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B A ﬁ Y A Z I

ﬁube’den

Egemimarl›k’tan

M‹MARLAR KENTLER‹ ‹Ç‹N DÜﬁÜNÜYORLAR

Merhaba,

Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü tüm ülkelerde
"Dünya Mimarl›k ve Konut Günü" olarak kutlan›yor.
Uluslararas› Mimarlar Birli¤i'nin (UIA) bu y›l yap›lacak ortak
etkinliklerdeki temas› "Yaﬂas›n Kentler" olarak belirlendi.
Bu temay› yayg›nlaﬂt›rmak amac›yla, Uluslararas›
Mimarlar Birli¤i (UIA) taraf›ndan mimarlar ve mimarl›k
ö¤rencileri aras›nda olmak üzere, bir mimari fikir projesi
yar›ﬂmas› düzenlendi.

Nitelikli mimarl›¤a olan gereksinimimiz her geçen gün artmakta. Kentlerimizde ça¤daﬂ mimari de¤erleri taﬂ›yan yap›lar›n, kentsel mekânlar›n say›s› ne yaz›k ki oldukça az;
toplumun ve iﬂverenlerin nitelikli mimarl›¤a talebi, istenilen düzeyde de¤il. Bu niteli¤in art›r›lmas›, iﬂlevsel, sa¤l›kl›, güvenli, estetik de¤eri ve mimari standartlar› yüksek
mekânlara sahip olmam›z konusunda di¤er birçok etkenin
yan›nda mimarl›k e¤itimi de önemli bir konuma sahip.

Yar›ﬂma her mimar›n ve mimarl›k ö¤rencisinin yaﬂad›¤›
kente dair "keﬂke yap›lsa", "keﬂke gerçekleﬂse" dedi¤i ve
yaﬂad›¤› kentin çevresel niteli¤ini, kentsel mekan›,
kentlilerin gündelik hayat›n› zenginleﬂtirecek, toplumsal
yaﬂama katk›da bulunacak, kenti daha yaﬂan›r k›lacak
"mimarca" bir hayali, bir düﬂü, bir fikri oldu¤u inanc›na
dayanmaktad›r.
Yar›ﬂma, mimarlar›n ve mimarl›k ö¤rencilerinin bu hayallerini sergilemelerini, tan›tmalar›n›, fikirlerini olabilir k›labilecekleri ortamlar› yaratmay› hedeflemekte, mimarl›¤›
toplumla buluﬂturmay› ve halk›n kente karﬂ› olan
duyarl›l›¤›n› k›ﬂk›rtmay› amaçlamaktad›r.

Yaﬂas›n Kentler
Kent, insan›n en önemli buluﬂudur
Bir kent, insanlar›n sadece yaﬂad›¤› bir alan de¤il, ayn›
zamanda onlar›n kendilerini geliﬂtirdikleri ve yeryüzünde
var olman›n tad›n› en çok ç›kartmaya çal›ﬂt›klar› yerlerdir.
Mimarlar ﬂansl› adamlard›r, çünkü onlar kentle haﬂ›r neﬂir
olma olana¤›na herkesten daha fazla sahip olan kiﬂilerdir.
Her mimar›n kendi kentine iliﬂkin iyi bir fikri vard›r. Kentten
tepki alacak, kentin belli bir alan›na müdahale ederek kenti
iyileﬂtirecek, olumlu tepkiler yaratacak eylemlerle
dönüﬂümü baﬂarabilen kentlerde, yeni bir baﬂlang›ç, bir
yeniden do¤uﬂ görmek mümkün olabilecektir.
"Yaﬂas›n Kentler" projesi kenti desteklemeye, onun bir
buluﬂma yeri, bir yarat›c›l›k ve dayan›ﬂma alan› olan özünü
yeniden yakalamaya yönelik büyük ve kapsaml› bir
süreçtir. Kentlerle bu kucaklaﬂman›n amac›, insanlar›n
yaﬂamlar›n› iyileﬂtiren projelerin destekleyicisi olmakt›r.

YÖNET‹M KURULU
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Kuﬂkusuz bu yeni bir tesbit de¤il, ülkemizde mimarl›k e¤itimi konusundaki de¤erlendirmeler ve tart›ﬂmalar her dönemde mimarl›¤›n ve Mimarlar Odas›’n›n gündeminde
yer alm›ﬂt›r. Güncel koﬂullar alt›nda mimarl›k e¤itiminin niteli¤i ve sorunlar›n›n; tüm aktörleri (e¤timciler, ö¤renciler,
profesyoneller, Mimarlar Odas› ve di¤er mesleki yap›lanmalar, ...) içeren kat›l›mc› bir anlay›ﬂla ele al›narak de¤erlendirilmesi, çözüm önerilerinin geliﬂtirilmesi gerekiyor.
Bu anlay›ﬂla düzenlenen “Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›”n›n ikincisi, “Mimar›n Formasyonu Nedir? Ne Olmal›d›r” temas›yla 10-11-12 Aral›k 2003 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçekleﬂecek.
Egemimarl›k’›n bu say›s›nda; kurultay öncesinde, mimarl›k e¤itiminin en özellikli bileﬂenini; tasar›m stüdyolar›n›,
çeﬂitli üniversitelerden stüdyo yürütücüsü ö¤retim üyelerinin makaleleri ile ele al›yoruz. Bu kapsaml› dosyan›n editörlü¤ünü DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü ö¤retim üyeleri Hikmet Gökmen (Yard. Doç. Dr.) ile Dürrin Süer (Yard. Doç. Dr.) birlikte gerçekleﬂtirdiler. De¤erli katk›lar› için kendilerine teﬂekkür ediyoruz.
Bu say›da ayr›ca; Orcan Gündüz’ün “...do¤al çevrenin korunmas› ad›na uygulanmakta olan yasalar›n, mevzuatlar›n
aﬂ›labilmesine yönelik yarat›c› çözümler”i konu alan yaz›s›
yer al›yor.
Yap› tan›t›m bölümüzde ise Arkas Yönetim Binas›’n› mimarlar›n›n tan›t›m› ve DEÜ Mimarl›k Fakültesi araﬂt›rma
görevlileri; M. Burak Alt›n›ﬂ›k ve Erdal Onur Diktaﬂ’›n de¤erlendirmeleri eﬂli¤inde sunuyoruz. Bu bölünmdeki di¤er
yap› ise Marmaris’te gerçekleﬂtirilen bir restoran.
‹yi okumalar...

YAYIN KOM‹TES‹

Dergimizin gelecek say›lar›nda haz›rlanmas›
planlanan; “Yerel/Küresel: Küresel Pazarda
Yereli Yeniden Düﬂünmek”,” Mimarl›kta Kalite” ve “Kampüsler” konulu dosyalara öneri ve katk›lar›n›z› bekliyoruz.

H A B E R L E R
Dünya Mimarl›k ve Konut Günü
ile Mimarl›k Haftas›’n› Kutlad›k

‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin Bu Yl› ‹lk Kez Düzenledi¤i
Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri Aç›kland›

Dünya Mimarl›k ve Konut Günü’nü
6 Ekim 2003 tarihinde Kültürpark Tenis
Kulüp’te düzenlenen kokteyl ile kutlad›k. Kokteylde meslekte 50. ve 30. y›llar›n› tamamlayan üyelerimize plaket
verildi. Yo¤un ilgi gören kokteylin en ilgi çekici bölümü, 50. y›l plaketi alan
meslektaﬂlar›m›z ile gerçekleﬂtirilen
söyleﬂiler ve görüntülerden haz›rlanan
multimedya gösterisi idi.

‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan; kent kültürünün geliﬂmesi, toplumda kentsel-tarihsel miras›n korunmas›na dönük bilincin güçlendirilmesi
amac›yla ilk kez düzenlenen "Tarihe
Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri" yar›ﬂmas› sonuçland›.
Yar›ﬂma ile tarihi mirasa sahip ç›kanlar›n, koruyarak yaﬂatanlar›n ödülle desteklenmesi amaçland›.
Kentli ‹zmirli, Basit Onar›m, Esasl›
Onar›m, Emek Ödülü, Tarihi Doku Ölçe¤inde Baﬂar›l› Koruma Uygulama
Ödülü ve Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Koruma Katk› Ödülü dallar›nda
düzenlenen yar›ﬂmaya 35 ödül aday›
baﬂvuruda bulundu.
Yar›ﬂman›n As›l Seçici Kurul'nda Prof.
Meral Akurgal, Prof. Gürhan Tümer,
Prof. Numan Tuna, Doç. Emre Madran, Doç. Ülker Baykan Seymen, Yrd.
Doç. ˚akir Çakmak ve Ersin Pö¤ün yer
ald›.
Buna göre ödül alan eserler ve ait olduklar› kategoriler ise ﬂöyle;

Mimarl›k - Toplum Diyalo¤unu
Sa¤lamak ‹çin Tan›t›m Kampamyas›
Baﬂlatt›k
Bilindi¤i gibi ﬁubemiz mimarl›k mesle¤inin ve mimarlar›n topluma tan›t›lmas›n› önemli bir etkinlik alan› olarak belirlemiﬂtir. 6-13 Ekim tarihlerindeki
“Mimarl›k Haftas›”n› bu çal›ﬂmalar için
bir f›rsat olarak de¤erlendirmek amac›yla farkl› bir yöntemi deneyerek, d›ﬂ
mekan iletiﬂim araçlar›n› kulland›k.
Bu amaçla; ‹zmir’in 20 önemli noktas›na as›lan büyük ebadl› bez pankartlar
ile hafta süresince tüm kentte her
gün onbinlerce yolcu taﬂ›yan otobüslere, ‹zsu veznelerine ve kentin merkezi noktalar›nda duraklara as›lan afiﬂlerle mimarl›k tan›t›ld›.

Kentli ‹zmirli Ödülü:
Güzide Bakek Evi
Sevil Balc›o¤lu Evi
Ayﬂe Mayda Evi
Tek Yap› ve Tarihi Doku Ölçe¤inde
Baﬂar›l› Koruma Uygulamalar› Ödülleri:
Tek Yap› Ölçe¤inde Baﬂar›l› Koruma
Uygulamalar› Ödülleri:
Basit Onar›m Ödülleri
Hamit Ad›belli Evi
Bülent Zeren Sa¤l›k Merkezi
Abdullah Say›ner
Esasl› Onar›m Ödülleri
Mario G.Sponza Evi
Kabaday› Evi
Latife Han›m Köﬂkü
Emek Ödülleri
Can ‹zar, Sponza Evi Teras› Taﬂ Uygulamas›,
T. R›dvan ‹ﬂler, TMMOB Zir. Müh.
Odas› ‹zmir ﬁubesi Tavan Resimleri
Tarihi Doku Ölçe¤inde Baﬂar›l› Koruma
Uygulama Ödülleri
Ali Paﬂa ﬁad›rvan› ve Meydan
Düzenlemesi
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar›n›
Koruma Dal›nda Katk› Ödülü
Adil Akçaml›
Emel Kay›n
‹zmir Life Dergisi
Mustafa O¤uz
Orhan Beﬂikçi
Tepekule Kitapl›¤›

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› II
10-11-12 Aral›k 2003’te ‹stanbul’da Toplan›yor
Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu’nda toplanacak olan; “Mimar›n
Formasyonu Nedir, Ne Olmal›d›r?” temas›yla düzenlenen Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› II;
•
•
•
•

Meslek ‹çi E¤itim,
Akreditasyon,
Staj ve Meslek ‹çi Staj,
AB ve GATS Sürecinde Meslek
Prati¤i,
• Mimarl›k Lisans› ve Lisansüstü
E¤itimi konular›n› tart›ﬂacak.

