fazla cam ve metal malzeme kullanılmıştır. Ofis girişindeki
aydınlatmalar ve galeri boşluğundaki aydınlatmalar sürekli renk değiştirerek, her
seferinde kullanıcıya farklı bir atmosfer sunmayı hedeflemiştir. (Şekil 4.4).

Şekil 4.4. Alice BBDO Ofisi Açık Ofis Çalışma Alanı Ve Kafeterya Alanı (Nakışcı, 2018 :14)

KÜTLESEL ETKİ

Soğuk renk kullanım yoğunluğu:
Mekan ısısı olduğundan daha soğuk
Kırmızı ve mavi renk kullanım yoğunluğu:
Donatılar daha ağır ve büyük

ZAMANA ETKİ

Soğuk renk kullanım yoğunluğu:
Geçen zaman olduğundan daha uzun

ISISAL ETKİ

MEKANSAL ETKİ

İŞİTSEL ETKİ

Soğuk ve koyu renk kullanım yoğunluğu:
Mekan olduğundan daha büyük
Soğuk ve koyu renk kullanım yoğunluğu:
Mekan içerisinde duyulan sesler daha alçak

Tablo 4.2. Alice BBDO Ofisinin Rengin Mekân Algılamasındaki Etkilerine GöreDeğerlendirilmesi
(Nakışcı, 2018:14)

4.3 Apostrophy’s Ofisi (Tayland)
Mimari Tasarım: Apostrophy’s Mimarlık
Sektör: Mimarlık
Proje Yeri: Bangkok / Tayland
Tarih: 2014Alan: 176 m² / 3 katlı
Ofisin ana tasarım kriteri olarak renk kavramı ön planda tutulmuştur. Bu bağlamda üç
ana renkten faydalanarak, mekanlarda kırmızı, sarı ve mavi renk tonlarını yoğun bir
şekilde kullanmışlardır.Zemin katta çalışanlar ve gelen misafirler için resepsiyon,
kafeterya, mutfak, depo ve dinlenme alanı yer almaktadır. Bu katta yoğun olarak
kullanılan kırmızı renkle, gelen misafirlere ilk bakışta heyecan duygusu yarattırıp,
çalışanların enerjilerini hissettirmek amaçlanmıştır. (Şekil 4.5).
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Şekil 4.5. Apostrophy’s Ofisi Zemin Kat (URL-3, 2017:15)

Birinci katta " Aposer Room" adını verdikleri çalışma odaları bulunmaktadır. Mekana
bakıldığında tek bir hacim içerisinde açık ofis sistemi tercih edilmiştir. Bu çalışma
alanında ise yoğun bir şekilde kullanılan mavi renk tercih edilmiştir. Bu rengin
kullanımında, sakinlik, huzurlu ve istikrarlı bir ortam ve genel denge oluşumu
amaçlanmıştır. (Şekil 4.6).

Şekil 4.6. Apostrophy’s Ofisi 1. Kat (URL-3, 2017:15)

İkinci katta " Brain Storming Room " adını verdikleri sadece beyin fırtınası yapmak
için kullanılan bir odaya yer verilmiştir. Sarının ilham verici ve yaratıcı bir etki
oluşturan algısı, tüm bu kattaki odalarda bu rengin kullanım yoğunluğuna bakılarak
bu düşünceyi destekler niteliktedir. (Şekil 4.7).

Şekil 4.7. Apostrophy’s Ofisi 2. Kat (URL-3, 2017:15)
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ISISAL ETKİ

KÜTLESEL ETKİ

ZAMANA ETKİ

MEKANSAL ETKİ

İŞİTSEL ETKİ

Kırmızı ve sarı renk kullanım yoğunluğu:
Mekan ısısı olduğundan daha yüksek
Mavi renk kullanım yoğunluğu:
Mekan ısısı olduğundan daha düşük
Kırmızı ve mavi renk kullanım yoğunluğu:
Donatılar daha büyük ve ağır
Sarı renk kullanım yoğunluğu:
Donatılar daha küçük ve hafif
Kırmızı ve sarı renk kullanım yoğunluğu:
Geçen zaman daha hızlı
Mavi renk kullanım yoğunluğu:
Geçen zaman daha yavaş
Kırmızı ve sarı renk kullanım yoğunluğu:
Mekan daha sıcak ve küçük
Mavi renk kullanım yoğunluğu:
Mekan daha soğuk ve büyük
Kırmızı ve sarı renk kullanım yoğunluğu:
Mekan içerisinde duyulan sesler daha yüksek
Mavi renk kullanım yoğunluğu:
Mekan içerisinde duyulan sesler daha alçak

Tablo 4.3. Apostrophy’s ofisinin rengin mekan algılamasındaki etkilerine göre değerlendirilmesi
(Nakışcı, 2018:14)

4.4 PWC Ofisi (İsviçre)
Mimari Tasarım: Evolution Design
Sektör: Danışmanlık / Ticari Hizmetler
Proje Yeri: Basel / İsviçre
Tarih: 2016
Alan: 4300 m² / 7 katlı
Çalışanların refahının öncelikli olduğu ofiste ; çeşitli iş istasyonları, sosyal alanlar,
ekip alanları ve dinlenme alanları tasarlanmıştır. Tasarım kullanıcıya hazır hale
getirildiğinde, İsviçre'de çalışanların refahını birincil derecede önemseyen ofis
tasarımlarından biri ortaya çıkmıştır.Ofiste iç mekanda her bir alan, fonksiyonu
kullanıcıya anlatan ipuçları ile tasarlanmıştır. Ofis içerisinde birçok farklı alanda
yemek yenilen ve kahve içilen noktalar mevcuttur.Ofiste, doğal motifler, organik
şekiller, düşük seviye aydınlatma, müzik ve yeşilin tonları kullanılarak oluşturulan
özel dinlenme alanları bulunmaktadır. (Şekil 4.8).

Şekil 4.8. PWC ofisi yeme-içme alanı ve dinlenme alanı (URL-4,2017:15)
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Ofis genelinde çalışanların enerjik ve dinamik olmalarını desteklemek açısından
kırmızı, turuncu, sarı gibi sıcak tonlara yönelinmiştir. Birçok toplantı odasında sarı ve
gri renk tonları tercih edilmiştir.(Şekil 4.9).

Şekil 4.9. PWC ofisi bireysel çalışma alanları ve toplantı odası (URL-4,2017:15)

ISISAL ETKİ

KÜTLESEL ETKİ

ZAMANA ETKİ

MEKANSAL ETKİ

İŞİTSEL ETKİ

Sıcak renk kullanım yoğunluğu:
Mekan olduğundan daha sıcak
Kırmızı renk kullanım yoğunluğu:
Donatılar daha büyük ve ağır
Sarı, turuncu ve yeşil renk kullanım
yoğunluğu:
Donatılar daha küçük ve hafif
Sıcak renk kullanım yoğunluğu:
Geçen zaman daha hızlı
Yeşil ve gri renk kullanım yoğunluğu:
Mekan daha büyük ve soğuk
Kırmızı, sarı ve turuncu renk kullanım
yoğunluğu:
Mekan daha küçük ve sıcak
Kırmızı, sarı, turuncu renk kullanım
yoğunluğu:
Mekan içerisinde duyulan sesler daha yüksek

Tablo 4.4. PwC ofisinin rengin mekan algılamasındaki etkilerine göre değerlendirilmesi
(Nakışcı, 2018:14)

5. Sonuç ve Öneriler
Ofislerin iç mekan tasarım kriterleri; mekanda kullanılan yapay ve doğal
aydınlatmalar, mobilya ve donatılar, havalandırma ve tesisat, ergonomi ve renk
seçimleridir. Bunlardan mekanın algısal etkisinde en büyük öneme sahip olan renk ve
renk seçimine dayalı ofis tasarımıgörsel estetiğin bir parçasıdır. Renkler görsel bir
uyarım dışında işlevsel olarak da birçok etkiye sahiptir. Mekanı algılamada, kişinin
zihninde farklı bakış açıları oluşturarak çeşitli illüzyonlar yaratır.Sıcak renkler kişide
ortam ısısını normalden daha sıcak hissetmesini sağlar. Mekanda oluşan herhangi
bir sesi daha yakında ve yüksek desibelde algılatır. İç mekanda bulunan çeşitli
mobilya ve objelerin dokusunu daha yumuşak hissettirir. Kişiyi daha aktif ve dışa
dönük yapar. Zamansal anlamda geçen sürenin daha kısa olduğu hissiyatını verir.
Soğuk renkler kişide ortam ısısını normalden daha soğuk hissetmelerine neden olur.
Mekanda oluşan sesi daha uzakta ve düşük desibelde algılatır. İç mekanda bulunan
çeşitli mobilya ve objelerin dokusunu daha sert hissettirir. Kişiyi daha pasif ve içe
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dönük yapar. Zamansal anlamda geçen sürenin daha uzun olduğu hissiyatını
verir.Dördüncü bölümde örnekler incelenerek tablolar oluşturulmuştur. Buna göre
örneklerde iç mekan tasarımı çerçevesinde seçilen renklerin, çıkarımlara uygunluğu
dört dereceyle ifade edilmiştir. (oldukça olumlu, olumlu, kısmen olumlu, olumsuz)
(Tablo 5.1).
•

Oldukça olumlu: +++, Olumlu: ++, Kısmen olumlu: +, Olumsuz : -

LEGO OFİSİ
ALICE BBDO
REKLAM AJANSI
APOSTROPHY’S
OFİSİ
PWC OFİSİ

ISISAL
ETKİ

KÜTLESEL
ETKİ

ZAMANA
ETKİ

MEKANSAL
ETKİ

İŞİTSEL
ETKİ

+++

++

+++

+

-

-

-

-

++

+++

+

++

++

++

++

+++

++

+++

++

-

Tablo 5.1. Örneklerin çıkarımlara göre değerlendirilmesi (Nakışcı, 2018:14)

Mekan algılama etkilerine göre çalışma kapsamında incelenen örneklerde yapılan
analizler sonucunda Apostrophy’s ofisi her etkide de olumlu yansımalar
göstermektedir. Lego ve PwC ofisleri deişitsel etki dışında karşımıza olumlu örnekler
olarak çıkmaktadır. Alice BBDO ofisi ise yalnızca mekansal ve işitsel etkilerde olumlu
olarak görülüp, diğer etkilerde incelenen üç örneğe oranla olumsuz olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Son olarak, ofis iç mekan tasarımlarında farklı yapı elemanlarında ve donatılarda
kullanılan renk çeşitleriyle, mekanda bulunan çalışanlar üzerinde pozitif etkiler
oluşturarak üretilen fikir ya da üründe verimlilik arttırılabilir. Yüksek konsantrasyon
gerektiren ofis iç mekan bölümlerinde soğuk renkler tercih edilerek çalışanın işine
daha çok odaklanmasını, ilgisinin içe dönük bir şekilde devam etmesini sağlayabilir.
Ofiste fonksiyon farklılıklarına göre renk tercihleri yapılarak, mekanlarda yapılması
istenen eylem algısı kullanıcıya daha çok hissettirebilir. Çalışanlar üzerinde
motivasyon, yaratıcılık, konfor ve sosyal iletişim ortamlarının oluşturulması kullanılan
renklerle sağlanıp daha da arttırılabilir. İç mekan tasarımcıları rengin mekan
algısındaki önemini gözönünde bulundurarak, renk seçimini ; tasarlanacak olan
mekanın işlevine, büyüklüğüne, kullanıcının fiziksel ve psikolojik gereksinimlerine
uygun bir biçimde yapmalıdır.
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Özet
İnsanlığın var oluşundan bu yana en temel ihtiyaçlardan biri barınmadır. Konut en
küçük barınma ve yaşama mekânıdır. Günümüz koşullarını göz önünde
bulundurduğumuz zaman konut, insanların yalnızca barınma ihtiyacını karşıladıkları
bir yer değil, sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimlerini sağladıkları bir mekân haline
gelmiştir. Sürdürebilir tasarım, enerji kaynaklarını minimum seviyede kullanan,
doğayla uyumlu ve insan sağlığına zarar vermeyen yapılar oluşturmaktır. Küresel
çevre sorunları ve kullanıcıların farkındalığının her geçen gün artması sonucunda
sürdürebilir mekânlar yaratmak kaçınılmaz olmuştur.
Doğru bir mekânsal düzenleme enerji korunumuna, mekânların doğru bir şekilde
ısıtılıp aydınlatılmasına olanak sağlamakta ve kullanıcı için gerekli diğer tüm konfor
koşullarının oluşturulmasına büyük oranda destek olmaktadır. Konut iç mekânları
sürdürülebilir yaklaşımla tasarlanırken, gün ışığı kullanımı, iç mekan hava kalitesi,
doğal havalandırma, su korunumu ve enerjinin etkin kullanımı göz önünde
bulundurulmalıdır. Çalışma kapsamında bu sürdürülebilir yaklaşımlar ele alınarak,
mekânın doğru planlanması içingerekliliklere değinilecektir. Bununla birlikte iç mekân
üzerinde doğru mekânsal planlamanın, bölücü sistemler, duvarlar yardımıyla yine iç
mekânda oluşturulan doluluk-boşluk ilişkisinin, sürdürülebilir tasarım sürecine olumlu
etkisi değerlendirilecektir. Belirlenen kıstaslar doğrultusunda, mekânda doğru
yerleşim planlaması yapıldığında, kullanıcılar için yüksek maliyet gerektirmeyen,
sürdürülebilir alanlar yaratmak mümkün olacak ve konut planlaması yapılırken mimari
planlamada uygulanması gereken temel gerekliliklerin birlikte düşünülmesine fayda
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Konut, İç mekân, Sürdürülebilirlik, Mekân organizasyonu,
Sürdürülebilir tasarım kriterleri.

Sustainable Approaches for Residential Interior Design
Abstract
Since the existence of humanity, one of the most basic needs is shelter. Housing is
the smallest shelter and living space. When we consider today's conditions, housing
has become a place where people do not only meet their sheltering needs, but also
provide their social, economic and environmental development. Sustainable design is
to create structures that use energy resources at minimum level and are harmless to
nature and do not harm human health. As a result of global environmental problems
and increasing awareness of users, it is inevitable to create sustainable spaces.
A correct spatial arrangement allows for the conservation of energy, the correct
heating and illumination of spaces, and greatly contributes to the creation of all other
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comfort conditions required for the user. Residential interiors should be taken into
consideration when designing a sustainable approach, daylight usage, air quality,
natural ventilation, water conservation and efficient use of energy. Within the scope
of the study, these sustainable approaches will be discussed and evaluated
especially in terms of correct planning of the space. In addition, the positive effect of
the correct spatial planning on the interior space with the help of the divisive systems,
walls and the space-occupancy-space relationship to the sustainable design process
will be evaluated. As a result, in the direction of the determined criteria, it will be
possible to create sustainable areas, which do not require high cost for the users,
and it will be beneficial to think together with the basic requirements in architectural
planning when planning the housing.
Keywords: Housing, Interior, Sustainability, Space organization, Sustainable design
criteria.
Giriş
Yirmi birinci yüzyılda sürdürülebilir tasarım yaklaşımı konut başta olmak üzere,
hastane, ofis gibi birçok yapının tasarım aşamasında göz önünde bulundurulması
gereken faktörlerden biri olmuştur. Bu nedenle günümüzde sürdürülebilir yaklaşım
ışığında tasarlanmış örnekler bulunmaktadır. İlk çağlardan bu yana insanların
barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için farklı alternatifler geliştirilmiş ve günümüzde
konut olarak nitelendirdiğimiz, başta bu temel ihtiyaç olmak üzere, ilerleyen zaman ve
değişen gereksinimlerle birlikte şekillenen, yeme-içme, eğlence, toplanma, yıkanma
vb. gibi birçok ihtiyacı da beraberinde karşılayan yaşam alanları ortaya çıkmıştır.
Sürdürülebilir konut yaratma gereksinimi, özellikle son yıllardaki enerji, malzeme,
ürün sarfiyatı ile birlikte artış göstermiştir. Sürdürülebilir bir iç mekân yaratma fikri,
enerjiyi, malzemeyi minimumda tüketen; kullanıcı konforunun öncelik kazandığı,
çevresiyle uyum içerinde olanı yaratmayı gerektirir. Bu bağlamda, sürdürülebilir konut
tasarlarken belirlenen mekânsal organizasyon, dolu-boş hacim ilişkisi, esneklik,
doğru malzeme seçimi, dönüştürülebilirlik, yalın tasarım gibi faktörlerin süreç içerisine
adaptasyonu; yüksek maliyet gerektirmeden, kullanıcısını için konforlu ve uyumlu
mekânlar yaratmaya yardımcı olmaktadır.
Sürdürülebilir Tasarım Nedir?
Sürdürülebilirlik sadece mimaride değil, ekonomiden, tarıma kadar birçok sektörde
önem taşır hale gelmiştir. Özellikle son yıllarda popüler bir kavram olan
sürdürülebilirliğin, günümüz tasarım sürecine nasıl yansıtıldığının doğru bir şekilde
algılanması gerekir. Endüstri Devrimi ile birlikte ortaya çıkan kavram, bilinçsiz kaynak
tüketimi, hızlı nüfus artışı gibi sorunlara çare olarak; etkin enerji kullanımı ve doğa ile
yaşanılan çevreye saygılı yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır.
Sürdürülebilirliğin tasarım sürecine adaptasyonu, mimari tasarımda ortaya çıkan
sorunlara çözüm yaratmak üzerinedir. Özellikle mekânsal organizasyonun doğru
yapılması için gerekli kriterlerin oluşturulması aşamasında sürdürülebilirlik
devamlılığın ve uzun süre kullanımın temelini meydana getirmektedir. Tasarımda
malzeme seçimi; iklim koşullarının mekân organizasyon üzerine etkisinin
düşünülmesi; enerji, su ve kaynak akışlarının verimli kullanımı gibi amaçların
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doğrudan yerine getirilmesi sürdürülebilir yaklaşımı meydana getiren etkiler arasında
yer almaktadır.
Yirmi birinci yüzyılda sürdürülebilir mimarlığın pek çok tanımı bulunmaktadır. Sev’ e
göre sürdürülebilir mimarlık ; “İçinde bulunduğu koşullarda ve varlığının her
döneminde, gelecek nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu
alanı etkin şekilde kullanan, insanların sağlık ve konforunu koruyan yapılar ortaya
koyma faaliyetlerinin tümüdür” şeklindedir. Sürdürülebilir tasarım için ayrıca yerel ve
bölgesel öncelikler, tasarım zenginliğini ve çeşitliliğini artırmaktadır(Sev, 2009:31).
Çalışma kapsamında özellikle doğru mekânsal organizasyonun yapılması fikrinden
yola çıkarak, uygun planlama ile yüksek maliyet gerektirmeden çevresi ile uyumlu
mekânların tasarımı değerlendirilecektir. Özellikle geleneksel-yerel mimari
uygulamaları sürdürülebilir tasarım süreci yaklaşımının başlangıcını oluşturmaktadır.
Ayrıca bina kabuğu ve geometrisi, yapı malzemesi seçimi, iklimlendirme sistemleri,
atık yönetimi gibi unsurlarda dikkate alınmalıdır. Günümüzde uygulanmış örneklerde
de söz konusu yaklaşımı dikkate almakla birlikte güncel uygulamalar da göz önünde
bulundurularak tasarımların yapılması mümkün olmaktadır.
Konut İç Mekânında Organizasyon
Konut en küçük yaşam birimi olarak tanımlanır. Temel kullanıcısı insan olan konut
yapısında, mekânsal organizasyon düzenlenirken öncelikli olarak kullanıcının
ihtiyaçları ön planda tutulmalı ve buna göre iç mekân tasarımı yapılmalıdır. Mekân
organizasyonu için temel gereklilikler, kullanıcı talepleri ve ihtiyaçları, çevresel
faktörler, sosyo-kültürel etmenler şeklinde gruplanır.
Bir iç mekan tasarımında, mekânsal organizasyon düzenlenirken etkili olan çeşitli
parametre ve ölçütler bulunmaktadır. Kullanıcısı içinde bulunduğu mekanı kendi
ihtiyaçları ve gereklilikleri çerçevesinde düzenler. Kullanıcıya bağlı bu parametreler;
kullanıcı sayısı, antropometri, cinsiyet, yaş aralığı, sosyo-kültürel etmenler, ekonomik
faktörler ve kişilerin eğitim düzeyi şeklinde sıralanabilmektedir. Mekanın
şekillenmesinde kullanıcı gerekliliklerinin yanı sıra mekânsal parametrelerin de etkisi
büyüktür. Örneğin; esneklik, mekanın kullanışlı ve ferah olması, güvenlilik gerekliliğini
sağlaması, boyutsal özelliklerin ve konfor düzeyinin yeterli derecede oluşturulmuş
olması da söz konusu mekânsal parametreler olarak nitelendirilebilmektedir. Ayrıca
mekanın form ve metrekaresi, kapı, pencere vb. yapı içerisindeki konumu, yapı
strüktürü, donatı ve aksesuarları, mekanların birbiri ile fonksiyonel bağlantısı,
manzaraya yönelim gibi mekan ile ilişkili bu faktörler, iç mekan organizasyonunun
belirlenmesinde etkili temel bileşenler arasındadır (Özdemir, 1994:10-11).
Kullanıcı Talepleri
Bir konut iç mekân tasarımı yapılırken kullanıcısından bağımsız düşünmek mümkün
değildir. Tüm ihtiyaçları bu çerçevede değerlendirirken renk, form, hacim, kişi sayısı
gibi nicel ve nitel tüm kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kriterler bağlamında
yapılan bir iç mekân organizasyonu yapının kullanım ömrünü arttırmakla birlikte
verimli kullanımını da sağlamaktadır.
Bir konutta mekânsal dağılım, mutfak, yaşam alanı, banyo-wc ve yatma mekânı
olmak üzere dört temel alanda şekillenir. Kullanıcı ihtiyacından meydana gelen bu
birimler, yine ihtiyaçlar dâhilinde şekil alırlar. Yapı içindeki konumu belirlenirken de bu
ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur. Yaşam alanının merkezde çözülmesi fikri, eski
Türk Evi’nde yer alan ve sofa adı verilen, bir arada yaşanan toplanma mekânından
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gelmektedir. Özellikle konutta yaşam alanının kullanıcı talepleri doğrultusunda
çözülmesi, onun kullanım verimini arttıran etmenler arasındadır. Bir yapının verimli
kullanımı, onu içinde bulunduğu koşullar içinde etkin kullanımlı ve kullanıcısının
konfor şartlarının göz önünde bulunduran bir yapı haline getirir.
Çevresel Faktörler
Bir yapıyı çevresinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Özellikle konutlarda
enerjinin etkin bir biçimde kullanımı için iklim ve topografik faktörlerin mutlaka göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Hava koşulları; sıcaklık, yağış miktarı, rüzgâr
yönü ve hızı, nem oranı vb. iklimsel veriler konut içinde gerekecek enerjinin tüketim
miktarının ortayaçıkarılmasındakullanılacak temel veriler olarak belirlenebilir.
Özellikle kullanıcısının konfor koşullarının düşünülmesi faktörü göz önünde
bulundurulduğunda, gerekli ısısal konforun sağlanması için iklim koşullarının
bilinmesi ve yapı içinde doğru havalandırma şeklinin belirlenmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır (Mendler ve Odell, 2000:20-22).
Yapının üzerine oturduğu arazinin topografyası, bitki örtüsü, deniz seviyesine olan
yüksekliği, özellikle küçük ölçekli olarak nitelendirdiğimiz konutta etkin bir biçimde
enerji kullanımına yardımcı olmaktadır (Katırcı, 2003:52). Yapının çevresinde
bulunan bitki örtüsünün yapının iç mekânına nem, ısı, ışık geçişi bağlamında etkisinin
de bu ölçüde belirlenmesi gerekmektedir. Doğru bir bitkisel düzenlemenin yapı iç
mekânın gölgelenmesi, rüzgâr kontrolünün yapılması, ses yalıtımının sağlanması,
yine iç mekânda nem dengesinin oluşturulması aşamalarında etkisi olmaktadır.
Böylelikle binanın enerji korunumunun sağlanması ve ısıtma-soğutma maliyetinin
düşürülmesi sağlanabilecektir. Yine doğru bitkisel düzenleme ile mekânın içerisine
istenmeyen ışık ve ısı geçişine de engel olmak mümkün olacaktır. Özellikle batı ve
kuzey cephede tercih edilen ağaç, çalı gibi bitkilendirme yöntemleri ile akşam
güneşinin olumsuz etkisinin mekân içerisine geçişi engellenirken, kuzey cepheye
yerleştirilen yeşil bitkiler kışın rüzgarın soğuk etkisini kesmekte ve kış güneşinde
yüksek oranda faydalanılmasına imkan tanımaktadır (Mendler, Odell ve Lazarus,
2000:20-22; Çalışkan, 2007:24-25).
Güneşin geliş açılarının bina içerisine doğru bir biçimde alınması ile yapı iç mekânın
verimli kullanımı ve kullanıcısı içine konforlu bir görüş alanı oluşturulması
sağlanmaktadır. Özellikle iyi düşünülmüş ve tasarlanmış bir iç mekânın doğal
yöntemlerle aydınlatılması ile daha kolay algılanması mümkün olacaktır. Bu sayede
yapay aydınlatma sistemleri daha az kullanılacağından, mekânı aydınlatmak için
gerekecek enerjiye daha az ihtiyaç duyulacaktır. Bu sebeple gün ışığının geliş
saatleri, geliş açısı, binanın bulunduğu konum gibi tüm parametreler
değerlendirilerek, pencerelerin konumları ve boyutları, cephe yüzeylerinin yansıtıcı
özelliği, bina yönelimi gibi değişkenlerin incelenmesi gerekmektedir.
Özellikle pencerelerin yapıya uygulanış biçimi, iç mekâna gün ışığının alınması
aşamasında doğrudan etkendir. Genellikle duvar düzlemine yatay biçimde
konumlandırılan pencereler, tavana yakın bir biçimde yerleştirildiğinde gün ışığının iç
mekânda daha geniş alanlara yayılmasına fayda sağlamaktadır. Işığın mümkün
olduğunca yukardan mekân içerisine alınmasının sağlanması, dengeli ve aydınlık bir
mekânın tasarımına imkân tanımaktadır. Aynı zamanda geniş pencere açıklıkları,
mekânın aydınlık seviyesinin daha yüksek oranda arttırılmasını sağlamaktadır.
Mekânın aydınlatılması istenen bölümlerinin pencere ile olan mesafesi arttıkça, ışık
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miktarında azalma görülmektedir. Bu sebeple aydınlatılacak alanda mutlaka ışığın
farklı boyutta ve konumda tasarlanmış pencere açıklıkları ile söz konusu mekâna
daha verimli bir biçimde alınması mümkün olacaktır. Pencereler sadece mekânın
aydınlatılmasında değil havalandırılmasında, doğal havanın mekân içerisine
alınmasında da büyük rol oynarlar. Pencere ve kapı boşluklarının karşılıklı
yüzeylerde açılması yüksek hava akışı sağlayacağından iç mekânın serinletilmesine
de katkı sağlamaktadır (Şekil 1). Mekânın tamamının yüksek oranda havalandırılması
için yan duvarlara çapraz biçimde açılacak boşluklar ile daha yüksek verim elde
etmek mümkün olacaktır (Yaşa, 2004:28-29).

Şekil 1. Duvara karşılıklı açılan boşlukların sirkülasyona etkisi
(Yaşa, 2004:29)

Pencerelerin havanın akışının sağlandığı cepheye zıt yüzey üzerine yerleştirilmesi
hava akışının artmasına yardımcı olacaktır. Pencerelerin birbirine zıt yönde, rüzgâr
yönü ve onun tersine yerleştirilmesi durumunda ise iç mekânda hava akışının
yoğunluğu ve mekânla birleşmesi daha kolay ve verimli olacaktır.
Sosyo-Kültürel Etmenler
Türklerin İslamiyet’i benimsemeleri ve Anadolu’ya göçleri ile başlayan göçebelikten
yerleşik hayata geçiş süreci, söz konusu bu birçok etkinin de birleşerek yeni bir
yaşam kavramı oluşturulmasına etken olmuştur (Küçükerman, 1996:27-28). Bir arada
yaşama endeksli büyük aile kavramı ile daha evvel kullanılan çadırlardan yeni yaşam
alanlarına geçiş evresinde bu birimler farklı fonksiyonlu odalara dönüşmüştür.
Geleneksel Türk Evi kullanıcının isteklerini ve ihtiyaçlarını sürdürebileceği, kendine
özgü davranışlarını ifade edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Özellikle aile yapısındaki
gelenekselci yaklaşım, söz konusu mekânların tasarlanması ve oluşmasında büyük
rol oynamıştır.
Kuşakların birbiri ile etkileşimi, sosyal ve kültürel değerlerin kendilerinden sonraki
nesle aktarılması sosyal sürdürülebilirliğin oluşmasını sağlamaktadır. Özellikle
İslamiyet’in mimari ve sosyal yaşam etkisinin görüldüğü Türk evleri, hem Anadolu
göçü öncesindeki sosyal yaşamlarının izlerini taşımakta hem de Anadolu’nun sahip
olduğu kültürel verileri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum yapıların iç
mekânında özellikle mimari planlama ve mekânsal organizasyonda mekân
büyüklüklerinin belirlenmesinde etkin rol oynamıştır. Bu oluşum sadece Türk Evi
örneğinde değil,
diğer toplumların gelişen çağ ile birlikte değişen kültürel
özelliklerinin, konut yapılarına yansıması şeklinde örneklendirilebilmektedir. Farklı
aile yapılarının, kültürel özelliklerin değişim gösterdiği bu örnekler incelendiğinde,
mekân organizasyonuna sosyo-kültürel faktörlerin büyük oranda etkili olduğu
görülebilmektedir.
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Özellikle son zamanlarda büyükşehirlerde yaşayan insanlara etki eden sosyal,
ekonomik, kültürel değişim konut dokusunun da zaman içerisinde değişime ve
dönüşüme uğramasına sebep olmuştur. Özellikle sürdürülebilirlik anlayışının da çıkış
notlarından biri olan hızlı nüfus değişimi ve yine zamana ayak uyduran sosyal
değişim, konut içerisinde yaşayan profile de yansımıştır. Aynı zamanda gelişen ve
değişen teknoloji ile artık konut kavramı sadece yaşam alanı olmaktan çıkmış ve
çalışma-yaşam kavramlarını bir arada sunan öneriler meydana getirmiştir. Bu durum
aynı zamanda iç mekânı oluşturan bileşenlerden mutfak, yaşam alanı vb. birimlerin,
değişen yaşam biçimlerine istinaden, tasarım ve organizasyonun farklılaşmasına da
sebep olmuştur.
Dijital çağ ile birlikte home-office kavramı ortaya çıkmış ve yapının iç mekân
organizasyonun şekillenmesi ve mekânın verimli bir biçimde kullanılması evresinde
kriterler yeniden şekillenmeye başlamıştır. Öyle ki iç mekânda yaşam alanını çalışma
birimlerinden ayrı düşünen yaklaşım yerini her iki mekânın bir arada çözümlenmesine
bırakmış ve böylelikle gerek metrekare gerekse işlevsel olarak daha verimli
kullanılması gereken birimler çözme gerekliliğini getirmiştir.
Sürdürülebilir İç Mekân Oluşumunda Destekleyici Yöntemler
Sürdürülebilir iç mekân tasarımı için sağlıklı iç çevre, ekolojik yararlı malzeme
kullanımı, çevre ile uyumlu biçim ve iyi bir tasarım olmalıdır. Sürdürülebilir bir iç
mekanda, mekânsal organizasyonun doğru çözülmesi en temel ilkelerden biridir.
Doğru ve fonksiyonel biçimde planlanmış bir iç mekânın yaratılmasında çeşitli
bileşenlerden faydalanmak mümkündür. Bunlar, mekânda doluluk-boşluk ilişkisinin
doğru kullanımı, işlevsellik, etkin kullanım ve esneklik gibi gruplandırılabilir.
Mekanda Doluluk-Boşluk İlişkisi:
Mekanı tanımlarken Doğan Hasol, “İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde
eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk” şeklinde tanımlamıştır (Hasol,
1975:313).Öyleyse mekan çevresi ile insanı birbirinden soyutlayan boşluklar
bütünüdür. Bu nedenle mekânı tanımlarken boşluktan öte kütleler arası boşluğun
oluşturduğu mimari biçimin kendisi olarak nitelendirmek uygun olacaktır.
Mekânda doluluk olarak belirlenen alanlar da mekân üzerindeki boşluğu
anlamlandıran elemanların tümüdür. Konut ölçeğinde tasarlanan bir mekânda hacimkütle ilişkisinin o mekânı oluşturan tüm ögeler ile değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sürdürülebilir mekân tasarımında en önemli gerekliliklerden biri mekanların verimli
kullanımı sağlanarak, kullanıcının gerek ihtiyaçlarını gerekse optimum konfor
koşullarını karşılayabilecek özellikte olmasıdır. Mekânda form ve boyut ilişkisinin
doğru bir biçimde kurgulanmış olması, o mekânın istenilen düzeyde verimli ve
konforlu kullanılabilmesine yardımcı olur. Sürdürülebilir bir konut iç mekânı
tasarlarken kullanıcı ihtiyacı belirlenerek gerek kullanıcı sayısı gerekse fonksiyonun
ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekir. Aslında belirlenen bu
prensipler iç mekân tasarım kriterlerinin bütününü kapsar. Doğru bir iç mekânın
hacim ilişkisinin, mekandaki doluluk-boşluk oranının planlamaya doğru biçimde
aktarılması gerekir. Kullanılmayan alanların, planlama evresinde oluşmasına izin
verilmemelidir. Mekânın öncelikli kullanıcı sayısı göz önünde bulundurularak, form ve
metrekare oluşturulmalıdır. Gerek istenilen hava sirkülasyonun sağlanması, gerekse
mekanların bütünde doğru bir biçimde aydınlatılması, enerjinin korunumu ve
mekanların fonksiyonel kullanımı için doluluk-boşluk ilişkisinin doğru biçimlendirilmesi
gereklidir.
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Donatı elamanlarının boyutsal ilişkisinin doğru kurgulanması iç mekan tasarımında
önem taşır. Bir iç mekanın sınırını oluşturan elemanlar donatılar ve eşyalardır.
Donatıların iç mekanda kullanım yoğunluğu ve organizasyonu, mekanın kullanımını
her açıdan etkileyebilmektedir. Bir iç mekanda kullanılan mobilyanın kendi
içerisindeki doluluk boşluk dengesi, mekanın doğru anlaşılması adına önemlidir. Hem
işlevsel hem de estetik açıdan etkisi büyüktür. Mekanın iç hacminin tamamıyla
bütüncül bir biçimde algılanabilirliği daha hafif ve çizgisel mobilyalar yardımıyla
sağlanabilmektedir (Üst, 2015:106-113).
İşlevsellik:
İşlev, mekân tasarımında temel faktör olarak bilinmektedir. Fonksiyonel yaklaşım,
işlevsel kullanım, kullanıcısı için mekânı konforlu bir hale getirmek demektir.
Kullanıcıya konfor koşullarına uygun mekanlar yaratmak, sürdürülebilir iç mekân
yaratmanın temelini oluşturur. Özellikle mekânın fonksiyonel kullanımı o mekânın
kullanımında
devamlılığı
beraberinde
getirir.
Her
konutun
mekânsal
organizasyonunda iç mekân tasarımı ve donatı elemanlarının konumuna bağlı olarak
farklılıklar görülmektedir.
Örnekte bir konut mekanının yatma ve yaşam birimi olarak değişimi görülmektedir.
Bölücü elemanlar ve değişen mobilyalar yardımıyla farklı fonksiyonları meydana
getiren bu bağlamda farklı ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan mekanlar
oluşturulmuştur (Şekil 2). Böylelikle mekanın işlevsel, çok işlevli kullanımı
sağlanmıştır. Özellikle iç mekan tasarımında kullanılmayan alanlar ve ihtiyaç dışında
tasarlanmış metrekarelerden oluşturulmuş mekanlar yerine farklı fonksiyonlara
hizmet edebilen çok fonksiyonlu alanların tasarımı tercih edilmelidir. Böylelikle
mekanın tasarım bağlamında sürdürülebilir, uzun ömürlü kullanılabilir olması
sağlanabilecektir.