Kurultay’da, mimarl›k ve e¤itimi alan›nda var olan baﬂl›ca kurum ve etkin kiﬂiliklerin temsiliyetinin sa¤lanarak; yukar›daki konularda mutabakat-uzlaﬂma
taslaklar›n›n, atölye çal›ﬂmalar›, paneller ve forumlarda tart›ﬂ›ld›ktan sonra
taslak metinlerinin -farkl›l›klar ve ayk›r›
görüﬂler ile birlikte- kurultay delegelerine iletilmesi çal›ﬂmalar› sürüyor.
Kurultay Sekreterli¤i:
Nermin Eser
Tel: (0.212) 227 69 10
e-posta: mimarist@mimarist.org
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Hikmet GÖKMEN, Yard. Doç. Dr.
Dürrin SÜER, Yard. Doç. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü

Mimarlık Eğitiminde Tasarım
Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar
Bu y›l Aral›k ay›nda gerçekleﬂtirilecek olan "Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›-II" için, e¤itim kurumlar›nda ve Mimarlar Odas› ﬂubelerinde kurultay öncesi çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›ld› ve yap›lmakta. Bu ba¤lamda, Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yay›n Kurulu’nda da gündeme gelen konunun, bir dosya olarak ele al›nmas›na karar verildi. Mimarl›k e¤itimine yönelik neler yap›ld›, biz
hangi boyutunu ele alabiliriz tart›ﬂmas›n› birkaç yay›n kurulu oturumunda yapt›ktan sonra, mimarl›k e¤itiminin merkezini oluﬂturan, di¤er meslek e¤itimlerinden ay›ran yan› olan tasar›m stüdyolar›na odaklanma fikri benimsendi. Konunun günümüzde
de¤iﬂen yap›s›n›, uygulanan farkl› yöntem ve yaklaﬂ›mlar›, yeni aray›ﬂlar› yans›tan çal›ﬂmalara, Türkiye’deki mimarl›k okullar› kapsam›nda, yer verecek bir dosya haz›rl›¤›na giriﬂildi. Bu do¤rultuda, aﬂa¤›daki ça¤r› yaz›s›, elektronik posta yoluyla tüm
mimarl›k okullar› bölüm baﬂkanl›klar› ile çal›ﬂmalar›n› saptayabildi¤imiz çeﬂitli kiﬂilere iletildi.
“Yap›l› çevrenin ve kentsel mekân›n biçimlenmesinde yer alan baﬂl›ca mesleklerden biri olarak mimarl›k, de¤iﬂen çevre
koﬂullar› karﬂ›s›nda sürekli kendini yenilemek zorundad›r. Ekonomik, toplumsal, teknolojik faktörlerle s›n›rlanan mesle¤in
e¤itimi, sosyal, kültürel, yerel, siyasal, küresel, ekolojik, akademik ve uluslar aras› ba¤lamlarda ele al›nmal›d›r.
Mimarl›k e¤itimi, geleneksel ders verme temeline dayanan konular›n ö¤retimini ve tasar›m merkezli, stüdyo a¤›rl›kl› özgün bir birleﬂimini ortaya koymaktad›r. Ders program›n›n esas merkezi stüdyodur. E¤itim programlar› stüdyoya eklemlenir veya onu öz alarak kurgulan›r.
E¤itimdeki deneyim zenginli¤ini art›racak ve elde edilen sonuçlar› geliﬂtirecek de¤iﬂik ﬂekillerde organize edilen stüdyonun, tüm mimarl›k okullar›nda zaman zaman de¤iﬂikliklere u¤rayabilen farkl› organizasyon biçimleri vard›r. Örne¤in, stüdyo/atölye sistemi; birimler, proje gruplar›, bloklar, konu gruplar›, dikey stüdyolar vb. adland›rmalarla ifade edilebilir.
Bu ba¤lamda, Egemimarl›k Dergisi 2003/3 say›s›nda dosya olarak "Mimarl›k E¤itiminde Tasar›m Stüdyolar›na Farkl› Yaklaﬂ›mlar" konusu ele al›nacakt›r. Yürüttü¤ünüz tasar›m stüdyosunu aﬂa¤›daki baﬂl›klar çerçevesinde de¤erlendirmenizi
bekler, katk›lar›n›zdan dolay› teﬂekkür ederiz.
- Uygulanan tasar›m stüdyosu e¤itiminin tan›m›,
- Mimarl›k e¤itim program›ndaki yeri; yani di¤er ders gruplar› ile nas›l örgütlendi¤i,
- Uygulanan e¤itim program› içinde tekil bir örnek midir? Tüm sistem içinde yayg›n olarak uygulanmakta m›d›r?
-Bu tip bir yöntemden/modelden beklentiler nelerdir,
- ......
- .....".
Bu ça¤r›ya birçok olumlu yan›t ald›k. Araya yaz tatilinin girmesi bu kiﬂilerden baz›lar›n›n çal›ﬂmalar›nda aksamalar yaratarak
kat›l›mlar›n› engellediyse de dosyada yay›nlanmas› amac›yla, çok say›da kiﬂi yaz› gönderdi. Ancak, derginin dosya sayfa say›s›ndaki s›n›rlama, bu kat›l›m içinden bizi seçim yapmaya zorlad›. Bu do¤rultuda dosya, özellikle mimarl›k e¤itimi lisans düzeyindeki mimari tasar›m stüdyolar›na, farkl› yöntem, yaklaﬂ›m aç›s›ndan görüﬂ ve aray›ﬂlara de¤inen yaz›lardan oluﬂturuldu. Dolay›s›yla bize gönderilen yaz›lar›n baz›lar›na dosyada yer veremedik. Bu meslektaﬂlar›m›zdan özür diliyor ve dergide
4
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yer alamayan, ayr›ca çeﬂitli nedenlerle bize zaman›nda ulaﬂamayan yaz›lar› da kapsayan bir kitab›, kurultaya yetiﬂtirmek üzere haz›rlamaya baﬂlad›¤›m›z› sizlere duyurmak istiyoruz.
Mimarl›k E¤itiminde Tasar›m Stüdyolar›na Farkl› Yaklaﬂ›mlar" dosyas›n›n oluﬂturulmas›nda kapsam›, yukar›da da sözü edildi¤i gibi, Türkiye’deki mimarl›k okullar› belirlemektedir. Yaz›lar›n içerikleri / iﬂlenen konular ise, farkl› alt baﬂl›klara ayr›larak,
konunun ele al›n›ﬂ›nda hedeflenen farkl›l›k ve çeﬂitlili¤i yans›tmaktad›r. Editörlerin bak›ﬂ› ile tasar›m stüdyolar›; ö¤retim üyesi ve ö¤renci rolündeki aktörler, fiziksel ortamlar, farkl› içerikteki tasar›m problemleri ile çeﬂitli yöntemler denenerek yaﬂanan süreçleri içeren elemanlardan oluﬂur. Bu ba¤lamda, tasar›m stüdyosunun aktörlerinden ö¤retim üyesine ve onlar›n rol
tariflerine odaklanan yaz›lar oldu¤u gibi, ö¤renciyi motive edecek, yarat›c›l›¤›n› art›racak, fiziksel ve sosyal ortam deneyimlerine de¤inen yaz›lar da vard›r. Baz› yaz›larda ise, tasar›m stüdyolar›n›n ö¤elerinden biri olan tasar›m problemi, tema, yerba¤lam, yöntem aç›s›ndan irdelenmektedir
Beril Özmen Mayer ve Üstün Alsaç’a ait olan "Tasar›ma Esnek Bir Yaklaﬂ›m" baﬂl›kl› dosyan›n ilk yaz›s›nda yazarlar stüdyoda kulland›klar› deneyimi/modeli; "...al›ﬂ›lm›ﬂ tasar›m sürecinin bir tür tersine çevrilerek esnetilmesi ve maketler ‘3 boyutlu
deneysel objeler’ arac›l›¤›yla, farkl› amaçlar ile düzeylere göre kendi içerisinde dönüﬂmesi, geliﬂmesi ve s›nanmas› ilkelerine dayan›yor" ﬂeklinde ifade etmektedirler. ‹letiﬂim, ﬂeffafl›k, esneklik, karﬂ›l›kl› sayg› ve güvenin oldu¤u bir ortamda baﬂar›n›n da kaç›n›lmaz oldu¤una de¤inen Mayer ve Alsaç, okullar›nda (Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi) denedikleri bu modeli, biçimsel bir yaklaﬂ›m olarak eleﬂtirenlerin yan› s›ra, uygulayanlardan da söz etmektedirler. Tasar›m stüdyolar›n›n böylesi farkl›l›klara aç›k olmas›, farkl› yaklaﬂ›mlar›n denenmesi, stüdyolardaki klasik yaklaﬂ›mlar› azaltmakta, bu da tasar›m›n karakterine uygun olan de¤iﬂimi yans›tmaktad›r.
Dünyada ve Türkiye’de mimarl›k e¤itiminin geliﬂimine ve Türkiye’de ilk y›l mimarl›k e¤itimine de k›saca de¤inen Neslihan
Türkün Dosto¤lu, "..ilk y›l mimari tasar›m stüdyosunun mimarl›k e¤itiminde önemli bir rolü bulunmaktad›r, çünkü mimar olma sürecinin temelleri bu aﬂamada at›lmaktad›r" diyerek ilk y›l›n önemini vurgulamaktad›r. Uluda¤ Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nde Mimari Tasar›m I dersinde uygulanan sistem, çok say›da konu ve jüri üzerine kurgulanmaktad›r. Bu kurgunun ve
uygulanan program›n aktar›ld›¤› yaz›da Dosto¤lu, ilk y›l mimari tasar›m stüdyosunun temel amac›n›n, ö¤rencileri yarat›c› olmaya teﬂvik etmek, onlar›n fiziksel ve sosyal çevreyi yeni bir bak›ﬂ aç›s›yla irdelemelerini sa¤lamak olarak belirtmektedir. Ayr›ca tasar›m stüdyosunun, "ö¤renciler için bir ö¤renme, anlama, ak›l ve sezgilerini özgürce kullanma arac›" olmas›n›n yan› s›ra, her problemde farkl› ö¤rencilerin baﬂar›l› olma olas›l›¤›n›n, motivasyonu da artt›r›c› bir etken oldu¤unu savunmaktad›r.
Berin F. Gür ise ODTÜ Mimarl›k Bölümü 2. s›n›f›nda ilk defa uygulad›¤›, Hejduk’un yeni baﬂlayan ö¤rencileri mimarl›k ile
tan›ﬂt›rmak için kullan›labilecek etkin bir ö¤retme arac› oldu¤unu savundu¤u, pedagojik bir problem olan ve ö¤rencinin temel mimari elemanlar› ve kavramlar› keﬂfetmesine, anlamas›na yard›mc› olacak 9KareG yaklaﬂ›m›n› "9 Kare Grid Problemi:
Deneysel Bir Çal›ﬂma" baﬂl›kl› yaz›s›nda aktarmaktad›r.
Orcan Gündüz, Emel Kay›n ve Nezihat Köﬂklük, "Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Bölümü 3. s›n›f tasar›m stüdyosunda
yürüttükleri, ‹zmir kenti ba¤lam›nda ele al›nan yerel, tarihi/yeni birlikteli¤i, koruma gibi kavramlar›n tart›ﬂ›ld›¤› 4 farkl› uygulamay› içeren çal›ﬂmalar›n›, bir örnek üzerinde yo¤unlaﬂarak, " ‘Yer, Ba¤lam: ‹zmir’ Temal› Mimari Stüdyo Çal›ﬂmalar›ndaki
Aray›ﬂlar" baﬂl›kl› yaz›lar›nda sunmaktad›rlar.
"Tasar›m Stüdyosundaki Amaçlar" yaz›s› ile Orhan Hac›hasano¤lu, Iﬂ›l Hac›hasano¤lu ve Ömer Erem, ‹TÜ. Mimarl›k Bölümü'nde, farkl› düzeylerdeki iki stüdyoyu, uluslararas› ö¤renci yar›ﬂmas› ba¤lam›nda bir araya getirdikleri yaklaﬂ›ma de¤inmektedirler. Böyle bir yaklaﬂ›mda, farkl› stüdyolar› bir araya getirerek eleﬂtiri çeﬂitlili¤i yarat›lmakta, yar›ﬂma ba¤lam›ndaki
rekabet ortam›n›n ise üretim ve verimin artmas›n› sa¤lad›¤› dile getirilmektedir.
Genel ö¤retim yöntemleri ile mimari tasar›m stüdyolar›ndaki ö¤retim yöntemlerini iliﬂkilendiren yaklaﬂ›m›n› Gökçe Ketizmen, "Mimari Tasar›m Stüdyosunda Çal›ﬂma Yöntemleri: Anadolu Üniversitesi Mimarl›k Bölümü Örne¤i" baﬂl›kl› yaz›s›nda
aç›klamaktad›r.
Sercan Özgencil Y›ld›r›m, mimari tasar›m sürecinin, okuma, zihinde oluﬂturma ve anlat›m olarak üç aﬂamada ele al›nabildi¤ine de¤indi¤i, "Mimari Tasar›m Sürecinin Problematikleri" baﬂl›kl› yaz›s›nda; bu süreci zihinsel, yarat›c› ve öznel boyutlar›
ile tariflerken, mimari tasar›m stüdyolar ba¤lam›nda da sorgulamaktad›r.
Dosyan›n son yaz›s›, ﬁengül Öymen Gür’e ait. Gür, tasar›m stüdyosunun aktörlerinden biri olan stüdyo hocas›nda bulunmas› gereken nitelikleri ve ortamdaki di¤er aktörle iletiﬂimini farkl› bir ﬂekilde yorumlamaktad›r. Yazar, iyi mimar olman›n iyi
bir tasar›m hocas› olmak için yeterli olmad›¤›n›, pedagojik aç›dan dikkat edilmesi gereken farkl› yaklaﬂ›mlar›n da oldu¤unu
vurgulayarak stüdyo hocal›¤›n›n 14 alt›n kural›n› vermektedir.
Mimarl›k e¤itiminde tasar›m stüdyosunu oluﬂturan elemanlar› belirleyen nitelikler, gerek mimar kimli¤inde, gerekse mimari
ortam oluﬂumunda etkili olmaktad›r. Bu dosyan›n, farkl› görüﬂ ve uygulamalar› art›rmas›na ve bir tart›ﬂma ortam› yarat›lmas›na, zemin oluﬂturmas›n› diliyoruz. Dosyaya katk› veren, düﬂüncelerini, görüﬂlerini ve deneyimlerini bizlerle paylaﬂan
de¤erli meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz. t
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M‹MAR‹
TASARIM
STÜDYOSUNUN
ELEMANLARI

Mimarl›k e¤itimi, geleneksel ders verme temeline
dayanan, konular›n ö¤retimi ile tasar›m odakl›,
stüdyo a¤›rl›kl› yöntemin özgün bir birleﬂimini ortaya koyar. De¤iﬂik disiplin ve sanatlar›n yarat›c›l›¤a
katk›da bulunan yöntemlerini birleﬂtirerek, kendine özgü yaklaﬂ›mlar› kullan›r. Mimarl›k okullar›nda
tasar›m alternatiflerinin denendi¤i, tasarlama yöntemlerinin ve ö¤retilerinin en çok konuﬂuldu¤u ve
tart›ﬂ›ld›¤› ortamlar, mimarl›k e¤itiminin odak noktas›n› oluﬂturan tasar›m stüdyolar›d›r.Tarihte,
Ortaça¤ atölye ve zanaatkarl›k sistemine uzanan,
süreç içinde dönüﬂen, çeﬂitlenen bu ortamlar›n
benzerlik ve farkl›l›klar›n› belirleyen ögeler vard›r.
Ö¤retim üyesi ve ö¤renci rolündeki aktörler, fiziksel ortamlar, farkl› içerikteki -konu, yer- tasar›m
problemleri, çeﬂitli yöntemler denenerek yaﬂanan süreçler mimarl›k tasar›m stüdyolar›n›n elemanlar›n› oluﬂturur.

"Mimari proje dersinin yap›s›n› kuran, dersin yürütücüsüdür;
iﬂleyiﬂini yönlendirenler ise bütün kat›l›mc›lard›r. ‹ﬂleyiﬂ
s›ras›nda yürütücünün kendi konumu üzerinde özellikle
düﬂünmesi gerekir. Ö¤renciyle iliﬂkisini belirlerken, sürekli
de¤iﬂmekle birlikte, ne zaman hangi kimli¤e (ö¤reten,
yönlendiren, gösteren, destekleyen, k›ﬂk›rtan, tart›ﬂan)
ihtiyaç duyuldu¤unu anlamas›, stüdyonun ritmini, nabz›n›
çok iyi izlemesi ve buna ba¤l› olarak spontane kararlar verebilmesi gerekir" (Yürekli, ‹. , 2003, 56).
"Meiss, usta-ç›rak yönteminin
aksine, bugün stüdyodaki yürütücünün tasar›ma karﬂ› kendi
öznel düﬂüncelerinden, bir baﬂka deyiﬂle kendi tarz›ndan ar›nmas› gerekti¤ini vurgular. Altaﬂ
da stüdyodaki yürütücünün
eleﬂtiride nesnel olmas› gerekti¤ini söyler. Geleneksel eleﬂtiri
modelinin aksine yürütücü, tek
bir dil, tek bir anlay›ﬂ taﬂ›mak
yerine farkl› yaklaﬂ›mlara kendi
dili ve ideolojisi ile bakabilmelidir" (Ciravo¤lu, A., 2003, 44).

"Bir tasar›m atölyesi; fiziki-sosyal ortamla e¤itilenin zihinsel ortam› aras›nda bir köprü ve mimarl›k
sorunsal›n› kavray›ﬂ serüveninde ise bir iletiﬂim
arac› bir pusula rolü üstlenebilmelidir... Bir tasar›m atölyesi; çal›ﬂman›n baﬂlang›c›ndan itibaren
"kiﬂisel deneyimlenme"ye olanak sa¤layan bir ortam olabilmelidir... Bir tasar›m atölyesi; tasar›m
probleminin ele al›n›ﬂ sürecinin "öznelleﬂmesini"
motive edebilmelidir... Bir tasar›m atölyesi; kavramlar›n kiﬂilerin kavramsal dünyas›nda çözüldükleri ve kiﬂisel k›l›nabildikleri bir ortam olabilmelidir" (Y›ld›r›m,S., Güvenç, K., 1995, 182).
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"Mimarl›k mesle¤inin ana konusu mimari tasar›md›r. Mimari tasar›m e¤itiminin esas olarak ele
al›nd›¤› mimari tasar›m dersi, mimarl›k e¤itiminin
özellikle yetenek kazand›rma yönüne ve yeteneklere
dayal› eylemlerin kayna¤› olarak sözsüz ifade edilen
bilgiye (tacit knowledge) (Hodgkin, 1985) odaklan›rken mimarl›k bilgisinin her parametresini de kapsam›na al›r. Genel olarak hedefler, ö¤rencilerin "fark›ndal›k", "anlama" ve "yapabilme" düzeylerini yükseltmektir (Hardin, 1993). Dersin en önemli amaçlar›ndan birinin, mimarl›k iﬂinin karakterine hakim olmaya
yard›mc› olmak oldu¤u söylenebilir... mimari tasar›m yapman›n esas›, düﬂünce üretmektir" (Yürekli, ‹., 2003, 53)
"Tasar›m stüdyosu, her an her çeﬂit bilginin girdi¤i
ve girdi¤i ﬂekliyle kalmay›p, tasar›m› yapacak kiﬂinin
önceki deneyimleri, düﬂünme ﬂekli, olaylara bak›ﬂ›
ile de¤iﬂen, tart›ﬂmalar ve etkileﬂimlerle zenginleﬂen
bir yap›lanmad›r. Dolay›s›yla tasar›m girdisinin kontrol edilemeyece¤i ve ç›kt›n›n yani tasar›m›n nas›l
oluﬂtu¤unun belli olmad›¤› büyük bir enerjinin
oluﬂabildi¤i bir kara deliktir" (Yürekli, H., Yürekli, F.,
2002, 121).

ORTAM

Mimari tasar›m e¤itiminde, "Stüdyo" ve "Atölye" fiziksel ortam›n tan›mlanmas›nda s›kl›kla kullan›lan kavramlard›r. Ço¤u kez
iki kavram birbiri yerine kullan›l›r. Oysa karﬂ›l›k geldikleri/ifade ettikleri ortamlar farkl›d›r.
Ciravo¤lu’nun (2003) da yaz›s›nda belirtti¤i gibi; Atölye’nin sözlükteki karﬂ›l›¤›, "sanat ya da mimarl›k ö¤rencilerinin talimat ald›¤› yer; bir usta sanatç›n›n, birkaç asistan ve ç›ra¤›n, ustan›n
imzas› yönünde bir çal›ﬂman›n gerçekleﬂtirilmesine kat›ld›klar›
"workshop" ya da "stüdyosu" olarak ifade edilmektedir. Bu ifade
biçiminin usta-ç›rak e¤itimini ça¤r›ﬂt›rd›¤› söylenebilir. Stüdyo’nun sözlükteki karﬂ›l›¤› ise, "yarat›c› bir kiﬂinin çal›ﬂma yeri
(ressam ve heykeltraﬂ gibi)" olarak ifade edilir. Yarat›c›l›¤› destekleyen ve motive eden yap›s› ile mimarl›k okullar›n›n günümüzdeki tasar›m ortamlar›n› aç›klamakta, bu ifade daha yak›n gelmektedir.
Mimari tasar›m stüdyosu aktörlerin ve kat›l›mc›lar›n -uzman konuk, jüri üyesi- birbirleri ile iletiﬂim içinde olduklar›/düﬂünce ve tasar›m ürettikleri, tart›ﬂt›klar› bir ortamd›r.
"Grup eleﬂtirileri, jüriler ve benzeri faaliyetler stüdyoda birer
ö¤retim biçimi olarak benimsenmekle birlikte, proje
yürütücüsü ile ö¤rencinin karﬂ›l›kl› etkileﬂimi stüdyo e¤itiminin esas›n› belirlemektedir... Stüdyoda olup biten tek
kiﬂinin denetimindeki bir tasar›m süreci olmaktan çok, karﬂ›l›kl› etkileﬂimi içeren ortaklaﬂa bir sürecin örgütlenmesidir" (Uluo¤lu, B., 1995, 174).

"‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü 3. s›n›f ö¤rencilerinin
kat›ld›¤›, mimari proje 5-6 dersinde yap›lan çal›ﬂman›n konusu;
‹talyan yazar ‹talo Calvino’nun "Görünmez Kentler" kitab›nda
yer alan kentlerin maket olarak yorumlanmas›d›r. "Calvino’nun
kitab›, Kubilay Han ile Marco Polo’nun diyalo¤undan oluﬂur. " Marco
Polo’nun düﬂünceyle gidip gördü¤ü kentleri anlatan her k›sa metin,
evrenin bir simgesi ya da bir modelidir. Görünmez Kentler kitab›nda
anlat›lan her kent bir imge, bir ça¤r›ﬂ›md›r... Kitapta soyut ve somut
anlat›mlar iç içedir. Bir yandan kentlerin ruhu, öte yandan biçimi
anlat›l›r. Kuvvetli temellere dayal› bu imgelerin/kent anlat›mlar›n›n
somutlaﬂt›r›lmas›nda (mekânsallaﬂt›r›lmas›nda) öznel yorumlara
ba¤l› olarak zengin sonuçlar al›nabilece¤i düﬂünüldü... Amaç; sözbiçim iliﬂkisi yoluyla imgelerin yorumlanmas›yd›" (Yürekli, H.,
Yürekli, ‹.,1995, 51)

"Mimarl›k e¤itiminin ana ö¤esi tasar›m atölyeleri ve sorumlu
mimar hocad›r. O kimse ise, ayd›nd›r, sanatç› kimli¤i öne ç›kar
(bu böyle idi böyle olmal›). Hoca söz ve çizgi (s›n›rl›) araçlar›n›
kullanan, asla dayatmayan ve sonuçta sentezi ö¤renciden
isteyen, bekleyendir. Farkl› fikirleri, z›t olas›l›klar› aramaya
özendiren, seçimi ve karar› ö¤renciye b›rakand›r. Ö¤rencileri
kolektif tart›ﬂman›n s›cak ortam›na çekip, o ortam›n verimlili¤ini
geri planda haz›rlayan ve denetleyendir. Tart›ﬂman›n çok boyutlu ve renkli olmas›na çabalar. Ancak hocan›n ustal›¤›, bilgeli¤i,
birikimleri, deney zenginli¤i ve mesleki kiﬂili¤inin inand›r›c›l›¤›
geri planda mutlaka bulunmal›d›r. Hoca haz›rlad›¤› s›nav (eskiz)
sorusunu bir ö¤renci gibi, ö¤rencilerle birlikte yapan, genel
eleﬂtiriye aç›k olan, y›l sonunda ö¤renciler taraf›ndan
de¤erlendirilmeyi rahats›zl›k duymadan kabul eden, benimseyendir"( ﬁahinler, O., 2000, 23).

AKTÖRLER
Ö¤retim Üyesi/Usta/Proje Yürütücüsü gibi farkl› isimlerle tan›mlanan bu rol, gerek aktörün donan›m›n›n belirlenmesinde gerekse ortamdaki di¤er
aktörlerle kurdu¤u iletiﬂim tarz›nda çeﬂitlilik gösterir. Geçmiﬂte do¤rular› dikte eden/ö¤reten mimarl›¤›n pratik alan› ile direkt iliﬂki içindeki usta-hoca,
günümüzde farkl› alternatiflere yönlendiren/çözümü tek do¤ruda aramayan/eleﬂtirel kimlikte olma
e¤ilimindedir.
Ö¤renci/Mimar Aday›/Ç›rak olarak adland›r›lan
bu aktörün rolü, tasar›m problemini anlamak, yorumlamak, alternatifler geliﬂtirmek, çözmek ve
baﬂkalar›na aktarmakt›r. Mimarl›k ö¤rencisi yarat›/üretim alan› olarak tasar›m stüdyosunu kullan›r.
Ö¤rencinin mesleki kimli¤ini kazanmas›nda bu ortam›n da etkisi bulunur.

"Tasar›m e¤itiminde en asli rol
proje yürütücüsündedir.
Tasar›ma ve nas›l tasarland›¤›na
iliﬂkin bilgi kitaplardan de¤il
yürütücüden edinilmektedir"
(Uluo¤lu, B., 1990, 7)

TASARIM PROBLEM‹
‹çerik: Konu/Tema/Yer/Ba¤lam...
Yöntem ve Süreç: Yöntemler farkl›laﬂsa da yaparak ö¤renme yöntemine
dayanan tasar›m, zihinsel bir süreçtir.
Bu süreçte, görsel malzemeler, araﬂt›rma raporlar›, seminerler, konferanslar,
teknik geziler ile geleneksel çizim yöntemlerinden, bilgisayar teknolojilerinin
kullan›lmas›na kadar çok say›da ve çeﬂitlilikteki araç kullan›l›r. Bunlar›n yan›s›ra jüri, toplu eleﬂtiri, bireysel kritik,
konuﬂma, birlikte çözüm arama, tart›ﬂma tasar›m probleminin çözüm sürecinde önemlidir.

Mimarl›k okullar›n›n ço¤unda, daha basit konularla
baﬂlayan mimari tasar›m e¤itimi giderek karmaﬂ›klaﬂan
problemlerle devam etmektedir. Bu ba¤lamda en s›k
karﬂ›laﬂ›lan yöntem "ö¤rencinin konuya iliﬂkin program ile
tan›ﬂarak gerekli iç ve d›ﬂ mekân organizasyonu üzerinde
çal›ﬂmas›, yap›m
sistemini araﬂt›rmas› ve çevre koﬂullar›na uyum
sa¤lamas›, form oluﬂturma gibi konularda kendini
geliﬂtirmesinin yan›nda ö¤retim eleman› eﬂli¤inde, esas
olarak analiz etme, veri toplama, sistem kurma gibi
çözüm üretmesi" dir (ﬁentürer, A., 1995, 90).

"Tasar›m stüdyolar›n›n özelli¤i, sonunda ulaﬂ›lmas›
hedeflenenin do¤rudan bilgi olarak ö¤retilmemesi,
di¤er derslerde edinilen bilgilerin bir sentezinin
beklenmesidir" (Ulusoy, Z., 1995, 224).

"Stüdyo sloganlardan ar›nd›r›l›r, -izmlere ve tarzlara terk edilemez. Stüdyoya diyalog getirilir; ustaç›rak tek yönlü iliﬂkisi ve usta merkezli stüdyo kavram› silinir, kiﬂisel damga stüdyodan ç›kar›l›r.
Stüdyo yar›ﬂmadan ar›nd›r›l›r, yerini tart›ﬂmaya b›rak›r. Çünkü yar›ﬂma, kaynaﬂmay›, dolay›s›yla diyalo¤u önlerken ustaya be¤endirme gere¤i nedeniyle sakl› müfredat› harekete geçirir" (Yürekli, F.
1991, 51-52).

"Ö¤renciye yaratma coﬂkusunun kazand›r›lmas›
baﬂar›l› bir e¤itim için gerekli bir koﬂuldur. Bu
koﬂul ancak özendirici ve rekabetçi stüdyo
ortamlar›n›n yarat›lmas›yla sa¤lanabilir"
(Ertürk, ‹. K.,1995, 189).

Tüm bu söylemler, tasar›m stüdyolar›nda rol
alan aktörlerin, düﬂünme/tart›ﬂma/karar verme
aﬂamalar›nda, etkileﬂim içinde olunan ve birlikte
yürütülen ortamlar›n farkl›l›k ve çeﬂitlili¤ini
yans›tmaktad›r.

Kaynaklar:
1. Ciravo¤lu, A. (2003), "Mimari Tasar›m E¤itiminde Formel ve
Enformel Çal›ﬂmalar Üzerine", Yap› 257, 43-47.
2. Ertürk, K.‹. (1995), "De¤iﬂen Dünya Koﬂullar›nda Mimarl›k
E¤itimi ve Sorunlar›", Mimarl›k ve E¤itimi Forum 1: Nas›l Bir
Gelecek? Bildiriler, ‹TÜ,‹stanbul, 187-193.
3. ﬁahinler, O. (2000), "Mimarl›k E¤itimi, Tasar›m / Uygulaman›n
Akademisyen Senyörleri ve Di¤erleri", Yap› 222, 22-23.
4. ﬁentürer, A. (1995), "Mimari Tasar›m Stüdyo E¤itimi Bu
Kadar Rastlant›sal m› Olmal›?", Tasar›m 43, 90-92
5. Uluo¤lu, B. (1990), Mimari Tasar›m E¤itimi:Tasar›m Bilgisi
Ba¤lam›nda Stüdyo Eleﬂtirileri, Doktora Tezi, ‹TÜ.,‹stanbul.
6. Uluo¤lu, B. (1995),"Mimari Tasar›m Bilgisi: Mimarl›k
Mesle¤inin Epistomolojik Temelleri Üzerine Bir Tart›ﬂma",
Mimarl›k ve E¤itimi Forum 1: Nas›l Bir Gelecek? Bildiriler, ‹TÜ,
‹stanbul, 174-179.
7. Ulusoy, Z. (1995), "Mimarl›k E¤itiminde Farkl› Alanlar ve
E¤itime Yans›mas›", Mimarl›k ve E¤itimi Forum 1: Nas›l Bir
Gelecek? Bildiriler, ‹TÜ, ‹stanbul, 222-227.
8. Y›ld›r›m, S., Güvenç, K. (1995). "Mimarl›k E¤itiminde Tasar›m
Atölyeleri", Mimarl›k ve E¤itimi Forum 1: Nas›l Bir Gelecek?
Bildiriler, ‹TÜ, ‹stanbul, 182-186.
9. Yürekli, F. (1991),"Mimarl›k ve E¤itim Üzerine",
Yap› 117, 49-54.
10. Yürekli,H., Yürekli,‹. (1995), "Görünmez Kentler",
Yap› 162, 51-61.
11. Yürekli, H. , Yürekli, F. (2002), "1970’lerden Günümüze
Mimari Tasar›m ve E¤itimi: Kara Kutudan, Kara Deli¤e",
Yap› 250, 116-121.
12. Yürekli, ‹. (2003), Mimari Tasar›m E¤itiminde Oyun, Doktora
Tezi, ‹TÜ, ‹stanbul.
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Tasarıma Esnek Bir Yaklaşım

Birinci tasar›m çal›ﬂmas›n›n baﬂ›ndan sonuna
bütün aﬂamalar›n› gösteren maketler dizisi.

Foto¤raflar: Beril Özmen Mayer,
Seher B. Alt›nay, Sinem Kara

Birinci tasar›m›n ilk aﬂamalar›ndan birini
gösteren maket

Birinci tasar›m›n geliﬂme aﬂamalar›ndan birini
gösteren maket
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Tasar›m hala mimarl›k e¤itiminin en
önemli parças› say›l›yor. ‹stekleri, yetenekleri, kazand›klar› bilgi ve becerileri,
okulu bitirdikten sonra yapabilecekleri
iﬂler göz önüne al›nmadan her mimarl›k ö¤rencisinin bu konuda belli bir düzeye gelmesi bekleniyor. Bu nedenle
de tasar›m derslerinin say›s› ve a¤›rl›¤›
öteki derslerden fazla. En çok zaman
harcanan, en fazla maddi olanak gerektiren ders de gene tasar›m. Ö¤renciler tasar›m yükümlülüklerinden birinden baﬂar›s›z kalmay› neredeyse bir y›k›m gibi görüyorlar, çünkü bu e¤itim
süresinin uzamas› anlam›na geliyor.
Buna ek olarak tasar›m ö¤rencilere
pek çok ﬂey kazand›ran, ilerde do¤rudan o alanda çal›ﬂmasalar bile onlar›
pek çok yönden geliﬂtirip ileri götüren
bir ders, iﬂlik ya da uygulama. Çünkü
tasar›m öteki sorun çözme yöntemlerinden farkl›, çizgisel de¤il sarmal, yal›n de¤il karmaﬂ›k olan bir sorun çözme biçimi. ‹nsana bütüncül ve eleﬂtirel
bir bak›ﬂ aç›s› kazand›r›yor. Güzelduyusal (estetik) ve sezgisel yaklaﬂ›mlara
olanak sa¤l›yor.
Ne yap›l›rsa bu alanda baﬂar› düzeyi
yükseltilebilir? Ö¤rencilerin tasar›m›
anlay›p sevmeleri nas›l sa¤lanabilir?
Ne yapal›m da ö¤rencilerimiz “proje
çizmek” yerine “tasar›m yapmaya”
baﬂlas›nlar? Bu yaz›da baﬂar›l› oldu¤unu gözledi¤imiz yaklaﬂ›m›m›z› anlatmaya çal›ﬂaca¤›z.