Şekil 2. İşlevsel Mekan Kullanımı
(https://www.homedit.com/apartments-with-movable-walls/)

Kullanıcısına göre farklılık gösteren konut mekanlarında, her kullanıcının mekândan
beklentisi de farklı olmaktadır. Konut tasarımı kullanıcı beklentilerini karşıladığı
müddetçe başarılı bir tasarım olarak tanımlanır. Birçok işlevi meydana getirmesi
beklenen konutta, söz konusu beklentiyi meydana getirmesi için fonksiyonel iç mekân
donatı elemanlarına ihtiyaç duyulur. Böylelikle fonksiyonunun değişmesi ile birlikte
mekânın devamlı ve verimli kullanımına olanak tanınır. Özellikle mobilya ve donatı
elemanlarının yanı sıra merdiven, mekân içerisinde oluşturulmuş nişler vb. gibi sabit
elamanlara fonksiyonel bir biçim verilmesi gerekmektedir.
Daha küçük metrekareye sahip konut alanlarının çözümünde açık mekân planlaması
tercih edilmelidir. Yeme, çalışma, uyuma vb. farklı işlevlerin bu sebepten aynı
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mekânda çözülmesi için özellikle mekandaki bölücü elemanların, mobilya vb. donatı
elemanlarının iç mekâna uygun bir biçimde seçilip belirlenmesi veya buna göre
tasarlanması gerekmektedir. Özellikle taşıyıcı elamanlar sebebiyle kullanımın
elverişsiz olduğu durumlarda ortaya çıkabilecek atıl alanların değerlendirilmesi,
gerektiği takdirde ek işlevler kazandırılması mekanın daha elverişli bir biçimde
kullanımına olanak sağlayacaktır (Özçelik ve Kaprol, 2017:5-8).
Esneklik:
İç mekân tasarımında esneklik sürdürülebilir iç mimarlık için vazgeçilmez bir
unsurdur. İç mekân donatı elemanları, mobilyalar vb. esnekliğe imkân verecek bir
biçimde tasarlanmalıdır. Böylelikle konutun kullanıcısı mekânı kendi ihtiyaçları
doğrultusunda uyarlayabilme imkanına sahip olmaktadır.
Sürekli değişim gösteren talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda iç mekânın ve onu
oluşturan ekipmanların esnek olması gereklidir. Taşıyıcı olmayan, bölücü duvarların,
pencerelerin, kapıların vb. gerekli görüldüğü takdirde genişleyebilir; değiştirilebilir
olması mekânın işlevsel kullanımına katkı sağlar. Aynı zamanda esnek tasarım
prensibi ile tasarlanan mekanlar çift kullanım imkânı da gösterebilmektedir.
Şekilde, dışarıya genişleyen pencere ile mekân içerisinde yeni bir alan yaratıldığı ve
aynı zamanda iç mekana giren ışık ve havanın mekanın ihtiyacı dahilinde
arttırılabildiği görülmektedir (Şekil 3). Bu sayede kullanıcısı için dışarı bütünlük
gösteren bir mekân oluşumu ortaya çıkmaktadır (Özçelik ve Kaprol, 2017:4-8).

Şekil 3. Pencerenin iç mekan esnekliğine katkısı- More Sky (Aldana Ferrer Garci)

Daha küçük hacimlere sahip konut mekânlarına ait örnek olarak gösterebileceğimiz,
2008 yılında tasarım ödülü almış “Bloomframe Balcony” adındaki tasarım, haraketli
bir balkon şeklinde tasarlanmıştır (Şekil 4). Aslında kapalı hali ile duvar elemanı
olarak işlevlendirilmiştir. Aynı zamanda akordeon şeklinde açılarak iç mekânın
dışarıya taşmasına yardımcı olmakta ve böylelikle yine iç ve dış ortamın bir bütün
olarak algılanmasını sağlamaktadır. Kısıtlı mekânlar için tasarlanmış bu örnekte,
esneklik ve değişimin ön planda tutulduğu görülmektedir (Özçelik ve Kaprol, 2017:48).
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Şekil 4. Bloomframe Balcony (http://www.buzzfeed.com)

Kullanıcının ihtiyacı ve talebine göre şekillenen ve yine kullanıcının konfor düzeyine
olumlu katkıda bulunan esnek mekânlar bu bağlamda daha verimli ve uzun kullanıma
katkı sağlamakla birlikte, gerektiği takdirde enerji korunumuna da katkı sağlayacak ve
mekânların gerek aydınlatılması gerekse havalandırılması durumlarında etkin
kullanımına olanak tanıyacaktır.
İç Mekânın Etkin Kullanım:
İç mekân tasarımında etkin kullanım, sürdürülebilir tasarım prensiplerinin en
önemlilerinden biridir. Özellikle konut yapılarında yüksek kullanım etkinliği
sağlanması, gereken tüm ihtiyaçların ve faaliyetlerin karşılanması için alanın
optimumda kullanılması açısından faydalıdır. Mekânların doluluk boşluk oranının iyi
belirlenmesi, esnekliğinin ve fonksiyonelliğinin tasarıma yansıtılması bir bütün olarak
etkin kullanıma katkı sağlayacak etmenlerdir. Açık alanların, mekânda kullanılacak
bölücülerin vb. elemanların doğru tespiti ve bu durumun yapım öncesinde
kararlaştırılması enerji tüketiminin azalmasına da katkı sağlamaktadır.
Yapının tasarlandığı çevre ve iklim koşullarına uyumlu olarak oluşturulması gereken
tüm faktörlerin bir arada düşünüldüğü “etkin kullanımı”, kullanım ömrünü arttırmakla
birlikte daha konforu mekanlar yaratmayı hedeflemektedir.
Mobilyanın Yeniden Kullanımı
Özellikle sanayi devrimi ve ilerleyen teknolojik gelişmelerle aynı oranda büyüyen
nüfus ve kaynak tüketimi, kaynakların sınırlı ancak kullanıcılarının taleplerinin sınırsız
olduğu gerçeği ile insanoğlunu karşı karşıya bırakmıştır. Bununla birlikte artan “atık”
miktar da ayrı bir sorunun oluşmasına neden olmuştur. Sonrasında artan çevre
bilinci, karşı karşıya kalınan tehlikenin farkındalığının artması, hiç yok olmayacakmış
gibi tüketilen kaynakların sınırlılığı ile yüzleşme korkusu insanları bu konuda farklı
düşünmeye yöneltmiştir. Bu noktada enerji etkin yaklaşımın benimsenmesinin yanı
sıra atık yönetiminin de uygulanması gerekli bir hale gelmiştir (Mutdoğan ve Wong,
2011:256). Artan nüfus ile birlikte aynı oranda artış gösteren katı atık miktarının
oluşmasında, gelişen teknolojilerin de etkisi büyüktür. Hızlı endüstrileşme ve hızlı
büyümeye oranlı şehirleşme etkisi de yine katı atıkların miktarının ve bileşenlerinin
çeşitlenmesi noktasında etkili olmuştur. Özellikle bilinçsizce tüketilen hammaddenin,
hiç bitmeyecekmiş düşüncesi ile ortaya çıkan ciddi çevre kirliliklerinin oluşmaya
başlaması, geri dönüşebilir katı atıkların değerlendirilmesi konusunda etkili bir
farkındalığın oluşmasını sağlamaya başlayacaktır. Böylelikle hem ciddi bir çevre
sorunu önüne geçilebilecek hem de katı atıkların ekonomik anlamda faydalı birer
kaynak olarak kullanılmasına imkan sağlanabilecektir (Curi, 1992:3-5).
Birçok mobilya kullanım ömrü bittiğinde yakılma ya da çöplüklere atılma söz konusu
olmaktadır. Bazı gelişmiş ülkeler mobilyanın yeniden kullanımının sürdürülebilir
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yaklaşım açısından önemli olduğunu düşünmekte ve desteklemektedir. İngiltere’de
ortalama üç yüz kullanım ve geri dönüşüm projesi bulunmakta ve bu projelerin her yıl
13 milyon poundun üzerinde bir katkısı olduğu tahmin edilmektedir. Böylelikle de
gelecekte de mobilyanın yeniden kullanımı artacaktır (Demirarslan ve Demiraslan,
2009:201).
Örneğin, 1979 yılında Ikea firması tarafından piyasaya sunulan “Klippan Kanape”
yeniden kullanım yaklaşımı ile üretilmiş olup her yıl değişen trende göre kullanıcı,
kanepesinin görünümünü değiştirebilmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. 1979 yılında Ikea firması tarafından sunulan “Klippan Kanape”

Özellikle mimaride gerek malzemenin gerekse ürünün yeniden kullanımı, ekonomik
olması ve kültürel bir sürekliliği oluşturmasının yanı sıra aynı zamanda enerji
tüketimini minimize etmekte ve sürdürülebilir yaklaşımı desteklemektedir.
Hızla artış gösteren çevre sorunları özellikle mobilya üretiminde geleneksel
yaklaşımın tercih edilmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra özellikle Türkiye’de de yeni
görülmeye başlayan ve tercih edilen ekolojik mobilyalar, uzun ömürlü kullanımı
sağlamakla birlikte, mobilyanın zararlı madde içermemesi yönünden de kullanıcıların
tercih sebebidir. Farklı dönemlerde, birçok değişik uygulamasını da gördüğümüz
mobilyanın yeniden kullanımı, sürdürülebilir bir iç mekanın oluşturulması konusunda
tasarımcıya ve konfor koşullarının sağlanması konusunda da kullanıcısına yarar
sağlamaktadır.
Tasarımda Evrensellik
Evrensel tasarım herkes için tasarım demektir. Yani çocuk, yaşlı, engeli ayrımı
yapmaksızın, kullanıcı ihtiyacının karşılandığı mekanlar evrensel tasarım ilkeleri
gerekliliğinde tasarlanmış mekanlar olarak değerlendirilebilir. Çoğunlukla mekanlar
tasarlanırken fiziki yeterliliği olan bireyler öncelikli düşünülürken, belirlenmiş
standartların altında veya üstüne fiziki özelliklere sahip birçok birey yer almaktadır.
Özellikle engeliler için yaşanılan mekanın fonksiyonel olması büyük önem
taşımaktadır. Bu sebeple engeliler için tasarlanan alanların gerekli ölçülerde ve her
türlü fiziki engele uygun nitelikte tasarlanması gereklidir.
Özellikle evrensel tasarımda herkes için tasarım fikri, eşitlikten ortaya çıkmaktadır. Bu
sebeple söz konusu tasarlanan mekanın veya objenin herkes tarafından rahatça
kullanılabilir olması gereklidir. Aynı zamanda tasarımın karmaşıklıktan uzak, yalın ve
anlaşılır olması önemlidir.
Bir konut iç mekanı oluştururken evrensel tasarımın ile mekanın her kullanıcı için
uygun olarak düşünülmesi ve uzun ömürlü kullanıma olanak vermesi mümkün
olacaktır. Bu sebeple sürdürülebilir tasarımda, konut mekanının evrensel tasarım
prensipleri göz önünde bulundurularak tasarlanmasının önemi büyüktür (Mutdoğan,
2011:138-139).
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Sonuç
Bir iç mekanın, kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde tasarlanmış
olması, o mekanın fonksiyonel, uzun ömürlü ve verimli kullanımına da imkan
sağlamaktadır. İçinde bulunulan yapay çevrenin doğal çevre ile ilişkisi büyüktür.
Özellikle mekan tasarımı yaparken, doğal çevresi ile uyumunun büyük oranda
sağlanması, mekanın kullanıcısı için konfor ve verimini arttıran etkenlerin başında
gelmektedir. Bu sebeple bir mekanı tasarlarken kullanılan malzemesi, iç mekanda yer
alan pencerelerin boyutları ve sayıları, konumları mekanın doğru aydınlatılması,
ısıtılması ve havalandırılması için önemlidir. Bu noktada enerjinin korunumu ve
verimli kullanımı devreye girmekte ve mekanların sürdürülebilir nitelikte tasarlanması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yani mekanda kullanılan yapı elemanlarının formunun,
sayısının ve malzemesi ile konumunun belirlenmesi, doğal çevre ile yapay çevre
arasındaki uyumun dengelenmesi, iç mekanda sürdürülebilir yaklaşımların
hedeflenmesi ve gerçekleştirilmesi noktasında sonraki uygulamalar da referans
olacaktır.
Kullanıcısı insan olan mekanı, kullanıcısından bağımsız düşünmek sürdürülebilir
yaklaşıma tamamen zıt bir düşünce sistemidir. Kullanıcı taleplerini karşılayamayan
bir mekanın verimliliği büyük oranda azalmaktadır. İç mekan tasarımı yapılırken,
tasarım süreci içerisinde en çok dikkat edilmesi gereken şeyin talepler doğrultusunda
mekanlar oluşturulması (yaşayan sayısı, beğenileri, ihtiyacı ve istekleri vb.) olduğu ve
bu durumun tasarımın başlangıç evresine yansıtılması gerekliliği mimari eğitimi
içerisinde verilen temel öğretilerin başında gelmektedir. Ancak günümüzde uygulana
konut anlayışında özellikle, TOKİ vb. yapıların tek tip uygulamaları, temel gereklilikleri
sağlamakla birlikte öznel ihtiyaçlara cevap verememekte ve mekanların genel
çerçevede değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Bu noktada günümüzde inşaat
sektöründen büyük oranda pay alan TOKİ gibi kuruluşların tek tip konut yapıları
yerine yaşanılan çevre ve kullanıcı ihtiyaçları dahilinde yaşam birimleri oluşturulması
önem taşır. Bu bağlamda da hem iklim koşullarının, hem kullanıcı profillerinin, sosyokültürel faktörlerin bir arada düşünülmesi, doğru ihtiyacın kullanıcı ile eşleşmesi
önemlidir. Konut, günümüz yaşam koşullarına uyum sağlarken, aynı zamanda
geleneksel aile tipi ve yaşam özellikleri gibi kavramların mekan organizasyonu
evresinde değerlendirme kriterleri dışında tutulmaması gereklidir. En başta da
bahsedildiği üzere, Türk Evi’nin mekânsal organizasyonu incelendiğinde, gelenek
görenek ve örf-adetlerden yola çıkılarak, yaşam standartlarının oluşturulduğu
gözlemlenmektedir. Bu sebeple konut tasarımında sürdürülebilirlik kavramının
oluşturulmasında mutlaka sosyo-kültürel etmenlerin önemli olduğu unutulmamalıdır.
Sonuç olarak, iç mekân tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar gelecekle ilgili çeşitli
öngörüleri de içermektedir. Mekân organizasyonu iyi bir şekilde çözmek, en küçük
nesneden mekâna kadar yeniden kullanım ve geri dönüşüm metotları gibi belirli
önlemleri almak, işlevsellik, esneklik ve malzeme-mekân etkin kullanımı,
sürdürülebilir iç mekân yaratmak için gereken şartların başında gelmektedir. Konut
tasarımı, mimarlık sektöründe enerjinin, malzemenin, doğal kaynakların tüketimi
noktasında başı çekmektedir. Aynı zamanda yapı sektörünün dünyadaki kaynak
tüketimi, enerji kullanımının büyük oranını gerçekleştirdiği de bilenen bir gerçektir. Bu
noktada tasarım aşamasında alınacak kararların, tüm sürece yansıtılması, gerek
yapım gerekse yapının kullanım evresinde benimsenmesi sürdürülebilir iç mekanların
oluşturulmasına yardımcı olacaktır. İç̧ mimari tasarım sürecinin ne kadar ve nereye
kadar sürdürülebilir olabileceği yine iç̧ mimarların elindedir. Malzeme, üretim
teknikleri ve uygulama yöntemleriyle ilgili bilinçlenme, daha sağlıklı iç̧ mekânlar ve
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çevre için tek çözüm olarak görülmektedir. Gelecekte iç mimarların, yaşanabilir bir
çevre ve sürdürülebilir iç mekanlar yaratma fikrini ön planda tutarak, bu metotları
daha fazla dikkate aldıkları konut tasarımları yapmaları beklenmelidir. Aynı zamanda
yasaların bu süreç içerisine daha fazla dahil olması, gerekli yaptırımların
uygulanması, bu bilinçle hareket eden düzenlemelerin oluşturulması en azından uzun
vadede bu konuda farkındalığı yüksek sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır.
Ülkemizde sürdürülebilir mekan tasarlama ile ilgili konulan standartlar, uygulamalar
çok yetersizdir. Gerekli tüm standartların kendi içinde doğru bir şekilde denetlenmesi
ve bu bilincin tasarımcılara ve kullanıcılara benimsetilmesi gerekmektedir. Konut
politikaları, yatırımcının talepleri ve tekelinde olamamalı, gerekli yaptırımlar yerel
yönetimlerin desteği ile sağlanmalıdır. En önemlisi de sürdürülebilir konut tasarımı
yaklaşımında amaç yalnızca kar etmek olmamalıdır.
Özellikle konut iç mekanı tasarlanırken sürdürülebilir tasarım fikri ile yola çıkmak
tasarım sürecinin en başında alınması gereken bir karardır. Bu fikrin sonradan
tasarıma adaptasyonu maliyeti arttırmakla birlikte, sürecin doğru yansıtılması
noktasında kullanıcısının büyük oranda kullanım verimini düşürecektir. Söz konusu
yaklaşımın güncel hayatın içine dahil edilmiş olması, bu problemlerin önüne geçecek
ve aynı zamanda bilinçli kullanıcı, tasarımcı ve üretici üçgeninin oluşmasına da zemin
hazırlayacaktır.
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Özet
Mimarlık ve devlet yönetimi ilişkisi tartışmalı bir konu olup, tarihsel süreçte mekâna
ve üreticilerine hükmeden erkin zamanla baskısını arttırdığı karşılıklı bir etkileşim
şeklinde açıklanabilir. Etkileşimin ortak amacı araçsallaştırılan mekân üzerinden
hüküm alanını genişletmek olsa da, etkinliğin şeklinin yönetimden yönetime değiştiği
ve bir sürekliliğinin olduğu bu çalışmada devletlerin yönetim biçimlerine bağlı
değişkenler üzerinden açıklığa kavuşturulmaktadır. Erkin gücüne rağmen mimarlıkta
marjinal bir anarşist tavır, anarşist yöntem ve ideallerle açıklanan Sitüasyonist
Enternasyonal, Anarchitecture, katılımcı tasarım ve kapitalizm karşıtı planlama gibi
hareketler var olabilmiştir. Bu marjinal tavır, mimarlığın anarşizmde de var
olabileceğine yönelik fenomenler sunarken, devletsiz halklarda da toplumsal bir
üretim olarak mimarlığın tespit edilebilmesi, anarşizm ortamında da mimarlığın
toplumsal bir üretim olarak ortaya çıkabileceğine, mimarın eğitiminin özgür biçimde
var olabileceğine işaret etmektedir. Bunun yanında anarşizm ortamında mimari
biçimlenişe yönelik kristalize örnekler vermek mümkün olmasa da, bu çalışmada
fikriyattan çıkarsanabilen kapitalist büyüme teorisine karşın küçük ve insan ölçeğinde
şehirleşme; tanımlı ilişkileri dayatan kurumlar yerine, kurumsuzlaştırma; izole
karakterdeki şehir ve mimari mekânlar yerine, yüz yüze ilişkiyi teşvik eden mimari
karakter; merkeziyetçilik yerine merkezsizleştirme ve doğaya hâkimiyet yerine,
ekolojik yaklaşım önerileri, anarşizmde mimari biçimlenişe yönelik ideal ve pratik
öngörüler olarak ortaya konmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anarşist mimari, Mimarlık ve ideoloji, Mimarlık ve siyaset, İktidar,
Anarşizm, Mimarlık.

Could There Be Architecture of Anarchism?
Abstract
Besides the fact that the relation between architecture and government is a
controversial issue, it can be explained as a reciprocal interaction in which the
government dominates the space and its producers gain on an increasing effect over
time. Even though main aim of the influence is to broaden the field of dominance
over the instrumentalized space, the argument that form of the domination is
dependent on the governmental system and that it has a continuity in time is clarified
in this study through the variables related to the forms of government. Despite that
effect of the state figure, a marginal anarchist attitude in architecture have existed in
Bu çalışma, Furkan Koç tarafından, Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim
Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nda, Prof. Dr. Şengül Öymen Gür danışmanlığında
tamamlanmış ve 23.05.2018 tarihinde kabul edilmiş olan ‘Yönetim Biçimlerinin Mimarı̇ Üzerindekı̇
Etkilerı̇ Anarşizmde Mimarlık – Mimarlıkta Anarşı̇ ’başlıklı yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
*
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movements such as Situationist International, Architecture, participatory design and
anti-capitalist planning which could be explained by the anarchist methods and
ideals. While that marginal attitude conjectures upon phenomena about anarchist
architecture, the detection of architecture as a social production in state less
communities allude that architecture could exist in anarchism. It also indicates that in
anarchist environment, architecture could exist as a social production and the
education of architect would exist in an unrestrained form. Although it is not possible
to give concrete examples of architectural forms in possible anarchist environments,
despite the capitalist growth theory, urbanization in small and human scales; deinstitutionalization instead of institutionalization which imposes defined relationships;
architectural character which promotes face-to-face relationships rather than isolated
city and architectural spaces; instead of centralism, decentralization and instead of
domination of nature, ecological approach suggestions which could be derived from
the anarchist theoretical approaches, are proposed as ideal sand practical foresight
towards architectural forms in anarchism.
Keywords: Anarchist architecture, Architecture and ideology, Architecture and
politics, Political power, Anarchism, Architecture.
Giriş
Yönetim kavramı, devlet yönetimi olarak düşünüldüğünde varlığını sürdürebilmesi için
bir ulusa, vatana ve egemenliğe ihtiyacı vardır (Heywood, 2016:88-89; Keskin,
2012:8). Olgunun bu tanımı bağlamında mimarlık ve yönetim ilişkisine üst ölçekten
bakıldığında, devletin var olabilmesi için gerekli olan vatan kavramı, mimari
perspektiften mekân olarak da yorumlanabilir. Dolayısıyla yönetim kendini idame
ettirebilmek için mekânın nitelikli sağlayıcılarından olan mimari üzerinde etkin olmaya
ihtiyaç duyar. Bu etki süreci ise tek taraflı olmayıp başlangıçta, insanların bir arada
yaşamak için oluşturdukları mekânların devleti şekillendirmesi ve sonrasında devletin
bu ivmeyi kendi yönüne çevirerek meşruiyetini mimari üzerinden sağlaması şeklinde
gerçekleşmiştir. Winston Churchill’in ‘önce biz yapılarımızı şekillendiririz, sonra
yapılarımız bizi şekillendirir’ demeci bu süreci açıklar niteliktedir (Roth, 2015:76).
Kısaca denebilir ki mimarlık ve yönetim karşılıklı bir etkileşim halindedir.
Bu etkileşim sürecinin farklılıklarını kavramak amacıyla yararlanılabilecek olan,
devletlerin siyasi rejimlerini tanımlayan ve hükümetlerin toplumdan gelen taleplere
karşılık politika üretme yöntemini açımlayan ilişkiler ağı olarak tanımlanabilecek
yönetim biçimleri tarihsel süreçte pek çok değişkene dayalı olarak sınıflandırılmıştır.
Ancak biçimlerin sınıflandırılması, politik farklardan ve ölçütler arasında bir
mutabakatın sağlanamayışından dolayı günümüzde hala bir sorun olarak kabul
edilmektedir (Heywood, 2016:340; Kışlalı, 2010:100). Bu bağlamda çalışmada bu
sınıflandırmalardan, Ahmet Taner Kışlalı’nın olgunlaşmış, etkileri günümüzde de
devam eden ve mimari ile devlet ilişkisinin açıkça gözlemlenebildiği dönemleri
tanımlayan Tablo 1’deki sınıflandırması temel alınmıştır.
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Tablo 1:Kışlalı’ya göre yönetim sistemleri (Kışlalı, 2010, temel alınarak düzenlenmiştir)

Belirtildiği üzere bu çalışmanın amacı, bu etkileşimin tarihsel süreçte var olduğu ve
günümüzde de devam ettiği argümanının açıklığa kavuşturulmasının yanı sıra,
yönetimin erkine rağmen mimarlıkta anarşist bir muhalefetin varlığının sorgulanması
ve olası anarşizm ortamında mimarlığın varlık sorunsalının irdelenmesidir. Yönetim
biçimleriyle ilgili olan kısım Kışlalı’nın siyasal sistemler sınıflandırmasından
yararlanılarak incelenirken, anarşi ve anarşizm ile ilgili olan kısım ise bu felsefenin
öncül düşüncelerine dayandırılan çıkarsamalar ve öngörülere dayalıdır.
Tekilci Yönetimlerde Mimari
İlk olarak Kışlalı’nın sınıflandırmasındaki tekilci yönetimlerden Marksist ve Faşist
yönetimlerde işleyişe bakacak olursak, öncelikle genel olarak bu sistemlerin siyasi
karar alma yetkesinin tek bir kişide mi yoksa bir grupta mı toplandığına bakmak
gerekir. Ancak, bu sistemlerde mimari ve yönetim etkileşimi tek bir liderin veya
grubun beğenisine dayanan belirgin bir mimari üslubun mutlak tercihi şeklinde
gerçekleşmiştir. Tek adam veya grup otoritesi farkı önemini yitirir. Sistemin
uygulandığı tüm ülkelerde ortak bir mimari tarz bulunmamakla beraber, antikiteye
öykünmek, totaliter yerellik vurgusu yapmak, rejimin imajını mimari üzerinden
aktarmak ve bu bağlamda mimarinin araçsallaştırılmasıyla toplum mühendisliği
yapmak gibi benzer davranış biçimleri bulunmuştur (Çalışlar, 1999:57; Kışlalı,
2010:113).
Tekilci faşist rejimlerin devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan ve yetkinin tek bir
merkezde toplandığı yönetimler olarak tanımlandığı ve ilk olarak İtalya’da, sonra da
Nazizm adında Almanya’da yaşandığı bilinmektedir (Kışlalı, 2010:122; Faşizm, t.y.).
Faşizmin yaşandığı her iki ülkede de mimari benzer biçimde rejimin kalıcılığının bir
imajı olarak araçsallaştırılmış ve manipülatif siyasi
amaçlar doğrultusunda şekillendirilmiştir. Bir farkları, Mussolini liderliğindeki İtalya’da
bu edimin bazı örneklerinde modern mimari karakterin de kullanılmış olmasıdır. Nazi
Almanya’sında ise, temeli 20. yy başlarına dayanan ‘Heimatstil’ yani, Alman ırkına
özgü, yalnızca yere ve kana bağlı bir sanat ve mimarlık anlayışına dayanan bir
biçimde, sadece yerel bir antikitenin mimaride kullanılmasıyla gerçekleşmiş olmasıdır
(Tanyeli, 2017:269).
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İtalyan faşizminin, halkı mimari üzerinden manipüle etme yöntemi, Roma’da EXPO
1942 için inşa edilmiş Palazzo Della Civilta İtaliana yapısı (Şekil 1) üzerinden
okunabilir. Binanın cephesi antik Roma kolezyumlarına bir öykünmenin ürünü olarak
Roma kemerleri ile oluşturulan simetrik bir kompozisyondur ve bu özelliği ile kare
kolezyum olarak da isimlendirilir. Yapının kemer açıklıkları dönemin modern üslup
malzemesi olan cam ile kaplanırken cephesinde antikiteye özgü kireç taşı, tüf ve
mermer kaplama kullanılmıştır. Bu özellikleri bağlamında yapı, radikal bir söylem ile
aslında antikite içine hapsedilmiş bir modernite olarak yorumlanabilir. Yapının
cephesindeki dikey kemer sayısı Benito isminin, yatay kemer sayısı ise Mussolini soy
isminin harf sayılarına denk düşmektedir. Yani, liderin ideolojik fikirleri kadar imzası
olarak nitelendirilebilecek ismi de yapı üzerinde somutlaştırılmıştır (Morby, 2015).
Alman Nazizm’inde mimaride ‘Heimatstil’ kullanılarak rejimin kalıcılığını yansıtılması
dönemin yapım işleri baş yetkilisi ve silahlanma bakanlığını yapmış olan mimar Albert
Speer’in gerçekleşmemiş Germania projesi üzerinden okunabilir. Nazizm’in lideri
Adolf Hitler de bir mimari meraklısıdır ve 1937’de bin yıl süreceğini düşündüğü
imparatorluğu için Germania’yı amblematik başkenti Berlin’de inşa etmek istediğini
bildirir ve Speer, Hitler’in yönlendirmesiyle fikre yönelik plan ve model çalışmalarını
geliştirir (Şekil 2). Berlin’in büyük ölçüde dönüşümünü öngören projede başta bir tren
istasyonu bulunur ve gelen yolcular bir zafer takının hâkim olduğu geniş bir meydan
ile karşılanır. Tak’ın arkasında Panteondan esinlenerek Nazi Panteonu olarak
adlandırılan bir yapı ve Hitler ile SS kuvvetlerinin komuta merkezlerinin bulunduğu
meydana ulaşan geniş bir bulvar bulunur. Yapılarda kullanılması öngörülen ana
malzeme kalıcılığı yansıttığı düşünülen granit ve mermerdir. Yapılarsa anıtsal
karakterleriyle Hitlerin iktidarını halka empoze etme ve güç illüzyonu oluşturma amacı
taşırlar (Andler, 1996).

Şekil 1: PalazzoDellaCiviltàItaliana
görünüşü, Roma, 1943; GiovanniGuerrini,
ErnestoBrunoLapadula ve
MarioRomano(URL- 1)

Şekil 2:Germania planı ve modeli (URL- 2)

Sınıflandırmadaki diğer tekilci sistem olan Marksist yönetimler, meşruiyetini Karl
Marx’ın fikirlerine bağlılıkları üzerinden sağladıklarını iddia eden yönetimlerdir. Rejim
ilk olarak 1922’de Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin Çarlığı devirerek iktidarın işçi
sınıfı tarafından ele geçirildiği Rusya’da yaşanır (Heywood, 2016:69-70). Devrim
sonucu yeni rejime ‘yeni bir mimari’ talebi doğar ve dönemin etkin okulu
VKhUTEMAS’da bu talebe yönelik ilk formasyonlar üretilir. Rejimi olumlu yönde
etkilemeye çalışmış olan Konstrüktivizm akımı yardımıyla bu formasyonlar pratiğe
geçirilir (Hopkins, 2014:170). Marksist yönetimlerde devletin bütün mülkiyete sahip
oluşu, mimarinin etkin biçimde halkı manipüle etmede bir araç olarak kullanılmasını
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kolaylaştırmıştır. Bu arzu, Sovyetler’de konut ve işçi kulübü mimari tipolojileri
üzerinde yoğunlaşmıştır ve bu iki tipolojide inşa edilmiş olan yapılar üzerinden
yapılacak okumaların rejimin dönemsel politikalarını bizzat yansıttığı gözlemlenir.
Sovyetler’de konut sorununa devlet eliyle üretilen yanıtlar üzerinden Marksist
yönetimin politikaları rahatlıkla okunabilir. Devrimin ilk dönemlerinde üretilen komün
konutlarında halkın özel alandan yoksun oluşuna tepki gösteren Konstrüktivistler
tarafından komün yaşamına daha elverişli çözüm önerileri geliştirilmeye başlanır
(Jular, 2015:29). Moisei Ginzburg’un dönemin konutlarına göre lüks sayılabilecek
Narkomfin binası, aileye özel birimler barındırdığından ve ayrıca bir köprü ile ana
yapıya bağlanan kütlesinde komünal hacimleri de sunduğundan bu sisteme yönelik
nitelikli bir örnektir (Şekil 3).

Şekil 3: Narkomfin binası görünümü, Moskova, 1930;
MoiseiGinzburg (URL- 3)

Lenin’in ölümüyle iktidara gelen Stalin modern üslupları reddeder, yönetimi
bürokratikleştirir ve Marksist öğretiden saparak, eşitlikçi olması gereken devletin bir
kısım memurlarına yönelik ayrıcalıklı konutlar inşa ettirir. Mimar Arkady G.
Mordvinov’un başında bulunduğu bir ekip tarafından Moskova’da tasarlanan Gorky
Sokağının, dönemin kapitalist ülkelerindeki alışveriş caddelerine benzer görünüşü bu
anlayışını örnekler niteliktedir (Şekil 4). Stalin bunun yanında sosyalizmin
mimarlığının Çarlık Rusya’sının üsluplarınca tanımlaması gerektiğini de savunur ve
mimari üzerindeki etkisinden dolayı bu döneme Stalinist Mimari ismi de verilir.
Gökdelen inşa edilecek değerde arazi bulunmamasına rağmen üretilen ve Gotik ile
Barok mimari üsluplardan izler taşıyan gökdelen yapısı Kudrinskaya Ploshchad (Şekil
5), Stalin’in mimari anlayışına yönelik örnek olarak verilebilir (Çalışlar, 1999:53;
Castillo, 2007:113-132).
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Şekil4: Gorky Sokağı, 1950, Moskova (URL- 4)

Şekil
5:KudrinskayaPloshchadg
örünümü Moskova, 1952;
MikhailPosokhin (URL- 5)

Stalin’in ölümüyle iktidara geçen Nikita Khrushchev, Stalinist mimariyi kullanışsız ve
kaynakların israf edildiği bir üslup olarak tanımlar ve Stalin’in ket vurduğu modernist
karaktere de izin verir. Komün konutlarının sürdürülemez olduğunu da belirten
Khrushchev, her aileye özel konut inşasını önerir ve bunu panel evler olarak
tanımlanan (Şekil 6), malzemelerin fabrikadan çıktığı gibi kullanıldığı büyük ölçekli
konut projeleriyle gerçekleştirmeyi dener (Hatherley, 2015:91-148).

Şekil6: SevernoeChertanovomikrorayon,
Moskova(URL- 6)

Konutun iktidar değişimlerinde inişli çıkışlı bir grafiğe benzetilebilecek gelişimi
bahsedildiği şekilde açıklanabilirken, Marksist devletin halkı manipüle etmek için
kullandığı ikinci mimari tipoloji olan işçi kulüpleri, yasaklanan dini faaliyetlerden doğan
iktidar zafiyetinin yerini doldurması umuduyla, Sovyet insanının politik eğitimini
sağlamak, fiziksel sağlığını geliştirmek ve kültürel ihtiyaçlarını üretmek amacıyla
propagandist bir tavırla kullanılır. Bu nedenle Marksizm’in mabetleri olarak da
tanımlanırlar (Bokov, 2017:411). Başlangıçta yasaklanan dini ve kültürel
faaliyetlerden arta kalan yapılarda işletilmeye çalışılan işçi kulübü fonksiyonu,
sonraları Konstrüktivistlerin etkin olduğu erken devrim döneminde tasarlanmaya
başlanan işçi kulübü binalarına taşınmıştır. Konstantin Melnikov’un Rusakov İşçi
Kulübü bu olguya kusursuz bir örnek oluşturur (Şekil 7).
Dönemin kulüplerinde sağlanması gereken standartları yansıtır nitelikte olan Rusakov
1929’da Moskova’da inşa edilir. Kütlesiyle dişli çarkını andıran yapı bu özelliğiyle
emeği de simgeler. Rejimin propagandasının yapıldığı mitinglerde kullanılmak üzere
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esneklikle eklemlenebilen oditoryumlar, kadınlardan da çalışma hayatında
yararlanmak amacıyla yemekhane, Sovyet insanının fiziksel özelliklerini geliştirmek
amacıyla spor salonu, kültürel propagandanın yapıldığı sinema, sergi salonları ve
atölye alanları yapının temel işlevleri arasındadır (Konstantin Melnikov's Rusakov
Club, b.t.).

Şekil 7: RusakovWorkers Club görünümü,
Moskova, 1927-29 (URL- 7)

Çoğulcu Yönetimlerde Mimari
Çoğulcu sistemlerde mimari ve yönetim etkileşimine bakacak olursak, Kışlalı’nın bu
yönetimleri tarihsel gelişim aşamalarına göre siyasal ve sosyal demokrasi olarak
tanımladığı görülür (Kışlalı, 2010:100). Tekilci sistemlerden farklı olarak bu
sistemlerde yasalarla korunan bir muhalefet hakkının ve eleştiri özgürlüğünün
bulunuşu, özgürleşimci politikaların üretilmesini ve çeşitliliğin artmasını sağlamış, bu
durum ise mimarinin gelişimini olumlu yönde etkilemiştir.
Bu diyalektik ortam ve çeşitlilikten dolayıdır ki demokrasinin yapısı olarak
tanımlanabilecek bir yapı tipi bulunmasa da bu sistemin uygulandığı ülkelerde mimari
üzerinden eşitlik, özgürlük, devletin hesap verebilirliği gibi rejim politikalarının
simgesel olarak yansıtılmasına sıklıkla başvurulmuştur. Bu yönetimlerde en etkin
yapılar ise tiyatro türevleri ile kamusal mekân türevleri olmuştur. Öyle ki tiyatronun
Atina demokrasisini üreten mekân tipi olduğuna dair söylemlere bile rastlanmaktadır
(Burian, 2009). Tiyatronun yanında Yunan agorası da Aristoteles’in belirttiği üzere
kişilerin özel alanı dışında saldırgan davranışlardan vazgeçerek uzlaşma arayışına
yatkın oldukları argümanının deney alanı kabul edilerek, kamusal mekânın prototipi
olarak kabul edilmiş ve tasarlanmış açık alanlar demokrasinin sürdürülebilirliğine
katkıda bulunmuştur (Sennett, 1998:18-20).
Antik Yunan’dan sonra mimarlık ve demokrasi etkileşimi fikrine, 18. ve 19. yüzyılda,
özellikle Amerika’da, Thomas Jefferson’ın söylemlerinde rastlanmaktadır. Ülkesini
bağımlılıktan kurtaran Jefferson, mimarinin de bu etkiden kurtulması gerektiğini
savunmuş ve Antik Yunan, Roma Cumhuriyet ve Rönesans dönemi mimari
üsluplarının demokrasinin üslupları olduğunu, Amerikan mimarisinin de artık bu
üsluplarla tanımlanması gerektiğini savunmuştur. Jefferson bu anlayışını, tasarladığı
Virginia Academic Village projesini (Şekil 8) eğitim gören bireylere özgürleştirici bir
mekân olarak sunmak amacıyla parçalı biçimde ve açık bir meydan etrafında
tasarlayarak ve projede klasik dönem ve Rönesans öğelerini kullanarak yansıtmıştır
(Bleeckere, 2007:16-17; Roth, 2015:546-548).
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Şekil 8: Virginia AcademicVillage görünümü,
1826; Thomas Jefferson (URL- 8)

Jefferson’ın bu mimari anlayışına yönelik bir muhalefet, Amerika’nın kültürel alanda
özgünleşmesi gerektiğini savunan Transcendentalism hareketiyle gerçekleşmiştir. Bu
kültür hareketin mimarideki öncüleri ise Louis Sullivan ve Frank Lloyd Wright
olmuştur. Ferdinand Peck’in Sullivan’a zengin ve yoksulun bir arada
deneyimleyebileceği eşitlikçi bir tiyatro mekânı olarak tasarlattığı Chicago Auditorium
binası klasizmden erken kopuşun gözlemlenebildiği binalardandır (Şekil 9). Mekânda
localar azaltılmış, lüks malzemeler kullanılmış ama bilet ücretleri azaltılarak yoksul
bireylerin de bu görkemli etkiyi deneyimleyebilmeleri amaçlanmıştır (Ockman,
2011:65; Uechi, 2013:5, 47-51).

Şekil 9: Chicago Auditorium binası görünümü,
1885;Louis Sullivan, Dankmar Adler (URL- 9)

Hareketin diğer öncüsü olan Wright ise Emerson’dan ve yanında çalıştığı
Sullivan’dan da etkilenerek, yapının inşa edildiği coğrafya ve kültürü yansıtması
gerektiğini savunan organik mimari fikri üzerinden demokrasinin mimarisini ürettiğini
iddia etmiştir. Ona göre yapı organik olduğu sürece yapıldığı kültürü yansıtır ve
dolayısıyla Amerika’da inşa edilen organik bir yapı demokrasinin yapısıdır. Çevrenin
bir parçası niteliğinde olan ve parça bütün ilişkisiyle parça olan bireyin demokratik
devleti oluşturduğuna dair ideolojik bir simgelem de içeren Taliesin West yapısı (Şekil
10), Wright’ın bu anlayışının okunabildiği iyi bir projesi olarak nitelendirilebilir
(Ockman, 2011:65; Uechi, 2013:132-144). İronik olan ise bu binanın gerçekte halka
açık bir bina olmamasıdır. Dolayısıyla burada Ockman’ın bir zorlama yaptığı da
düşünülebilir.
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Şekil 10:Taliesin West görünümü, Arizona,
1937; Frank Lloyd Wright (URL- 10)

ABD’de bu gelişmeler yaşanırken 1. Dünya Savaşı sonrasında, politikaları sosyalizm
ve demokrasinin bir sentezi olarak yorumlanabilecek sosyal demokratlar Avrupa
ülkelerinde iktidara gelmeyi başarırlar. Mimari etkinlikleri ise Marksist
yönetimlerdekine biçimsel olarak benzer nitelikte ve konut ile işçi kulübüne
benzetilebilecek halk evleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Sosyal demokrasi anlayışı
konutta ‘Her bireye nitelikli, ferah ve ışık alabilen bir konutun sağlanması kültürel bir
gerekliliktir’ söylemi açıklanabilir ve 1925- 1934 yılları arasında üretilen 60.000 sosyal
konuttan biri olan Viyandaki Karl Marx Hof ile örneklenebilir (Şekil 11).
Stockholm’deki Folket Hus (Şekil 12) ise bir halk evi olarak aslında sosyal
demokratların propagandalarını gerçekleştirdikleri konferans salonları, atölyeler ve
sergi alanlarının bulunduğu bir merkezdir (LaCombe, 2009:12-13; Hatherley,
2015:16-17).

Şekil 11: KarlMarxHofgörünümü, Viyana,
1930; Karl Ehn (URL- 11)

Şekil 12: Stockholm FolketsHus görünümü,
1960; SvenMarkelius (URL- 12)

Demokrasinin yakın tarihsel süreçte gerek simgesel ve gerekse uygulama olarak
yansıtılışı mimarlıkta etkin biçimde şeffaflık ideolojisi olarak adlandırılabilecek bir
yöntemle de gerçekleştirilmektedir. En azından savı budur: Kamu yapılarında
kullanılan şeffaflığın, devletin işleyişini halk tarafından denetlenebilir kıldığı ve bu
durumun antidemokratik uygulamaları engelleyebileceği inancına dayanmaktadır
(Gür, 2006:42-43; Wainwright, 2011:48-49). Bu tip ideolojik bir amaçla üretilen yapı,
simgesel bir demokrasi aktarımı taşımasının yanında, demokratik rejimin işleyişinin
kullanıcı tarafından deneyimlenebileceği somut bir mekân da sunar.
Yöntemin öncü kullanıcılarından Norman Foster’ın, 1894’de inşa edilip üç rejime
tanıklık eden Reichtag Alman Parlamentosuna yönelik tasarladığı renovasyon projesi
bu anlamda örnek olarak verilebilir (Şekil 13a). Foster yapının iç mekânını açarak ve
ön cephesinde şeffaf yüzey kullanarak meclis salonunun buradan bile görülebilmesini
48

YAKIN MİMARLIK DERGİSİ – Nisan 2019 Cilt:2 Sayı:2
JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE– April 2019 Volume:2 Issue:2

amaçlar. Yapının 2. Dünya Savaşında yıkılan kubbesi yerine modern bir kubbe
tasarlar (Şekil 13b). Bu kubbe kamusal bir seyir terasıdır; meclis salonunun direkt
olarak üstünde bulunur ve halkın işleyen demokratik süreçleri gözlemleyebildiği
demokratik bir mekân olarak yorumlanır. Ancak halkın işleyen sisteme bir müdahalesi
söz konusu değildir ve hatta salon kubbeden zorlukla görülür. Ama temsili
demokrasinin işleyişinin yapı üzerinde simgesel olarak nasıl yansıtılabileceğine dair
bir önermedir (Barnstone, 2005:1-26).

Şekil 13a:ReichstagYeniAlmanParlomentosu
görünümleri, Berlin, 1999 (URL- 13)

Şekil 13b:ReichstagParlomentosu
kamusal kubbesi (URL 13)

Geri Kalmış Ülke Sistemlerinde Mimari
Geri kalmış ülkelerin sisteminden bahsedilebilir mi konusu pek tabii ki tartışılabilir bir
konudur. Yine de Kışlalı’nın sınıflandırmasındaki son kategori olan geri kalmış ülke
sistemlerinde mimari ve yönetim etkileşimine bakacak olursak, öncelikle bu
kategorideki ülkelerin geri kalmışlığının nedeninin ekonomik yetersizliklerden ve
demokrasiyi tarihsel bir süreç olarak değil de tepeden inme bir biçimde uygulamaya
başladıklarından dolayı geçirdikleri tek parti dönemleri ve askeri darbe
dönemlerinden kaynaklı siyasi çalkantılardan kaynaklandığı görülür. Türkiye,
Hindistan, Brezilya ve Yunanistan gibi ülkeler, aksamalar dışında, bu kategorideki
demokratik sistemlerini zamanla geliştirebilen şanslı ülkelerden olmuş ve çoğunluğu
Afrika ülkesi olmak üzere şanssız diğer bir kısım ise demokrasi yerine tekilci
sistemlere doğru yönelmişlerdir (Kışlalı, 2010:125-127).
Demokratik sistemlerini aksamalı ve gecikmeli de olsa geliştirmeye çalışan ülkelerde
yaşanan bu siyasal ve ekonomik çalkantılar mimari biçimlenişlere de yansımıştır. Bu
yönetim durumu ve mimariye yansımaları 1923’te ve 1947’de emperyalist işgallerden
kurtulup, tek partili bir dönem yaşamış ve sonra parlamenter sisteme geçmiş olan
Türkiye ve Hindistan örnekleri üzerinden incelenebilir.
Mimari ve yönetim etkileşimi ve mimaride yeni kimlik yapılanması her iki ülkede de
benzer biçimde gerçekleşmiştir. Türkiye’de kurucu lider Atatürk ve Hindistan’da
Pandit Nehru, emperyalist işgalinden kurtardıkları ülkelerinin çağdaş ülkeler
seviyesine gelmesi adına, başkentleri olan Ankara’yı bir yarışma sonucu Harmen
Jansen’a ve Chandigarh’ı ise ilk olarak Albert Mayer’e ve sonra Le Corbusier’e, yani,
modernist mimarlara planlatmışlardır. Modern planlamayla birlikte modern mimari
karakterin de teşvik edildiği başkentlerde modern resmi yapılar inşa ettirilmeye
başlanmıştır. Türkiye’den bu duruma örnek olarak Şevki Balmumcu’nun belirgin
modern öğelere sahip Ankara sergi holü yapısı (Şekil 14) verilebilirken, Hindistan’dan
modernist öncü Le Corbusier’in tasarımı olan Chandigarh meclis binası verilebilir
(Şekil 15). Devletler ve liderler bu politikalarıyla ülkelerinin uluslararası alanlarda
temsilini ve kabulünü liberalizmle bağlantısı olan modernist mimari karakter ile
sağlama amacı gütmüşlerdir (Ching, Jarzombek ve Prakash, 2017:741,756-758;
Bozdoğan ve Kasaba, 2010:67-68).
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Şekil 14: Ankara Sergi Holü Görünümü,
1934; Şevki Balmumcu (URL- 14)

Şekil 15:ChandigarhPalace of Assembly
görünümü, 1963; Le Corbusier (URL- 15)

Modern karakterin yanında her iki ülkede de mimaride modern tavırla sürekli olarak
çatışma halinde bulunan bir ulusalcılık tavrı ve üslubu var olmuştur. Görüşleri
mimarinin serbest mimarların görüş ve tercihleri tarafından değil, bizzat devlet
tarafından tanımlanması ve yönlendirilmesi gerektiği şeklindedir. Milli görüşün mimari
uygulamaları ülkenin geçmiş üsluplarının canlandırmacı biçimde mimaride
kullanılması şeklindedir. Türkiye’den bu tercihe Sedat Hakkı Eldem’in Osmanlı ve
Selçuklu mimarisinden izler taşıyan İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
yapısı (Şekil 16) örnek verilebilirken Hindistan’dan J.K. Choudhury ve Gulzar Singh’in
tasarladığı, Budist mimarinin izlerini taşıyan Ashok Hotel yapısı (Şekil 17) örnek
olarak gösterilebilir (Mand, 2013:68-69; Al, Sağsöz, Sarı ve Şen, 2014:944-945).

Şekil 16: İstanbul Üniversitesi Fen ve
Edebiyat Fakültesi, 1943; Sedat Hakkı
Eldem (URL- 16)

Şekil 17: Ashok Hotel, New Delhi, 1955;J.K.
Choudhury ve Gulzar Singh (URL- 17)

Çatışma ortamının yanında her iki ülkede de sentez mimarlığı gerçekleştiren Seyfi
Arkan gibi mimarlar da bulunmuştur. Arkan, döneminde ne katı bir modernist ne de
katı bir ulusalcı olarak tanımlanmaktadır (Gürel ve Yücel, 2007:52). Oysa Seyfi Arkan
ülkenin ilk modernist mimarıdır (Gür ve Durmuş, 2017:78). Arkan’ın modernist
anlayışını açıklamak adına örneklenebilecek olan Florya Köşkü yapısı (Şekil 18)
Atatürk’ün özel kullanımına yöneliktir ve açılan bir yarışmayla elde edilmiştir. Yapı bir
halk plajındadır, dolayısıyla liderin halk ile birlikte vakit geçirebilmesinin önünü açar
ve Osmanlı devlet geleneğindeki yöneten ve yönetilen arasındaki hiyerarşi duvarını
da yıkar niteliktedir. Özetle denebilir ki bu yapı sayesinde mimarlık üzerinden
demokratik devrim halka aktarılmış ve tanıtılmıştır. Yapının modernist karakteri sade
cephesi, şerit pencereleri, serbest planı ve iç- dış ilişkisi özellikleri ile kolayca
gözlemlenebilecek niteliktedir. Bir iddiaya göre Osmanlı su hamamlarından
esinlenerek su üzerinde inşa edilişi de bir sentez ürünü olduğunun göstergesidir
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(Akcan, 2005:44-46). Ama bu tavrını modernist bir cesaret ve öne çıkma isteği olarak
yorumlamak daha doğrudur.

Şekil 18: Florya Köşkü, İstanbul, 1935 (URL- 18)

Geri kalmış ülke sistemlerinde bahsedildiği üzere askeri yönetim dönemleri de
yaşanmıştır. Bu dönemlerde kültürel bir meşruiyet aracı olarak mimarinin kullanımına
ihtiyaç duyulmamıştır, kaldı ki silah bütün meşruiyeti sağlar güçtedir. Bu durum her
alana olduğu gibi mimariye de zarar vermiştir. Baskının katılığı nedeniyle bir mimari
üslup oluşturulamadığından verilebilecek bir örnek de bulunmamaktadır. Brezilya’da
yaşanan 1964 darbesi sonrası Oscar Nieymer’in meclis yapısının önündeki tanklar
(Şekil 19) bu rejimlerin yaşandığı ülkelerdeki durumu özetler nitelikte yorumlanabilir.
Diğer yandan, regresyon dönemleri yaşayan, tek adam yönetimlerine özlem duyan,
parlamentonun ve temsili meclisin yok sayıldığı kimi ülkelerde çoktan seçmeli
postmodern tarzların absürt bireşimlerinin mimarlıklarını kirlettikleri de
gözlemlenmektedir.

Şekil 19: Brezilya Ulusal Meclis Binası 1964 darbesi sonrası bir
görüntü, Brasilia (URL- 19)

Mimarlıkta Anarşi
Peki devletlerin bu gücüne rağmen mimarlıkta anarşist bir tavır var olabilmiş midir?
Öncelikle bir tanım yapmak gerekirse anarşizm, devletin bütün biçimlerine ve
hiyerarşik örgütlenişlerine karşı olan, kelime kökeni ‘yöneteni olmayan’ anlamına
gelen bir teoridir. Teori örgütlenmeye karşı değildir ve aksine insanların devlet
olmadan da hiyerarşisiz ve halk tabanından gelen doğal dalgalarla toplumsal yapıyı
sürdürebileceğini savunur. Devletin gereksiz bir organ olduğunu düşünmenin yanında
sınıf iktidarını ortadan kaldırmayı, cinsiyet ilişkilerini reformdan geçirmeyi ve kültürel
etkileşimi dengelemeyi de amaçlar. Klasik dönem anarşistleri bu amaçların devrim ile
devletin yıkılarak küllerinden doğan bir toplum biçiminde gerçekleştirebileceğine
inanmışlardır. Ancak modern dönem anarşistleri devletin devrimle ortadan
kaldırılamayacak bir davranış biçimi olduğunu belirlemiş ve devrim yerine isyan ile,
devlete alternatif davranış biçimleri geliştirme yöntemlerini savunmuşlardır.
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Anarşizm, Fransa’da 1871 Paris komününde ve İspanya’daki 1936- 1939 iç savaş
döneminde kısmen denenmiş ve devlet organları tarafından ortadan kaldırılmış olsa
da, anarşistlere göre anarşi günümüzde de devletin politikalarına rağmen, doğrudan
eylem, karşılıklı yardımlaşma, kendiliğinden düzen teorisi ve kolektivizm gibi
uygulama ve düşüncelerde hâlihazırda bulunmaktadır (Ward, 2000:19; Goldman,
2013:12-15; Woodcock, 2014:523; Kropotkin, 2016). Mimaride de bu uygulama ve
düşünceler arandığında, aslında anarşinin mimaride de ‘rağmen’ var olduğu ilk olarak
katılımcı tasarım yönteminde tespit edilebilir.
Mimarlıkta katılımcı tasarım yöntemi, kullanılan ve tasarlanan mekânın kesişimindeki
işbirliği alanında mekân üretimi olarak tanımlanmaktadır (Hacıalibeyoğlu, 2014). Bu
bağlamda yöntem, devletin dayattığı mücadeleci ve merkezileştirici mimari ve mimar
algısını pratikte kırar ve bireyin kendi çevresini düzenlemede kararlar almasını ve
düzenlemeye katılabilmesini sağlayarak bireye çevresini benimsetir. Kapitalist
üretimin yabancılaştırıcı etkilerini kırarak bireyi doğrudan eyleme, karşılıklı
yardımlaşmaya ve kolektiviteye teşvik eder. Bu yöntemde mimar, tasarım sürecine
kullanıcıları da katarak hiyerarşisinden ödün vermiş olur ve anarşist bir eylemde
bulunur. Bu bağdaşmalar sonucunda ise mimaride katılımcı tasarım, anarşist bir
yöntem olarak yorumlanabilir.
Mimaride katılımcı tasarımda ilk olarak bahsedilmesi gereken öncülerden
Habraken’in (1972) pratik yaklaşımıdır. Yapıyı destek elemanları ve diğer dolgu
elemanları olarak ikiye ayıran Habraken, destek elemanlarının yapı işlerindeki
otoriteler tarafından sağlandığı, dolgu elemanlarının ise kullanıcı bireyler tarafından
tamamlanabildiği bir katılımcı yapı üretim yöntemi önermiştir. Bu önerisinde kullanıcı
tarafından değiştirilebilir ve ‘öngörülemez’ bir yapı üretim yöntemini tanımladığını
belirtmiştir. Bu bağlamda kullanıcıya kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir tasarım
sunmanın yanında, kullanıcının çevresi ve konutu üzerinde kontrolünü de sağlamayı
amaçlamıştır (Habraken, 1972).
Habreken’in yaklaşımının uygulandığı ve hatta bir adım daha ileri taşındığı, yapılar
kadar izlenilen politikaların da önemli sayılabileceği Walter Segal ve Colin Ward’ın
üretimi olan 1976-86 tarihli, Londra’daki Walters Way ve Segal Close projeleri bu
anlayışa örnek olarak verilebilir niteliktedir (Şekil 20a ve b). Konut sorununa yanıt
olabilmesi amacıyla katılımcı tasarım ve DIY yöntemiyle konutlandırmayı amaçlayan
projede başlangıçta yerel yönetim yöntemi kullanmak üzere ikna edilir. Projede
kullanıcı olarak yer alacaklar devletin konutlandırma listesinden seçilir ve üretilecek
konutların kolektif sahipleri olacaklarına dair bilgilendirilirler. Segal katılımcılığı
başlangıçta bir danışman rolü üstlenerek tasarım aşamasında kullanıcılarla birlikte
tasarım yaparak sağlar. Herkesçe anlaşılabilecek ahşap yapı üretim tekniği olan
kendi ‘Segal Metodunu’ inşada kullanarak, daha önceden ücretsiz inşai teori dersleri
almaları sağlanmış olan kullanıcıların yapımda da katılımcı olabilmelerini sağlar
(Gierszon, 2014). Mimar burada bilgisel otoritesini korumuş ancak hiyerarşisinden
ödün vermiştir. Kullanıcı ise aynı zamanda yapıcı olduğundan, ihtiyacı olan mekânı
inşa edebilmiş ve çevresini benimseyerek konutta kontrolünü sağlamıştır.
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Şekil20a: WaltersWaykompleksi vaziyet görünümü
(URL- 20)

Şekil 20b: WaltersWay yapı
görünümü (URL- 21)

Mimarlıkta anarşi, kapitalist kentleşme karşıtı alternatif şehirleşme öneren
hareketlerde de tespit edilebilir. Anarşist görüşe göre kentsel gelişim teorisi mekânın
kapitalist bir tanımıdır; şehri kimliksizleştirir ve ticari bir meta haline getirir. Kapitalist
şehre hizmet eden mimari üretimlerin ise insanların yararı için üretildiği vurgulanır
ancak yarar vurgusu bir hedef şaşırtmadan ibaret olup bu gibi mekânlar insanlar
olmadan, insanlara karşı ve yönetenlerin çıkarlarını korumak amaçlı bir araç olarak
geliştirilirler (Ward, 2000:70-71; Bookchin, 2017:314-315).
Anarşist karakterden izler taşıyan nitelikte örneklenebilecek şehirleşme
yaklaşımlarından ilki Ebenezer Howard’ın, büyük oranda anarşist öncüllerden Pyotr
Kropotkin’in tarım ve endüstrinin yakınlaştığı ve emeğin bu iki alanda bölündüğü;
yerel idare, desentralize sanayi, nüfus ve sermaye önerdiği ‘Tarlalar, Fabrikalar ve
Atölyeler’ kitabından esinlenerek 1902’de tasarladığı Garden City modelidir (Şekil
21a ve b). Howard’ın Garden City’si benzer biçimde desantralize ve yakınlaştırılmış
tarım ve endüstri önerisini barındırır (Clark, 2003:89-90; Kropotkin, 2014:185).
Modelde idari örgütlenme yereldir ve herhangi bir yerde toplanabilecek biçimde iş
birliğine dayalıdır; görevleri ise tekelleşme ve gereksiz mücadeleyi engelleyerek
üretimi eşit dağıtmaktır. Toprak kente aittir. Howard’ın modeli bütün bu yönleriyle
anarko- komünist bir tavırdadır ancak yeni şehirlerin üretiminde yine de merkezi bir
yönetimi gerekli görür. Modelin denemeleri, Londra’daki Lechworth’de 1905’de ve
Welwyn’de 1919’da gerçekleşir. Ancak denemeler, modelin merkezi yönetimi olarak
nitelendirilebilecek olan finansörlerinin diktasına dönüşerek başarısız olurlar(Clark,
2003; March, 2004).

Şekil 21a: Garden City diyagramı
(URL- 22)

Şekil 21b: LechworthGarden City görünümü
Londra, 1904- 05; BarryParker ve
RaymondUnwin (URL- 23)
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Bu anlamda verilebilecek ikinci örnek ise Frank Lloyd Wright’ın 1930’ların
Amerika’sında yaşanmış olan ‘Büyük Buhran’ kriz ortamında belirginleşen kapitalist
şehirleşmenin olumsuzluklarına yanıt olabileceğini düşündüğü Broadacre City
modelidir (Şekil 22a ve b). Wright, modelinde Howard ve Kropotkin gibi desantralize
nüfus ve yakınlaşmış sanayi ile tarım üretimi önerisi yapmıştır. Her aileye 4 dönüm
toprağı ücretsiz olarak sağlamayı planlayan Wright, her birim tasviri kendine yeterli
olarak sanayi, tarım, sosyal donatılar, eğitim ve konut işlevine yönelik yapıların
bulunduğu bir planda tasarlamıştır. Modelde merkezi yönetim zayıflatılmış ve
yalnızca kaynakların dağıtımından sorumlu tutulmuştur. Bunun yanında yerel yönetim
vurgusu yapılmış ancak o da merkezi olmayan bir konumda yüksek bir yapıya
yerleştirilmiştir (Nelson, 1995).

Şekil 22a: Broadacre City şeması
(Grabow, 1977)

Şekil 22b: Broadacre City modeli (URL- 24)

Mimarlıkta anarşi, mimarlıkla ilişkili sanat ve düşünce hareketlerinde de tespit
edilebilir niteliktedir. Alman anarşist Max Stirner’in isyan sonucu oluşacağını
düşündüğü bireyci anarşizm toplumu görüşünden etkilenerek, 1957 yılında kurulan
Sitüasyonist Enternasyonal bu hareketlerden biridir (Ojalvo, 2012). Guy Debord’un
modern kültürü eleştiren ve onu sınıflandırıcı kapitalizmin ürünü olarak niteleyen
konuşması grubun manifestosunu oluşturur. Bu bağlamda hareketin ana hedefi,
modernist tavrın teknokratik hegemonyasını radikal biçimde değiştirmek olarak
belirtilebilir (Ertaş, 2011:9-15; Schrijver, 2011:247-248). Bu amaç doğrultusunda
Sitüasyonistler, insanların kendi çevrelerini bilinçli olarak değiştirebilmesi ve buna her
şeyden önce insanların düşüncelerini manipüle eden mimariden başlanması
gerektiğini öneren ‘Unitary Urbanism’ teorisini geliştirirler ve bu yolda iki bireysel
isyan yöntemi önerirler. İlki olan ‘detournement’ dönemin kültürünün olumlu yönde
değiştirilerek yeni kültürün amaçları doğrultusunda kullanılması şeklinde
tanımlanırken, ikinci yöntem olan ‘derive’ ise şehirde düzenlenen spontane geziler ile
modernist yaklaşımın zarar verdiği kültürel olguların zihin haritalarıyla açığa
çıkarılmasıdır (Schrijver, 2011:250; Ertaş, 2011:29-31; Yarımbaş, 2017).
Hareketin kuruculardan olan Constant Niuwenhuys, bireysel egoizm temelli New
Babylon tasvirinde Sitüasyonistlerin bu yaklaşımını abartarak somutlaştırmayı dener.
Tasvirde insan bütün üretimi mekanize hale getirmiştir; çalışmaktan, mücadeleci
ortamdan, hiyerarşiden kurtulmuş ve yaşamını çevrenin serbestçe mimari üretimine
katılmaya adamıştır. Tasvirde bu bağlamda kalıcı ve tanımlı bir mekân bulunmaz;
tümü dinamik olarak değiştirilebilir. Özel alan bulunmaz ve bütün mekânlar spontane
oluşumların bir labirenti biçimindedir (Heynen, 1996; McDonough, 2008; Ertaş,
2011:41-46), (Şekil 23a ve b).
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Şekil23a: New Babylon
kavramsal planı (URL- 25)

Şekil 23b: New Bablyon model
çalışması (URL- 26)

Mimarlıkta anarşinin tespit edilebildiği diğer bir hareket ise anarşist öncül Proudhon
ve Bakunin’in ‘yıkıcı tutku aynı zamanda yapıcı bir tutkudur’ şeklindeki görüşleri ile
bağdaşır nitelikteki Anarchitecture’dır (Woodcock, 2014:18). Aslında Gordon Matta
Clark’ın 1974’de düzenlenen bir sergisinin adı olan Anarchitecture, zaman içinde
anlam genişlemesine uğrayarak karşıt bir mimarlık teorisi olarak yorumlanır ve teoriyi
benimseyen mimarlarsa kendilerini ‘anarchitect’ olarak tanımlamaya başlar. Anlayışa,
Sitüasyonistlerden de etkilenen Gordon Matta Clark’ın, Vitrivius’un üçlemesine,
modernist işlevselciliğe ve merkezi planlama yöntemlerine sanatsal bir karşı duruş
sergilemek amacıyla binalar üzerinde uyguladığı kesit işlerinde rastlanabilir (Şekil
24a ve b)(Attlee, 2007:18; Heagney, 2008:7-15; Bilir ve Usta, 2012; Görgülü ve
Uluengin, 2014:339-340).

Şekil24a: Day’sEndenstalasyonu,
iç görünüm (URL- 27)

Şekil 24b: DaysEndensyalasyonu
dış görünüm (URL- 27)

Clark’ın işleri gibi diğer Anarchitect’lerin işleri de genellikle enstalasyonlar ve kâğıt
üzerinde mimari üretimler şeklinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda hareketin bir diğer
temsilcisi olan Lebbeus Woods’un, tanımlı mimari üretimlere anarşist bir muhalefette
bulunduğu çizimlerinden biri olan Berlin Free Zone çalışması da örneklenebilir (Şekil
25). Woods’un tasvirlerinde oluşturduğu mekânlar hüküm altındaki şehirlerde bulunan
özgür bölgelerdir. Özgür bölgelerdeki insanların heterarşik olarak örgütlendiklerini
belirten Woods, çalışmalarında dünyanın fiziksel ve siyasal sınırlar olmadan nasıl
görüneceğini radikal biçimde yansıtma amacı taşır. Bu yüzdendir ki Berlin Free Zone,
bir kamu binası üzerindeki aykırı ve özgür bir bölge olarak tasvir edilmiştir
(Ouroussoff, 2008; Molloy, 2013; Görgülü ve Uluengin, 2014:343-347).
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Şekil 25: Berlin FreeZoneillüstrasyonu, 1990; LebbeusWoods
(URL- 28)