Bu uygulaman›n ayr›nt›lar›na geçmeden önce böyle bir deneye baﬂlamam›z›n nedenlerine de¤inmek yararl›
olacak san›yoruz. Bunlar›n önemli bir
bölümü ö¤rencilerin o zamana kadar
alm›ﬂ olduklar› e¤itimden gelen yan›lg›lar, önyarg›lar, yanl›ﬂ anlama ve yorumlamalardan, hatta al›ﬂkanl›k ve koﬂulland›rmalardan kaynaklan›yor. Bu
saptamalar›m›z› s›ralarsak:
• Tasar›m›n özünde çok boyutluluk ve
bütünsellik oldu¤u göz ard› ediliyor.
• Tasar›m›n klasik anlamda bir bireﬂim
çal›ﬂmas› olmad›¤› çok zor alg›lan›yor .
• Ö¤renciler, çeﬂitli nedenlerle oluﬂan
önyarg›larla kendilerini k›s›tlama e¤iliminde oluyorlar.
• Kuramsal derslerdeki analitik yaklaﬂ›m nedeniyle ö¤renciler bilgi, beceri
ve birikimlerini tasar›ma yans›tmakta
zorlan›yorlar
• Tasar›m konusunun üç boyutlu bir
ürün ortaya ç›karmas› gerekti¤i unutuluyor, düﬂünce ve kararlar üç boyutlu
çal›ﬂma maketleri üzerinde s›nanm›yorlar.
• Tasar›m›n ak›lc›-iﬂlevci yönüne verilen vurgunun tersine biçimsel-simgesel yan›n›n da ayn› önem derecesinde
oldu¤u akla getirilmiyor.
• Tasar›mda düﬂünsel çok boyutluluk
çevresel, toplumsal ve kültürel boyutlar›n s›nanmamas› nedeniyle projeler
tek bir fiziksel yap›n›n tasar›m› ile s›n›rl› kal›yor.

• Ö¤renciler sezgi, yetenek, düﬂ gücü
ile kültürel ve cinsel farkl›l›klar›n› tasar›mlar›na yans›tam›yorlar, özgür ve özgün yarat›lar çok az ortaya ç›k›yor.
• Tasar›mlar›n içinde yaﬂanan soka¤a,
kente, bölgeye, ülkeye, topluma katk›lar› genellikle çok irdelenmiyor,.
• Tasar›m›n insan boyutu projelere yeteri kadar aktar›lam›yor. Kullan›c›lar›n
de¤erlerine, yaﬂam biçimlerine ve gereksinmelerine yan›t veren düﬂünceler
ve çözümlemeleri içermiyor.
• E¤itimci merkezli, al›nan eleﬂtirilerin
birebir izlenerek sonland›r›lmas› ﬂeklinde yürütülen tasar›m yapma yöntemi hala geçerli ve ö¤rencilerin kendilerini keﬂfetmelerini, düﬂünce üretip
bunlar› tasar›mlar›na uyarlamalar›n›,
kendilerini geliﬂtirmelerini engelleyici
bir etki yarat›yor.
Yukar›da özetlenen bütün bu yan›lg› ve
koﬂulland›r›lmalar›n k›r›lmas›, hiç de¤ilse olabilecek en az say›ya indirilmesi
gerekiyor. Gözledi¤imiz kadar›yla, mimarl›k e¤itiminin ele al›n›ﬂ biçimi de bu
konuda bir kolayl›k sa¤lam›yor. Programlarda kent düzenlemesi, strüktür
tasar›m›, yap› gereçleri gibi kimi dersler
tasar›m›n parças› olarak de¤il, ba¤›ms›z dersler olarak ele al›n›yorlar. Kuramsal derslerde çokça kullan›lan analitik
bilgi verme yaklaﬂ›m›, tasar›m e¤itimi
için önyarg›lar oluﬂturabiliyor. Böylece,
kiﬂi sentez yetene¤ini ve do¤al yarat›c›l›¤›n› ortaya koyam›yor. Bir anlamda,
fazlas›yla yüklenmiﬂ bilgisayarlar gibi
ö¤renciler de gerçek performanslar›n›
gösterebilecek beyinsel hareket yetene¤ini yitiriyor ve özgür yarat›m güçlerini ortaya ç›karam›yorlar.
Genellikle çizimlere geleneksel olarak
planlardan baﬂlan›yor, ondan sonra s›rayla kesitlere, yüzlere, ayr›nt›lara, konum plan›na geçiliyor. Maketler yaln›zca sunum amac›yla haz›rlan›yor. Bu da
bütüncül yaklaﬂ›m› engelliyor, iﬂlevlerin, taﬂ›y›c› dizge ile yap›m yöntemlerinin daha önemli oldu¤u izlenimini
uyand›r›yor. Mimarl›¤›n düﬂünsel-biçimsel-simgesel yan›n›n da önemsenmesi gerekti¤i anlat›lm›yor. Tasar›m›n
ak›lc› ve yararc› yan›n›n yan› s›ra duygusal ve sezgisel bir yan›n›n da olmas›
gerekti¤i, çözümleme ve bireﬂim çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra düﬂgücü ve yarat›c›l›¤›n da önem taﬂ›d›¤› iletisinin verilmesini engelliyor.

Esnek Yaklaﬂ›m
Deneyimi/Modeli
Yukar›da s›ralad›¤›m›z gibi, hem ö¤renci hem de e¤itimci gibi e¤itimin de¤iﬂik
aktörlerinin davran›ﬂ biçimleri ve düﬂüncelerine dayanan yerleﬂik yan›lg› ve
koﬂulland›r›lmalar› k›rmak amac›yla uygulad›¤›m›z yöntem asl›nda çok karmaﬂ›k de¤il. Yukar›da anlat›lan al›ﬂ›lm›ﬂ tasar›m sürecinin bir tür tersine çevrilerek esnetilmesi ve maketler: “3 boyutlu deneysel objeler” arac›l›¤›yla, farkl›
amaçlar ile düzeylere göre kendi içerisinde dönüﬂmesi, geliﬂtirilmesi ve s›nanmas› ilkelerine dayan›yor. Burada
bu esnek tasar›m yönteminin ilkeleri
ve sürecini bulgular›yla birlikte tan›tmak istiyoruz.

Tasar›m Süreci Aﬂamalar›
Konular/Temalar Üzerine
Çeﬂitlemeler
Öncelikle, ö¤rencilere o yar›y›l üstünde
çal›ﬂ›lmas›n› düﬂündü¤ümüz konular›
aç›kl›yoruz ve bunlar›n aras›ndan kendilerine yak›n bulduklar› bir tanesini seçmelerini istiyoruz. Konular›n elden geldi¤ince ilginç olmas›na, ö¤rencilerin
severek üstünde çal›ﬂabilecekleri türden olmalar›na özen gösteriyoruz. Konut, okul, iﬂyeri, kültür merkezi gibi konular yerine deneysel tiyatro, engelliler için okul, sinema müzesi, üretimli
deneysel lise gibi konular seçmeye çal›ﬂ›yoruz, gerekiyorsa s›radan iﬂlevlerin
özel türlerini vermeye ya da onlar› baﬂka iﬂlevlerle kar›ﬂt›rmaya özendiriyoruz. Böylece ö¤renciler tasarlayacaklar› projelerin programlar›n› kendi yorumlar› ile belirliyorlar. Ülke ve dünya koﬂullar› içerisinde yeni yap› tiplemelerinin geliﬂtirilmesi de di¤er bir kayg›m›z.
Ö¤renciler e¤er uygulan›rlarsa özel bir
yap› olaca¤›, içinde yer alaca¤› kente
özgün bir katk›da bulunaca¤› duygusunu edindi¤i için, tasar›mlar›na daha bir
özenle yaklaﬂ›yorlar.

Çevreler
Benzer bir biçimde birden çok say›da
arsa öneriyoruz, ö¤rencilerin seçtikleri
konuyu gerçekleﬂtirecekleri yeri kendilerinin seçmesini öngörüyoruz. Bir
yandan, çevrenin fiziksel ve sosyal
özellikleri ile ilgili bilgi toplarken, di¤er
yandan, arsa ve çevrenin olumlu ve
olumsuz yönleri; potansiyelleri ve ek-

siklikleri ile tan›malar›n›, hissetmelerini
istiyoruz. Bu noktada, arsa-çevre ile ilgili olarak yapt›¤›m›z çeﬂitli spekülatif
tart›ﬂmalarla ö¤renci ile tasar›m yap›lacak çevre aras›nda bir “empati” yarat›lmas›ndan söz edilebilir. Bir anlamda,
tema çal›ﬂmalar›na eﬂzamanl› olarak
olas› çözümlerin katk›lar›n› tart›ﬂarak
tasar›m senaryosunun altyap›sal kurgusu geliﬂtirilmeye baﬂlan›yor.

Üç Boyutlu Soyutlamalar
Bu ön çal›ﬂmalardan sonra ö¤rencilerden ad›na “üç boyutlu tematik al›ﬂt›rma” ad›n› verdi¤imiz bir soyutlama çal›ﬂmas› yapmalar›n› ve ilk y›lda ald›klar›
temel tasar›m e¤itimi çal›ﬂmalar›na
benzer maketler yapmalar›n› bekliyoruz. Böylece, tema ve biçimin karﬂ›l›kl›
etkileﬂmelerini, de¤iﬂim ve çeﬂitlemelerini üç boyutlu olarak da gözlemleme
ﬂans› oluyor. Ö¤rencilerin hiç bir k›s›tlamaya gitmeksizin ve tüm önyarg›lardan
ar›nm›ﬂ olarak, tümüyle serbest ve olabildi¤ince çeﬂitli gereç ve teknikleri kullanarak, duygu ve düﬂüncelerini özgürce biçimlere aktarmalar›n› öneriyoruz.

Senaryo Kurgulama
Daha önce sözünü etti¤imiz altyap›sal
kurgu içerisinde, simgesel, psiko-sosyal, kültürel ögelerin de çevre ba¤lam›nda temayla iliﬂkilendirerek bir senaryo düﬂünmelerini istiyoruz. Bu çal›ﬂmalar daha sonra ö¤rencinin anafikrini
daha çok boyutlu olarak geliﬂtirebilmesine yolaç›yor. ‹lk derslerde yap›lan; beyin f›rt›nas›, araﬂt›rma gezisi, davetli konuﬂmac›lar, benzer örneklerin incelenmesi, mimarl›k haberlerinin yorumlanmas› ve çeﬂitli tart›ﬂmalarla fikir aç›c›
her türlü haz›rl›k çal›ﬂmas›n›, tematik
maketlerle eﬂzamanl› olarak yürütüyoruz. Ara bir aﬂamada da ö¤rencilerin istedikleri bir sunuﬂ tekni¤i (düzyaz›, hikaye, ﬂiir, poster, her türlü grafik anlat›m
veya digital demonstrasyon, vs.) ile senaryolar›n› bize aktarmalar›n› istiyoruz.