Anarşizmde Mimarlık
Bahsedilen anarşist yaklaşımlar mimarlıkta anarşinin devlet etkisine rağmen var
olabileceğine yönelik söylemleri oluştururken, aslında mimarlığın anarşizmde de var
olabileceğine de işaret etmektedirler. Gerçekte anarşist düşünürlerden Kropotkin,
Bookchin, ve Ward’ın efendisiz halklar olarak tanımladığı devletsiz kabile, köy ve
ortaçağ kent topluluklarında da toplumsal bir üretim olarak mimari var olabilmiştir.
Rudofsky bu üretimleri ‘mimarsız mimarlıklar’ olarak da tanımlar ve devletçi bir
yaklaşımla kaleme alınmış mimarlık tarihinde bu örneklere rastlayamadığımızı,
mimarlık tarihinin önemli kişilerin ve hükümdarların ortaya koyduğu binalarla sınırlı
tutulduğunu belirtir (Rudofsky, 1964). Dolayısıyla denebilir ki mimarlığın tanımsal ve
tarihyazımsal bir otoritesi mevcuttur (Tanyeli, 2017:51-55). Bu bağlamda anarşizmde
mimarlık belki de ‘mimarlık’ olarak adlandırılamayabilir. Bunun yanında anarşistlerin
ütopyaya bakışları, ütopyanın başarılı bir şekilde dayatıldığı haliyle herhangi bir
devlet biçimi kadar otoriterleşebileceği yönünde olsa da, ütopya alternatif yaşam
biçimleri sunduğundan hedef yerine bir ideal olarak alındığında nitelikli
kavramsallıklar sunabilir (Ward, 2000:162-163; Marshall, 2013:899-901; Woodcock,
2014:28-29). Bu nedenledir ki anarşist ve sosyalist ütopyaların bazıları bizzat anarşist
teoriye katkıda da bulunmuştur.
Benzer bir yöntemle ütopyadan esinlenerek, mimari biçimlenişlere de idealler
sunabilmek amacıyla anarşist ütopyalardan, örneğin, Dejaque’ın 1854 tarihli
‘İnsanküre’ ütopyasından toplumsal otonom bölgeler fikrine, Morris’in 1890 tarihli
‘Hiçbir Yerden Haberler’ ütopyasından küçüğün ve insanileşmiş olan ölçeğin nitelikli
olduğu fikrine ve Bookchin’in çoğu eserinin bir sentezi olan ‘Ekotopya’ ütopyasından
ise yenilenebilir enerji temelli ekolojik toplulukların yalnızca hiyerarşisiz bir ortamda
mümkün olduğu fikrine varılabilir ve bunların her biri anarşizmde mimari biçimlenişe
dair idealler olarak öne sürülebilir (Morris, 2011; Woodcock, 2014:291-293;
Bookchin, 2017).
Geçmişte ve bugün anarşist topluluklarda anarşist mimari biçimleniş tespit
edilebiliyorsa anarşizmde mimarlığın var olabileceği rahatlıkla öne sürülebilir. Ancak
bunun Rudofsky’nin deyimiyle mimarsız veya tamamen toplumsal bir üretim
biçiminde gerçekleştirilmesi gerekmediğini vurgulamak gerekir. Anarşistler sınıfsız bir
toplum önerseler de, hiyerarşiye dayanmayan bir bilgi otoritesinin doğal olarak
oluşacağını belirtirler ve bunu tek meşru otorite olarak görürler. Otoritenin hiyerarşiye
dönüşmemesi içinse resmi olmayan bir danışmanlık düzeyinde tutulması gerektiğini
savunurlar. Örnek olarak Bakunin, binalar söz konusu olduğunda bir mimara
başvurabileceğini, ancak sonuç ürüne halkın kendi kararları doğrultusunda varması
gerektiğini belirtmiştir. (Marshall, 2003:881; Kropotkin ve Ward, 2014:210; Barclay,
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2017:23-24). Özetle denebilir ki, anarşistler mimarlığın toplumsal olanını olumlarlar.
Bu bağlamda anarşist ortamda mimar ise mekân bilgisiyle, mekânsal danışmanlık
rolü üstlenen kişi olarak yorumlanabilir.
Dolayısıyla mimarlara dayatılan ideolojik öncü rolünün eğitim ile değiştirilmesi
gereklidir. Anarşistlere göre eğitim ise duvarsız gerçekleşmelidir. Genel eğitimin
topluluk içinde verilebileceğini, bilgi birikiminin gerekli olduğu alanlarda ise önceden
tanımlı öğrencisi, öğreticisi, mekânı ve propagandist bir müfredatı bulunmayan,
gerektiğinde toplanan halk akademileri önerilir. Mimarlık bu eğitim yöntemine yatkın
biçimde, olası anarşizm ortamında fiziksel çevre kullanılarak öğretilebilir niteliktedir.
Bilgi birikimi ise halk akademilerinde aktarılabilir niteliktedir (Ward, 2000:95-105;
Woodcock, 2014:475-476; Doucet, 2017).
Böyle özgür bir ortamda yetişecek olan bireyin işinin niteliğinin de artacağına dair
özgürlükçü düşünürler ve anarşistler ortak bir paydada buluşmaktadır. Goldman
merkezileşmeyi sanatın ölüm çanı olarak tanımlarken, Oscar Wilde, toplumun bireyin
ve işlerin en az müdahale altında en iyi gelişimi sağlayacağını belirtir. Hüküm, bireyin
zihnini etkileyen faktörlerden en güçlüsüdür ve ortadan kaldırılması olumlu sonuçlar
doğuracaktır (Marshall, 2003:13-15).
Anarşistler belirleyici olmamak adına ‘şeyleri’ şekillendirmekten kaçınıyor olsalar da,
anarşizm ortamında mimari biçimlenişin nasıl gelişebileceğine yönelik anarşist
teorisyenlerin görüşlerinden çıkarsamalar yapılabilmektedir. Belirtildiği üzere
anarşistler kapitalist kentleşmeye muhaliftirler ve bu ortamın dayattığı ‘büyü ya da
yok ol’ ilkesine karşın küçük olanı ve insan ölçeğini önerirler. Anarşist şehir ise
Richard Sennett ve Colin Ward’a göre mekânda yüz yüze ilişkiyi teşvik eden ve
insanları birbirleriyle karşılaşmak durumunda bırakan bir mimari biçimlenişe sahip
olmalıdır. İnsanlar karşılaşmadıklarında sorunlarını şiddet kullanarak yansıtma
eğilimindedirler ve dolayısıyla izole karakterdeki bir mimari biçimleniş, şiddet kaynaklı
polis gücüne ve hiyerarşiye açık bir oluşumdur (Ward, 2000:75-77; Bookchin,
2017:315, 403).
Anarşistlere göre hiyerarşiye yol açan bir diğer mekân ise, içinde büyük ve merkezi
bir yapının etkin rol oynadığı kurumlardır. Eğitim, tedavi veya cezalandırmanın
yapıldığı kurumlar izole karakterlerdedir ve insanlara önceden verili ilişki biçimlerini
dayatırlar. Bu bağlamda kurumlar siyasal disiplin propagandasının ve hiyerarşinin
üretildiği mekânlardır. Anarşist yaklaşımın kurumlaşmaya karşı önerisi ise
kurumsuzlaştırmadır; yani kurumların sorumluluklarının topluma yayılması,
resmiyetlerinin kırılması, mimari olarak kütlesel katılıklarının parçalanması ve
çeşitliliği, cinsiyet ve yönelim eşitliğini olumlayacak biçimde insanileştirilmeleri
şeklindedir (Ward, 2000:135-150).
Sonuç
Devlet yönetimi ile mimari ilişkisi tarihsel süreçte karşılıklı bir etkileşim biçiminde
gerçekleşmiştir. Bu etkileşimde zamanla baskın taraf olarak etkinliğini arttıran devlet,
var olduğu sürece, var olmasına mekân tanıyan mimarlık üzerindeki etkililiğini de
sürdürecektir. Bu erkin temel amacı mimarlık aracılığıyla hükmetmek olsa da,
etkileşimin biçimi devletlerin yönetim sistemlerine göre değişiklik göstermektedir.
Siyaset bilimci Kışlalı’nın yönetim sistemleri sınıflandırması temel alındığında,
sınıflandırmadaki tekilci sistemlerde devlet etkinliği, hâkim siyasi gücün beğenisi ve
çıkarıyla uyuşan mimari üslubun kullanımıyla güç illüzyonu oluşturularak halkı
manipüle etmede araç olarak kullanması şeklinde gerçekleşmiştir. Buna karşın
çoğulcu sistemlerde muhalefet hakkının bulunuşu mimarinin gelişimini olumlu yönde
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etkilemiştir. Bu yönetimlerde rejimin özgürleştirici oluşunun simgesel aktarımına ve
rejimin işleyişinin deneyimlenmesine olanak tanıyan mimari üretimlere sıkılıkla
başvurulmuştur. Tekilci sistemden çoğulcu sisteme bir geçiş aşaması olarak
yorumlanabilecek geri kalmış ülke sistemlerinde ise eleştiriye açık modern mimari
karakter devlet liderlerince teşvik edilmiş ve uluslararası alanda meşruiyet sağlama
aracı olarak görülmüştür. Bunun yanında tekilci sistemlere öykünerek, mimarlığın
devlet tarafından yönlendirilmesi gerektiğini savunan ulusalcı bir üslup da bu
ülkelerde karşıt bir görüş olarak her zaman var olmuştur. Yaşanan askeri rejim
dönemlerinde ise mimari kullanımına ihtiyaç duyulmamış, silahlar bütün meşruiyeti
sağlar güçte görülmüştür.
Devletin bu etkin varoluşuna rağmen hiyerarşik yönetimlere karşı kökten bir
mücadele halindeki anarşizm, mimarlıkta, anarşist görüşlerden olan karşılıklı
yardımlaşma, doğrudan eylem, kendiliğinden düzen teorisi ve kolektivizm gibi
uygulama ve pratiklerle bağdaşan katılımcı tasarım yönteminde ve kapitalizm karşıtı
kentleşme hareketlerinde pratik olarak; Modernizm karşıtı sanat hareketlerinden olan
Sitüasyonist Enternasyonal ile Anarchitecture’da ise sanatsal üretimler olarak
marjinal yapılanmalar şeklinde tespit edilmiştir.
Anarşizm ortamında mimarlığın mümkün olduğu, söylemlerde sözü edilen anarşist
‘rağmen’ mimarlığı ile olumlanabilecek bir söylemken, tarihte ‘efendisiz’ topluluklarda
mimarlığın tespit edilmesi bu söyleme ciddi bir destek vermektedir. Ancak
günümüzde tarihyazımsal ve terimsel bir otoritesi bulunan ‘mimarlığın’ gündeminde
anarşist mimariyi bir hedef olarak değil de bir ideal olarak yorumlamak daha uygun
olabilir.
Devletsiz halkaların tarihsel süreçte mimarsız mimarlıklar üretmesi anarşizm
ortamında da bu şekilde gerçekleşmesi gerektiği anlamını doğurmamalıdır.
Anarşistler bilgisel bir otorite olduğu sürece otoriteye karşı değildirler; karşı oldukları
durum hiyerarşidir. Mimarlığın toplumsal olanının yanında mimarın da bir mekânsal
danışman olarak varlığı anarşist ideolojiye ters düşmeyecek bir olasılıktır. Bu
bağlamda anarşist bir mimariye ulaşabilmek adına, mimarlara dayatılan ideolojik
önder rolünün anarşistlerin önerdiği duvarsız ve özgür eğitimle değiştirilmesi
gerekmektedir. Hükmün olmadığı bu gibi özgür bir ortamda yetişen mimarın işlerinin
de daha nitelikli yönde gelişeceği pekâlâ öne sürülebilir.
Niteliğin yanında anarşist mimarinin nasıl biçimleneceğine dair yaklaşımlar da
çıkarsanabilir. Anarşist bir şehir, kapitalist şehrin aksine ‘büyü ya da yok ol’ ilkesi
yerine ‘küçük güzeldir’ ilkesini benimseyen, izole olmayıp insanların sorunlarını yüz
yüze görüşmeye iten mekânları barındıran ve tanımlı ilişkileri dayatarak hiyerarşi
oluşumuna
elverişli
ortamlar
sağlayan
kurumların
topluma
yayılarak
kurumsuzlaştırıldıkları bir biçimleniştir.
Anlatılanlar bağlamında anarşist ortamda mimarinin kapitalist biçimlenişe
benzemeyeceği açıkça gözlemlenebilmektedir. Ancak anarşistlerin belirleyici
olmamak adına şeyleri somutlaştırmaktan kaçınıyor oluşları biçimlenişin kristalize bir
halde neye benzeyeceğinin belirlenmesini de olanaksız kılar. Biçimlenişin klasik
anarşistlerin öngördüğü gibi kırsal bir yaşama benzeme zorunluluğu da aslında
bulunmamaktadır. Son sözü anarşist söylemle bağdaştırmak gerekirse somut
biçimlenişler, özgür gelişime ve organik toplumun oluruna bırakılmıştır.
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Özet
Makale kapsamında; Türkiye’de, dini mimarinin en önemli yapı taşlarından olan
Cami’nin, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar incelenmesi amaçlanmıştır.
Mimarlık çevrelerinde sıklıkla eleştirilen, yeni Cami mimarisi arayışları ya da tarihten
referans alan kimi zaman tarihi plan şemalarını betonarme inşa tekniği ile aynen
kopyalayan, alüminyum doğrama ve kaplamalar ile özgün oran ve mimari niteliğini
kaybetmiş güncel cami mimari örnekleri aracılığı ile konu irdelenmiştir.
Cumhuriyet’in başlangıcından 2000’lere kadar devam eden süreci, alt başlıklar
halinde incelemek mümkündür. Tarihler arasında keskin sınırlar olmamakla birlikte
konu, dönemin değişen siyasi ve sosyal şartları, cami ihtiyacının değişkenliği, stil
farklılıkları gibi kriterlere göre; 1923-1950, 1950-1980, 1980-2000, 2000’lerden
günümüze cami mimarisi genel başlıkları altında incelenmiş, İstanbul Esenler
ilçesinde de bu süreçte inşa edilmiş camilerin genel çerçevedeki yeri belirlenmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cami, Cami mimarisi, Güncel cami mimarisi, Cumhuriyet
Döneminde Cami, Taklit camiler.

A Research on Contemporary Mosque Architecture in Turkey:
İstanbul Esenler District Sample
Abstract
Within the scope of the article; In Turkey, the mosque, one of the most important
building blocks of religious architecture, was aimed to be examined from the
foundation of the Republic up to the present day. The issue which the most
frequently criticized architectural circles was scrutinized through contemporary
mosque architecture that based on history, sometimes replicating the historical plan
schemes with reinforced concrete construction technique and lost its original
proportions and architectural features with aluminum joinery and coatings.It is
possible to examine the process which continues from the beginning of the Republic
until the 2000s in sub-headings. Although there are no sharp boundaries between the
1

Bu çalışma YTÜ FBE Mimarlık Tarihi Kuramı yüksek lisans programında yapılan “Türkiye’de Güncel Cami
Mimarisi Üzerine Bir Araştırma; İstanbul Esenler İlçesi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden bir bölümü
içermektedir.
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dates, the subject, according to the changing political and social conditions of the
period, the variability of the need for mosques, and the differences in style; 19231950, 1950-1980, 1980-2000, from the 2000s to the present day, the mosque
architecture was examined under the general headings, in Istanbul Esenler district,
the location in general framework of mosques which built in this process was tried to
be determined.
Keywords: Mosque, Mosque architecture, Contemporary mosque architecture,
Mosque in Republic Period, Mimic mosques.
1. Giriş
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Günümüze Cami Tasarımındaki
Yaklaşımlar”
Camiler mimari açıdan ilk örnek olan Mescid-i Nebevi’den günümüze sahip oldukları
işlevler ve dönemin sanat- mimari kabullerine göre şekillenmişlerdir. Kurulan her yeni
İslam Devleti, kendisinden önce yapılmış camilerle yarışır büyüklük ve güzellikte
camiler inşa ederek devletlerinin gücünü ve İslam dinine bağlılıklarını göstermişlerdir.
Bu devletlerden biri olan Osmanlı Devleti de var olduğu 623 yıllık süreçte devletin
ekonomik ve siyasi gücüne koşut camiler inşa etmiştir. 16. yüzyılda klasik formuna
kavuştuğu kabul edilen Osmanlı Cami Mimarisi devirlere göre üslup farklılıkları
göstermesine karşın temel tasarım ilkesi olarak bir süreklilik oluşturmaktadır. 19.
yüzyıl sonu - 20.yüzyıl başına kadar gelen bu süreklilik Osmanlı Devleti’nin siyasi
varlığının sonlanması ile bitmiştir. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığının sonlanması
sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapılanma aşamasında bir süre Cami
yapımına ara verdiği daha sonra da Cami Mimarisi olarak Osmanlı mimari düzen ve
üslubunu benimsediği görülür. Bu konuda zaman zaman yeni ülkenin hedeflerine
uygun yeni arayışlar olsa da genel kabul Osmanlı Klasik biçimlerinin tekrarlanması
şeklinde olmuştur.
Devletin konuya ilgisi organize bir düzenleme şeklinde olmayınca, yeni yerleşim
alanlarının imar planlarında dini tesis alanı olarak belirlenen büyüklük yükseklik gibi
imar koşulları belirsiz Cami inşa etme konusu Vakıflar, Diyanet ve cami derneklerine
kalmıştır. Bu konuda bir kural belirleyici olmayınca halk cami ihtiyacını giderme
konusunda dernekler aracılığı ile çeşitli çözümler üretmiştir. Dolayısıyla ortaya
özgünlükten uzak, çoğu zaman ihtiyaca yeterince cevap veremeyen, niteliksiz yapılar
çıkmıştır. Çeşitli sebeplerle Cumhuriyet’in modern mimarlık programı içerisinde yerini
almayan cami konusu, günümüzde hala tartışmaları süren bir mimarlık problemi
olmaya devam etmektedir. Günümüz Türkiye’sinde camilerin yüzyıllar öncesinin
mimari kalıplarıyla karşımıza azımsanmayacak sayıda çıkmasının temel nedeni
çağdaş yaklaşımlarla günümüz ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış iyi örneklerin
bulunmamasıdır.
1.1. 1923-1950 Dönemi Cami Mimarisi
Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok yeni kurulmakta olan devletin başkentindeki
kamu kurumlarına önem verilmiştir. 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesi Türk kültür
devrimini de beraberinde getirmiş ve genç Türkiye Cumhuriyeti batılı devletlerin refah
seviyesine çıkmayı hedeflemiştir. Bu hedef, çeşitli alanlarda devrim niteliğinde
yenilikleri gerektirmiştir. Önceki dönemlerde hayatın her alanına etki etmekte olan
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İslam kişisel yaşama indirgenmesi gereken bir inanç sistemi olarak görülmüş ve
Cumhuriyet dönemi sekülerizm önem kazanmıştır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra batılılaşma yolunda ilerlemek için birçok reform
yapılmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yapılan inkılaplar ile batıya
dönük ve laik bir düzen hedeflenmiştir. Bu kapsamda dini alanda ilk düzenlemeler
1924’te başlamıştır. Halifelik ve Şeriat kaldırılmış (1924), Şapka İnklabı gelmiş
(1925), mederese eğitimine son verilmiş (1924), Tekke ve zaviye kaldırılmış (1925),
Rumi takvim yerine Miladi Takvime geçilmiş (1926), Latin alfabesi geçilmiş (1928),
“Devletin Dini İslamdır” hükmü anayasadan çıkarılmış (1928), Kuran’ın meali ve
hutbenin Türkçeleştirilmesi çalışmaları 1931 ‘de tamamlanmış, Ezan’ın Türkçe
okunması kararı alınmış (1932), anayasaya “Türkiye Cumhuriyeti laiktir” maddesi
konulmuş (1937), Yine halkın ilgisini çekmek amacıyla camilerin sağlık ve estetik
açıdan yenilenmeleri önerileri ortaya atılmıştır. Bu önerilerin arasında camiye
ayakkabıyla girilebilmesi, secdeye gitmeden namaz kılmaya imkan veren sıraların
cami içerisinde yer alması, ney, piyano, keman gibi müzik enstrümanlarıyla güzel
sesli müezzinlerin ve orkestraların dini törenlerde kullanılması gibi yenilikler yer
almaktadır (Oral, 1993:58-59).
"Günümüz mimarlığının amacı dine hizmet etmek değil, halka hizmet etmektir.”
(Gürsoy, 2013:241) Behçet Ünsal’ın bu söylemi Cumhuriyet dönemi mimarlığının dini
yapılarla olan ilişkisi hakkında fikir vermektedir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük ölçüde cami yapımına rastlandığı söylenemez.
Mimar Kemalettin Bey’in Bakırköy Kartaltepe Camisi (1914-1924) dışında karşımıza
çıkan önemli örneklerden bir diğeri Çankaya Camii’dir. Ankara yapılandırılırken
günün gereksinimlerine cevap verebilecek bir cami projesi gündeme gelmiş fakat
Mimar Kemaleddin’in tasarladığı “Çankaya Cami”
uygulanmamıştır (Yıldırım,
1981:72). Orijinal projesi kayıp olan bu caminin 6 Mart 1927 tarihli Yeni Ses
gazetesinde bir yayımlanan görselinde anlaşıldığı kadarıyla, Mimar Kemaleddin’in
tasarladığı Çankaya Camii, geleneksel Türk mimarisi etkilerini taşıdığından yeterince
modern görülmemiş ve büyük olasılıkla bu sebeple uygulanamamıştır (Kutlu Divleli,
2011:36). Çankaya Camisi’ne ait herhangi bir görsel materyal bulunamamıştır. Ancak
2009 TMMOB Mimarlar odası Mimar Kemalettiin’i anma programı dizisi
“İmparatorluktan Cumhuriyet’e Mimar Kemalettin (1870-1927)” adlı çalışmada
Yıldırım Yavuz aynı yıllara tarihlendirilen ve geleneksel tasarımda olan dört camiden
(Bandırma Haydar Çavuş Camii (1926), Burdur Tefenni Camii (1926), Bursa
Yenişehir Orhangazi Camii (1926), Kocaeli Karamürsel’de Cami(1925-1927) söz
etmektedir (Yavuz, 2009:133-168). Çankaya Camisi ile aynı zaman dilimine ait olan
Mimar Kemaleddin Bey’in bu cami tasarımlarında, dönemin geleneksel, Klasik
Osmanlı üslubunu benimsemiş Mili Mimari anlayışının hakim olduğu görülür (Şekil 1),
(Şekil 2). Muhtemelen Çankaya Camisi de Mimar Kemalettin Bey’in bahsi geçen cami
projeleri gibi milli mimari anlayışıyla şekillenmiştir.
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Şekil 1: Sağdaki: Bakırköy Kartaltepe Camisi (1914-1924 Ortadaki: Bandırma Haydar Çavuş Camii
(1926), Soldaki: Burdur Tefenni Camii (1926) (Yavuz, 2009:133-168)

Şekil 2: Sağdaki: Bursa Yenişehir Orhangazi Camii (1926), Soldaki: Kocaeli Karamürsel’de
Cami(1925-1927 (Yavuz, 2009:133-168)

Erken Cumhuriyet’te modernleşme hızla devam ederken Mimar Kemaleddin Bey’in
yukarıda bahsi geçen ve hepsi aynı anlayışta tasarlanan camileri dışında 1945’lere
kadar değişik bir cami projesine rastlanılmamaktadır.
ll. Dünya savaşı sonrasında tüm dünyada demokrasi hareketlerinin ön plana
çıkmasıyla Türkiye’de çok partili döneme geçilmiştir. Mimaride yeni arayışların
başladığı bu süreçte 1940-1950 yılları arasında yeniden milli mimari çizgisi 1
belli
olmaya başlamıştır. Bu dönemde, İstanbul Vakıflar baş mimarı Mimar Vasfi Egeli’nin

Sedat Hakkı Eldem’in başlattığı bir dizi milli mimari semineri çerçevesinde bu döneme girilmiştir. Bazı
araştırmacılar bu dönemi ll. Milli Mimari Dönemi olarak da adlandırmıştır.
1
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Şişli Cami’si (1945-1953) öne çıkan bir örnektir. Şişli Camii çok partili hayatın
başladığı, liberalizimin önem kazandığı sürecin ürünüdür.
Mimar Vasfi Egeli’nin Osmanlı Klasik üslubunda tasarladığı Şişli Camii (1945-1953),
Cumhuriyet’in ilanından sonra İstanbul’da yapılan ilk kayda değer büyüklükteki cami
olmuştur. Şişli Cami klasik esaslara göre düzenlenmiş bir mimariye sahiptir. Yığma
sistemle kesme taştan yapılan duvarların üzerinde betonarme kubbeler yükselir. Üst
örtüde Üsküdar Mihrimah Camii’nde görülen merkezi kubbe ve üç tarafını
destekleyen yarım kubbe sistemi uygulanmıştır. Planı açısından Çemberlitaş Atik Ali
Paşa Cami planıyla benzerlik göstermektedir. Egeli’nin yığma duvarlar üstüne
betonarme kubbeler kullanması, ibadet mekanına kullanışlı olmamasına karşın Erken
Osmanlı döneminde çok kullanılan Ters T tipi şema kullanması, iç mekanda
kemerlerin arasına işlevsiz gergiler yerleştirmesi yapıldığı dönemde yoğun eleştirilere
maruz kalmıştır (Duysak, 2000:57-61), (Şekil 3).

Şekil 3: Şişli Camii (Egeli, 1953:169) ve planı (Duysak, 2000:57)

1.2 1950-1980 Dönemi Cami Mimarisi
Bu dönemde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte İslami konulara yönelimler
artmıştır. Demokrat Parti (DP), bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Daha
önceki dönemde Türkçe’ye çevrilen ezanın Arapça’ya döndürülmesi, radyoda dini
program yasağının kaldırılması, eğitime din dersi eklenmesi... vb. çalışmalar bu
kapsamdadır .
1940’lardan itibaren dünyada yaygın olan uluslararası üslubun (International Style)
hakim olduğu mimarlık ortamında, (her ne kadar bu üslubun Avrupa’daki gelişiminde
cami konu dışı olsa da) Türkiye de cami konusunda yarışma projelerinde Mimar
Vedat Dalokay’ın uygulanamayan Ankara Kocatepe Camii projesinde olduğu gibi yer
yer modern örneklere rastlanmaktadır. Diğer taraftan cami yeniden yapım ve
onarımlarını yönlendiren Vakıfların yerel dernekler aracılığıyla inşa edilmesine
öncülük ettiği yapılara bakıldığında; özellikle Osmanlı Klasik dönemini taklit eden
tarihselci bir bakışla tasarlanmış ancak mimarsız ve denetimsiz uygulamalar
nedeniyle niteliksiz malzeme kullanımıyla oranları dolayısıyla geleneksel biçimi
bozulmuş, estetiği yapanın zevkine kalmış örneklerle karşılaşılmaktadır.
1960’lı yılların başından itibaren dönemin siyası şartları değişmiş ancak niteliksiz ve
önceki dönemlerin mimarisine öykünen camilerin yapımına devam edilmiştir. Özellikle
1950’ler ile başlayan köyden kente göçlerin gecekondulaşmayı arttırması, çarpık ve
imarsız kentleşmenin yayılması, darbe sonrası ekonomik bunalım gibi sebepler
yapılan camilerin daha da olumsuz örneklerini beraberinde getirmiştir.
Cami mimarisinin 1960’lı yıllardan sonra özellikle kaçak yapılaşma alanlarında yerel
derneklerin zevki ve yapı anlayışının etkisi altında biçimlenmeye başlamasıyla
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İstanbul-Esenler örneğinde olduğu gibi Türkiye’nin büyük küçük birçok yerleşiminde
sayısız denilecek kadar çok cami yapılmıştır. Yeni kurulan ve kaçak yapılaşan
yerleşim alanlarında yapılan camiler belirli bir üslupta değil daha çok geçmişin
örneklerine benzetilmeye çalışılmış kötü kopyalarıdır.
Vakıfların yerel dernekler aracılığıyla genellikle mahalle arasında yaptığı bu örneklere
bakıldığında; klasik oranlara uygun örneklerin yanında oransız, estetikten yoksun
örneklerle sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Devlet eliyle tip cami projesi uygulaması Osmanlı’nın son döneminde başlamıştır.
Mimar Kemalettin Bey Nezaret’i Evkaf-ı Hümayun1’da çalıştığı dönemde (1909-1919)
çeşitli yerlerde uygulanmak üzere “..…’de İnşa Olunacak Cami Şerifin Projesi” başlıklı
cami projesi bu uygulamanın bir örneğidir (Şekil 4). Prototip cami kare planlı bir
harim, üç bölmeli bir son cemaat yeri ve harimin sağ duvarına bitişik bir minareden
ibarettir. Prototip caminin, planında herhangi bir kubbe izi olmadığından caminin
kubbeli olup olmadığı anlaşılmamaktadır. Cami muhtemelen Bandırma Haydar Çavuş
Camii (1926) gibi kırma çatılıdır (Yavuz, 2009:155).

Şekil 4: Prototip Cami Tasarımı (Yavuz, 2009:154)
Cami mimarisinin işlevden giderek uzaklaşan durumu karşısında neredeyse tarihi
camilerin çoğunun mülkiyeti elinde olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, cemaatçe talep
edilen klasik üslubun oranlarına uygun yapılması amacıyla tip proje uygulaması
başlatmıştır. 1970’lerden itibaren başlayan Vakıflar’ın tip proje uygulaması, mimarlık
ve mühendislik hizmetine ulaşabilme imkanı

Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti, Osmanlı son dönem hükümetlerinde vakıflardan sorumlu
olan bakanlıktır (nazırlık).
1
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olmayan ve cami yaptırmak isteyen hayırseverlerin problemine bir çözüm olarak
ücretsiz bir şekilde sağlamıştır.
Vakıflar cami tip projelerini hazırlarken öncellikle çeşitli kapasitelerde Osmanlı ve
daha önceki dönemlerin mimari geleneği üzerinden çeşitli tipolojiler oluşturmuştur. Bu
tipolojiler ihtiyaca uygun olarak 200, 300, 425, 500, 700, 1500, kişilik kapasitelerde
üretilmiştir. Bunun yanı sıra aşevi, şadırvan, çeşme, mihrap, minber, vaaz kürsüsü,
alem tip projeleri de kurumdan temin edilebilmektedir (Gürsoy, 2014:77-86), (Şekil 5).

Şekil 5: Vakıflar Genel Müdürlüğü cami tip projeleri soldan sağa sırasıyla; 200, 500, 1500 kişilik
(Gürsoy, 2014: 77-86).

1950-1980 seneleri arasındaki dönemde, gelenekten esinlenerek yapılan camilerin
ve Vakıflar’ın tip projelerinin yanında sayılı da olsa dönemin mimari anlayışına uygun
yapılan modern cami örneklerine de rastlanır. Gelenekten kopuk yeni mimari
arayışların peşinde olan bu camiler yapıldığı dönemin cemaati tarafından garip
karşılanmış ve benimsenmemiştir. Çoğu zaman cemaatsiz kalan modernist camilerin
bu durumu ve cemaatlerin şikayetleri Vakıfların derneklerin talebi doğrultusunda
Klasik Osmanlı Cami planlarına uygun tip proje yapımının arttırmasına neden
olmuştur. Bu konuda akla gelen ilk örneklerden biri Kocatepe Camii’dir. İstanbul
Kınalıada Merkez Camii ve Ankara Etimesgut Camii yine dönemin modernist
anlayışla tasarlanmış ve uygulanmış dikkate değer cami uygulamalarındandır.
Yeni cami tasarımı konusunda bu dönem cami projelerinin ulusal yarışmalarla elde
edilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Ankara’nın Yenişehir mevkinin ihtiyacını karşılamak
amacıyla 1957’de açılan Kocatepe Cami yarışması bu yarışmalardan ilkidir. Vedat
Dalokay tarafından hazırlanan modern yaklaşımlı cami projesi yarışmada birinci
seçilmiştir. 1962’de inşasına başlanan bu proje, temelleri dahi atılmışken, geleneksel
formların dışındaki tasarımı nedeniyle tepki görmüş ve uygulanamamıştır. Bu
projenin neden uygulanamadığı detaylı olarak Selim İltuş ve Nazif Topçuoğlu
makalelerinde dile getirmişlerdir (İltuş & Topçuoğlu, 1976:65-73). Dalokay’ın bu
projesi daha sonra yine kazanılan bir yarışma sonucu, Pakistan İslamabad Kral
Faysal Cami (1987) projesinde uygulanacaktır. Bugünkü Ankara Kocatepe Cami
projesi 1967’de açılan ikinci bir yarışmada kabul edilmiştir. Hüsrev Tayla ve Fatin
Uluengin’in tasarladığı proje gelenekten gelen cami mimarisine uygundur.
Süleymaniye Camii’nden esinlenilen cami, 15.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Camii
dış görünüm ve plansal özellikleri bakımından Osmanlı klasik dönem camilerinden
ayırt edilemeyecek bir görünümdedir (Şekil 6).
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Şekil 6: Ankara Kocatepe Cami ilk tasarımı ve sonradan uygulanan proje
(İltuş & Topçuoğlu, 1976)

Malatya Balaban mahallesinde 1960’lı yıllarda yüksek mimar Şerif Ali Akkurt
tarafından tasarlanmış olan Balaban Camii’ (Abdurrahman-ı Erzincani Camisi), bu
dönemin yenilikçi mimari biçimlenmeye sahip örneklerinden bir diğeridir. Beşgen
formda olan planı, yukarıya doğru genişleyen eğimli duvarları, piramidal üst örtüsü ve
beş köşeli bir ok görünümünde olan şerefesiz minaresi camiyi özgün kılan özellikler
arasındadır (Kahvecioğlu, 2010:53). Yanı sıra tasarımda yerel malzemenin
kullanılması, caminin çevresiyle bağını güçlendiren olumlu bir tercih olmuştur. Vedat
Dalokay’ın Ankara Kocatepe Camii projesi uygulanamadığı düşünülürse, bu cami
Türkiye’nin uygulanmış ilk modern camisi olma özelliğini taşıdığı söylenebilir
(Kahvecioğlu, 2010:53), (Şekil 7).

Şekil 7: Balaban Camii (1960?) Abdurrahman-ı Erzincani Camisi) (Kahvecioğlu, 2010).

Bu dönemdeki bir diğer modern yaklaşımlı örnek, 1965 yılında Cengiz Bektaş
tarafından askeriye için tasarlanan Ankara Etimesgut Camii olmuştur. Cengiz
Bektaş’ın askerlik zamanında kendisinden bir cami projesi istenmesi üzerine, 300
kişilik cami askeriyenin sınırlı olanaklarıyla inşa edilmiş ve gerek plan, gerekse kütle
bakımından yenilikçi bir anlayışla ele alınmıştır. Planı düzgün olmayan bir altıgen
formdadır. Tek bir mekandan oluşan harimin aydınlatması gelenekten farklıdır. İç
mekan aydınlatması betonarme duvarlarla - teras çatı arası yatay boşluklar ve beden
duvarlarında bırakılan düşey şerit boşluklarla dolaylı olarak sağlanmaktadır. Yine
gelenekten farklı olarak ele alınan prizmatik minare, ana kütleden kopuk ve
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şerefesizdir. Minare, aynı zamanda kadınlar mahfiline girişi sağlayan merdiven
işlevini de üstlenmektedir. Harim duvarlarındaki yazılar da Arapça değil Latin
alfabesinden oluşmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8: Ankara Etimesgut Camii çizimleri ve bir görünümü (Mimdap, y.y.)

Kınalıada Merkez Camii, 1950’lere kadar İstanbul Kınalıada’da cami bulunmaması
üzerine ada Müslüman halkının isteğiyle 1965 yılında Turhan Uyaroğlu ve Başar
Acarlı tarafından tasarlanmış ve adanın ilk camisi olmuştur. 100 kişilik kapasiteye
sahip olan cami geleneksel camiden modern biçimlenmesiyle ayrılır. Planı düzgün
olmayan bir altıgenden oluşur. Betonarme kabuktan oluşan üst örtü, tepe noktasında
farklı iki kotta birleşen iki yarım piramitten ibarettir. Piramitler arası düşey boşluk cam
ile örtülerek, iç mekan aydınlatılması sağlanmıştır. Beden duvarları ile üst örtü
birleşim hizasında yatay şerit pencereler bırakılmıştır. Minare ana yapıdan bağımsız
olarak ele alınmıştır. Gemilerin seren direklerine benzer bir formda olup aşağıdan
yukarıya daralmaktadır (Eyüpgiller, 2000:62-71), (Şekil 9).

Şekil 9: Kınalıada Merkez Cami çizimleri ve bir görünümü, İstanbul
(Serageldin & Steele, 1996:112-113)
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Projesi yarışma ile elde edilen modernist tasarımlı uygulanmış cami örneği Samsun
Merkez Camii’dir. 1974 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Samsun’da yapılacak bir cami
için yarışma düzenlemiş ve bu yarışma da Vedat İşbilir ve Sevinç Şahin‘in tasarladığı
proje birinci seçilmiş ve uygulanmıştır (Eyüpgiller, 2000:62-71). Ana kütle dev boyutlu
bir kubbe ve kubbenin oturduğu dört kemerden ibarettir. Dört cephedeki kemerlerin
altında kalan düşey boşluklar cam malzeme ile örtülerek iç mekanın ışık alması
sağlanmıştır (Şekil 10).

Şekil 10: Samsun Merkez Camii (Samsun Site Camii) (İsimsiz, y.y.)

Bu bağlamda çalışma kapsamında incelenen İstanbul Esenler ilçesinde,1950-1980
döneminde genellikle Atışalanı Merkez Camii (1950) gibi dikdörtgen plan şemalı
kırma çatılı betonarme mahalle mescitleri veya Esenler Namık Kemal Camii (1966)
gibi tek mekanlı tek kubbeli betonarme cami örnekleri tespit edilmiştir. İç süslemede
ise Osmanlı son dönem bezmesinin devam ettirildiği örnekler çoğunluktadır (Şekil
11), (Şekil 12).

Şekil 11: Esenler Atışalanı Merkez Camii (1950) (Akar, 2018) (İsimsiz, 2018)

Şekil 12: Esenler Namık Kemal Camii (1966) (Akar, 2018) (google earth, 2019)
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1950’lerden itibaren göç almaya başlayan İstanbul Esenler ilçesi’nde nüfusun
artışıyla birlikte yeni yapılan cami kapasitelerinde artışın gözlemlendiği ve bu duruma
koşut olarak kısıtlı bir alana konumlandırılan genellikle iki katlı, kubbeli, apartmanvari
Esenler Yavuz Selim Camii (1974), Esenler Kazım Karabekir Camii (1974), Esenler
Hayırseverler Camii (1974) Esenler Fatih Sultan Camii (1980) gibi devasa cami
kütlelerinin ortaya çıktığı gözlenmektedir (Şekil 13), (Şekil 14), (Şekil 15), (Şekil 16),
(Şekil 17).

Şekil 13: Esenler Hayırseverler Camii (1974) (Akar, 2018) (İsimsiz, 2018)

Şekil 14: Esenler Kazım Karabekir Camii (1974) (solda) (İsimsiz, 2018) (Akar, 2018)

Şekil 15: Esenler Davutpaşa Camii (1975) (sağda) (Akar, 2018)
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Şekil 16: Esenler Yavuz Selim Camii (1976) (İsimsiz, 2018) (Akar, 2018)

Şekil 17: Esenler Fatih Sultan Camii (1980) (İsimsiz, 2018) (Akar, 2018)

1.3. 1980-2000 Dönemi Cami Mimarisi
1980’lerden itibaren Vakıfların cami tip projelerine, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV)
tip projeleri eklenmiştir. Amaç ve nitelik bakımından iki kurumun da bu dönemdeki tip
projeleri aynı kapsamda değerlendirilebilir (Şekil 18). Genellikle klasik dönem plan
şemalarının taklidi biçimindeki yapıların cepheleri de Osmanlı Klasik Dönem
özellikleri göstermektedir.

Şekil 18: Türkiye Diyanet Vakfı cami tip projeleri soldan sağa sırasıyla; 150, 400, 600, 800 kişilik
(Gürsoy, 2014)

Türkiye Diyanet Vakfı hem yurtiçinde hem de yurt dışında pek çok cami yapımına
öncülük etmiştir. Yurtiçinde 3 bin 421, yurtdışında 25 ülke de 100 ‘ün üzerinde cami
yaptırmıştır. TDV’nin Türkiye’de yaptırdığı abidevi nitelikte olan camileri arasında
Ankara Kocatepe Camii (1967-1981), Adana Sabancı Merkez Camii (1998), Konya
Hacıveyiszade Camii (1986-1996) gelmektedir (TDV, y.y.). TDV tarafından yaptırılan
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camilerin genelinde dikkat çekici özellik, klasik Osmanlı mimari üslubunun
korunmasına dikkat edilmesidir (Şekil 19).

Şekil 19: Ankara Kocatepe Camii (1967-81), Adana Sabancı Merkez Camii (1988-98)
Konya Hacıveyiszade Camii (1986-96) (TDV, y.y.)