Konsept Modelleme
Böylece senaryo ile “üç boyutlu tematik soyut model”in düﬂünsel ba¤lant›lar›n›n kurulmas› ve tematik maket çal›ﬂmalar› daha belirgin hale dönüﬂmeye baﬂl›yor. Kimi zaman bir kaç aﬂamada geliﬂtirilen bu çal›ﬂmalar›n sonunda
ortaya çeﬂitli üç boyutlu biçimler ç›k›yor. Bunlar ilginç düzenlemeler oluﬂturmaya baﬂlad›¤›nda ö¤rencilere bunEGEM‹MARLIK 47
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Birinci tasar›m›n konum plan› maketi üstünde
s›nanmas›

lar›n tasar›mlar›na temel oluﬂturacak
bir baﬂlang›ç, bir tür anafikir maketi olabilece¤ini anlat›yoruz. Ama henüz iﬂlevsiz, taﬂ›y›c› dizgesiz, en önemlisi de
ölçeksiz olduklar›ndan bunlar›n bu aﬂamada henüz bir yontu olmaktan ileri
gitmedi¤ini söylüyoruz. Öyle baﬂlayanlara ses ç›kartmamam›za karﬂ›n ö¤rencilerimizin baﬂtan bir anafikir bulup tasar›mlar›n› onun çevresinde kurmalar›n› istemiyoruz, tersine anafikrin üç boyutlu biçimlerle oynayarak, deneyler
yaparak ortaya ç›kabilece¤ini anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.

Mimarl›k Dili Araﬂt›rmas›

Birinci tasar›m›n iﬂlevlere göre geliﬂtirilmesi

Birinci tasar›m için taﬂ›y›c› dizge araﬂt›rmalar›

Birinci tasar›m›n sonuç aﬂamas› ve sunuﬂ maketi

Bir baﬂka tasar›m çal›ﬂmas›n›n ilk aﬂamas›.
Maket gereci: Kil a¤›rl›kl› kar›ﬂ›k gereçler

10

EGEM‹MARLIK 47

Bir yandan yaklaﬂ›k olarak belirginleﬂen senaryo ve konsepte iliﬂkin düﬂünceler bilinçalt›nda yo¤urulurken, ö¤rencilerimizin maketlerine bir mimarl›k dili,
arkitektonik bir biçim ve anlat›m gücü
kazand›rmaya çal›ﬂmalar›n› istiyoruz.
Karmaﬂ›k biçimleri yal›nlaﬂt›rmalar›n›,
belirgin olmayan biçimleri en yak›n
geometrik biçime indirgemelerini, kendi içinde dengeli ve tutarl› bir düzen
kurmalar›n› söylüyoruz. Bunlar› yaparken oluﬂturduklar› üç boyutlu maketlerde ortaya ç›karm›ﬂ olduklar› genel
kitle düzenlemesi ile bunun devingenlik, saydaml›k, vb. kimi özelliklerini yitirmemeye çal›ﬂmalar› gerekti¤ini anlat›yoruz.
A¤›rl›kl› olarak tek ya da iki boyutlu ö¤eleri (tel, çubuk ya da ka¤›t, karton, vb
ﬂeritler) kullananlara üç boyutlu ö¤eleri
de denemelerini söylüyoruz. Kitlesel
ö¤elerle çal›ﬂanlara oylumlar› da gözetmelerini öneriyoruz. Temel tasar›m
dersleri s›ras›nda uygulad›klar› uyum,
karﬂ›tl›k, yineleme, ritim, vurgu, önem
s›ras› (hiyerarﬂi), denge, ölçek, oran gibi güzelduyu kurallar›n› ve merkezi, çizgisel, ›ﬂ›nsal, kümesel düzenleme ilkelerini uygulamalar›n› ö¤ütlüyoruz. Hep
ayn› biçimlerle çal›ﬂanlara bunlara z›t
biçimleri de katmalar›n›, karﬂ›tl›k etkisi
yakalamaya çal›ﬂmalar›n› söylüyoruz.
Kapal› biçimlere a¤›rl›k vermiﬂ olanlara
aç›k, yar› aç›k biçimlerin de oldu¤unu
an›msat›yoruz. Bu aﬂamada üç boyutlu
objelerin, baﬂlang›çtaki niteliklerinin
geliﬂerek de¤iﬂti¤ini ama ana düﬂüncenin önemli noktalar›n›n belirginleﬂerek daha çok vurguland›¤› çözümleri
görmeye baﬂl›yoruz ve yavaﬂ yavaﬂ tasar›m düﬂüncesinin projelendirmeye
elveriﬂli hale geldi¤ini hissediyoruz.

Tasar›mlar›n özgün bir kiﬂili¤inin olabilece¤ini, bir im, bir simge, bir yönlendirici, hatta içinde yer ald›¤› çevreyi tan›mlay›c› bir vurgu noktas› ve yap›n›n
kolayca tan›n›p ak›lda kalmas›n› sa¤layan bir özelli¤i olabilece¤ini söylüyoruz. Le Corbusier’in Ronchamp ﬁapel’inin bir rahibe ﬂapkas›na benzetildi¤i, James Stirling’in kimi üniversite yap›lar›n›n “gaz fabrikas›”, “sular idaresi”
gibi adlarla an›ld›¤›, Frank Gehry’nin
Prag’da yapt›¤› katl› iﬂyerine ünlü sinema sanatç›lar› olan “Ginger and Fred”
ad›n›n tak›ld›¤›, hatta Jorn Utzon’un
Sidney Operas›n›n birbiri üstüne binen
kaplumba¤alara benzetilmiﬂ oldu¤u gibi örnekler veriyoruz.

Taﬂ›y›c› Dizge Araﬂt›rmas›
Bu aﬂamada, kurulan biçimler, oluﬂturulan kurgu nas›l ayakta duracak, ne tür
bir taﬂ›y›c› dizge en uygunu olur gibi konular› s›nayarak kendileri bulsunlar istiyoruz. Strüktür aç›s›ndan taﬂ›nmas› olanaks›z ya da zor olan bölümlerin taﬂ›nabilir duruma getirilmesine çal›ﬂ›yoruz.
Büyük yar›y›llarda bir de strüktür maketi yapmalar›n› istiyoruz. Uygun maket
gereçleriyle strüktür ö¤elerini benzeﬂtirerek çözümler üretmeye çal›ﬂ›yorlar.
Uygun olmayan seçimlerin nedenleri
üstünde durarak baﬂka neler yap›labilece¤ini göstermeye çal›ﬂ›yoruz. Önce
planlar›n yap›l›p ondan sonra da onun
üstüne belli aral›klarla kolonlar›n yerleﬂtirilmesiyle sözde bir taﬂ›y›c› dizge kurulmas›n›n önüne geçiyoruz, strüktürün
biçimle birlikte geliﬂtirilmesi gerekti¤ini
uygulayarak anlatm›ﬂ oluyoruz.

Önerinin Çevreye Entegrasyonu
Daha sonra bu al›ﬂma maketlerinin
1/500 ya da 1/200 ölçekli konum plan›
maketi üstüne yerleﬂtirilmesini istiyoruz. Bu da tasar›mlar›n kent dokusu
içinde nas›l yer alabilece¤i konusunda
at›lacak ilk ad›mlara yol aç›yor. Ellerindeki düﬂünsel ve biçimsel olarak kurgulanm›ﬂ maketlerin mekanik olarak
küçültülüp arsa üstüne kondurmaya
çal›ﬂanlara bunun yetiﬂmeyece¤ini, tasar›m kararlar›n›n yeniden gözden geçirilmesi gerekti¤ini anlat›yoruz. Çevre
koﬂullar›n›, var olan yap›lar›, yaya ve
trafik ulaﬂ›m›n›, güneﬂ ve rüzgar yönlerini, ana ve yan giriﬂlerin yerini gözeterek kitlelerini bunlara göre yeniden düzenlemelerini istiyoruz. Böyle çal›ﬂ-

mak genellikle oldukça soyut olan ilk
üç boyutlu al›ﬂt›rmalar›n küçülüp ölçek
içine yerleﬂmesini, daha sevimli ama
“mimarca” bir görünüm kazanmas›n›
sa¤l›yor.

Projelendirme (Plan, kesit,
görünüﬂ, model iliﬂkilendirme)
Bundan sonraki aﬂamada tasar›mlar›n
ald›¤› son biçimin 1/200 ya da 1/100
planlar›n› çizmelerini ve baﬂta seçip çözümlemesini yapt›klar› program› bunun içine yerleﬂtirmelerini istiyoruz.
Baﬂta biçimsel olanlar olmak üzere o
zamana kadar verilmiﬂ tasar›m kararlar›n›n bu kez de iﬂlevler ve iç uzamlar›n
nitelikleri aç›s›ndan s›nanmas›n› istiyoruz. Bunu yaparken kurulmuﬂ biçimlerin, taﬂ›y›c› dizge ya da çevre koﬂullar›
aç›s›ndan al›nm›ﬂ kararlar›n korunmas›
gerekmedi¤ini, bunlar›n hepsinin iﬂlevlerin gerektirdi¤i biçim ve do¤rultuda
de¤iﬂtirilebilece¤ini söylüyoruz. Ö¤rencilere iﬂlevler ile aralar›ndaki iliﬂkileri yeniden yorumlamalar›n›, do¤ru oldu¤unu sand›klar› yerleﬂtirme biçimlerini tart›ﬂ›p yeni ve daha özgür yerleﬂtirmelerini araﬂt›r›p denemelerini sal›k
veriyoruz. Bütün bunlar› yaparken de
ilk kurguda elde ettikleri kitle düzeni,
uzam nitelikleri, oranlar, saydaml›k, devingenlik, bütünlük, karﬂ›tl›k, uyum gibi
kimi düzenleme özelliklerini yitirmemeye çal›ﬂmalar›n› ö¤ütlüyoruz. Bu
aﬂamaya kadar sürdürülen çal›ﬂmalar›n
da baﬂlang›çta oluﬂturduklar› senaryo,
konsept, tarz, vs. gibi ana kararlarla örtüﬂecek bir senteze yol açmas› gerekti¤ini vurguluyoruz.

Sonuçland›rma
1/200 ya da 1/100 planlarla birlikte do¤al olarak kesit ve görünüﬂler de isteniyor. Ayr›ca uzamlar›n iﬂlevlerini gösterecek eﬂyalar›n yerleﬂtirilmesi de
bekleniyor. Bunlar arac›l›¤› ile iç uzamlar›n niteli¤i ve iﬂleyiﬂi, taﬂ›y›c› dizge ve
dolaﬂ›m sorunlar›, tasarlanan yap›n›n
d›ﬂtan görünüﬂü konular›n› tart›ﬂarak
ö¤rencileri onlar› daha iyileﬂtirecek ve
giderek kesinleﬂtirecek kararlar almaya
yöneltiyoruz. Yar›y›l›n düzeyine göre
bunlara teknik ve sa¤l›k donan›mlar›,
sistem detaylar›, nokta detaylar› gibi
ayr›nt›lar›n kat›ld›¤› da oluyor. ‹ﬂlevlerin
gerektirdi¤i yerlerde çevre denetimi
sorunlar›na da e¤ilmelerini bekliyoruz.

Yap› yüzleri üstünde de özenle duruyoruz. Onlar›n bir yap› ile onun tasar›m ilkelerini d›ﬂardan gösterecek ö¤eler oldu¤unu, tasar›m ilkelerinin yaln›z planlarda kalmamalar›, görünüﬂlere de yans›malar› gerekti¤ini anlat›yoruz. Yap›lar›n en çok d›ﬂardan alg›land›¤›n›, ilginç
ve heyecan verici yüzleriyle çekicilik
kazand›klar›n› söylüyoruz. Tasar›mlar
belli bir aﬂamaya geldi¤i zaman yaln›z
görünüﬂlerin tart›ﬂ›l›p eleﬂtirildi¤i ara jüriler düzenliyoruz. Böylece üç ay boyunca yaln›zca planlar üstünde çal›ﬂ›l›p
son gece izdüﬂümler ile yükseklik çizgileri kullan›larak “cephe ç›karma” al›ﬂkanl›¤›n› k›rmaya, yap› yüzlerinin de en
az planlar kadar özenle tasarlanmas›
gerekti¤ini anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
Sonuçland›r›lan tasar›m kararlar› son
bir kez daha konum plan› üstünde s›nan›yor, gerekli düzeltme ve de¤iﬂmeler
yap›l›yor, aç›k ya da yar› aç›k d›ﬂ uzamlar›n, bahçenin düzenlenmesi bunlara
ekleniyor. Yap›n›n ald›¤› son biçim de
temiz çizimler ile sunuﬂ maketlerinde
gösteriliyor ve gerekli detaylar üzerinde de çal›ﬂt›ktan sonra tasar›m bitiyor.

Esnek Yaklaﬂ›mda ‹lkeler/
Stratejiler
Yöntemde Devingenlik: Uygulad›¤›m›z yöntemi olabildi¤ince geliﬂmeye
aç›k tutmaya çal›ﬂ›yoruz, her sefer yeni bir ﬂeyler deniyoruz; baﬂar›l› sonuç
al›rsak onu bir dahaki seferde de uygulamaya çal›ﬂ›yoruz ve böylece olumlu
metodlar› yineliyerek pekiﬂtiriyoruz.
Her seferinde e¤itimciler olarak aram›zda tart›ﬂ›yor ve ö¤rencilerin çeﬂitli
yeteneklerine göre program›m›z› yönlendiriyoruz. Yeni jüri ya da sunuﬂ türlerini deniyoruz. Bir sefer ö¤rencileri
gruplara ay›rarak çal›ﬂ›yoruz, bir baﬂka
sefer bunu yapmadan herkesin her ö¤renciye bakt›¤› havuz yöntemini deniyoruz. Baﬂka bir sefer ö¤renci jürisi kurup kendi kendilerini de¤erlendirmelerini istiyoruz. Zaman zaman da belli bir
kurgu içerisinde planlad›¤›m›z yar›y›l tasar›m çal›ﬂmalar›n› yeni geliﬂmelere
uyarlama yaparak sürdürdü¤ümüz oluyor. E¤itimciler olarak bizlerin de ekip
çal›ﬂmas›na aç›k oluﬂu daha üretken
ve yarat›c› olmam›z› sa¤l›yor diyebiliriz.
Bu da bizim heyecan›m›z› ö¤rencilerimize daha rahat aktarmam›z› sa¤l›yor.

Özgür/Özgün Düﬂünce Geliﬂtirme: Bizim birbiriyle çeliﬂen düﬂüncelerimiz
oldu¤u zaman da aç›k aç›k; “Bak›n birimiz öyle birimiz böyle düﬂünüyoruz,
demek ki her ikisi de olabiliyor. Siz
bunlardan birini ya da ötekini benimsemekte özgür oldu¤unuz kadar kendinize özgü yeni bir düﬂünce de bulup geliﬂtirebilirsiniz” diyoruz. Bu senin projen sen karar ver deyip insiyatif kullanmaya zorluyoruz onlar›. Böylelikle biz
kendi görüﬂlerimizi onlarla paylaﬂt›¤›m›z gibi onlar› da buna kat›lmaya özendiriyoruz.

Kat›l›mc›/Paylaﬂ›mc› Yaklaﬂ›m:
Mimarl›kta bireysel çal›ﬂma kadar birlikte çal›ﬂman›n, yard›mlaﬂman›n ve
kat›l›mc› davran›ﬂ›n önemli oldu¤unu
anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Birbirlerinin tasar›mlar›na iliﬂkin düﬂüncelerini aç›klamalar›n› istiyoruz. Müzik, tiyatro, foto¤rafç›l›k, ﬂiir ve öykü yazma, bilgisayar
kullanma gibi farkl› u¤raﬂ ve becerileri
olan ö¤rencileri bir biçimde ortaya ç›karmaya u¤raﬂ›yoruz. Böylelikle, gerek
b›reysel gerek de grup çal›ﬂmalar›nda
birbirlerinin aç›klar›n› kapatacak yönde
yard›mlaﬂmalar›n› ve iﬂbölümü yapmalar›n› özendiriyoruz. Bu arada e¤itimciler olarak bizler de pek çok ﬂeyi ö¤rencilerle paylaﬂarak birlikte yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Onlar›n duygu ve düﬂüncelerini ciddiye al›yoruz, Bu da onlar›n özgüvenlerini artt›r›yor, baﬂar› düzeylerini
yükseltiyor.

Grup Ruhu Oluﬂturma: ‹ﬂli¤i düzenlerken toplumsal bir ortam yaratma
amac›yla hareket ediyoruz. Küçük arkadaﬂ gruplar›ndan oluﬂan ucu aç›k
gruplar kurulmas›n› özendiriyor, zaman zaman farkl› çal›ﬂma konular› ile
bu gruplar›n kaynaﬂmas›n› hedefliyoruz. Ayr›ca ö¤renci say›s›na göre ö¤renci temsilcileri seçip onlarla birlikte
baz› ortak, yeni veya ilginç önerileri,
çal›ﬂmalar› yönlendiriyoruz. Birbirleriyle konuﬂup tart›ﬂs›nlar, bilgi ve düﬂünce al›ﬂveriﬂi yaps›nlar istiyoruz. Bunun
sonucu çal›ﬂmalar›n› birbirinden saklayan ö¤renciler kayboluyor, gruplar oluﬂuyor, arkadaﬂl›klar pekiﬂiyor, iﬂlikte
bir dayan›ﬂma ortam› oluﬂuyor, bunlar›n hepsi de baﬂar› düzeyini etkiliyor.
‹leri düzeydeki ö¤rencilere göre daha
geride olanlar da ötekilerden geri kalmamak için çaba gösteriyorlar. Ayn›
zamanda, e¤itimcisi ve ö¤rencisi ile
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hepimizin bu tasar›m ekibinin bir parças› oldu¤unu yaln›zca farkl› deneyim
ve konumda oldu¤umuzu onlara
an›msat›yoruz.

ﬂuklu¤unu atmaya oldu¤u kadar ö¤renci-ö¤retmen so¤uklu¤unu da k›rmaya yar›yor.

De¤erlendirme Biçimleri: Bu çal›ﬂTasar›m ‹ﬂliklerinde Rahat Bir
Ortam Yarat›lmas›/Ev+Ofis+‹ﬂlik
Sentezi: Ö¤rencilerden yar›y›l baﬂlaTasar›m çal›ﬂmas› için arkitektonik maket.

Tasar›m çal›ﬂmas›n›n ilk aﬂamas›.
Maket gereci: Kil a¤›rl›kl› kar›ﬂ›k gereçler

r›nda iﬂli¤i kiﬂisel çal›ﬂma ortam› haline
dönüﬂtürmelerini, kendi dileklerine göre gruplar oluﬂturacak biçimde yerleﬂmelerini istiyoruz. Tasar›m iﬂli¤ini her
zaman çal›ﬂabilecekleri rahat bir ortam
olarak benimsemeleri ve sahiplenmelerine çal›ﬂ›yoruz. Maket, çizimler ve
di¤er gereçler iﬂlikte b›rak›labildi¤i için
onlar› ev okul aras› taﬂ›ma eziyeti en
aza inmiﬂ oluyor. Bütün bunlar ola¤anüstü olumlu bir etki yarat›yor. Tasar›m
iﬂliklerine yoklama zoruyla gelerek en
küçük f›rsatta kaçmaya bakanlar ders
saati d›ﬂ›nda ve tatil günlerinde bile gelip çal›ﬂ›yorlar. Çay-kahve içmeye elveriﬂli bir oturma köﬂesi, tart›ﬂma kürsüsü, dinlenme niﬂi ve “stüdyo kitapl›¤›”
ya da okuma mekân› gibi farkl› eylem
köﬂeleri oluﬂturulmas›n› ve müzik çal›nmas›n› da özendiriyoruz.

Konuk Kat›l›mc›lar: Verilen tasar›m

Üç boyutlu tematik maket.

konusuyla ilgili ama ço¤u kez mimar
olmayan kiﬂileri iﬂli¤imize ça¤›r›p ö¤rencilerimizle toplu olarak ya da tek tek
konuﬂmalar›n› sa¤l›yoruz. Böylece ö¤rencilerimize baﬂkalar›n›n da bu konularda düﬂüncelerinin, görüﬂlerinin olabilece¤ini, bunlar›n da önemli olabilece¤ini anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Ayr›ca,
konuk arkadaﬂ, ö¤renci ve yöneticiler
de çal›ﬂmalar›m›z› izleyebiliyor, bizlere
katk›da bulunabiliyorlar. ‹ﬂliklerin böyle
kullan›lmas›n›n en önemli sonucu ö¤rencilerin birbirlerini görerek, birbirlerinin yapt›¤›ndan etkilenerek, hatta esinlenerek çal›ﬂmalar›n› geliﬂtirebiliyorlar.