Türkiye’de 1980’lerden sonra özellikle muhafazakar yönetimlerin etkinliğinin
artmasıyla birlikte cami yapımı için yarışma projelerinin düzenlenmeye başladığı
görülür. Yarışma ile elde edilen cami projeleri arasında 1988’de Mimar Özgür
Ecevit’in birincilik kazandığı ve uygulanamayan Batıkent Toplum ve Gençlik Merkezi
ile İslam Kültür Merkezi yer almaktadır (Eyüpgiller, 2000:62-71). Taksim Meydan
Düzenlemesi Yarışma Projesi (1987) kapsamında birinciliği alan Vedat Dalokay‘ın
önerdiği projede bir cami de yer almıştır. Fakat yönetim değişikliği nedeniyle proje
uygulanamamıştır (Yıldırım Birge, 2015:95-106).
1980’lerin sonuna doğru cami mimarisinde az sayıda da olsa modern yaklaşımlar
karşımıza çıkar. Bunlardan ilki 1983 yılında Kaya Gönençen tarafından tasarlanan
altıgen planlı ve kırık plak üst örtülü Batıkent Camii’dir (Şekil 20). Yine Kaya
Gönençen’in tasarladığı bir değer cami, 1985 yılında uygulanan Ankara Ostim
Camisi’dir. Gönençen’in bu camisi, Batıkent Merkez Camisi ile benzerlik
göstermektedir. Dönemin yenilikçi anlayışıyla tasarlanan cami konumlandığı yere
hakim küçük bir camidir. Camide kare plan tercih edilmiş ve üst örtü betonarme
plaktan oluşmuştur. Cepheler camekan olarak ele alınmış aynı dil iç mekan bölme
duvarlarında da sürdürülmüştür. Minare ana konsept içerisinde bütünlüğü
korumaktadır (Şekil 21). Kaya Gönençen’in bu iki yapısı Vedat Dalokay’ın İslamabad
Kral Faysal Camii çizgisinde olan tasarımlardır.

Şekil 20: Batıkent Cami planı ve görünüşü, Ankara (Haseki, 2006:349-351)
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Şekil 21: Ostim Camii planı ve görünüşü, Ankara (Haseki, 2006:349-351)

1989 yılında Doğan Hasol ve A. Hayzuran Hasol tarafından Eskişehir Organize
Sanayi Bölgesi için tasarlanan cami, dönemin yenilikçi yaklaşımın bir diğer örneğidir.
Piramidal üst örtü sütrüktürü, tepe noktasında sonlanan 20 adet prefabrik taşıyıcı
elemandan oluşmaktadır. Piramit üst örtünün zeminle birleştiği şerit
saydamlaştırılarak iç mekanın ışık alması sağlanmıştır. Narin yapıda olan minare,
ana kütleden kopuk prizmatik bir betonarme çubuk görünümündedir. Caminin ana
işlevi dışındaki yan işlevleri zemin altında çözülerek olası eklerden kaçınılmış böylece
genel görünümde bütünlük sağlanmıştır (Şekil 22).

Şekil 22: Eskişehir Organize Sanayi Camii plan ve görünüşü (Oral, 1993:77)

1980’lilerin sonuna doğru cami mimarisinde yenilikçi yaklaşımların birbirini takip ettiği
görülür. Bunlardan 1989 yılında Behruz Çinici’nin TBMM için tasarladığı Cami,
yepyeni çizgilere sahiptir. Tasarımda benimsenen kriterler: Mimari oranlarda
anıtsallık yerine tevazunun hakim olması, minarenin ağaç gibi doğal bir öğeyle ele
alınması, ibadet saflarının ilk camilerde görülen enine düzende olmasıdır (Şekil 23),
(Şekil 24).
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Şekil 23: TBMM Camii çizimleri ve bir görünümü, Ankara (Haseki, 2006:317)

Şekil 24: TBMM Camii çizimleri ve bir görünümü, Ankara (Serageldin & Steele, 1996:104-107)

Dönemin bir diğer yenilikçi camisi, 1988’de ibadete açılan ve tasarımı Cumhur
Kesinkok’a ait olan Ankara Gölbaşı’ndaki TEK Kampüsü Camii’dir. Tek mekandan
oluşan sekizgen harimi sekiz ayağa oturan ana kubbe örtmektedir. Ayakların
strüktürü cephelerde görünür durumda ve çelik ayakların arası boşluk bırakılarak iç
mekan aydınlatılmıştır. Cephelerde yarım ay formlu pencereler görülmektedir. Kuzey
cephesinin iki ucunda geleneksel formlu iki minare yükselmektedir. Modern malzeme
ile elde edilen bu cami klasik formların etkisini sürdürmüş böylece gelenekle güncel
arasında bir bağ kurma çabasına girmiştir. (Oral, 1993:76-81), (Şekil 25).

Şekil 25: Gölbaşı TEK Camii planı ve bir görünümü, Ankara (Serageldin & Steele, 1996:116)
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Turgut Cansever’in 1991 yılında Antalya’da gerçekleştirdiği cami hem plan hem de
dış görünümde geleneksel tarzda ele alınmıştır. Taş ve tuğla malzeme ile yığma yapı
tekniğinde inşa edilmiştir. Kubbeleri kiremit kaplıdır. Antalya iklimine uygun olarak
kubbelerde havalandırma amaçlı ışıklık-çatı fenerleri bırakılmıştır. Cansever’in
tasarımında, günümüzde sıklıkla rastlanan niteliksiz kopya camileri yerine gelenekseli
yorumlayan bir çaba görülmektedir (Şekil 26).

Şekil 26: Karakaş Camii, Antalya (Akar, 2018)

1980-2000 yılları arasında halktan hayırseverlerin, derneklerin genellikle mahalle
aralarında yaptırdıkları Vakıflar’ın ve Diyanet’in tip projelerinin dışındaki camiler
1950’lerde başlayan ve günümüze kadar devam eden niteliksiz kopyaların devamıdır.
Bu dönemde İstanbul Esenler ilçesine bakıldığında, 1980-2000 arası yapılan
camilerin genel olarak benzer yapım koşulları ve mimari özelliklere sahip olduğu
görülür. İstanbul Esenler İlçesi’nde 1950’lerden itibaren artan göç, ihtiyaca binaen
yapılan Atışalanı Mimar Sinan Camii (1982), Esenler Çiftte Havuzlar Camii (1985),
Esenler Son Durak Camii (1998), Turgut Reis Camii (1997) gibi camilerde
kapasitelerin arttığı ve parsellere sığamayan devasa boyutlara ulaşan, oransız,
apartmanvari cami yapımının devam ettiği görülür. Bu örneklerin çoğunda Atışalanı
Mimar Sinan Camii’nde olduğu gibi üst örtüde birtakım detaylar çözülememiştir (Şekil
27), (Şekil 28), (Şekil 29), (Şekil 30), (Şekil 31), (Şekil 32), (Şekil 33).

Şekil 27: Atışalanı Mimar Sinan Camii (1982) (Akar, 2018)
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Şekil 28: Esenler Çiftte Havuzlar Camii (1985) (Akar, 2018)

Şekil 29: Esenler Zübeyir İbni Avvam Camii (1986) (Akar, 2018)

Şekil 30: Esenler Merkez Camii (1989) (Akar, 2018)

Şekil 31: Cabir Bin Abdullah Camii (1994) (Akar, 2018)
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Şekil 32: Turgut Reis Camii (1997) (Akar, 2018)

Şekil 33: Esenler Son Durak Camii (1998) (Akar, 2018)

1.4 2000’lerden Günümüze Cami Mimarisi
2000’ler ve sonrası şehirlere göçün en yüksek düzeylere ulaşmasıyla birlikte özellikle
şehirlere yeni eklemlenen alanlarda cami ihtiyacı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu
ihtiyacın karşılanması cami yaptıran kuruluşlara yenilerinin eklenmesiyle giderilmeye
çalışılmıştır. Bu kurumların başında Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı,
Mahali Dernekler, Özel veya Tüzel Kişiler gelmektedir. Camilerin mülkiyet dağılımları
Şekil 34Error! Reference source not found.’da belirtilmiştir (Haseki, 2006:95).

Şekil 34: Sağdaki: Mülkiyetlerine göre cami sayısı (Haseki, 2006:95) – Soldaki: Türkiye’de 2007-2017
arası yıl yıl toplam cami sayısı (TDV, 2017)

80

YAKIN MİMARLIK DERGİSİ – Nisan 2019 Cilt:2 Sayı:2
JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE– April 2019 Volume:2 Issue:2

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve TÜİK’in istatistiklerine göre Türkiye’deki toplam cami
sayısı, 2017 itibariyle 88 bini bulmuştur. Türkiye genelinde istatistiklere göre her yıl
yaklaşık bin cami yaptırılmaktadır (TDV, 2017) (Şekil 34).
1990’lar-2000’lerden sonra cami yapım konusunun da daha çok gündeme getirildiği
görülür. Ancak bu konuda çeşitli görüş farklılıkları oluşmuştur. Diyanet ve Vakıflar
varolan tip proje şemalarını devam ettirirken diğer yandan çeşitli yarışmalarla cami
projeleri elde edilmiştir. Ancak bu yarışmalarda genellikle yenilik yapma arzusuyla
geçmiş formlar dejenere edilmiştir. Arzulanan çağa uygun mimari anlayış
yakalanamamıştır. Bu durum, caminin yapılacağı yere ve camiyi yaptırana göre
değişen formlarda tezahür etmiştir. Özellikle alt gelir grubunun bulunduğu daha çok
dernekler aracılığıyla yaptırılan camilerde belirgin bir üslup oluşmamıştır.
Diğer yandan devlet eliyle yaptırılan camilerde genellikle yarışmalar tercih edilmiş,
kimi zaman İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde cami yapımında davetli mimarların
tasarımları arasından seçme usülü uygulanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
içindeki Beştepe Millet Cami (2014-Şefik Birkiye), yapımları halen devam etmekte
olan Çamlıca Camii (2018-Hayriye Gül Totu-Bahar Mızrak) ve Taksim Cami (2019Şefik Birkiye) projeleri ilgili kurumların davet ettiği mimarlarca tasarlanmıştır. Bu
örneklerin çoğunda tartışmaya yer bırakılmayacak şekilde Osmanlı klasik dönem
formları yinelenmiştir (Şekil 35), (Şekil 37), (Şekil 38), (Şekil 39), (Şekil 40). Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii (2015-Hilmi Şenalp), gibi istisnai örnekler de ise
gelenekseli yorumlamaya yönelik yaklaşımlar da görülmektedir(Şekil 36).

Şekil 35: Külliye- Beştepe Millet Cami genel görünümü (Topcuoğlu, 2019)

Şekil 36: Marmara İlahiyat Camii, dış ve iç görünümleri (Akar, 2018)

81

YAKIN MİMARLIK DERGİSİ – Nisan 2019 Cilt:2 Sayı:2
JOURNAL OF NEAR ARCHITECTURE– April 2019 Volume:2 Issue:2

Şekil 37: Taksim Camii görünümleri soldaki: (Akar, 2018), sağdaki: (Bayhan, 2017)

Şekil 38: Taksim Camii çizimleri (çatı ve zemin kat planı, ön görünüş ve bir boyuna bir kesiti)
(İsimsiz, 2019)

Şekil 39: Çamlıca Camii görünümleri soldaki: (Akar, 2018), sağdaki: (wikipedia, 2018)

Şekil 40: Çamlıca Camii çizimleri (İsimsiz, 2019)
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Özel dernekler aracılığıyla yaptırılan bazı camilerde ise modern mimari formlarının
denendiği örnekler dikkati çekmektedir. Karacaahmet Şakirin Camii (2009-Hüsrev
Tayla), Yeşilvadi Camii (2010-Adnan Kazmaoğlu), Sancaklar Camii (2013-Emre
Arolat) bu uygulamalara örnek olarak verilebilir (Şekil 41), (Şekil 42).

Şekil 41: Yeşilvadi Cami, Şakirin Camii solda: (arkiv, 2010), sağda: (İğrek, 2009)

Şekil 42: Sancaklar Cami (Aydın, 2018)

Bu dönemde kurumların açtığı yarışmalar ile elde edilmiş cami projelerine 2010 tarihli
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce açılan Büyük Usta Mimar Sinan'ın anısına
düzenlenen "Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması” ve 2015 tarihli “Büyükada Çarşı
Camii Yarışması” örnek verilebilir (Şekil 43) (Şekil 44).
Yarışmalarda birinci olan projeler incelendiğinde genel yaklaşımın yenilikçi-modern
tasarımlardan yana olduğu görülmektedir.

Şekil 43: Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması” 1. Ödül (arkiv, y.y.)
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Şekil 44: Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması 1. Ödül - soldaki: (Çelik, 2015),
sağdaki: (Bayhan, 2015)

Bu dönemde İstanbul Esenler İlçesi’nde incelenen örnekler arasında da, çağın
mimari anlayışını yansıtan Esenler Ashabı Kiram Camii (2010), Esenler Semazen
Camii (2014), Tekstilkent Çarşı Camii (2019) (Şekil 45) (Şekil 46) (Şekil 47) gibi
örneklerin yanı sıra geleneksel yaklaşımın yoğun olarak devam ettirildiği Hz. Ali Cami
(2013), Esenler Taş Camii (2018) gibi örneklere de rastlanmaktadır (Şekil 48), (Şekil
49).

Şekil 45: Esenler Ashabı Kiram Camii (2010) zemin genel görünümü, planı ve üst örtü iç görünümü,
(Akar, 2018), ortadaki:(Esenler Belediyesi Arşivi, 2018)

Şekil 46: Esenler Semazen Camii (2014) plan-görünüş ve genel görünümü, soldaki ve ortadaki:
(Esenler Belediyesi Arşivi, 2018), en sağdaki (Akar, 2018)
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Şekil 47: Tekstilkent Çarşı Camii görünümleri ve planı, 2019, Esenler (Esenler Belediyesi Arşivi, 2018)

Şekil 48: Esenler Hz. Ali Cami (2013), dış ve iç görünümü, Esenler (Akar, 2018)

Şekil 49: Esenler Taş Camii, Esenler dış ve iç görünümleri, 2018, Esenler (Akar, 2018)

Sonuç
Makale kapsamında Türkiye güncel cami mimarisi hakkında yapılan araştırmal ve
incelemeler neticesinde aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.
Cumhuriyet’in başlangıcından günümüze kadar ki süreçte camiler:
• Geleneksel plan tipinde yapılmış olanlar,
• Modern/yenilikçi yaklaşımda olanlar
• Geleneksel ve modern yaklaşımın birlikte kullanıldığı yapılar,
şeklinde gruplanabilir.
Yukarıda yapılan sınıflandırma İstanbul Esenler örneği üzerinden irdelendiğinde ve
bu gruplar sayısal verilere döküldüğünde karşımıza çıkan grafikler İstanbul-Esenler
güncel cami mimarisi hakkında fikir vermektedir (Şekil 50), (Şekil 51).
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Şekil 50: Esenler’deki camilerin mimari yaklaşım tablosu
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Şekil 51: Esenler’deki camilerin mimari yaklaşım grafiği

Tablo verileri incelendiğinde camilerin mimarisinde az da olsa yenilikçi yaklaşımlar
gözlenmekle beraber yaygın yaklaşımın Osmanlı Klasik Dönem şemalarının oranları
bozulmuş, yükseklikleriyle oynanmış tekrarları olduğu söylenebilir. Son yetmiş yıllık
süreçte yapılan yaklaşık 50 camiden sadece 6 tanesi yenilikçi yaklaşımdadır (Şekil
50). Geri kalan camilerin çoğu Osmanlı Klasik Dönem plan tiplerinin kötü
varyasyonları/kopyaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle yerel dernekler eliyle
yapılan bu camilerin nerdeyse hepsinde tarihselci yaklaşıma rastladığımız bu durum,
İstanbul’un diğer surdışı ilçelerinde de farklı değildir.
Tarihselci anlayışla inşa edilmiş ve edilmekte olan camilerde de yenilikçi Cami
tasarımı arayışlarında da Cami mimarisini belirleyen temel elemanların üst örtü ve
cepheler olduğu görülmektedir.
İlk İslam devleti olan Emeviler’den beri kullanıla gelen kubbenin, günümüzde inşa
edilen cami uygulamalarında gerek mimar eliyle tasarlanan, yenilikçi yarışma
projelerinde gerekse devlet kurumlarının oluşturduğu tip projelerde kullanılıyor oluşu,
Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Müslüman halkın kültürel hafızasında simgesel bir
eleman olarak vazgeçilmezliğini koruduğunu göstermektedir. Kubbenin bu
vazgeçilmezliği bir yandan tevhid inancına diğer yandan Türklerin İslamiyet öncesi
inandıkları ve tek tanrılı dinlere en yakın dinlerden olan Gök Tengri inancına
bağlanabilir.
Türkiye’de Cami yapımı konusu makale içerisinde ayrıntılı biçimde ele alındığı gibi
değişik kurum ve kuruluşlar eliyle olmaktadır. Cami’nin mimari biçimi ve üslubu
konusu son yıllarda giderek artan bir biçimde mimarlık ortamını meşgul eden temel
konulardan biri olmuştur. Hemen hemen her mimarın, konu ile ilgili herkesin bu
konuda söyleyecek bir sözü varken konunun hukuki ve teknik boyutları ancak
ilgilenenlerin bilgisi dahilindedir. Üslup tartışmalarına girmeden önce cami yapımının
devletin ilgili kurumu tarafından standardı konulmalıdır. İmar planlarında caminin yeri,
kapasitesi, yüksekliği, varsa yan işlevleri belirlenmelidir. İmar planlarında Cami, “dini
tesis alanı” olarak tanımlanmaya devam ettikçe yeri, büyüklüğü, yüksekliğinin
konumlanacağı bölgeye göre tanımı yapılmadıkça cami büyüklükleri yaptıranın
tanımına kalmakta mimari biçimi belirleyen en önemli etken böylece yaptırana göre
değişkenlik göstermektedir. İmar planlarına girmesi gereken ayrıntılı tanımların yanı
sıra 2019 Türkiye’sinde Cami’den beklentinin ne olduğu konusunda yapılacak
tanımlara ihtiyaç vardır. Diyanet işleri başkanlığının bu konuda bir tanım yapması,
imar planını hazırlayan kurumun, cami yapımına izin veren kurum ve kuruluşların
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(15.07.2003 tarihli ve 4928 Sayılı Kanuna göre ibadethane açma izin yetkisi mülki
idare amirindedir) (T.C. Resmi Gazete, 2003) bu konuda yapılmış tanımları
kullanması gerekir. 2019 Türkiye’si için yapılması gereken cami tanımı günümüz
mimarlarının tasarımlarına yön verici ve yol gösterici olacaktır. Bu tanıma uygun
olarak imar planlarına ve notlarına işlenecek cami büyüklükleri kuşkusuz tasarımları
da etkileyecektir. Ayrıca cami mimarisini etkileyen, Cuma-cenaze-bayram
namazlarında camiyi kullanacakların kolay ulaşabilmesi, caminin görünür olması ve
kent içinde kolay bulunabilirliğini sağlayan minare ya da İslam kültür hafızasında yer
etmiş kubbe gibi elemanların kullanılmasının önemi ve bu mimarinin günümüz
teknolojisi, malzemesiyle yapılması gerektiği, bu teknoloji ve malzeme ile inşa
edilecek ibadet yapısının Mimar Koca Sinan’ın dediği gibi “dünya durdukça durmak”
üzere tasarlanıp inşa edileceği unutulmamalıdır.
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“Biz yapıları, yapılar da bizleri biçimlendirir.”
Churchill

Özet
Çocuk doğduğu andan itibaren çevresi ile etkileşim içindedir, çevre çocuk gelişimini
etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çocuklar gelişim süreçlerinde başta ev, okul,
oyun alanları, sosyal ve kültürel alanlar olmak üzere bir çok mekan ile etkileşim
içindedir. Bu süreçte çocuğun fiziksel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan
kendilerine ait mekanları/çocuk odaları ayrı bir öneme sahiptir. Bu bağlamda çocuk
odalarının mekan örgütlenmesi ve donatı seçimleri önemlidir. Çocuk odaları çocuğun
uyku, çalışma, oyun, dinlenme, depolama gibi ihtiyaçlarının ötesinde kendine özgün
yeteneklerini sorgulayıp geliştirebileceği, özgürlük duygusunu tanıyabileceği, bilindik
kalıpların ötesinde bağımsız bir mekan anlayışı sunmalıdır. Mekanın algısını
etkileyen fiziksel parametrelerin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi üzerindeki
etkisi büyüktür ve bu sebeple bu uyarıcıların doğru seçimi önemlidir. Çalışmanın
amacı, çocukların kullandığı mekanlara ilişkin düzenlemelerin ve çocuk
mobilyalarının, güncel tasarım yaklaşımlarının incelenmesi ve tasarım özelliklerinin
ele alınmasıdır. Çalışmanın yöntemi olarak, ilk aşamada farklı ülkelere ait çocukların
kullandığı alanlar içerisinden seçilen çocuk merkezi, çocuk diş kliniği, çocuk giyim
mağazası ve anaokullarının mekansal düzenlemeleri incelenecek, ikinci aşamada ise
çocukların resimlerinde çizdiği ve üretilen mobilyalar ile Montessori eğitimi veren
okullarda kullanılan donatılar incelenecek, literatür taraması ve veri toplama yöntemi
ile ele alınacaktır. Sonuç olarak, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimleri açısından
mekansal çevrenin etkisi büyüktür. Mekan ile sürekli olarak etkileşim içinde olan
çocuğun kalıplardan kurtulması, kendini keşfetmesi, yeteneklerini ortaya çıkarması,
özgürlük duygusunu tanıması ve aidiyet duygusunu güçlendirmesi için, içinde
bulundukları yapı, mekanlar ve kullandıkları donatıların tasarımları önemle ele
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Yapı, Mekan, Mobilya, Tasarım.
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Current Design Approaches for Children Spaces
‘’First, we shape structures and then the structures shape us.’’
Churchill

Abstract
From the moment of birth, the child interacts with its environment, and the
environment is one of the important factors that influence child development.
Childreninteract with many places such as home, school, playgrounds, social and
cultural areas and they identify with the places they seem to own. Of those, home
and children’s room have an important role in completing the physical and social
needs of children and in being adults. Although the spaces belonging to children
within the house are called children's rooms, they should offer the concept of an
independent space beyond the usual patterns, where the child will be able to
question and develop his/her own abilities beyond the needs of sleep, work, play,
rest and storage. The fact that the place stimulants have positive design criteria on
the child contributes to the physical and mental development of the child. The aim of
this study is to examine the arrangements of children's spaces and the possibilities of
children's equipment, current design approaches and design features. As a method
of study, in the first stage, spatial arrangements of children's center, children's dental
clinic, children's clothing storeand kindergartens will be examined and data collection
method. Consequently, spatial environment has a great influence on the children’s
physical and mental developments. For children who interact with the space until the
childhood is complete, getting rid of stereotypes, self-discovery, revealing their skills,
recognition the sense of freedom and strengthening the sense of belonging,
structures and spaces, which they interact with, and designs that they utilize should
be dealt with carefully.
Keywords: Children, Build, Space, Furniture, Design.
1. Giriş
Dünya’da ve Türkiye’de, özellikle 2000’li yıllardan sonra çocukların mekan algıları
üzerine çalışmaların yapıldığı ve bu çalışmalar doğrultusunda yapı, mekan ve donatı
tasarımlarının şekillenmesi ileçocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak
tasarımların ortaya çıktığı görülmektedir.
Çocuklara ait yaşanılır mekanlar oluşturmak için işlevsel ve estetik olanı üretme
çabasında olan tasarımcılar, mekanın kullanıcısı olan çocuk bireylerin de tasarıma
katılmasını sağlamaktadır. Çocukların zihninde oluşan çevre algısını sözel ve görsel
temsiller aracılığıyla okumak, beklentisini oluşturduğu zihinsel ve fiziksel mekan
olgularının anlaşılması tasarımcılara yol göstermektedir. Çocukların zihinsel ve
fiziksel gelişiminin sağlıklı olmasıiçin fiziksel çevrenin şekillenmesi önemlidir. Çocuk
kullanıcı için konut ölçeğinden kent ölçeğine kadar tüm mekan tasarımlarında
mekansal algı ve ölçek, gereksinimler ve tercihler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
farkındalık ile birlikte günümüzde çocuk gelişimine uygun ve gelişimini destekleyici
mekanların sayısı artmaktadır. Evin yanı sıra çocuk müzeleri, bilim ve oyun
merkezleri, kreş ve anaokulları bu mekanlara önemli örnekler teşkil etmektedir. Belirli
bir olgunlaşma sürecinden geçen çocuk, farklı dönemlerde farklı becerilere sahip
olmaktadır. Çocuğun, kişilik olgusu, yetenekleri ve bilişsel sürecinin gelişimi için
gerekli uyarıcılar, bulunduğu mekanın etkisi ile tamamlanmaktadır. Bu yüzden
çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini olumlu şekilde
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destekleyecek mekan tasarımları yapılmalıdır. Çocuğu bilinen kalıplardan kurtararak,
kendine özgü yeteneklerini sorgulayıp geliştirebileceği ve özgürlük duygusunu
tanıyacağı, bilinçli olarak tasarlanmış özgün mekanlarda yaşama imkanı
sağlanmalıdır. Ergonomik ölçüler, mekanın uyarıcısı olan renk, doku, ışık, form
etkileri yaş gruplarına, bilişsel ve fiziksel özelliklerine göre şekillenmelidir. Mekan
uyarıcılarının doğru tasarım kriterleri ile kullanılması, çocuğun bedensel ve zihinsel
gelişimini olumlu olarak etkileyecektir.
Yetişkinlerden farklı algısal ve fiziksel yapıya sahip olan çocuklar her alanda özel
olarak ele alınmalıdır. Sürekli gelişim içerisinde olan çocuk için algı mekanizması da
doğru orantılı şekilde gelişim göstermektedir. İnsanın çevreyi algılaması fiziksel ve
zihinsel süreçlerindeki yapılanmaları sayesinde oluşmaktadır. Gür’e göre ; İnsan;
algı, bilişim ve davranış mekanizmasıdır. Algı, duyular yoluyla çevreden bilgi edinme
eylemi; bilişim, yorumlama, belleğe gönderme yapma, duyumsama eylemi; davranış,
amaç ve güdüler doğrultusunda organizmanın devinim ve diğer tepkiler yoluyla
çevreye yanıt vermesi eylemidir (Gür, 1996 ; Öztürk, 2009:3).
Mekâna ait bilgilerin anlamlandırılması ve zihinde değerlendirmesi ile zihinsel
şemaların oluşumuyla birlikte davranışı şekillenen çocuğun, mekânsal algılama
süreci tamamlanmaktadır (Şekil 1). Bu oluşumları ifade etmede kullanılan soyut ifade
biçimi olan bilişsel haritalar kullanılmaktadır. Bilişsel haritalar, bireylerin algı sistemini
tanımlayarak mekanla ilişkisi konusunda yol gösterici olmaktadırlar.

Şekil 1.İnsan davranışının temel süreçleri (Gibson, 1986; Akan, 2017:8)

Devingen olarak mekan ve tüm fiziksel unsurlarla etkileşim halinde olan çocuğun
davranış biçimi şekillenmektedir. Bu aşamada çevrenin, deneyimin, toplumsal ve
kültürel birikimlerin algı üzerine etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
2. Çocuk, Mekan Algısı ve Tasarım
Mekan tanımı Hasol’a göre kişiyi çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde çeşitli
eylemlerini sürdürmesine elverişli olan bir boşluktur. Canlının mutlu bir yaşam
sürebilmesi için, içinde bulunduğu mekanı bütün boyutlarıyla algılaması
gerekmektedir (Doruk, 1973:110). Zihinde algılanan boyut yaş ile orantılı olarak
değişmektedir. Çocukların çevreyi algılaması, fiziksel ve zihinsel gelişim
süreçlerindeki birtakım yapılanmalar sayesinde olur. Çocuklar ve yetişkinlerin fiziksel
ve zihinsel faaliyetleri çevrenin algılanmasında ve değerlendirilmesinde farklılıklar
gösterir. Çocuk çevresini, bulunduğu mekânı algılamak için öncelikle görme
duyusunu kullanır. Çevresindeki fiziksel engel olabilecek elemanların (masa,
sandalye, sehpa gibi) çevresinde dolaşarak, hem mekânı hem nesneyi algılamaya
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çalışır. Renk, ışık, doku gibi faktörler çocukların algısı için önemlidir. Yetişkinlere
oranla daha hareketli ve gezginci olan çocuk çevresini tanırken genellikle tüm
objelere dokunmaya çalışır. Bu durumda çocuğun mekânı algılamada görme
duyusunun ardından dokunma duyusunu kullandığı sonucuna varabiliriz(Day, 2007;
Buluklu, 2015:31).
İspanyol bir yardım örgütü tarafından bir reklam ajansına yaptırılan Şekil 2’deki
reklam panosu, çocuklar ve yetişkinlerin göz seviyeleri gözetilerek farklı mesajlar
içermektedir. Çocuk istismarı ve suistimali karşıtı olarak tasarlanan reklam afişinde
çocuk seviyesinden algılanan görüntü yardım kuruluşunun telefon numarasını ve ‘Biri
seni incitirse, bizi ara ve sana yardım edelim.’’ mesajını vermektedir. Yetişkin bireyler
tarafından ise bir farkındalık oluşturmak üzerine ‘Bazen çocuk istismarı sadece acı
çeken çocuk tarafından görülebilir.’ mesajı görülmektedir. Bu örnek bağlamında,
fiziksel özellikler doğru şekilde ele alındığında birey üzerinde bilişsel olarak verilmek
istenen mesajın doğru bir şekilde aktarımı sağlanmış olur. Bu noktada mekana ilişkin
fiziksel özellikler tasarımın şekillenmesi nde önemli kriteri oluşturmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2.Yetişkin ve çocuğun göz hizalarındaki farklılık (Çocuk şiddeti temalı pano) (URL1)

Toplumun bir öğesi aynı zamanda da onun bir kaynağı olan çocuk, gelişime açık bir
sistemdir. Bu nedenle toplumun gelecekteki gelişme düzeyi hedef alınarak bu açık
sisteme istenen yönde etkide bulunmak mümkündür (Ergin,1982:433).Toplumun
gelecekteki temsilcisi olan çocuk için gelişimi doğrultusunda fiziksel çevrenin tasarımı
şekillenmelidir. Bu doğrultuda kullanıcı olan çocuk için konut ölçeğinden kent
ölçeğine kadar tüm mekân tasarımlarında mekânsal algı ve ölçek, gereksinimler,
tercihler göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk yaşadığı çevre içerisinde zihinsel,
fiziksel algının etkisinde olan duygusal yönlerden, farklı etkinliklerde bulunur. Bu
etkinlikler doğrultusunda mekânlar şekillenirken, çocuk da mekânla etkileşim halinde
olarak değişir, gelişir ve çevreye uyum sağlar. Çocuğun yaşadığı çevre içindeki
faaliyetleri doğrultusunda şekillenen mekânlar, çocuk üzerinde beğeni, tercih,
reddetmegibi tutumları ortaya çıkarmaktadır. Çocukların bu tutumları ve gelişim
çağının beklentisi doğrultusunda, çevresinde bulunan mekânsal öğelerdüzenleme ve
tasarlama gerektirmektedir. Bu bağlamda çocuğun gelişiminde önemli yere sahip
olan çocuk mekânları için tasarım kavramı önemlidir.
Mekânın işlevi ve karakteri üzerine şekillenen mekânsal kalite değeri, mekanın
fonksiyonuna bağlı renk, doku, malzeme, ışık, donatı ve ekipmanların yaş, cinsiyet,
sosyal statü vb. faktörlerin etkisi ile oluşmaktadır. Bu faktörlerin yerinde ve doğru
şekilde kullanılması mekânın kalitesini, bununla birlikte kullanıcı memnuniyetini
sağlayacaktır (Şekil 3).
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Şekil 3. Mekânsal memnuniyeti etkileyen faktörler (Barker, 1968; Yıldırım Erniş, 2012:34)

Çocuk mekanlarının tasarlanmasında etkin rol oynayan donatıların sahip olması
gereken özellikler kısaca şu şekilde sıralanabilir: Donatıları sağlam ve dayanıklı
olmalı, kullanışlı ve değiştirilebilir olmalı, su geçirmez ve boya renk değiştirmez
olmalı, sağlıklı malzemeden üretilmeli, hayal dünyalarını genişletmeli, çocuğa özgü
olmalı, çok seçenekli ve eklenebilir olmalı, renk çeşidi çok olmalı, kazalara karşı
güvenli olmalı, varyasyonlu ve modüler olmalı, fonksiyonlu olmalı, kolay temizlenebilir
olmalı, uygun fiyatlarda olmalıdır. İç mekanlar da çocuklar için tüm yaşamsal
gereksinimlere cevap verebilecek işlevsel çok amaçlı donatıların döşenmesi büyük
önem taşımaktadır (Tavşan, 1995 :43).
Doğumu itibariyle yaşadığı ev ile sınırlı kalmayıp etkileşimini farklı alanlarda sürdüren
çocuk, yeni deneyimler edinmektedir. Bu bağlamda konutta yaşanılan alan çocuk
odası başta olmak üzere, kreş ve anaokulları gibi eğitim birimleri, çocuk müzeleri,
bilim ve oyun merkezleri gibi kültürel aktivite alanlarınınmekan tasarımları özel olarak
ele alınması gereken yerlerdir.
Evrensel bir sıra izlediği kabul edilmiş olan çocuğun gelişim dönemlerinden herhangi
birisinin atlanmasının veya üst düzeydeki dönemlerden alt düzeydekilere geri
dönülmesinin olanak dışı olduğu savunulmaktadır(Çakır,1997; Babaoğlu, 2007:5).
Piaget çocuğun algısal ve bilişsel gelişimini dört döneme ayırmaktadır. İlk dönem
duyusal-devinimsel dönem (0-2 Yaş), ikinci dönem işlem öncesi dönem (2-7 yaş),
üçüncü dönem somut işlemler dönemi (7-11 yaş), dördüncü dönem soyut işlemler
dönemi (11-18 yaş) olmak üzere sınıflandırılmıştır.
Çalışma kapsamında Piaget’in yaklaşımına göre sınıflandırması yapılan çocukluk
dönemlerinden ‘‘işlem öncesi dönem (2-7 yaş) ve somut işlemler dönemi (7-11 yaş)’’
çocuklarının kullanımına uygun mekanlar ele alınmıştır. Çalışmanın amacı;
çocukların kullandığı mekanlara ilişkin düzenlemelerin ve çocuk mobilyalarının,
güncel tasarım yaklaşımlarının incelenmesi ve tasarım özelliklerinin ele alınmasıdır.
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Çalışmanın yöntemi olarak, ilk aşamada farklı ülkelere ait çocukların kullandığı
alanlar içerisinden seçilen çocuk merkezi, çocuk diş kliniği, çocuk giyim mağazası ve
anaokullarının mekansal düzenlemeleri incelenecek, ikinci aşamada ise çocukların
resimlerinde çizdiği ve üretilen mobilyalar ile Montessori eğitimi veren okullarda
kullanılan donatılar incelenecek, literatür taraması ve veri toplama yöntemi ile ele
alınacaktır.
Çalışmanın ilk aşamasında; Frederiksvej Anaokulu,The Pinocchio Children's
Centre,MK-S Nursery Anaokulu, Atsugi Nozomi (AN) Kindergarten,Morinoie Nursery
School,Wegrow School, Piccino Store, Pony Pediatric Dental Clinic tasarımlarına yer
verilecektir. Mobilya bağlamında ise Jack Beveridge&Joshua Lake‘s tasarımları ve
Montessori eğitim anlayışına uygun mobilya tasarımları incelenecektir.
3. Çocuklara Ait Mekanlarda ve Mobilyalarda Güncel Tasarım Yaklaşımları
3.1. Çocuklara Ait MekanlardaGüncel Tasarım Yaklaşımları
Çocuklar, sosyal çevreyle olduğu kadar fiziksel çevreyle de ilişki kurma gereksinimi
duyarlar. Bu ilişki çocuğun mekânsal deneyimini oluşturan, biyolojik, fiziksel, sosyal,
kültürel ihtiyaçlarını karşılayan veya karşılamayan nesneler, mekânlar ve yerlerden
oluşur.Mekânın aidiyet ve aşinalık duygularını uyandırması çocuğun çevresi ile ilişki
kurmasını kolaylaştıracaktır. Çocuğun sağlıklı biçimde gelişebilmesi için mahremiyete
ve kendi egemenlik alanına sahip olmalıdır. Çocuğun tamamen kendine ait bir
alanının olması, onun kişiliğinin gelişmesine ve özgüvenin pekişmesine yardımcı
olacaktır (Gür, Zorlu, 2002).Doğumundan itibaren bilişsel ve fiziksel çevre olarak en
çok ilişki kurduğu yer olan ev, çocuk için fiziksel niteliği ve ona yüklediği anlamlarla
birlikte; aidiyet, bağlılık, deneyimler ve yaşanmışlıklarla yaşam merkezi halini
almaktadır.Çevre, tanınmaya ve deneyimlenmeye başladıkça çocuğun dünyasının bir
parçası haline gelir. Fakat tüm bu süreç boyunca evi, ilk bilincinin oluştuğu güvenli bir
çatı ve köklerini saldığı bir yerdir. Bundan böyle içe dönük bir kutu değil;
deneyimlenen, kendisinin, ailesinin, güvenliğinin sembolüdür (Cooper, 1974:435).Bu
sembol çocukların yapmış olduğu çizimlerde ifade bulmaktadır. Çocukların
resimlerinde en çok çizdikleri ev tipi, üçgen çatısı olan kare evlerdir. Jungun analitik
psikolojisi kuramına göre çatılı ev güvenli bir sığınağı sembolize eder. Kare ev çizen
bütün çocuklar, evin üstünü meyilli veya üç yönlü çatı ile örtmektedir. Jungcu analist
Ingrid Riedel, çocukların aslında ev çizmediklerini bir karenin üzerine bir üçgen
çizdiklerini söyler. Kare korumayı, sınırları, dengeyi sembolize eder. Üçgen, anne,
baba ve çocuk arasındaki üçlü ilişkiyi temsil eder. Ev resmi çizen bütün çocukların
kolektif bilinçaltında bu sembolik bilgiler saklı olduğu için farkında olmadan üçgen
çatısı olan kare evler çizerler (Savaş, 2014:73). Bu yaklaşım doğrultusunda mimari, iç
mekan ve donatı anlamında ev formu, tasarımcılar için esin kaynağı olmuştur.
Bu çıkış noktası üzerinden Kopenhag’da yapılan Frederiksvej Anaokulu, Danimarkalı
bir ofis olan COBE firması tarafından, çocuk resimlerindeki ev formlarından ilham
alınarak tasarlanmıştır (Şekil 4). Dan StubDan Stubbergaard, bir çocuğun
karikatürize ev çizimi gibi basit bir anlatım yakalamaya çalıştıklarını, projede önemli
olanın, çocukların günlerinin çoğunu geçireceği samimi bir mekân yaratmak olduğunu
ifade etmektedir. Çocukların, kreşte aldıkları eğitim düzeyi ile yeteneklerini
geliştirebilecekleri bir mekân kurgusu yakalanmaya çalışılmıştır. Biçim olarak büyük
bir evin kapsadığı daha küçük evler, çocuğun vaktini geçireceği mekânı yabancılık
hissetmeden, güven duygusu içerisinde benimsemesini sağlamaktadır (Şekil 5.6).
Çocuğun vaktini olumlu duygu ve fiziksel aktivitelerle geçirmesine elverişli bu ortam
çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için uygun bir ortam sağlamaktadır.
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Şekil 4.5.6. Frederiksvej Anaokulu Cephe ve Mekan Görünüşleri, Kopenhag, 2015(URL2)

Güney Kore’de yer alan ve yeniden işlevlendirme projesi olan bina, eski işlevinde bir
sanatçının evi ve stüdyosu olarak kullanılmakta iken Çocuk Merkezine çevrilmiştir.
Çocuk merkezi içinde, sergiler, performanslar, okuma etkinlikleri yapılmakta ve çeşitli
eğitimler verilmektedir. Çocuk Merkezi’ne Pinokyo adı verildikten sonra hikayesi
mekana yansıtılmak istenmiştir. Bir balinanın midesinde sıkışmış Pinokyo'nun
hikayesini alarak, bir evin içindeki bir ev fikri öne sürülmüş ve bu bağlamda ev içinde
evler inşa edilmiştir. Bu fikri vurgulamak ve dış mekanla daha yakın bir bağ kurmak
için bir okuma alanı oluşturulmuş, binanın yan cephesinde ev şeklinde bir ek yapı
ilave edilmiştir (Şekil 7.8.9).

Şekil 7.8.9.The Pinocchio Children's Centre Görünüşleri, Güney Kore, 2015 (URL 3)

Japonya’da yer alan MK-S Nursery Anaokulu da40 yaşında bir binanın yeniden
işlevlendirme projesi olarak yapılmıştır. Dış cephe, estetik kaygıyla metal plakalarla
kaplanmışve aynı zamanda ışık-gölge oyunları ve formlar sayesinde galaksiyi
anımsatan bir görüntüye sahip olması amaçlanmıştır. Yere yakın pencereler iç-dış
ilişkisini sağlarken, iç mekanı aydınlatma görevini degörmektedir. Bu sayede
çocukların güven duygusunun güçlenmesi amaçlanmıştır (Şekil 10.11.12).

Şekil 10.11.12. MK-S Nursery AnaokuluCephe ve Mekan Görünüşleri, Japonya, 2017(URL 4)

Japonya’da inşa edilen Atsugi Nozomi (AN) Anaokulu yapısının mevcut halinin, yeni
deprem güvenliğine uyması ve yeni öğretim yöntemlerine göre yeniden düzenlenmesi
gerekiyordu. Mevcut binayı tamamen yıkmak yerine, tasarımcıları iki katlı yapıda eski
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tasarım öğelerini korumayı tercih ettiler. Kulübeler ve ev şeklindeki köşeler,
araştırmayı teşvik etmek ve binanın merkezi olan ortak alan içinde oynamak için
tasarlanmıştır. Çocuklar, bu alanları ağaç evler, kulübe ve tırmanma duvarı olan bir
ormanlık alan gibi hayal ettiklerini ifade etmektedirler (Şekil 13.14.15).

Şekil 13.14.15.Atsugi Nozomi (AN) KindergartenMekan Görünüşleri, Japonya, 2016(URL 5-6)

Japonya’da inşa edilen Morinoie Nursery School renkli cephesiyle dikkat
çekmektedir.Yapının ana yola bakan cephesi, çocukların basit ev çizim formları
referans alınarak tasarlanmıştır. Okulun renkli pencereleri bina içindeki enerji ve
aktiviteleri dışarı yansıtarak, hem site içinde olumlu etki oluşturması hem de çocuklar
ve yerel topluluklar arasında bağ kurması amaçlanmıştır (Şekil 16.17.18).

Şekil 16.17.18.Nursery School Mekan ve Cephe Görünüşleri, Japonya, 2013(URL 7-8)

Montessori yaklaşımına uygun bir şekilde tasarlanan Newyork’da bulunan Wegrow
Okulları, çocukları oyun yoluyla eğitmek ve çevreleriyle etkileşime odaklanmayı
sağlayacak bir yöntem benimsemektedir. Wegrow Okulları, çocukları yaşlarına göre
ayırmadan karma bir eğitim vermektedir. Yapının iç mekan tasarımında yeşil
tonlardaki geniş yuvarlak minderler yeşil alanları vurgularken, değişen boyutlarda ve
tonlardaki gri yastıklar büyük çakıl taşlarını simgelemektedir. Eğitim ve tasarım
kurgusunda doğayı koruma üzerine mesajlar verilmektedir (Şekil 19.20.21).

Şekil 19.20.21.Wegrow Okulları İç Mekan Görünüşü, Newyork, 2018 (URL 9)

Piccino Store çocuk giyim mağazaları, çocukların alışveriş yaklaşımını farklı şekilde
ele almıştır. Firma sahibinin iki çocuğunun yapmış olduğu çizimleri, temel alan bir
tasarım anlayışı üzerinde odaklanmıştır. Çocuk çizimleri olan bilişsel haritaların
referans alındığı çizimler üzerinden tasarım kurgusu yapılmıştır. Yüzeylerde beyaz
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zemin üzerine çizgisel ifadelerin bulunması, ürünlerin ön plana çıkmasını
sağlamaktadır. Canlı renklerle birlikte yüzeyler üzerinde, grafik etkiler oluşturulmuştur
(Şekil 22.23.24).

Şekil 22.23.24.Piccino Store, İspanya, 2012 (URL 10)

Tokyo’da yer alan Pony Çocuk Diş Kliniğinin tasarımı, çocuğun büyüme temasına
üzerine oluşturulmuş ve çocukların gelişimindeki boy oranlarına bağlı olarak farklı
görüş açılarına sahip olmaları gerçeği temel alınarak tasarıma yön verilmiştir.Değişen
duvar açıklıkları, farklı yüksekliklere sahip görüş alanları ve boşluklar çocukların
boy ölçüsüne bağlı olarak değişmektedir.Mekandaki boyutsal algıyı arttırmak, bir
başka deyişle, mekanı algılanabilir hale getirmek, onu oluşturan objeler arasındaki
boşluğu anlamlı hale getirmekle aynı anlama gelmektedir. Boyutsal ilişkiler, ancak
mekansal deneyimin mekan içinde yaşatılması ile algılatılabilir (Demirel,
2004:42).Boşlukların, çocuk ve diş doktoru arasında güven hissini oluşturduğu tespit
edilmiştir.Aynı zamandai beyaz dişlerle gülümseme görüntüsünü çağrıştıran cephe
açıklıkları, diş kliniğine gelen küçük ziyaretçiler için de etkili sembolleri
oluşturmaktadır (Şekil 25.26.27).

Şekil 25.26.27. Pony Pediatric Dental Clinic, Tokyo, 2012 (URL 11)

3.2. Çocuklara Ait Mobilyalarda Güncel Tasarım Yaklaşımları
Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde önemli etkiye sahip olan çocuk
mobilyalarının yenilikçi olması, yaşa uygun seçilmesi ve kullanıcı gereksinimlerini
karşılıyor olması önemli faktörlerdendir. Fiziksel çevre, mobilya ve ekipmanlar ile
etkileşim halinde olan çocuk, fiziksel çevrenin kendisine sunmuş olduğu imkanlar
doğrultusunda şekillenmektedir. Fiziksel ve bilişsel olarak uygun olan ortamlarda
bulunan çocukların yaşadıkları mekânları kişiselleştirip, algıladıkları doğrultuda
geliştikleri düşünülerse, mobilya tasarımının önemi bir kat daha artmaktadır. Bu
başlık altında çocukların resimlerinde çizdiği ve üretilen mobilyalar ile Montessori
eğitimi veren okullarda kullanılan donatılar incelenecektir.
Tasarımcı Jack Beveridge ve Joshua Lake‘s, 7-8 yaş grubu öğrencilerden
hayalindeki sandalye tasarımlarını çizmelerini istemiştir. Bu çizimler bilişsel
haritalama yöntemi ile incelenmiş olup, çocukların zihinlerindeki tasarım olgusunun
ifade edilmesini sağlamıştır. Tasarımcılar yapılan çizimler arasından iki öğrencinin
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hayal ürününü gerçeğe dönüştürerek çocukların tasarıma katılmasını sağlayıp, güven
duygularının gelişimine katkıda bulunmuşlardır (Şekil 28.29).

Şekil 28.29.Çocuk Çizimlerinden Üretilen Mobilya Tasarımları(Beveridge&Lake‘s)(URL 12)

Montessori eğitimi çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme
hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir. Bu yaklaşım
doğrultusundaçocuğun bir birey olarak alışkanlıklarını kazanması ve kişisel gelişimine
katkı sağlaması üzerinemekân tasarımları gerçekleştirilmektedir. Çocuğun fiziksel ve
bilişsel gelişimi için birinci dereceden ilişki içerisinde bulunduğu tetikleyici olan donatı
ve ekipmanlar çocuk ergonomisine uygun boyutlarda tasarlanmalıdır(Şekil 30.31.32).

Şekil 30.31.32. Montessori Eğitim Anlayışına Uygun Mobilya Tasarımları (URL13-14-15)

Montessori’nin temel amaçlarından biri çocuğun kendi kendine yetmesini sağlayacak
alışkanlıkları kazanmasıdır. Bu sebeple mekan tasarımında çocuğun fiziksel
boyutlarına uygun olup erişilebilirliğini sağladığı, yetişkinlerden bağımsız hareket
edebildiği donatı ve ekipman tasarımları yapılmalıdır. Çocukların özgür hareket
edebilmelerini sağlayacak materyal ve donatı yerleşimleri kullanım kolaylığı
sağlamaktadır (Şekil 33.34.35.36.37).

Şekil 33.34.35.36.37. Montessori Eğitimine Uygun Mobilya Tasarımları (URL16-17-18-19)
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Montessori’ye göre gerçek özgürlük sadece bedensel hareketlerin kontrolü ile değil
tümüyle duyuların kontrolünden gelir (Montessori, 1912 ; Akt. Güral, 2015:452).
Montessori, öğrenme alanlarını çocuğun duyularını kontrol edebilmesine ve özgürce
seçimlerini yaparak yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmelerine yönelik hazırlamıştır.
Çocuğun kendi ilgilendiği aktiviteyi seçmekte özgür olması çocukta iç disiplini ve öz
kontrolü oluşturur. Bu sayede çocuğun içsel motivasyonu sağlanır (Gutek, 2004 ;
Güral, 2015 :452). Ayrıca, çocuklara seçim özgürlüğü verilmesi onları öğrenme
sürecinde sorumlu kılar. Sorumluluk almak da çocuğun olumlu benlik algısı
oluşturmasını destekler (Kartal, 2008; Güral, 2015 :452).
Öğrenmeyi tetikleyen yüzey ve donatı tasarımları mekan tasarımlarında etkili
çözümleri oluşturabilir. Bu anlamda tasarımlar yaşın, fiziksel ve kişisel özelliklerin
doğrultusunda şekillenmelidir (Şekil 38.39). Özel ilgi alanları keşfedilen çocukların
yaşadığı mekanlarda yetenekleri geliştirecekleri (Şekil 40) çözümlere yer verilmelidir.

Şekil 38.39.40. Uygun Mobilya Tasarımları (URL20-21-22)

Literatür araştırmaları ve çalışmalar kapsamında karşımıza çıkan sonuçlar olarak;
çocuk odasına karşı mekânsal aidiyet hissi, çocuğun orada geçirdiği zaman
doğrultusunda oluşup aidiyeti güçlendirmektedir. Mekânsal kalite ve estetik
kavramları memnuniyet derecesini etkileyen unsurlardır. Malzeme, renk, aydınlatma
ve donatı tercihleri ve ölçekleri de değerlendirme kriterlerinde önemli fiziksel
unsurlardır.Mekanın işlevinin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda çocuk esas alınarak;
güvenli, amacı ve fonksiyonelliği olan,her yaş grubuna hitap edebilecek, çocuğun
aktif olmasını ve paylaşımda bulunmasını teşvik eden, esnek tasarımlar yapılmalıdır.
4. Sonuç
Yaşanılır mekânlar oluşturmak için estetik, işlevsel olanı üretme çabasında olan
tasarlama eylemi, mekânın kullanıcısı olan çocuk bireylerin tasarıma katılmasıyla
gerçekleştirilmelidir. Dünyada, tasarım sürecinde çocuk katılımını önemseyen pek
çok proje uygulamasında ulaşılan sonuç ile birlikte çocukların zihninde oluşan çevre
algısını sözel ve görsel temsiller aracılığıyla okumak, beklentisini oluşturduğu zihinsel
ve fiziksel mekân olgularının anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda çocuk
resimlerinin tasarım konusunda yol gösterici olduğunu söylemek mümkündür.Mekânı
kendi özellikleri ve istekleri doğrultusunda şekillendiren bireyler kendini o mekâna ait
hissetmektedirler. Bu noktada kendi yaşamlarının daha iyi olması adına kendi
fikirlerini edinebilmenin, zihinsel şemalarını yorumlayabilmenin yolu bilişsel
haritalardır ve tasarım için kullanılabilecek yol göstericilerdir. Bilişsel haritalar
yöntemiyle çocukların tasarıma aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır.
Çocuğun konutla ilişkisi, çocukluk dönemlerinde daha yoğun olarak kendi mahrem
bölgesi olan odası ile görülmektedir. Çocuk, üzerinde oluşan memnuniyet ile aidiyet
duygularıyla birlikte yaşadığı mekânı kişiselleştirmektedir. Çocuk odası bireysel
olarak kullanıldığında çocuğun özgürlük ve mahremiyet gereksinimleri için olumlu etki
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oluşturmaktadır. Çoklu oda kullanımlarında her birey açısından işlevsel uygunluğa
göre sınırlarının belirlenmesi olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Çoklu kullanım mekânlarının gerektirdiği işlevler doğrultusunda ortak kullanım
bilincini oluşturan çözümler sunulmalıdır. Tasarımın herkese hitap etmesi göz
önünde bulundurulmalıdır.Yaratıcılıklarını geliştirme, mantık kurma, karar verme,
özgür düşünceyi ifade etme yetilerini geliştirecek donatı ve mekan çözümleri
sunulmalıdır.Bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim aşamaları, kullanıcı kitle göz
önünde bulundurularak yaşa uygun tasarımlar yapılmalıdır.
Sonuç olarak, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimleri açısından mekansal çevrenin
etkisi büyüktür. Çocukluk dönemi tamamlanıncaya kadar mekan ile etkileşim içinde
olan çocuk; kalıplardan kurtulması, kendini keşfetmesi, yeteneklerini ortaya
çıkarması, özgürlük duygusunu tanıması ve aidiyet duygusunu güçlendirmesi için,
içinde bulundukları yapı ve mekanlar ile kullandıkları donatıların tasarımları önemle
ele alınmalıdır.
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Özet
Tasarım eğitimi veren okulların öğrenme ortamı konvansiyonel eğitim mekanlarından
farklı olarak stüdyolardır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi tasarımın özünün,
ilkelerinin anlatılmaya çalışıldığı bölümlerde, atölyelerin İç Mimarlık Bölüm kimliğine
uygun olmaması ve bölümün tanıtımına katkı sağlayamaması oldukça ironik bir
durumdur. Atölyelerde kullanıcının mekana yönelik algısının değişmesi, iç mekanın
tümünde yapılacak bir tasarımla veya mekan yüzeylerinin yeniden yorumlanmasıyla
mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, AKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
atölyeleri, çalışma alanı olarak belirlenmiş, atölye duvarlarında yüzey çalışmaları
yapılmıştır. Bahar dönemi boyunca, 4. Sınıf öğrencileri tarafından bölüme ait dört
atölyenin duvar yüzey tasarımları yapılmış, 2018 yılı yaz döneminde, atölyelerin
duvarlarına uygulanmıştır. Atölyelerde iç mekan yüzeylerine uygulanan tasarım
konseptinin altlığını işlev, form, estetik, kompozisyon gibi kavramlar oluşturmaktadır.
Tasarımın temel ilkelerini oluşturan bu kavramlar, atölye yüzey tasarımlarında
parametre olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, atölyeleri nitelikli hale getirerek
ulaşılması istenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığı ve atölye yüzey tasarımlarının bu
parametrelerin tümüne cevap verecek nitelikte olup olmadığı sorularına cevap
aramak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tüm sınıfların
atölyelerinde uygulanan yüzey tasarımlarına ilişkin, her sınıftan 30 öğrenciye 5 soru
yöneltilmiştir ve sonuçlara göre, mekansal algının etkisi değerlendirilmiştir. Mekan
kullanıcıları olan öğrenciler ile yapılan görüşmeler sonucunda, atölyelerdeki kimlik
değişiminin, mekansal algıyı pozitif yönde etkilediği, uygulamadan sonra öğrencilerin
atölyelere olan aidiyet duygusunun arttığı ve yüzey tasarımlarının atölyelerdeki
estetik ve işlevsel değişime olumlu katkılar sağladığı gibi çıkarımlar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yüzey tasarımı, İç mimarlık bölümü, Atölye çalışmaları, Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Tasarım süreci.

Experiencing the Interior Architecture Studios
Abstract
The learning environment of the schools providing design education is a studio which
is different from the conventional education places. It is quite ironic that workshops or
studios do not have any identity in departments such as Interior Architecture and
Environmental Design where the essence and principles of the design are tried to be
taught and they cannot contribute to the promotion of departments. Workshops and
studios of Afyon Kocatepe University Interior Architecture and Environmental Design
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Department needs interior changes have been determined as the study area within
the scope of the study. Surface designs were prepared by the fourth class students
for the four workshops belonging to the department and implementations were made
in accordance with the surface designs prepared for the 2018 summer period. Subdimensions of the design concept applied to the interior surfaces in of the workshops
include concepts such as function, form, aesthetics and composition. These concepts
which constitute the basic principles of design have been determined as the
parameters in workshop surface designs. Within this context, looking for answers to
the questions such as to what extent the targets have been reached by making the
workshops qualified and whether the workshop surface designs are able to respond
to all of these parameters forms the aim of the study. In this context, 5 questions
have been asked to 30 students from each class regarding the surface designs
applied in the workshops of all classes. According to the results obtained from the
answers, the effect of spatial perception has been evaluated. As a result of the
interviews conducted with the students who are the users of the space, it was
concluded that the identity change in the workshops positively affected the spatial
perception, sense of belonging of the students related to the workshops increased
after the implementation and the surface designs provided positive contributions to
the aesthetic and functional change in the workshops.
Keywords: Surface design, Department of interior architecture, Workshop training,
Afyon Kocatepe University, Design process.
1.Giriş
Mimari tasarım, gereksinimleri karşılamak üzere saptanan işlevleri yerine getirecek
olan yapı bütününün, onun kurgusunda yer alan tüm öğelerin ve çevresinin
kavramsal, işlevsel, biçimsel, strüktürel ve eylemsel özelliklerinin ve niteliklerinin
yorumlanması, belirlenmesi ve belgelenmesidir (İzgi, 1999).
Mekân, insan davranış ve eylemlerine göre düzenlenmiş alanlardır. Kullanım
amaçlarına ve işlevlerine göre farklı biçim ve boyutlarda olabilmektedir. İç mimaride
de mekanın oluşumu ve örgütlenmesi renk, doku, malzeme ve ışık gibi faktörlerin
katkısıyla gerçekleşir. Bu oluşum zamanla kalıcı hale gelmekte ve mekana kimlik
kazandırmaktadır. Mekana kimlik kazandırmak, insan ergonomisine uygun, doğru
malzeme seçimi yaparak, yaşanabilir, estetik ve fonksiyonel mekanlar tasarlamayı da
beraberinde getirmektedir. Mekanlar öncelikle içinde gerçekleşecek insan aktiviteleri
ve buna bağlı davranışlar temelinde ele alınmalıdır. Bu nedenle tasarımcı, mekanı
oluştururken, malzeme, donatı, aydınlatma, ışık, renk gibi etkenlerin tümünü
kullanarak bütüncül bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir. İnsan var oluşundan bu
yana yaşadığı mekanı biçimlendirme ve değiştirme ihtiyacında olmuş, sosyal, kültürel
ve işlevsel çerçevelerde; ait olduğu döneme ve teknik donanıma göre yeni tasarım
yaklaşımları oluşturmuştur. Tüm yapı türlerinde zamanla bir eskime söz konusu
olmaktadır ve zamana karşı direnç gösteremeyen mekanlarda özellikle iç mekanlarda
değişim ve gelişim zorunlu hale gelmektedir. İç mekanı kullanacak
olan kullanıcı için gerekli her türlü ergonomik, fizyolojik ve estetik yaklaşımı sağlamak
adına iç mekan tasarımları yapılırken; iç mekan tasarımının özünde görsel kaliteyi
yakalama çabasına ilişkin, tasarımı oluşturacak parçalar, bütüncül bir yaklaşımla
birleştirilir. İç mekan, mekanı sınırlayarak belirleyen, tanımlayan ve anlam kazandıran
yüzeyler olarak tanımlanabilecek duvar, tavan, döşeme yüzeylerinden oluşmaktadır.
Böylece yüzey kavramının iç mekanın en önemli ve ayrılmaz bir parçası olduğu
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aşikardır (Aydıntan, 2001). Kullanıcıların mekana dair olumlu veya olumsuz
düşüncelerinin oluşumunu sağlayan etkenler, düşey, yatay ve eğrisel iç mekan
yüzeyleridir ki bu da; iç mekan yüzeylerinin, mekan algısında önemli bir rolü
olduğunun göstergesidir.
Mekan ve insan arasındaki ilişki algı aracılığı ile kurulmaktadır. İnsanlar sözlerle
iletişim kurarken aynı zamanda karşısındaki insana ses tonu ve vücut dili ile birçok
sinyal ve kodlar yollamaktadır (Ruesch & Kees,1970). James J. Gibson ve Elaanor
Gibson algının, literal ve şematik olarak iki farklı düzeyde olduğunu, literal algının,
çevreyi etrafından soyutlayarak sadece genel özellikleri ile algılama olarak
tanımlanırken, şematik algılamanın ise, bireye fayda sağlaması muhtemel veya birey
için anlam ifade eden nesnelerin algılanması olarak tanımlamıştır (Gibson 1950).
İnsanın, mimari mekan algısının büyük bir bölümü ise görsel açıdandır. Mekanı
algılama, onu biçimlendiren ve sınırlayan yüzeylerin algılanmasına dayanır (Becer
2002). Ching’ e göre, duvar yüzeyleri düşey yönelimi sebebiyle mekanı tanımlamada
görsel olarak en etkili yüzeylerdir (Ching, 1996). Bu sebeple, duvar yüzeyleri, iç
mekan algısında diğer yüzeylere göre daha fazla etkilidir. Aydıntan’ a göre,
tasarımcılar mekanın karakterini o mekanın kullanıcılarına bir takım görsel mesajlar
ileterek hissettirmektedir. Böylece kullanıcı çevresel uyarıların kendisinde yarattığı
çağrışımlar üzerinden mekanı düşünür, yorumlar ve ona karşı davranışta bulunur.
Verilmek istenen mesajlar çoğunlukla iç mekanı oluşturan düşey yüzeylere
yüklenmektedir (Aydıntan, 2016). Birey, mekanın görsel açıdan algılanması
sürecinde, mekanı kurgulayan birçok etken, bireyin mekanı algılamasını da
etkilemektedir. Bu kurguda baş rolde mekanı oluşturan tasarım ögeleri bulunmaktadır
(Yılmaz, 2004). İç mimaride de mekanın oluşumu ve örgütlenmesi renk, doku,
malzeme ve ışık gibi faktörlerin katkısıyla gerçekleşir. Bu oluşum zamanla kalıcı hale
gelmekte ve mekana kimlik kazandırmaktadır. Özellikle kullanıcı sirkülasyonunun
yoğun olduğu ve mekansal algının önemli olduğu kamu yapılarında mekan kimliği
önemli bir rol oynamaktadır. Kullanıcıların yoğun olduğu mekanlarda ; mekana dair
işlevsel, fiziksel ve estetik beklentiler oldukça yüksek düzeydedir. Özellikle üniversite
yapılarıda nitelikli sınıfların, laboratuvarların, stüdyoların ve atölyelerin varlığı
üniversitenin imajı açısından önem taşımaktadır.
Bu bağlamda İç Mimarlık
Bölümlerine ait tasarım kavramının özümsendiği stüdyoların öğrencilerin ve öğretim
elemanlarının işlevsel, fiziksel ve estetik bağlamdaki beklentilerine cevap verecek
nitelikte olması gerekmektedir.
Tasarım disiplinlerinin öğrenme ortamı, klasik eğitim ortamı olarak tanımlanan sınıf
düzeninden farklı olarak “stüdyo”dur. Tasarım eğitiminin kalbi olarak değerlendirilen
stüdyo, gerek ilgilendiği problem türleri, gerek öğretim metotları, gerekse de
gerektirdiği iletişim biçimi ile konvansiyonel eğitim mekanlarına göre belirgin farklılık
gösterir (Tok & Potur, 2016:413). Tasarım stüdyolarının,
kendisine özgü farklılaşan doğası gereği, gerek öğrenciler, gerekse yürütücüler için
organizasyonel ve sosyal süreçlerle tanımlanabilen bilgi işleme süreci yoluyla
düşüncelerin özgürce dışavurumunu ve paylaşımını sağlayan bir çevre yaratması
gerekir (Coyne et al., 1994:114). “Yaratıcı bir kişinin çalışma yeri” olarak da
tanımlanan stüdyolar günümüz tasarım eğitimi içerisinde, öğrencinin yaratıcılığını
göstermesine olanak sağlayan, yapma / bozma / deneyimleme mekânıdır (Koester &
Robert, 2006:660). Öğrenci merkezli stüdyonun, yeni teknolojilerle birlikte bilgiyi
üretmesinin yanı sıra stüdyo mekânının da iyi tasarlanmış olması ve ortak çalışmaları
teşvik eden mimari yapısı olması gerekmektedir. Bununla birlikte, stüdyoların
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öğrencinin sahiplendiği, benimsediği, içselleştirdiği; böylelikle tasarımının,
paylaşımının ve üretiminin çoğaldığı mekanlar olması gerekmektedir (Özer & Aycı,
2017:50).
2. Çalışma Alanı ve Süreç
Bu kapsamda, çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü stüdyolarına kimlik ve nitelik kazandırmaya
yönelik bir amaçla başlatılan atölyeleri yenileme projeleri, çalışmanın ana çatkısını
oluşturmaktadır. Tasarım sürecinden önce İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne
ait olan atölyelerin, diğer atölyelerden farkı olmayan, kimliksiz ve kullanıcı
ihtiyaçlarına cevap vermeyen nitelikte olduğu görülmüştür. Tasarımla ilgili yürütülen
derslerde, atölyelerin nitelikleri hakkında öğrencilerle yapılan paylaşımlar sonucunda
atölyelerin yeni bir kimlik kazandırılmasının zorunlu olduğu görüşüne varılmıştır.
Öncelikle, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 4 adet atölyenin fiziksel, işlevsel
ve estetik özelliklerine ilişkin öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Her atölye için
ihtiyaç listesi çıkarılmış, kullanıcı gereksinimleri belirlenmiş ve daha verimli bir alan
yaratılması için fikirler üretilmiştir. Tümdengelim ve tümevarım yöntemleri kullanılarak
atölyelerde mevcut durum analizleri yapılmıştır ve bütüncül bir yaklaşımla detaylar
birleştirilmiştir. Her atölye için detaylı çalışacak öğrenci grupları belirlenmiştir ve tek
atölye için yaklaşık 10 öğrenci tek proje hazırlamıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı
bahar yarıyılında, öğrenciler seçmiş oldukları stüdyo için dönem içinde kritik alarak
atölyelerin iç mekan yüzey tasarımlarını hazırlamaya başlamışlardır. Atölyenin iç
mekan yüzey tasarımı yapmadan önce, atölyenin hangi sınıf tarafından
kullanıldığına, atölyede ağırlıklı olarak yürütülen derslerin içeriklerine ve atölyenin
ihtiyaç programına ilişkin analizler yapmışlardır. Atölyelerin iç mekan yüzey
tasarımları, yüzeyin doku, renk ve ışık algılaması bağlamında fiziksel boyutu ve
fiziksel, biçimsel kullanım bağlamında ise işlevsel boyutu dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Bu analizler doğrultusunda atölyelerin iç mekan yüzey projeleri
hazırlanmıştır. Öncelikle röleveleri çıkarılan atölyelerin planları ve kesitleri çizilmiştir.
İç mekan yüzey projeleri onaylanan atölyelerin üç boyutlu görselleri hazırlanmıştır .
Proje aşamasının tamamlanmasının ardından, 27 Ağustos 2018 tarihinde 3.sınıf
öğrencilerinin yaz stajı kapsamında projelerin uygulaması başlamış, gerekli izinlerin
alınmasının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na ait
mobilya ve metal atölyelerinin de katkısıyla planlanan imalatlar gerçekleştirilmiş ve 24
Eylül 2018 tarihinde uygulama tamamlanmıştır. Çalışma süreci aşağıda gösterilmiştir
(Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma Süreci
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1.sınıf öğrencilerinin atölyesi olan 130 numaralı atölyede, birinci sınıf öğrencilerinin
yoğun olarak kullandığı bir atölye olması sebebiyle temel tasarım öğretilerinden yola
çıkılarak Piet Mondrian’ın tasarımlarına atıfta bulunan ve bu tasarımların altlık olarak
kullanıldığı yüzey tasarımları yapılmıştır. Saf geometrik formlar ve ana renklerin
kullanılması planlanmış, duvarda demir su borularından ritim, bütünlük, doluluk,
boşluk, oran, ölçü gibi kavramların algılanabileceği bir konstrüksiyon tasarlanmıştır.
Konstrüksiyon düşeyde ve yatayda sürekliliği sağlarken belirli alanlarda raflar ve
dolaplar oluşturulmuştur. Böylece konstrüksiyon, pafta asmak ve maket koymak için
işlevsel bir sisteme dönüşmüştür. Atölyenin ön duvarına, temel tasarım ilkeleriyle
hazırlanan bir şablonun, atölyenin arka duvarına ise, yeni gelen öğrencilerin teknik
detayları algılayabilmeleri için küçük bir daireye ait plan şemasının yerleştirilmesi
planlanmıştır (Şekil 2), (Tablo 1,2,3).

Şekil 2. 130 Nolu Atölye Planı

Tablo 1. Hazırlanan Proje Görselleri

Uygulama aşamasına geçildiğinde, duvarların antrasit ve gri renklere boyanmasıyla
işe başlanmıştır ve proje ekibi üç gruba ayrılmıştır. Bir grup metal atölyesinde demir
borulardan oluşan konstrüksiyonu hazırlarken, ikinci grup mobilya atölyesinde
konstrüksiyona eklenecek akrilik rafları oluşturmuştur. Diğer bir grup ise, arka duvara
asılacak plan şemasını hazırlamış ve CNC makinede ahşap parçaları kestirerek
şablonu oluşturmuştur. Atölyenin ön duvarına ise hazırlanan şablona göre temel
tasarım ilkeleri marker kalemlerle yazılmıştır. Çalışmanın son aşamasında öğrenciler
mobilya atölyesindeki ustalar yardımıyla hazırlanan imalatların montajını yaparak
çalışmayı sonlandırmışlardır.
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Tablo 2. Uygulama Süreci

Tablo 3. Uygulama Öncesi ve Sonrası

2.sınıf öğrencilerinin atölyesi olan 123 numaralı atölyede, genellikle bölüme ait
malzeme derslerinin yürütüldüğü atölye olması sebebiyle malzemenin tanıtımına
katkı sağlayacak şekilde iki boyutlu ve üç boyutlu yüzey tasarımları yapılmıştır.
Atölyenin arka duvarındaki dolaplar kaldırılmış, yerine işlevsel raflar tasarlanmıştır.
Uygulama aşamasında duvarların antrasit rengine boyanmasıyla işe başlanmıştır, bir
grup öğrenci, ahşap, mozaik, seramik gibi çeşitli malzeme örneklerini toplarken diğer
bir grup öğrenci ise mobilya atölyesinde ham mdf altıgen petek seklindeki rafları
hazırlamışlardır. Duvar yüzeyleri, iki kolon arası baz alınarak farklı malzemelerin
tanıtımına ilişkin tasarlanmıştır. Seramiklerle kaplı olan kolonlar, kalekim, yüzey
kapatıcı malzemesi ve duvar boyası kullanılarak kapatılmıştır. Seramik, cam mozaik,
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patlatma taş gibi malzeme örnekleri, duvar boyası ve el çizimleri arasına yedirilerek,
duvar yüzeyinde, iki boyuttan üç boyuta bir doku geçişi sağlanmıştır. Seramikle kaplı
olan atölye arka duvarında, seramikler kaldırıldıktan sonra altından çıkan harç
dokusu bozulmamış, altıgen formunda petekler belirli bir düzen içinde bu duvara
yerleştirilerek uygulama tamamlanmıştır (Şekil 3), (Tablo 4,5,6).

Şekil 3. 123 Nolu Atölye Planı

Tablo 4. Hazırlanan Proje Görselleri

Tablo 5. Uygulama Süreci
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Tablo 6. Uygulama Öncesi ve Sonrası

3. Sınıf öğrencilerinin kullandığı 247 numaralı atölyede atık malzemelerin işlevsel
ürünlere dönüştürülmesine yönelik tasarımlar yapılmıştır. “Ekolojik Tasarım” dersi
kapsamında sürdürülebilir tasarıma yönelik oluşturulan altlıklar kullanılarak toplanan
atık malzemeler değerlendirilmiştir. Öğrencilerin topladığı strafor, kasa, halat, mdf
parçaları ve kumaş parçaları gibi atık malzemelerden pano ve maketlerin stoklanması
için raflar planlanmıştır. Uygulama aşamasında yine duvarların menekşe ve avlu gri
renklerine boyanmasıyla işe başlanmıştır. Öğrencilerin topladıkları atık malzemelerin
kullanım alanları planlanmıştır. Öğrencilerin atık olarak topladıkları straforlar, farklı
boyutlarda altıgen formlarda kesilerek boyanmış ve asimetrik düzende bir pano
oluşturulmuştur. Pano, öğretim elemanı masasının arka duvarına yerleştirilerek,
duyuru, afiş ve pafta asmak için uygun hale getirilmiştir. Yine atık olarak toplanan
ahşap mdf parçalardan yaklaşık 20-20 cm boyutlarındaki harfler cnc makinesinde
kesilmiştir. Daha önce belirlenen mimari akım isimleri harfler bir araya getirilerek
oluşturulmuştur. Ham mdf olan harfler, gri renge boyanarak kirişlerin üzerine düz
veya ters şekilde dizilerek mimari akımların isimlerini oluşturacak şekilde
yapıştırılmıştır. Duvarda işlevselliğini kaybetmiş olan mevcut
ahşap panolar,
halatların çapraz olarak tavana ve yere kancalara asimetrik olarak asılmasıyla
kapatılmıştır. Pano işleviyle kullanabilecek olan halatlardan oluşan yüzeyler,
öğrencilerin mandallarla afişlerini ve paftalarını asabileceği şekilde düzenlenmiştir.
Atölyenin arka tarafında bulunan deponun yan duvarına, öğrencilerin atık olarak
buldukları meyve kasaları farklı renklere boyanarak asılmış ve stoklanacak maketler
için raf sistemi oluşturulmuştur. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencisinin atölyenin
arka duvarında mekana derinlik algısı katacak, mekanda süreklilik hissini
uyandıracak ve duvar yüzeyini tamamen kapatacak ölçülerde resim yapmasıyla
uygulama tamamlanmıştır (Şekil, 4), (Tablo 7,8,9).
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Şekil 4. 247 Nolu Atölye Planı

Tablo 7. Hazırlanan Proje Görselleri

Tablo 8. Uygulama Süreci
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Tablo 9. Uygulama Öncesi ve Sonrası

249 numaralı atölye, dördüncü sınıf öğrencilerine ait bir mekandır. 4. Sınıf atölye
derslerinin işleyişi genellikle sunum şeklindedir. Bu bağlamda paftaların asılması ve
maketlerin sergilenmesi açısından duvar yüzeyinde düşey ve yatay profillerden
oluşan işlevsel bir konstrüksiyon tasarlanmıştır. Duvarlar gri, antrasit ve sarı renkte
boyanarak çalışmaya başlanmıştır. duvarlar antrasit renge boyanarak, kolonlar ise
kontrast olması bağlamında sarı renge boyanmıştır. Atölyenin ön duvarında sarı ve
gri renkli boyalarla çizgisel iki boyutlu çizimler yapılmıştır. Metal profiller, duvar
yüzeyine göre alınan ölçülere uygun bir şekilde metal atölyelerinde kesilerek, siyah
renge boyanmış ve işlevsel bir strüktüre dönüştürülmüştür. Yatay ve düşeyde
sürekliliği sağlayan metal profillerin, farklı boyutlarda kutular oluşturulacak şekilde
kaynakla montajı yapılmıştır. Konstrüksiyonun içine yerleşecek ahşap kutular,
belirlenen ölçülere üzeri farklı renklerde boyanan mdflerden hazırlanarak, mobilya
atölyesinde kesilmiştir. Uygulamanın son aşamasında metal konstrüksiyon ve ahşap
kutular yerinde monte edilmiştir. Bu bağlamda oluşturulan konstrüksiyon, paftaların
asılması ve maketlerin stoklanması açısından işlevsel bir forma dönüşmüştür.
Atölyenin arkasında yer alan depo ile atölyeyi birbirinden ayıran, ahşap doğrama
bölücü kaldırılmış yerine alçıpandan üretilen seperatör yapılmıştır. Deponun arka
duvarında iç mimarlık alanında kullanılan üsluplar ve akımlarla ilgili terimler yazılmış
ve iç mekana atıf yapan koltuk, lambader gibi iki boyutlu çizimler yapılmıştır.
Atölyenin arkasında yer alan depo olarak kullanılan atıl mekana işlev verilerek,
öğrenciler için dinlenip, çay, kahve içebilecekleri bir mekan haline getirilmiştir (Şekil
5), (Tablo 10,11, 12).
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Şekil 5. 249 Nolu Atölye Planı

Tablo 10. Hazırlanan Proje Görselleri

Tablo 11. Uygulama Süreci
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Tablo 12. Uygulama Öncesi ve Sonrası

3. Sonuç ve Değerlendirme
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde yapılan atölye duvar yüzeyi tasarımları ve
uygulamaları, atölyelere işlevsel, estetik bağlamda katkı sağlarken, öğrenciler
üzerinde pozitif bir mekan algısı oluşturmuştur. Atölyelerin kullanıcıları olan
öğrencilerin mekana dair algısının ötesinde, uygulamayı gerçekleştiren öğrenciler ise
projelerinde gerçek sorunlara ve kullanıcıların isteklerine göre tasarım önerileri
geliştirme şansı bulmuştur. Uygulamanın sınırlı bütçeyle gerçekleştirilmesi,
öğrencilerin az sayıda malzeme ve ekipman ile üretim yapma becerisi kazanmasını
sağlamıştır. Öğrenciler, yapılan tasarımların bütüncül bir yaklaşımdan detay
çözümlemeye ve detaydan uygulamaya giden sürecini yaşayarak, hangi malzemenin
hangi ekipman ve teknikle kullanılabileceği gibi konuları deneyimlemiş ve daha
mezun olmadan uygulama aşamasında karşılaşabilecekleri problemlere hızlı bir
şekilde çözüm üretme yetisi kazanmıştır. Bununla birlikte, uygulamada yer alan
öğrenciler için tasarımlarını somut hale getirmek, mekanlarda kalıcı olarak projelerini
gerçekleştirme imkanı bulmak özgüven bağlamında bir katkı sağlamıştır. Çalışmanın
sonucunda, atölyelerde uygulanan duvar yüzey tasarımlarının sonucunda hedeflenen
mekanı daha nitelikli hale getirmek ve mekansal kimlik oluşturmak gibi amaçların
sorgulanması ve uygulama sonrası atölyelerdeki değişimin ve algının ölçülmesi,
belirlenen parametreler bağlamında her atölye bazında analiz edilmiştir (Tablo 13).
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Atölye

130 No’lu Atölye
(1. Sınıf)

123 No’lu Atölye
(2. sınıf)

247 No’lu Atölye
(3. Sıınıf)

249 No’lu Atölye
(4. Sınıf)

Fiziksel-Biçimsel
Bağlam
(Estetik, Form)
−Temel Tasarım ilkelerinin puzzle
parçaları gibi bir formda
tasarlanması
−Oluşturulan strüktürün düşeyde
ve yatayda dolu-boş yüzeyler
oluşturması, süreklilik sağlaması,
dengeli bir form algısı
−Strüktürde kullanılan renklerin
ana renkler olması ve uyumun,
estetiğin sağlanması
−Plan şeması ve kesitin iki
boyuttan üç boyuta geçen bir
süreci aktarmasıyla oluşan
formun estetik algısı
−Arka duvar yüzeyinde altıgen
formlardaki ham mdflerin estetik
algısı
−Duvar yüzeylerine yapıştırılan
gerçek malzemelerin belirli bir
forma dönüştürülerek
uygulanması
−Patlatma taşların rastgele
yapıştırılarak değil, bir evin
penceresinin çerçevesini
oluşturarak uygulanmasıyla
estetik bir yüzey sağlanması
−Halatların asimetrik ve aynı
zamanda formal olarak
bağlanmasıyla yüzeyde estetik
bir algı oluşturulması
−Arka duvarda yapılan duvar
resminin mekan bütünlüğünü
sağlayarak atölyeye derinlik
katması
−Straforların altıgen formunda
hazırlanarak yüzeyde bir
kompozisyon oluşturması
−Depoda duvar yüzeyinin
renklenmesi
−Atölyenin tüm duvar
yüzeylerinde dil birliğinin
sağlanması
−yüzeylerde kullanılan renklerin
kontrast oluşturması
−Oluşturulan konstrüksiyonun
atölyeye dolu-boş, süreklilikdenge ve dinamizm katması
−Duvar yüzeyine yapılan çizgisel
çalışmanın derinlik algısı
−Depodaki duvar yüzeyine
yapılan iki boyutlu çizimlerin
mekana estetik ve renk katması

İşlevsel Bağlam
(İşlev, Kompozisyon)
−Temel Tasarım ilkelerinin
öğrencilere ezber yoluyla değil,
görsel hafızayla aktarılması
−Yüzeyde oluşturulan strüktürün
pafta asmak ve maket stoklamak
için kullanılması
−Strüktürün Mondrian altlığıyla bir
kompozsiyon oluşturması
−Teknik Resim dersi için plan
şemasının ve kesitin üç boyutlu
algısı

−Arka duvar yüzeyinde
uygulanan ham mdflerin raflara
kompozisyon oluşturularak
dönüşmesi
−Duvar yüzeylerinde gerçek
malzemenin öğrenciye tanıtılması
−Tel kafesin pano işlevine
dönüştürülmesi
−Farklı malzemelerin yüzey
uygulamalarında kullanılmasıyla,
atölyede şantiye algısının
oluşturulması
−İşlevini yitirmiş ahşap panoların
kapatılması için kullanılan
halatların öğrenci projelerinin
asılması için bir yüzeye
dönüştürülmesi
−Straforların belirli bir
kompozisyon çerçevesinde
tasarlanarak panolara
dönüştürülmesi
−Kasaların maketler için stoklama
alanlarına dönüştürülmesi
−Yüzeylerdeki konstrüksiyonun
bir kompozisyon çerçevesinde
işlevsel raflara ve askı
aparatlarına dönüştürülmesi
−Raflarda maketlerin stoklanması
ve öğrenci paftalarının asılması
− Farklı boyutlarda hazırlanan raf
ve kutuların farklı ölçeklerdeki
ürünlerin sergilenmesine olanak
sağlaması
−Depo ve atölye arasındaki
sınırın kaldırılarak, öğrenciler için
işlevsel bir mekana
dönüştürülmesi

Tablo 13. Atölyelerin Fiziksel-İşlevsel Bağlamda Değerlendirilmesi
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Atölyelerin fiziksel ve işlevsel bağlamda analizleri tablo halinde verilmiştir. Bunun
yanında mekanlardaki değişimin, öğrencilerin üzerindeki etkisine ve mekansal
kimlikleri nasıl algıladıklarına yönelik öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Yaklaşık bir
ay süren bu uygulamalar sonucunda, 120 öğrenciye yüzey tasarımlarının biçimsel,
işlevsel ve psikolojik bağlamda ölçülmesine yönelik hazırlanan sorular sorulmuş ve
verilen cevaplardan elde edilen sonuçlar, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo 14).
Sorular
Uygulama sonrasında atölyelerin daha
estetik olduğunu düşünüyorum.
Uygulama sonrasında atölyelerin daha
işlevsel olduğunu düşünüyorum.
Uygulama sonrasında atölyelerde öncesine
göre aidiyet duygum daha fazladır.
Uygulama sonrasında atölyelerde daha
fazla zaman geçirmekteyim.
Uygulama sonrasında atölyelerin daha
kimlikli
mekanlar
olduğunu
düşünmekteyim.

Olumlu
110

Kararsız
2

Olumsuz
8

95

8

17

112

3

5

103

10

7

115

3

2

Tablo 14. Öğrencilere Yöneltilen Sorular ve Cevapların Dağılımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileriyle yapılan görüşmeler sonucunda
elde edilen verilerden; atölyelerdeki yüzey tasarımlarının uygulanmasıyla, atölyelere
mekansal kimlik kazandırıldığı, mekanların daha nitelikli hale geldiği, öğrencilerin
mekana dair aidiyet duygusunun geliştiği ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
atölyelerinin ders zamanları dışında da kullanıldığı çıkarımları yapılmıştır. İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü atölyelerinin duvar yüzeylerinin yeniden tasarlanması,
mekanlara kimlik kazandırmanın yanı sıra, fiziksel, psikolojik ve işlevsel bağlamlarda
pozitif katkılar sağlamıştır.
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Özet
Bu makalenin hedefi Beşiktaş-Maslak-Büyükdere aksının oluşum ve gelişim süreçlerini
incelemek, gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirmek, aksta meydana gelen işlev
değişikliklerini tespit etmek, bu işlev değişikliklerinin sebep ve sonuçlarını
değerlendirmek, aksın günümüzdeki haline erişinceye kadar ki evrelerini belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Yıldız,Beşiktaş, Maslak, Büyükdere, Levent.

Beşiktaş-Maslak-Büyükdere Axis from the 19th Century to the 20th
Century
Abstract
The aims of the article are examining of the formation and development processes of
Maslak-Büyükdere axis, evaluating the factors affecting its development, determining
the functional changes occurred on the axis and evaluating the causes and
consequences of them, determining the phases of the axis until it reaches the present
state.
Keywords: Yıldız, Beşiktaş, Maslak, Büyükdere, Levent.
Giriş
Günümüze dek yapılmış pek çok araştırma Maslak Büyükdere aksının 1970 sonrası
oluşum ve gelişimini incelemiştir. Bu incelemeler aksın bulunduğu Beşiktaş bölgesinin
1970 öncesi, 19.yüzyıl sonu-20.yüzyıl başındaki işlev değişimlerini dikkate almamıştır.
Bu çalışmada 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi niteliğini taşıyan bölge,
1909'da başlayan işlevsel değişiminden itibaren incelenmiştir. Osmanlı Devleti'nin tarih
sahnesinden silinmesi, 1923'de kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yönetim
merkezini Ankara'da yapılandırmasıyla birlikte İstanbul'daki son yönetim merkezi
bölgesel olarak değişime uğramıştır. 1936'ya kadar askeri alanlar dışında terkedilmiş
bir bölge görünümündeki sarayalanı 1936'da Beşiktaş Tayyare Fabrikasının
kurulmasıyla sanayi işlevi ile bölge yeniden hareketlenmeye başlamıştır.1937'de
kapsamında açılan ilk teknik okul olan İstanbul Teknik Okulu’na (günümüzde Yıldız
Teknik Üniversitesi) saray binalarından kullanılmayan, metruk haldeki 8 binanın tahsis
edilmesiyle bölge yeni bir işlev-eğitimle hareketlenmeye devam etmiştir.1956-58 yılları
arasında İstanbul için hazırlanan ancak uygulanmaya konmayan Prost Planları
uyarınca yapılan Salıpazarı-Beşiktaş istimlakları sırasında Barbaros Bulvarı’nın
açılması 1973’te Boğaziçi Köprüsü’nün inşa edilmesi bölgeyi İstanbul içinde her yerden
kolay ulaşılabilen merkezi bir konuma getirmiştir.
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19.Yüzyıl Öncesi Beşiktaş
Çeşitli kaynaklarda, Beşiktaş bölgesinin tarihinin Bizans Dönemi’ne (4.yy-15.yy) kadar
dayandığı, Beşiktaş kıyılarında Ayios Mihael Kilisesi, imparatorların yazlık ikametgahı
olan Ayios Mamas Saray kompleksi ve Fokas Manastrı yer aldığı, sarayın çevresinde
St.Mamas (Beşiktaş) adıyla anılan küçük bir köyün olduğu ve bölge genelinin oldukça
geniş ormanlık bir yapıda olduğu belirtilmektedir (Akbayar, N., 1998:14). Osmanlı
döneminde de ilk zamanlar bu yapısını koruduğu, padişahlar ve saray mensuplarınca
av bölgesi olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Beşiktaş, Boğaziçi sahil şeridinde gelişen
ilk yerleşme yeri olarak nitelendirilmiştir.Beşiktaş kıyı bölgesi II.Bayezid Devri’nde
(1481-1512) Kaptanı Deryalara tahsis edilmiş, sonraki yıllarda ise I.Ahmed devri
itibariyle (1603-1617) hanedana geçen Beşiktaş kıyı bölgesi saray bahçelerinin içine
yani Hadaik-i Hassa içerisine alınmış ve hasbahçeler olarak düzenlenip bir çok sahil
saraylarla çevrelenmiştir (‘’Yıldız Sarayı Kasr-ı Hümayunlarından Şale’’:94-97.).
Beşiktaş 17.yy’da Abbasağa ve Vişnezade mahallelerinin oluşmasıyla sırtlara doğru
genişlemesini sürdürmüştür.
17.Yüzyıldan sonraki üç yüzyıl süren bir dönemde,kasırları, sarayları, bahçeleri,
çeşmeleri, cirit meydanları ve silahhaneleri ile Dolmabahçe, Fındıklı, Kabataş
arasındaki bu bölge padişahlar tarafından yoğun ilgi duyulan bölge olmuştur.
Hanedanın Beşiktaş’a olan bu ilgisi, sarayla ilişkili kişilerin ve Osmanlı üst tabakasında
seçkin bir yeri olan ilmiye sınıfı mensuplarının da Beşiktaş’a ilgi duymasına neden
olmuştur (Akbayar,N.1998:19). Birçok Osmanlı padişahı bölgeye ilgi duyup
köşkler,yazlık saraylar yaptırmış ancak; III.Selim (1789- 1807) Beşiktaş’a ayrı bir ilgi
duymuş, yazlarını Beşiktaş ve Çırağan Yalısı’nda geçirdiği gibi kızkardeşleri için de
kıyıda sahil saraylar yaptırmıştır.Annesi Mihrişah Valide Sultan ise 1804’te Yıldız
Sarayı’nın nüvesi niteliğinde bir kasır ile dört yüzlü bir çeşme inşa ettirmiştir. Bunların
haricinde yeni yalılar inşa ettirmiş ve Çırağan Yalısı’nı da yeniden yaptırmıştır. Bu
dönemde bu yapı toplulukları oldukça büyüdüklerinden Beşiktaş Sahilsarayı olarak
anılır hale gelmiştir (Akbayar,N., 1998:25), (Şekil 1).

Şekil 1: Melling’in gravüründe Beşiktaş Sahil Sarayı
(Milli Saraylar 1994/1995,TBMM Milli Saraylar Yayını 1995,s.108-109)

18. yüzyılda Beşiktaş yerleşimi Beşiktaş deresi ile Ihlamur deresi vadisi boyunca
genişlemiş, Serencebey sırtları da iskana açılmıştır. III.Selim yeni düzenlemeye
çalıştığı ‘’Nizam-ı Cedid’’ ordusunun eğitimleri için Levent* Çiftliği’ni kurmuş, 1792’de
kışla civarında ordunun silah ihtiyacına cevap vermek adına kurulan tüfek ve kasatura
fabrikaları ile Levent (Bahriye) Çiftliği, tam bir askeri kışlaya dönüşmüş ve Levent
Kışlası olarak anılmaya başlamıştır (Akbayar, N.,1998:20; Kahraman, A., 1995:579585).
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19. Yüzyılda Beşiktaş ve Maslak Bölgesi
Beşiktaş Sahil Sarayı çeşitli padişahlar tarafından tadilatlar ve eklemelerle
kullanılmaya devam etse de 19yy. başında Vak’a-iHayriye’den sonra II.Mahmud,
orduda ve devlet yönetiminde yaptığı yeni düzenelemeler ve uygulamalar nedeniyle
Beşiktaş Sahil sarayı’nı sıklıkla kullanmıştır. Günümüzdeki Çırağan Sarayı’nın yerinde
bulunan eski Çırağan Sarayı’nı da bu dönemde yaptırmış ve böylelikle Beşiktaş için
yeni bir dönem başlamıştır. Yeni yönetim merkezi olarak yapılanmaya başlayan
Beşiktaş, Sultan II.Mahmud Han'ınoğlu Sultan Abdülmecid Han'ın eski Beşiktaş Sahil
Sarayı'nı yıktırıp sürekli oturulan yönetim sarayı olarak Dolmabahçe tarihten Osmanlı
Devleti’nin yıkılmasına kadarki süreçte tüm padişahlar Beşiktaş’ta ikamet etmişler ve
devleti buradan yönetmişlerdir. Bu yönetim değişikliği ile birlikte Beşiktaş
Salıpazarından Yıldız'a kadar sultanların ve üst düzey bürokratların ikamet alanı olarak
gelişmiştir. Bu nedenle Beşiktaş imarına ve temizliğine oldukça dikkat edilen bir semte
dönüşmüştür. Dolmabahçe Sarayı'nın gaz ve aydınlatma ihtiyacı için kurulan
Küçükçiftlik Parkın'daki gazhane binası bu dönemden kalan yapılardan bir diğeri
olmuştur (Şekil 2).
*Osmanlı’da deniz askerine Levent denilmektedir.

Şekil 2: II.Mahmut’un yaptırdığı eski Çırağan Sarayı
(Milli Saraylar 1994/1995,TBMM Milli Saraylar Yayını 1995,s.108-109)

Yıldız ve çevresinde de III.Selim ile ilk adımları atılılan yeni yapı inşa etme ve
düzenleme faaliyetleri,Sultan Abdülmecid (1823-1861) ve Sultan Abdülaziz Han
zamanında da sürmüş,Yıldız Tepesi'ndeki askeri merasimler, devlet törenleri, resmi
kabuller için günümüzde Büyük Mabeyn diye isimlendirilen yapı inşa edilmiştir.Sultan
Abdülaziz Dönemi'nde inşa edilen Çit Kasrı, sarayın dış bahçesi olan Yıldız Parkı
içersinde Malta ve Çadır köşkleri, eski Çırağan Sarayı'nın yerine inşa edilen Çırağan
Sarayı bu dönemin diğer inşai faaliyetleridir.İçerisinde çeşitli merasim köşk ve
kasırlarının bulunduğu Yıldız Tepesi bir köprü ile yen Çırağan Sarayı'na bağlanmıştır
(Pilehvarian,N.K., 2012:451-454). Böylece bölge Salı Pazarı'ndan Yıldız tepesine
kadar bir saray alanı haline gelmiştir.Saray bölgesinin tamamlanması Sultan
II.Abdülhamid Han döneminde olmuş, Yıldız Tepesi'nin köşk ve kasırlarla saray alanı
olarak büyütülmesi Ihlamur Kasrı'ndan Teşvikiye'ye doğru şehzade ve sultan köşk ve
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kasırları yapımı, Balmumcu ve Maslak'a doğru da şehzade ve sultanlar için köşk ve
kasırların yapımı devam etmiştir. Böylece Beşiktaş sahilinden Maslak'a doğru bir saray
yerleşim alanı oluşmuştur (Pilehvarian, N.K., 2012:451-454), (Şekil 3).

Şekil3:Beşiktaş- Maslak Büyükder Aksında yer alan önemli yapıların ifadesi(Tuğba Göksu).

Bu dönemden günümüze kalan izler olarak Dolmabahçe Sarayı, Akaretler, Çırağan
Sarayı, Feriye Sarayları(Kabataş Lisesi), Yıldız Sarayı, Ihlamur Kasrı, Şeyh Zafir
Türbesi ve ek binaları sayılabilir. 1857’de Beşiktaş rıhtımının inşa edilmesi, 1872-1961
yılları arasında Azapkapı-Beşiktaş arasında başlayıp Bebek’e kadar uzanan, önceleri
atlı olup sonra elektrikli hale dönüştürülmüş tramvay seferleri de Beşiktaş'a ulaşım
konusunda gerçekleşmiş önemli gelişmeler olmuştur (Akbayar,N., 1998:25), (Şekil 4).
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Şekil 4: Beşiktaş Sahilinin görünümü,url[1]

Akaretlerin inşası ile Maçka ve Teşvikiye bölgelerinin imarı da hareketlenmiştir.Saray
çevresinde imar faaliyetleri oldukça hızlı bir şekilde devam etmiştir.Sultan Abdülaziz
devrinde de bölgeye devam eden ilgi II.Abdülhamid’in tahta geçmesi ile üst seviyeye
ulaşmış, sadece resmi yapılar bakımından değil, özel konutların inşası bakımından da
gittikçe bölgedeki konut alanlarının genişlemesine yol açmıştır (Şekil 5).

Şekil 5: Yıldız Sarayı’nın bir görünümü,url[2]

Gelişme daha çok Fındıklı ve Kabataş kıyılarında sahilsaraylar, yalılar; Beşiktaş köy
içinde ise Yıldız’a doğru çoğalan konutların inşası şeklinde gerçekleşmiştir.
II.Abdülhamid yönetime geçtikten bir müddet sonra Dolmabahçe Sarayı’nı törenler ve
kutlamalar haricinde kullanmaz hale gelmiş ve İmparatorluğu yaklaşık 30 sene Yıldız
Korusu içinde yaptırdığı 30’a yakın kasır ve köşkten yönetmiştir. Beşiktaş ile Ortaköy
arasındaki yamaç üzerinde kurulu yaklaşık 750.000m²’lik bir alanı kaplayan bir
kompleks halindeki Yıldız Sarayı Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yoğun
kullanılması sonucu “Yıldız Saray-ı Hümayun” olarak adlandırılmış; yönetim yapıları,
koruma yapıları, servis yapıları, Saat Kulesi ile Osmanlı hanedanının İstanbul'daki yeni
yönetim merkezi şeklini almıştır. (Pilehvarian, N.K., 2012:451-454).
Maslak bölgesi, 19. yüzyıl sonlarına kadar saray mensuplarının av bölgesi
niteliğindedir.İsmini bölgedeki su dağıtım merkezinden almıştır. Fatih ormanlarındaki
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bentlerde toplanan su, açık ve kapalı kanallarla en yüksek tepeye taşınarak buradaki
maslaklardan, semte dağıtılmıştır.Maslak Kasırları’nın yer aldığı bölgede ilk yapılaşma
II.Mahmud döneminde (1808-1839) başlamıştır. II.Abdülhamid’in (1876-1909)
veliahtlığı sırasında da av ve dinlenme alanı olarak önemli bir konuma sahip olup
yerleşim alanı olmaya başlamış ve kasırlar inşa edilmiştir. Maslak kasırları; Ayazağa
Av Köşkü, Zincirlikuyu Kasrı,Ayazağa Kasrı şeklinde sıralanabilir (Şekil 6, 7).
(http://www.millisaraylar.gov.tr/saraylar/maslak-kasirlari).

Şekil6: Maslak Kasrı,url[3]

Şekil7:Ayazağa Kasrı,url[4]

Ayazağa’da bulunan Sultan Abdülaziz dönemi Süvari Köşkü, Çinili Köşk ve Ayazağa
Kasrı bulunduğu alanda bu kapsamda yapılaşmıştır (Şekil 8).

Şekil 8: Çinili Av Köşkü’ne ait bir fotoğraf (url[14])

20.Yüzyıl Başından 1950’ye kadar Beşiktaş
1909’da Sultan II.Abdülhamid Han’ın tahtan indirilmesinin ardından Yıldız Sarayı’nda
‘’Yıldız Yağması’’ olarak anılan olay gerçekleşmiş, yağmanın ardından kalanların
tasfiyesi gerçekleştikten sonra çeşitli kamu kuruluşlarına tahsis edilen Yıldız Sarayı'nın
bir bölümü yurt dışına çıkana kadar kullanılması için hanedan üyelerine tahsis
edilmiştir. Hanedan üyelerinin ülkeyi terketmesinin ardından bir müddet kullanılmayan
Saray’da 1924 yılından sonra Harp Akademileri devri başlamıştır.1937 yılında Dış
Harem Avlusu’nda yer alan bazı binalar İstanbul Teknik Okulu’na tahsis edilmiştir.
İstanbul Teknik Okulu’nun açılmasıyla bölge yeni bir işlev kazanmış, bölgede yoğun
konut alanları oluşmuştur.
Beşiktaş bölgesinde anılması gereken 20.yüzyıla ait önemli bir girişim Beşiktaş
Tayyare fabrikasının kurulması olmuştur. Nuri Demirağ devletin de desteği ile; 17 Eylül
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1936’da Barbaros Hayrettin İskelesi yakınlarında, günümüzde Deniz Müzesi
arazisinde kalan Beşiktaş Tayyare Fabrikası’nı kurmuştur.Tayyare Fabrikası’nın inşa
edildiği Beşiktaş iskelesindeki alana ait ilk düzenleme çalışmaları ise 1911 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Nuri Demirağ’ın fabrikayı Beşiktaş limanında kurmasıyla ilgili;
Maslak-Büyükdere Limanın’da Aero Espresso Italiana şirketinin deniz uçağı seferleri
hizmeti vermeye başlamış olması,Nuri Bey’in de deniz uçağı üretimlerini amaçlamış
olabileceğini ve bu sebeple Boğazla ilişkili bir konumda yer almayı isteyebileceği
düşünülmüştür (Yusufoğlu,T., 2017:249-262), (Şekil 9, 10).

Şekil 9: Beşiktaş Uçak Fabrikasının yerleşkesi
(Yusufoğlu, T.,Beşiktaş Tayyare Fabrikası(1936-1943)Megaron 2017;12(2),s.258)

Şekil 10: Nuri Demirağ’ın Beşiktaş’taki hususi iskelesini gösterir harita
(Yusufoğlu, T., 2017:249-262)

1943 senesinde Yeşilköy’e taşınana kadar burada faaliyet gösteren Beşiktaş uçak
fabrikası, 1949 yılında 12060 sayılı karar cetveliyle istimlak edilmiştir.Bir müddet
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kullanılmayan depo/yazıhane olarak kalmış ve 1959-1960 yıllarında ‘’Beşiktaş Deniz
Müzesi’’ne dönüştürülmüştür (Yusufoğlu,T., 2017:249-262).
Aksın başlangıcı niteliğindeki Beşiktaş Meydanı’nda bu gelişmeler gerçekleşirken,
aksın bitiminin Boğazla bağlandığı noktada,Büyükdere Limanı’nda ise deniz uçağı
meydanı kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulmasının ardından başkentin İstanbul’dan
Ankara’ya taşınması ile yeni başkentin dış dünya ile etkileşimini artırmak için
Türkiye’den çeşitli ülkelere uçuşlar başlamış,Türkiye bağlantılı uçak seferleri
konusunda gerek İtalyanlar, gerek Fransızlar, gerekse Almanlar imtiyaz ve öncelik
alabilmek için Türk Hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmuştur.İlk imtiyaz İtalyan
şirketi Aero Espresso Italiana’ya verilmiştir. Bu yıllarda ulaşımda yeni ve lüks seyahat
türü olarak deniz uçağı yolculukları gerçekleştirilmiştir.Deniz uçakları ile yolcu, yük ve
posta taşınmıştır.
19.yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul’da yaşayan yerli ve yabancı halk tarafından
eğlence ve av yeri olarak kullanılan içinde Yedi kardeşler Çınarı’nın ve VI Mehmed
Sultan Vahdettin’in av köşkünün yer aldığı Büyükdere Çayırı,birinci Dünya Savaşı’nda
askeri uçaklar için hava meydanı olarak kullanılamıştır.Aero Espresso Italiana
şirketince;Büyükdere Çayırı ve Sultan Vahdettin’in av köşkü 1923’ten 1940 yılına kadar
kiralanmış ve köşk “Uçak Alanı İdare Binası” olarak kullanılmıştır. Bu alana bir hangar,
idari bina ve beton bir iskele inşa ettirmiştir (Şekil11,12,13).
(url[4]:http://irfankab.wixsite.com/mavigezegen/singlepost/2016/11/21/B%C3%BCy%C3%BCkdereU%C3%A7ak-Alan%C4%B1).

Şekil 11:Büyükdere iskelesinde yer alan Deniz Uçağı Fabrikasınınhangar ve idari binası url[5]

Şekil 12:Büyükderedeki deniz uçağı seferleri url[6]
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Şekil 13: Büyükderedeki deniz uçağı seferleri url[6]

Düzenli uçuşların başladığı 1928 yılından uçuş imtiyazının bittiği 1936 yılına kadar
şirket yüzlerce uçuş yapmıştır. Deniz uçakları ile Büyükdere’ye inen yolcuların
otobüsler ile şehir merkezlerine kadar taşındığı bilinmektedir. Şirket 21Şubat 1936’da
Türk Hükümetince satın alınmış bir yıl sonra kurulan Türk Hava Yolları’nca 1946’ya
kadar
buradaki
uçak
hangarı
ve
tesisleri
kullanmıştır
(url[7:]http://turkfilateliakademisi.org/index.php/aero-espresso-italiana-s-a/#more-244).
Cumhuriyet döneminde yeni yerleşim alanları oluşturma çabası ile imar hareketleri
hızla gelişmiştir. Bu bağlamda, Fransız kent plancısı Henri Prost, 1936 yılında Atatürk
tarafından ülkemize İstanbul için modern bir kent planlama çalışması oluşturması için
davet edilmiştir. Prost, İstanbul’un doğal dokusunu tahrip etmeden, önemli yapılarını
nitelik ve niceliklerini koruyarak, anıtların arkeolojik ve mimari öğelerini ön plana
çıkararak, Haliç’in kuzey ve güneyini birbirine kaynaştırıp İstanbul’u modernleştirmeyi
hedeflemiştir (Angel,A., 1987:35-36).
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde İstanul’da kullanılan elektrikli tramvaylar ve
Cumhuriyetin ilanından sonra kullanılan motorize araçlar; İstanbula yeni geniş yollar,
bulvarların yapılmasını zorunlu kılmıştır.Prost Planı çerçevesinde yapılan, Beşiktaş’ı
doğrudan etkileyen hizmetler; Dolmabahçe’den Rumelihisarı’na uzanan ve ilçeyi kente
bağlayan ana yol ile Zincirlikuyu-Beşiktaş yolu ve Ihlamurdere Caddesi’nin niteliğinin
yükseltilmesi olmuştur. Odun(Arab) iskelesi ve çevresinde çeşitli düzenlemeler
yapılarak bir meydan oluşturulmuş,Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ön plana çıkacak
bir düzenleme yapılmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’nin arkasında, 1944
senesinde Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı yaptırılarak çevresinde Beşiktaş Meydanı
oluşturulmaya çalışılmıştır.Anıtın çevresinde yer alan ahşap yapılar da 1950’li yıllara
doğru zaman zaman yıktırılıp meydanın genişliği artırılmak istenmiştir (Akbayar,N.
1998:25).
1950-1990 Yılları Arasında Beşiktaş,Maslak Büyükdere Aksı
1950’li yıllar Türkiye tarihinde bir dönüm noktası niteliğindedir, Türkiye bu yıllarda tek
partili siyasal hayattan çok partili siyasal hayata geçmiş ve bir çok alanda köklü
değişiklikler yaşandığı gibi kentsel mekanın oluşumu açısından da farklılıklar
yaşanmıştır.1956 senesinde il ve belediye sınırlarının ayrımı kaldırılmış ve bu iki işlev
başbakanın yetkisi altında birleştirilmiştir. Bu dönemde ‘’Karayolları Politikası’’
benimsenmiş ve demiryolu ulaşımından karayolları ulaşımına geçiş gözlemlenmiştir.
Henri Prost ile çalışmalar sürdürülmemiş ve planın tekrar değerlendirilmesi Türk
uzmanlar tarafından, Danışmanlar Heyetince 1937 Planı baz alınarak devam
ettirilmiştir (Tekeli,İ.,1994:114-116).
İstanbul Belediyesi’nin 1946’da Emlak Kredi Bankasıyla ortak girişim ile İstanbul İmar
Limited Şirketi’ni kurmuş ve şehrin çeşitli bölgelerinde konutlar projelendirilmiştir.
Barbaros Bulvarı ve Büyükdere Caddesi’ni etkileyen bu dönemdeki gelişme;1949
yılında belediyenin 100 hektarlık Levent Çiftliğinin bulunduğu alanı Emlak Bankası’na
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konut yapımı için devretmesi olmuştur.Emlak Bankası böylelikle 400 konutluk yeni bir
projeye başlamıştır (Tekeli,İ., 2013:161).
1950’den önceki dönemde Prost planında Boğaziçi manzarasını tehdit eden Boğaz
sahillerinde ve silüete olumsuz etki edecek noktalarda, sanayi yapılarının yapılması
önlenmiş olduğundan (Özler,Ş.,2007:255) bu bölgede yapılması planlanan sanayi
tesislerine ve konut projelerine onay verilmemiştir. Prost Planı’nın ardından İstanbul’un
şehirleşme sürecinde Maslak-Büyükdere aksı için konut ve sanayi tesislerinin bölgede
yer alması için yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiş, Levent konutları projesi hayata
geçmiştir (Cansever,T.,1995:48-59), (Şekil 14).

Şekil 14:2018 Yılına ait hava fotoğrafı üzerinde Levent Konutları’nın ifadesi(Tuğba Göksu).

Levent bölgesi;1.2.3. ve 4. Levent'ten oluşan,Mimar Kemal Ahmet Aru ve Rebii
Gorbon tarafından 1947 senesinde projelendirilip 1950-1957 arasında da yapımı
gerçekleştirilen Emlak Kredi Bankası girişimi kentsel tasarım konut projesidir. 1.Levent
1950, 2.Levent 1951, 3.Levent 1952-53, 4. Levent ise 1956-57 yılları arasında inşa
edilmiştir. Döneminde yaklaşık 11.000 kişinin yaşadığı belirtilmektedir (Şekil 15, 16).

Şekil 15:1.Levent Konutlarından görünüm,url[8] Şekil 16:1.Levent Konutlarından görünüm,url[8]
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Yine Kemal Ahmet Aru tarafından 1954 senesinde tasarlanan, 4. Levent Toplu
Konutları, 1956-57 yılları arasında inşa edilmiş, aksta kuzey yönde konut yapılanması
gözlenmiştir (Şekil 17, 18).

Şekil 17:4.Levent Emlak Bankası Binası,url[9]

Şekil 18:4.Levent Konutları Görünüş, (Arkitekt Dergisi Arşivi 1950–1960)

Bölgeyi etkileyen bir diğer gelişme de; 1955’teEtibank ortaklığı olan Etiler Yapı
Kooperatifi'nin 192 villalık projesinin 1954'te inşasına başlanmış olmasıdır. 1960'lardan
itibaren semt bu dönemde, kuzeye ve doğuya doğru,özel kişiler ve kooperatiflerce
yapımı gerçekleşen 10-12 katlı ve çok daireli lüks apartmanlar ve sitelerle gelişmiştir
(Koca,D., 2015:24), (Şekil 19, 20).

Şekil 19:Nisbetiye Caddesi ,url[10]

Şekil 20: Etiler konut dokusuna örnekler,url[10]
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Etiler'de gelişen bu yeni konut yapıları ile birlikte, Levent'ten Hisarüstü'ne kadarki bölge
yoğun bir konut bölgesi halini almış ve 1980-1990 yılları içerisinde debüyük ölçüde
bugünkü görünümüne kavuşmuştur (Şekil 21).

Şekil 21:Bu dönemde Etiler Bölgesinde yer alan yüksek katlı konut dokusuna örnekler (‘’Türkiyede
Çağdaş Konut Üretiminin Yeniden Okunması,Tasarım+Kuram Dergisi ,Sayı 19, Mayıs 2015,s.24)

Büyükdere Caddesi’nde ve yakınlarında meydana gelen bu gelişmelerin yanı sıra
Büyükdere Caddesi’nin başlangıcı kabul edilen Beşiktaş’ta da bazı değişiklikler
meydana gelmiştir.1956-1958 istimlakleri esnasında, Prost’un hazırladığı plan baz
alınarak Beşiktaş Meydanı ve çevresi köklü bir değişime uğramış, sahil yolu
genişletilmiş, 50m genişliğinde oluşturulanBarbaros Bulvarı Beşiktaş’tan başlayıp
Zincirlikuyu’ya bağlanmıştır (Şekil 22).

Şekil 22: Büyükdere Aksının Başlangıcı Olan Barbaros Bulvarının Yapılaşmadan ÖncekiHali,url[11]
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Bulvar, ismini de aldığı Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin de yer aldığı, kara ve
deniz ulaşımının şehre dağılımı açısından önem arz eden Beşiktaş iskelesinden
başlangıç almaktadır.1960’lara kadarki süreçte etrafında pek yapılaşma olmayan, yer
yer dutlukların, çayırların, küçük bahçeler içinde evlerin yer aldığı, Teknik Okulun
kurulması ile konut dokusunun artış gösterdiği bilinmektedir. 1960’lardan sonra
bulvarın her iki yanı oldukça hızlı bir şekilde yapılaşmıştır. Beşiktaş bu zamana kadar
çevresine hizmet veren bir semt iken, bu dönemde iş alanı hareketliliklerini semte çeker
hale gelmiştir. Artık Balmumcu mevkiinde bölgenin iş yaşamı kimliği de hissedilmeye
başlanmış, çeşitli ofis blokları bulvarda yerini almıştır. Merkezi iş alanının Esentepe ve
Zincirlikuyu’ya kadar geldiği bu dönemde; bölgeye erişilebilirliğin rahat olması ve
merkezi iş alanının bu alan doğrultusunda ilerlemesi aksa olan talebi artırmış; ancak
bu bölgede yatırım yapma teşebbüsünde bulunanlar olmuşsa da, İstanbul Nazım Plan
Bürosu kentin kuzey orman alanlarını ve su havzalarını korumak amacıyla kuzey
yöndeki gelişimine onay vermemiştir. Bu dönemdeki plan kararları kentin gelişimini
Marmara Denizi’ne paralel olarak desteklemiştir. Büyükdere Caddesi’nde
gerçekleşecek olası genel merkez inşaatları önlenmeye çalışılmıştır.
Merkezi İş Alanının yavaş yavaş giderek kaydığı kentin kuzeyinde, Büyükdere
Caddesi’nin yer aldığı Maslak Bölgesi ise; 1940’tan önce tam anlamıyla kırsal olan,
şehrin merkezinin dışında kalan bir bölgedir. Sanayi ve tarımda yapısal reformların
uygulanması ile sanayileşme ve kentleşme süreçleri hızlanmış, böylece İstanbul’un
sosyo-ekonomik pozisyonu güçlenmiş, 1955 yılında Danışmanlar Heyeti’nce
hazırlanan sanayi planında Levent’te yeni sanayi sahalarının planlanmasının ardından
aks boyunca Zincirlikuyu’dan Maslak’a doğru; kısa bir süre içerisinde eczacılık sanayii,
giyim, elektrikli aletler, otomotiv sanayii ve metal endüstrisine yönelik yapılanma
gözlenmiştir. Ağırlıklı olarak ilaç fabrikaları, büyük ölçekli üretim tesisleri ve bu
tesislerin yönetim binaları kurulmaya başlamıştır. Genel olarak yönetim birimleri,
üretim tesisisinin arsanın Büyükdere Caddesi’ne bakan kısmında,dönemin uluslararası
üsluptaki modern mimari anlayışını yansıtan bir biçimde, firmanın prestijini simgeler
nitelikte konumlandırılmıştır. Roche ilaç Fabrikası, Tekfen Ampül Fabrikası, Philips TV
Fabrikası, Eczacıbaşı ilaç Fabrikası, Deva ilaç Fabrikası şeklinde örnekleyebileceğimiz
bir çok fabrika yapısı inşa edilmiştir. Böylelikle nitelikli projelere peşisıra sahip olan
bölge, bir prestij bölgesi haline gelmiş, bu fabrikalar ve yönetim binaları bugünkü
plazaların ilk nüvelerini oluşmuştur.
1960 yılından sonraki süreçte oluşturulan Sanayi Alanları Planı’nında belirlenmiş
dokuz sanayi alanından biri olan IV.Levent’te Otomotiv Sanayi için bir alan
tanımlanmıştır. Genellikle küçük ölçekli sanayilerin bulunduğu bu alan, bir müddet
sonra planlı alanın dışına çıkmaya, plansız gelişmeye başlamıştır. Levent Oto Sanayi
alanının zamanla yetersiz hale gelmesi sebebi ile Nazım Plan Bürosu Maslak’ta küçük
ölçekli sanayiye büyük bir alan tahsis etmiştir. 1950’li yıllarda çevresinde hiçbir
yerleşim bulunmayan bölge, sanayinin gelmesiyle 1960’larda gecekondularla dolmaya
başlamıştır. Sanayi alanlarının hemen yakınında Gültepe, Çeliktepe, Seyrantepe ve
Sanayi mahalleleri meydana gelmiştir.1967 yılındaki yapı yönetmeliğine eklenen bir
madde neticesinde İstanbul’da gökdelen diye adlandırılan çok katlı,yüksek yapıların
inşasının teşvik edilmesi ile Maslak Bölgesi’nde çok katlı yapı inşası başlamış, giderek
artan yüksek yapılaşma gözlenmiştir. Boğaziçi Öngörünüm ve Etkileme Alanı Planında
Zincirlikuyu-Levent arasındaki bölge ‘’yönetim merkezi’’ olarak tanımlanmış, bu bölge
için gerekli yüksek yapılaşma kararları Büyükşehir Belediyesi danışman heyetinin
görüş ve kararları dahilinde verilmiştir (Öktem,B.,2005:25-76).
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İstanbul’da 1970 senesine kadar Tarihi Yarımada’daki Eminönü, Karaköy ve Beyoğlu
ilçelerini kapsayan bölge Merkezi İş Alanı (MİA) olarak adlandırılırken 1970’ten sonra
kentin kuzeyi, Taksim-Şişli-Büyükdere hattının Mecidiyeköy-Gayrettepe aksının ve
hatta Zincirlikuyu’da Büyükdere ile kesiştiği alan, Tarihi Yarımada’daki MİA’nın uzantısı
olarak tanımlanmıştır. Tarihi Yarımada’nın ‘’Eski Kent’’ kimliği korunarak, turizm, ticaret
ve kültür ağırlıklı bir kullanım alanına dönüştürülmesi ve üzerindeki merkez
baskınısının azaltılması için üretim alanlarına hizmet verecek, İstanbul MİA ile ilişkisini
sürdürmekle birlikte yükünü merkez dışına çekerek rahatlatacak yeni denge merkezleri
kurulması hedeflenmiştir (Özler,Ş.,2007:255). Öte yandan tarihi merkezdeki mevcut
yapıların fiziksel ve işlevsel eskimeyle karşı karşıya olması tarihi yarım adadaki ofis
talebinin azalmasına yol açmıştır.Tarihi Yarımada böylelikle büyük ölçüde turizm
sektörüne hizmet etmeye başlamıştır.Uluslararası platformda rekabet sürecinde yer
alma gayesindeki firmalar tarafından Tarihi Yarımada’daki eski yapılar yerine modern
ofis binaları tercih etmeye başlamıştır. Tarihi Yarımada’nın giderek bu talebi
karşılayamaz hale gelmesi ve kentin büyümesi ile trafik sorununa cevap verememesi,
bölgeye yönelik ofis talebinin Maslak-Büyükdere aksına kaymasında önemli etken
olmuştur.
Bölgenin yönetim merkezi olarak tanımlanmasının ve yüksek katlı yönetim
merkezlerine verilen izinlerin ardından inşa edilen ilk gökdelenlerdeki satışların
oldukça fazla oluşu ve aksta prestijli uluslararası şirketlerin yer alışı yatırımcıların
bölgeye olan ilgisini artırmış, arazi spekülasyonuna neden olmuştur. Böylelikle MaslakBüyükdere aksı; gökdelenleri ile yasal yapılaşmanın ve sanayilerin hemen arkasındaki
sanayi mahalleleri ile de yasal olmayan yapılaşmanın yer aldığı bir bölgeye
dönüşmüştür (Şekil 23).

Şekil 23:Gültepe Mahallesinden Büyükdere aksının bir görünümü,url[12]

Yerli ve yabancı yatırımcıların prestij alanı haline gelen aksta daha önce yer alan
fabrikalar yerini gökdelenlere bırakmış; Roche îlaç Fabrikası Özdilek Park'a, Tekfen
Ampül Fabrikası Tekfen Tower'a, Philips TV Fabrikası Metrocity'ye, Eczacıbaşı ilaç
Fabrikası Kanyon'a, Deva ilaç Fabrikası Zorlu Ofıs'e dönüşmüştür.
1974’te Boğaziçi Köprüsü’nün açılmasıyla akstaki değişim de hızlanmıştır.Aks; şehrin
çeşitli bölgelerinden gelen, aksın başlangıcı olan Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda
yoğunlaşan trafiği, Zincirlikuyu’ya ve Büyükdere Caddesi’ne, köprünün de açılması ile
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de Boğaziçi Köprüsü’ne bağlayarak Anadolu yakasına aktaran ve Avrupa-Anadolu
yakası ulaşımıda sağlayan bir yapıya bürünmüştür.
1974 Nazım Planında Mecidiyeköy-Zincirlikuyu arasında yer alan bölge ikinci derece
merkez olarak tanımlanmıştır. MİA’nın bu bölgelerde hareketlenmesi ile sigorta
şirketleri, yabancı bankaların şubeleri, büyük holdingler, uluslararası şirketler bu aks
üzerinde konumlanmaya başlamıştır.Nazım Planında alınmış başka kararlar Maslak
Ayazağa bölgesinde orduya tahsis edilmiş bölgenin artırılması, üniversitelerin kent
dışına çıkarılması olmuştur. Bu sebeple Maslak’ta oldukça geniş bir alan İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin kullanımına sunulmuştur.1970’lerin sonunda ise ordunun
sorumlu olduğu bölge küçültülmüştür. Ordunun terk ettiği alanlar ise aksın gelişiminde
etkisi olan dinamikler sonucu günümüzde iş merkezlerinin, plazaların ve lüks
rezidansların yer aldığı, konut, iş merkezi ve sanayi alanlarına dönüşmüştür (Öktem,B.,
2005:25-76), (Şekil 24).

Şekil 24:Orduya ait alanların ve Ordunun terk ettiği alanların ifadesi(Tuğba Göksu).

1984’ten sonra ki süreçte merkezi yönetim yerel yönetimin bağımsızlığını arttırmış,
planlama sisteminde değişikliklere gidilmiş; plan yapma, onama, uygulama ve
değiştirme yetkilerini yerel yönetimlere verilmiştir. İstanbul’u Ortadoğu ve Avrupa’nın
uluslararası ticaret, kültür ve finans başkentine dönüştürme amacıyla İstanbul küresel
kent projesi olarak ele alınmış, bu proje kapsamında da Büyükdere-Maslak aksının
uluslararası iş merkezi olarak gelişim göstermesi gündeme gelmiştir (Öktem,B.,
2005:25-76). Aksın gelişimi gökdelen kavramı üzerinden devam etmiş ve 1970’lerde
ilk kez gözlemlediğimiz büyük firmaların aksta dikkat çekici genel merkez binaları inşa
ettirme istekleri de küresel kent projesinin bir parçası olarak aksa yansımıştır.
1980 sonrasında Büyükdere Caddesi, MİA olarak İstanbul’un Taksim Şişli,
Mecidiyeköy, Esentepe, Zincirlikuyu, Levent, Maslak gibi önde gelen merkezlerini
birleştirdiği için İstanbul genelinde en önemli İkincil Merkezi İş Alanı gelişimlerinden
birisi haline gelmiştir.Köprülerle Altunizade ve Kavacık gibi Anadolu yakasında yer alan
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alt merkezlere erişim sağlanmaktadır. Maslak-Büyükdere Aksının bu etkisi, Boğaziçi
ve 1988 yılında açılan Fatih Sultan Mehmet boğaz köprüleri ile, E5 ve TEM gibi çevre
yolları ile tüm Metropoliten alanda hissedilir hale gelmiş,1953’te açılmış olan Atatürk
Havalimanına Londra Asfaltı/E5 karayolu/TEM bağlantısı ile Büyükdere caddesinin
dünya ile bağlantısı sağlanmıştır(Torcu,K.,2004:48).
1988 yılında açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul’un iki yakası arasındaki
hareketi artırmasına ek çevre yolları bağlantısı ile kentin kuzey, doğu, batı çeperlerine
erişimi kolaylaşmıştır.TEM otoyolu zamanla transit trafiğe hizmet vermesinden ziyade,
kentin yeni oluşan üst gelir grubunun rezidans-lüks konut bölgelerine ulaşım yolu
olarak değişmiştir.
1990-2018 Yılları Arasında Beşiktaş-Maslak Büyükdere Aksı
1989’da yeni iktidar ile kentin gelişimine yönelik bakış açısıda yenilenmiş ve yeni
kararlar alınmış, kent için değişik stratejiler benimsenmiştir. 1994’e kadar ki süreçte
asıl amaç İstanbul’u Avrupa sistemine dahil etmek ve Avrupa’da önemli bir yer
edinmesini sağlayarak dünya kenti haline getirmek olmuştur.İstanbul’un ancak küresel
kent haline gelebildiğinde ve uluslararası bir iş merkezine sahip olduğunda sermayeyi
kendine yöneltebileceği düşünülse de, gökdelenlerin inşası ile kurulan bir uluslar arası
iş merkezinin şehrin merkezinde, Maslak-Büyükdere aksında oluşmasının İstanbul’un
gelişiminin kentin kuzey yönününde olmaması ve Boğaz’ın tarihi siluetini koruma gibi
amaçlara ters düştüğü belirtilmiştir (Nazım Plan Rapor, 1994).1980 sonrası süreçte ise
sanayi bölgeden uzaklaşsa bile bölgede plansız ve alt yapısız gelişim devam etmiştir.
Akstaki ana kullanım 90’ların başına kadar sanayi iken, 1990’lı yıllardan sonra giderek
yerini ticari yönetim merkezi ve ofis ağırlıklı kullanıma bırakmıştır. İstanbul’un A sınıfı
toplam ofislerinin %65’i Taksim, Büyükdere-Maslak ve Beşiktaş’ta yer alır hale
gelmiştir (Bayramoğlu,N.:87).
İstanbul’da, 1990’lı yıllarda üretim ve iletişim teknolojileri farklılık göstermiş, hem
küçük-orta ve büyük ölçekli sanayinin ölçeği, yeni üretim ilişkileri ve hizmetler
sektöründeki değişiklikler, gelir grupları arasındaki uçurumların daha da artmasına
sebep olmuş ve oluşan bu yeni gelir grubunun yaşam şeklinin gereklilikleri olarak
mevcut kentten bağımsız, yeni lüks konut alanları, rezidanslar, eğlence merkezleri,
alışveriş merkezleri makroformu şekillendirmeye başlamıştır.
İstanbul’da rezidanslar, ilk kez bu dönemde gözlenmiştir. 1993 yılında Etiler’de
yapılmış olan Akmerkez’in 23 katlı üçüncü kulesi İstanbul’daki ilk rezidans olmuştur.
İstanbul’da ilk yapılan diğer rezidans örnekleri ise; BJK Plaza, Polat Plaza,
Beşiktaş’taki Selenium Rezidans ve Metrocity, Şişli’deki Elit Rezidans olmuştur.
Akmerkez’in yapılmasının ardından bölgede alışveriş merkezi yapılaşmasına gidilmiş,
alışveriş merkezlerinin sayısında artış gözlenmiştir. Metrocity avm-rezidans örneğine
ek, Özdilekpark, Kanyon gibi avm-rezidans blokları inşa edilmiştir.
1990 yılında yaşanan mühim bir gelişme; 20450 sayılı Resmi Gazete’de; 1989-20281
sayılı Resmi Gazete’de ‘’İstanbul – Levent- Beşiktaş Turizm Merkezi’’ olarak ilan edilen
alan ile, “ İstanbul - Levent - Beşiktaş Turizm Merkezi Tefsii” olarak ilan edilen alanların
krokilerinde Bakanlık yetki alanına yeni arsaların da dahil edilmesi olmuştur.
Beşiktaş’ta turizm alanı ilan edilmeden önce başlamış olan otel yapımı, Levent ve
Beşiktaş için çıkartılan ‘’Turizm Alanı Kararı’’nın ardından hız kazanmış,bölgede
yüksek katlı, lüks otel yapıları gözlenmiştir. Beşiktaş-Levent’in ‘’Turizm Alanı’’ ilan
edilmesinin ardından bölge yeni bir kimlik kazanmıştır. Bu otel yapılarına Beşiktaş
Conrad Otel, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Otel, Point Otel, Dedeman Otel
Gayrettepe örnek olarak verilebilir. Çırağan Sarayı 1992 yılında bu kapsam dahilinde
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otele dönüştürülmüştür. 2001 yılında projesine başlanıp 2003 yılında hizmete girmiş
olan Çırağan Sarayı ek yapılarından Four Seasons Otel Beşiktaş’taki bir diğer saray
otel yapısı olmuştur. Bölgede değişen turizm kimliği ile Akaretler sıra evleri de zaman
içerisinde W Otel’e dönüşmüştür.
1991 tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme bölgesi planında,
1.Levent’in Büyükdere Caddesi’ne bakan kısımlarında bina büyüklük ve kat
yüksekliklerinin muhafaza edilmesi şartı ile, konut bölgesi olarak belirlenmiş alanın,
talep dahilinde turizm amaçlı ticaret alanı şeklinde kullanılabileceği yönünde bir karar
çıkartılmıştır. Bu kararın plan notlarına eklenmesiyle hızlı kentleşme ve iş
merkezlerinin Beşiktaş, Levent, Maslak-Büyükdere aksı boyunca artması
gözlemlenmiş, aks çok hızlı bir değişim sürecine girmiş ve arazi değerleri artmıştır. Bu
kontrolsüz ve hızlı değişim neticesinde bölge ve alt bölgeler işlevsel değişikliğe maruz
kalmıştır. Konut bloklarındaki daireler iş yerleri için kiralanır olmuş, bölgede artan işyeri
kiraları sonucu konut sahipleri de mülklerinde oturmak yerine iş yerleri için kiraya
vermeyi seçmişlerdir. Levent bölgesi artık konut ağırlıklı bir bölge olmaktan çok
eğlence, yeme-içme ve ticaret ağırlıklı bir kullanıma hizmet eden bir bölge olmaya
başlamıştır (Erdönmez,E., 2005:101).
Merkezi yönetim Maslak bölgesini turizm alanı ilan etmiş, bölgeye dair plan yapma,
onaylama ve değişiklik yapma yetkilerini yerel yönetimlerden alıp bakanlığa vermiştir
(Öktem,B., 2005:25-76). Tekil imar adaları için oluşturulan Turizm alanı kararları ile
Beşiktaş-Maslak Aksı’nda çok katlı yapıların sayıları hızlı bir şekilde artmış,verilen
yükseklik hakkı ile komşu parseller arasında dahi dengesiz durumlar meydana gelmiş,
kentin silüeti büyük ölçüde değişmeye başlamıştır (Şekil 25).

Şekil 25:Şehrin silüetine gökdelenlerin etkisi(Fotoğraf Tuğba Göksu 2018).

1995 yılında 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Plan
Raporu’nda; batı yakasında tüm metropolitan alan alt bölgeye hitap edecek yeni MİA
planlanması öngörülmüş, metropolitan alan alt bölgenin karar, yönetim, denetim,
koordinasyon, finansman ve hizmet bakımından özelleşmiş ve ihtisaslaşmış
alanlarından oluşan oldukça nitelikli alan ‘’Metropoliten Merkez’’ tanımı getirilmiştir.
İstanbul Metropoliten alt bölgenin; 1.Kuşak (güney kıyı-E5 arası), 2.Kuşak (E5-TEM
arası) ve 3.Kuşak(TEM- Kuzey Sınırı)tan oluşmakta olduğu, kentin makroformunun
3.Kuşak içinde geliştirilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Şişli ve Şişli’nin Beşiktaş’a
sarkan alt bölge ile Maslak-Levent askı ‘’Sıhhileştirilecek Hizmet Alanları’’ olarak
belirlenmiştir. Beşiktaş-Maslak aksındaki yüksek yapıların dondurulması, yeterli sosyal
ve teknik altyapı standartlarına kavuşturularak sıhhıleştirilmesi, bölgede ticaret-hizmet
fonksiyonlarının konut bölgelerini tahrip ve yok edecek şekilde gelişiminin önlenmesi
kararları alınmıştır (Özler,Ş., 2007:277).
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1995 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın İstinye sırtlarına taşınması
Küreselleşme söylemlerinin yoğunlaştığı İstanbul’u Bölgesel Finans Başkenti misyonu
ile yapılandırma evresinde aksta yaşanan bir diğer önemli gelişmedir.Bu durum,
İMKB’ye yakın olmak isteyen, banka-finans sektörünün Zincirlikuyu-Maslak-Büyükdere
aksına kaymasını hızlandırmış, finans dünyasının kapsadığı bütün kurum ve
kuruluşların, piyasaların, borsaların, finansal aracı kurumlarının aynı bölgede
bulunmasında önemli bir rol oynamış ve bu akstaki iş merkezlerine duyulan talebin
artmasına neden olmuştur. Giderek bir prestij bölgesine dönen bölgede konumlanma
arzusunun nedenleri; şirketlerin diğer iş kollarından uzak kalmayıp aynı bölge içinde
yer alarak çekim merkezi olma isteği, ortak servis bölgelerinden faydalanmak, prestijli
projelerle aksta vitrin oluşturmak şeklinde sıralanabilir (Torcu,K.,2004:49).
1984-2009 yılları arasında hem yerel yönetimlerde hem de merkez hükümetlerdeki
ortak karar, Büyükdere Caddesi’nin uluslararası bir finans merkezinin olması ve
birbirinden farklı projelerle bu yönde desteklenmesi olmuştur. 2000’li yıllarda ise aks;
uluslararası bir finans merkezi olması durumuna ek olarak, yüksek katlı lüks konut
örneklerine, alışveriş merkezleri ve plazalara ev sahipliği yapması ile de dikkat
çekmiştir. Aksın hem TEM otoyoluna erişim rahatlığı, hem de Boğaziçi’ne 3. Köprü
inşası için tesis edilen çevre yolu bağlantıları ile kent makroformunun TEM otoyolu
kuzeyinde, orman alanları ve kentin içme suyu havzalarını olumsuz etkileyen bir yönde
gelişme izlediği saptanmıştır. 2000 sonrasında, küresel toplumun da teşvikiyle birlikte,
insanların tercihleri, istekleri ve ihtiyaçları farklılaşmış, insanlar tüm ihtiyaçlarını
giderebilecekleri çok fonksiyonlu yapıları tercih etmeye ve lüks tüketimin önemli bir
sembolü olan rezidanslarda yaşamaya başlamışlardır. Çalışma alanı da bu tercih
değişiminden etkilenmiş, bölgedeki ilaç fabrikalarının yerine yüksek yapıların hızlı bir
şekilde inşa edilmiş, bölgedeki lüks konutlar, başka bir deyişle rezidansların sayısı her
geçen gün artmıştır. Büyükdere Caddesi’nin bütünü küresel sisteme ayak uyduran
City, Tower, Center ve Plaza isimli yüksek yapılarla dolmuştur. Maslak-Büyükdere aksı
artık İstanbul’un ‘’Manhattan’’ı olarak anılır hale gelmiştir (Şekil 26).

Şekil 26:Maslak silüeti gece görünüm,url[13]

Aksta yer alan yüksek katlı plazalara örnek; İş Bankası Kuleleri, Metrocity Avm, Kanyon
Avm-Plaza, Levent Loft, Levent Loft 2, Sapphire Kulesi, Maslak Mashattan, Maslak
Orjin Plaza, Apagiz Plaza, Beybi Giz Plaza, Sheraton Otel Maslak, Sun Plaza, Spine
Tower, Maslak Deoitte Plaza şeklinde sıralanabilir. Bölgede Askeriyenin terk ettiği
alanda gelişen, dikkat çekici yapılar ise Maslak Uniq İstanbul ve Maslak 1453
Projesidir. Uniq İstanbul; Ayazağa’da, son Osmanlı padişahlarının av, binicilik,
dinlenme mekânı olarak kullandığı, içinde Süvari Köşkü, Çinili Köşk (Bkz Şekil 8) ve
Ayazağa Kasrı olmak üzere üç tarihi yapının bulunduğu askeri alanda inşa edilmiştir.
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İstanbul Büyüksehir Belediyesinin 2006 tarihinde tamamlanan 1/100.000 Ölçekli
İstanbul Çevre Düzeni Planı revizyon çalışmaları sonrası onanan planda daha
önceden Büyükdere Caddesi için verilen MİA (Merkezi İş Alanı) kararı devam
ettirilmiştir. MİA’nın ve alt merkezlerinin kademelenme hiyerarşisindeki yerini ve
gelişme yönlerinin bu planın öncelikleri arasında olduğu belirtilip Büyükdere
Caddesi’nde içinde bulunduğu alan MİA bütünleşme bölgesi olarak gösterilmiştir
(Şahin,M., 2010:73). 2007 tarihli İstanbul Metropoliten Alan Nazım planında, bölge 1.
derece merkez olarak kabul edilmiş, planın raporunda bölgenin düzensiz ve parçalı
mülkiyet dokusunda geliştiği belirtilmiş, bölgenin batıya Kağıthane – Alibeyköy
yönünde gelişiminin desteklenmesi belirtilmiştir. Ayrıca, planlı/plansız bir “prestij”
merkezi olarak gelişen MİA’nın plansız ve/veya plan bütünlüğüne aykırı gelişmelere
terk edilmesi yerine yönlendirilmesi, gelişiminin kontrol edilebilmesi amacıyla rehabilite
edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 2010 ve sonrası yıllarda ise, hem alışveriş merkezleri
ve plazaların, hem de yeni konut bölgelerinin, ulaşım altyapısı koşutunda kentin
makroformunu hem doğu ve batı doğrultusunda, hem kuzey doğrultusunda
yaygınlaştırarak geliştirdiği gözlemlenmektedir.Bu dönemde yaşanan bir diğer gelişme
de, Cumhurbaşkanlıği’nın Yıldız’ın eski saray binalarının bir kısmını ofis olarak
kullanmaya başlaması olmuştur.
Değerlendirme ve Sonuç
Beşiktaş’ta Bizans Dönemi’nde Ayios Mamas Saray kompleksi ve sarayın çevresinde
St.Mamas (Beşiktaş) adıyla anılan küçük bir köyün olduğu ve bölge genelinin oldukça
geniş ormanlık bir yapıda olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Beşiktaş, Osmanlı’nın
ilk yıllarına kadar oldukça geniş ormanlık alan olma özelliğini korumuş, Osmanlı
padişahlarının ve önde gelen devlet adamlarının av ve dinlenme yeri niteliğindedir.
Saray hayatı; Topkapı Sarayı’dan sırası ile Beşiktaş Sahil Sarayına, Dolmabahçe
Sarayı’na ve Yıldız Sarayı’na olmak üzere dönem içerisinde yer değiştirmiş, payitahtın
yönetim merkezi giderek Beşiktaş olmuştur. Beşiktaş, padişahların ve saray mensubu
birçok devlet adamının, saraya yakın olmak isteyen bürokrat sınıfının yaşamak istediği
semt olduğu için özellikle konut alanında oldukça hızlı bir yapılaşma süreci yaşamıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, Beşiktaş iskelesinin Osmanlı Dönemi’nden bu yana sure
gelen Boğazla ilişkisi Beşiktaş Tayyare Fabrikasının bölgede kurulmasına neden olan
etmenlerden biri olmuştur. Fabrikalar ve uçak sanayii ile Beşiktaş, Cumhuriyet ilk
yıllarındabir üretim merkezi haline gelmiştir. Aks her zaman Sirkeci ve Karaköy
limanları ile ilişkili yapısını korumuş, Osmanlı döneminde yönetim merkezi olarak
Boğaz’a bağlanmış, Cumhuriyetle birlikte ise üretim ve ticaret için Boğaz’a ve
Zincirlikuyu’ya bağlanmıştır. Beşiktaş Tayyare Fabrikası’nın Yeşilköy’e taşınması,
Yıldız Sarayı’nın boş kalan binalarının Genel Kurmay’a tahsis edilmesi ve daha sonra
Teknik Okul’a tahsis edilmesi, Beşiktaş Bulvarı’nın açılması gibi gelişmeleri takiben
zaman içerisinde işlevi değişmiş, artan konut dokusuna ek; genel müdürlüklerin yer
aldığı, iş merkezi işlevine dönüşmüştür. Etiler ve Levent konut alanları Beşiktaş’ta
çalışan kesim için birer yerleşim alanı olarak gelişmiştir. Merkezi iş alanı işlevininin
Tarihi Yarımada’dan Beşiktaş-Zincirlikuyu-Maslak-Büyükdere aksına kayması ile aksta
genel merkez binaları, kimya ve ecza fabrikaları, uluslarası şirketlerin genel
müdürlüklerinin yer almaya başlaması ile aks konuttan MİA’ya hızlı bir geçiş yaşamış,
yerli ve yabancı yatırımcıların prestij alanı haline gelmiştir. Zamanla Levent konut
bölgesi, Maslak-Büyükdere aksında gelişen rezidanslar ve iş merkezleri için hizmet
eden bir alt merkeze dönüşmüştür. Aksı etkileyen bir diğer önemli olay; ordunun
‘’güvenlik bandı’’ uygulması olmuştur. Bu şekilde kentin kuzeyinde gelişmesi
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yasaklanan alanlar orduya tahsis edilerek koruma altına alınmıştır. 1970’lerin sonunda
ordu sahip olduğu alanları daraltarak kentin kuzeyinden çekilmiş ve bu terkettiği
bölgenin bir kısmıİstanbul Teknik Üniversitesi’nin kullanımına sunulmuştur. Özetle,
1980 öncesi dönemde, İstanbul’da Levent – Maslak aksının planlamasında bölgede
düşük gelir grupları için konutların inşa edilmesi, ve bununla birlikte bölgenin sanayiye
açılması kararları olmuştur. Bölge bir yandan sanayileşirken, aksın sonuna doğru
üniversite ve askeriye için ayrılan alanlar aksın bitişini belirlerken bölgede ortaya çıkan
sanayi bölgesinin de sınırlarını çizmektedir.
1984’ten beri yönetime gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel yönetimlerince ve
bazı merkezi hükümetlerce uluslararası bir finans merkezine sahip olma gerekliliği fikri
benimsenmiştir. Yerel yönetimler ve bazen de merkezi hükümetler tarafından İstanbul
için farklı uluslararası iş merkezi projeleri üretilmiştir. Bu projelerin birçoğu kentin
mekânsal yapısını farklı boyutları ile etkilemiş, bir kısmı ise proje aşamasında kalmıştır.
Geliştirilen projelerin çokluğu ve çeşitliliğine rağmen, Büyükdere-Maslak aksı Avrupa
yakasının uluslararası finans merkezi olma rolünü sürdürürken, yeni projelerle de
konut, eğlence vb. gibi farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek işlevleri bünyesinde
toplamıştır.
Ordunun terk ettiği alanlarda 1990’lı yıllar şle 2000’li yıllarda, aksın gelişimine paralel
olarak sanayi alanları, iş merkezleri ve lüks rezidans alanları gelişmiştir.
Öte yandan aksın başlangıcı kabul edilen Barbaros Bulvarı’nda yer alan Yıldız
Sarayı’nın binalarına Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’nin taşınması, Cumhurbaşkanın bu
binaların kullanır hale gelmesi ile bölgenin yeniden yönetim, yüksek öğretim (YTÜ ve
İTÜ), sanayi-ticaret alanı, ticari yönetim merkezi, rezidans işlevleri ile şekillenmesine
neden olmuştur.
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