Sunum maketi

Tasar›m›n ilk aﬂamalar›. Maket gereci: Kil
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E¤lenme/Oyun/Tasar›m: Her yar›y›la
“›s›nma çal›ﬂmas›” ad›n› verdi¤imiz
bir etkinlikle baﬂl›yoruz. E¤lenceli bir
tasar›m konusu vererek bir ya da iki
haftal›k bir süre içinde onun üstünde
tasar›m al›ﬂt›rmalar› yapt›r›yoruz. Bu
bir seferinde bir k›yafet tasar›m› oluyor, bir seferinde de bir ﬂapka ya da
maske. Bu çal›ﬂmay› ço¤u kez müzik
eﬂli¤inde toplu bir sunuﬂ izliyor. Kat›lanlar kadar izleyenlerin de e¤lendi¤i
bu tür bir etkinlik de tatil sonras› uyu-

ma biçimiyle birlikte jüri biçimini de de¤iﬂtirdik. Ö¤rencilerimizi korkup nefret
ettikleri, bunun için de hiç bir yarar sa¤layamad›klar› 5-6 kiﬂilik yarg›lay›c›lar ile
kendilerini izleyen arkadaﬂlar›n›n önünde tasar›mlar›n› anlat›p savunma s›k›nt›s›ndan kurtard›k. Ara jürilerde masalar›nda oturup çal›ﬂmay› sürdürüyorlar.
Bir yandan da, eserini sergileyen bir
sanatç›, bir meslekdaﬂ gibi önemli aﬂamalar› gösteren eskiz, maket, çizimlerini sunuyorlar. Jüri üyelerimizden onlar› tek tek dolaﬂarak tasar›mlar› tan›malar›n› istiyoruz. Kalabal›k jürilerin
önünde dili tutulan ö¤renciler teke tek
konuﬂmalarda çok daha rahat oluyorlar, eleﬂtiri ve katk›lar› anlayarak onlardan yararlan›yorlar. Jüri üyeleri de kalabal›k önünde ister istemez benimsedikleri yarg›lay›c› ö¤retmen rolünü b›rak›p küçük gruplara bilgi ve deneyimini
ileten kiﬂiler oluyorlar. Daha sonra da
kollokyuma benzer genel bir tart›ﬂma
baﬂlat›yoruz, jüri üyeleri bu sefer herkesin önünde iyi bulduklar› ya da bulmad›klar› tasar›mlara iliﬂkin düﬂüncelerini aç›kl›yorlar. Kimse kimsenin karﬂ›s›nda küçük düﬂürülmüyor. Jürilerin bir
hesap sorma yeri de¤il, de¤iﬂik düﬂüncelerin dile getirildi¤i, farkl› görüﬂlerin
tart›ﬂ›ld›¤› bir alan olmas›na çal›ﬂ›yoruz.
Havay› yumuﬂatmak ve ö¤rencilerin
stressiz bir ﬂekilde e¤itimin de¤erlendirme aﬂamas›na da kat›l›m›n› sa¤lamaya özen gösteriyoruz.
Yar›y›l sonundaki final jürisi biraz daha
formel bir biçimde oluyor. Burada yapt›¤›m›z bir deney de çok olumlu sonuç
verdi: Ö¤rencileri eﬂleﬂtiriyoruz ve her
çiftten karﬂ›l›kl› olarak birbirlerinin tasar›mlar›n› anlatmalar›n› istiyoruz. Böylece jüri karﬂ›s›nda tek baﬂlar›na kalmam›ﬂ oluyorlar. Ayr›ca birbirlerinin ne
yapt›¤›n› bilmek zorunda olduklar›ndan
bu onlar›n ufkunu biraz daha geniﬂletiyor. Bizimki gibi yabanc› bir dilde e¤itim veren okullar için bu tür bir dayan›ﬂma çok iyi sonuç veriyor. Ö¤renciler
kendi tasar›mlar›n› de¤il de arkadaﬂlar›n›n tasar›m›n› tan›tt›¤›ndan sözlü anlat›mlar gereksiz ayr›nt›lara kadar inip da¤›lm›yor, daha k›sa sürüyor, soru sormak, eleﬂtiri yapmak ya da bir tart›ﬂmaya girmek için zaman kal›yor.

Tasar›m Anlat›m Teknikleri: Ö¤rencilerden çizimlerini elle yapmalar›n› istiyoruz, T-cetveli ve gönyenin esiri olmamalar›n›, düﬂüncelerini serbestçe
ka¤›da dökmelerini öneriyoruz. Bulduklar› ilk biçim ya da çözüme ba¤l›
kalmamalar›n›, eskizler yaparak çeﬂitli
seçenekler üretmelerini ö¤ütlüyoruz.
Benzer biçimde maketlerini de sert
gereçlerle kaskat› yap›ﬂt›r›lm›ﬂ biçimde yapmamalar›n›, onlar› istenen de¤iﬂmelere olanak verecek yumuﬂak
gereçler ve birleﬂtirme yöntemleriyle
oluﬂturmalar›n› istiyoruz. Sert çizim ve
maketlerin düﬂünceleri de kat›laﬂt›rd›¤›n› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Böylece kurulan biçimlerle oynayarak, deneyler
yaparak seçenekler oluﬂturulabilece¤ini gösteriyoruz.

Bulgular / Yararlar
• Bilgi Dönüﬂümü: Ö¤renciler ilk yar›y›llarda ö¤rendikleri temel tasar›m bilgilerini maketlerinde an›ms›yor ve kullan›yorlar, daha önceki bilgilerini tasar›mlar›na aktarabiliyorlar.

• E¤lenceli Çal›ﬂma: Tasar›ma oyun
oynar gibi, ellerini kullanarak, tümüyle
serbest biçimler oluﬂturarak baﬂlan›yor. Bu da herkes için keyifli bir çal›ﬂma ortam› yarat›yor.

• Üç Boyutlu Alg›lama: Tasar›m kararlar› her aﬂamas›nda üç boyutlu maketler üstünde s›nand›¤›ndan baﬂtan itibaren görerek sonuca ad›m ad›m ilerleniyor. ‹ç ve d›ﬂ uzamlar, kitleler, taﬂ›y›c›
dizge sorunlar› çok daha kolay görülüp
anlaﬂ›l›yor. Ö¤rencilerin daha sonra
bunlar› iki boyutlu ka¤›da aktarmalar›
çok daha kolay ve anlayarak oluyor.
• Özgür ve Heyecanl› Çal›ﬂma: Böyle
çal›ﬂmak çok daha özgür, yürekli, devingen, renkli ve ilginç biçimlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤l›yor ve motivasyonu
art›r›yor.

• Gereç Türlerini Farketme: Maket
yaparken çeﬂitli gereçlerin kullan›lmas›
onlar›n biçimlendirme koﬂullar› üstünde düﬂünülmesine yol aç›yor. Ö¤rencilere gerçek yap›da, gerçek yap› gereçleriyle de benzer bir sürecin yaﬂanaca¤› duygusu aﬂ›lanabiliyor.
• Kendini ‹fade Etme: Tasar›mlar ö¤renciler aç›s›ndan çok daha kiﬂisel olup
benzer tasar›mlar ç›km›yor. Hiç bir kliﬂenin esiri olmadan, duygu, düﬂünce
ve hayallerini çok daha kolay hatta far-

k›nda bile olmadan üç boyutlu objelere
yans›t›yor ve oradan da mimari çözümlere dönüﬂtürebiliyorlar. Kendilerini yarat›c› sürecin heyecan›na ve büyüsüne
kapt›r›p serbestce kendi özgün tasar›mlar›n› ortaya ç›karabiliyorlar .
• Serbest Biçimlendirme: Planlar da
çok daha serbest olabiliyor, iﬂlev ﬂemalar› uyar›nca s›ralanm›ﬂ, kutu kutu
uzamlar›n yan yana ya da üst üste dizilmesinden oluﬂan tek düze tasar›mlar›n
yerine kesiﬂen, akarak birbirinin içine
geçen, üçüncü boyutu da gözeten,
uzamlara önem veren tasar›mlar ortaya ç›k›yor.

• Tasar›m›n Çevreye Katk›s›: Tasar›m›n tek baﬂ›na bir yap› ortaya koymak
olmad›¤›, içinde bulundu¤u sokak,
kent, bölge, ülke, hatta toplumun kültürüne bir katk› olmas› gerekti¤i düﬂüncelerine önem veriliyor.

Bir tasar›m›n sunum maketi

Toplu eleﬂtiri tart›ﬂmalar› s›ras›nda
ö¤renciler ve bir konuk jüri üyesi

• Tasar›m Nesnesinin Bütünselli¤i:
Tasar›m›n iﬂlevleriyle, taﬂ›y›c› dizgesiyle, biçimiyle, çevre koﬂullar›yla bir bütün oldu¤u, bir bütün olarak ele al›nmas› gerekti¤i düﬂüncesi çok daha kolay
iletilebiliyor.

• Deneme/Yan›lma/Alg›lama: Ö¤renciler deney yapman›n önemini anl›yorlar, bir tasar›m›n bir seferde oluﬂmayaca¤›n›, çok iyi bir anafikirin bile
çeﬂitli etkenler nedeniyle de¤iﬂip geliﬂtirilebilece¤ini, farkl› seçenek ve çeﬂitlendirmelerin olabilece¤ini görüyorlar.
• Do¤rularda Çeﬂitleme: Mimarl›kta
tek do¤rular›n olmad›¤›, farkl› bak›ﬂ aç›lar›na göre farkl› do¤rular›n olabilece¤i
çok daha kolay anlat›labiliyor.

• El Becerisi + 3 Boyutlu Tasarlama
Yetisi: Maketlerle çal›ﬂmak el becerisini oldu¤u kadar üç boyutlu düﬂünme
yetene¤ini de geliﬂtiriyor. Oynayarak,
elle biçimlendirerek, üç boyutlu bir
ﬂeyler üreterek, çeﬂitli gereçler kullanarak tasar›m yapmak ö¤rencilerin yarat›c›l›¤›n› da olumlu yönde etkiliyor, kimi zaman hiç beklenmedik ürünlerin
ortaya ç›kmas›n› sa¤l›yor.

• Karar Verme Yetene¤i + Kendine
Güven: Bir süre sonra ö¤renciler de¤iﬂik seçenekleri deneyip, kararlar›n› tek
baﬂ›na verebiliyorlar ve böylece kendilerine olan güvenleri de art›yor.

Ara jüri kollokyumundan bir tart›ﬂma an›

• Farkl› Söylemler/Tart›ﬂma/Fikir
Al›ﬂveriﬂi: Gruplar halinde de¤iﬂik
konular›n tart›ﬂ›ld›¤›, rahat, esnek ve
düﬂünsel aç›dan zengin bir ortam yarat›lmaya özen gösteriliyor. Böylece,
tasar›m›n de¤iﬂik boyutlar› ve söylemlerinin üzerinde deneyim sahibi olunabiliyor.

• Ortak/Esnek/Stressiz Çal›ﬂma
Ortam›: Stüdyo mekân› ö¤rencilerin
farkl› düzende oluﬂturdu¤u kendi çal›ﬂma yerleri, malzemeleri ve posterleri
ile gece ve gündüz kullanabiliyor. ‹steyen ö¤renci arkadaﬂlar›n› rahats›z etmeme koﬂulu ile müzi¤ini, bilgisayar›n›, çok sevdi¤i koltu¤unu, minderini,
arkadaﬂlar›n› ve evcil hayvanlar›n› bile
stüdyoya getirebiliyor.

• Sosyal Grup Kimli¤i Oluﬂturma:
De¤iﬂik kültürlerden ve farkl› toplumsal tabakalardan gelen ö¤rencilerimiz
genellikle, grup çal›ﬂmas› yoluyla belirli bir amaca yönelik sosyal bir grup kimli¤i ortaya koyuyorlar. Arkadaﬂl›klar pekiﬂiyor, paylaﬂ›m art›yor.
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Konuk Prof. da Costa Lobo tematik maketler
üstünde konuﬂurken

Is›nma çal›ﬂmas›: "Maskeler ve cepheler" final sunuﬂu

“Maskeler ve Cepheler” ›s›nma çal›ﬂmas›nda
Ronchamp ile Ginger ve Fred soyutlamalar›

Tasar›m iﬂli¤inde bir tart›ﬂma an›
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Son Söz: Mimarl›k okulumuzda, Esnek Tasar›m Yöntemi’ni önce ayr› ayr›
sonra da birlikte ilk olarak bizler denedik. Yaklaﬂ›k dört y›ld›r küçük de¤iﬂikliklerle bu çal›ﬂma yöntemiyle tasar›mlar yapt›r›yoruz. Pek çok arkadaﬂ›m›z
bu yaklaﬂ›m›m›z› be¤endiklerini söyleyerek bizi yüreklendiriyor. Hatta bizi
gören ya da bizimle çal›ﬂan kimi arkadaﬂlar›m›z›n da bunu uygulamaya baﬂlad›¤›n› görüyoruz. Ama bu tür çal›ﬂmalara kat›lmas›na karﬂ›n gene de eski yöntemlere kayanlar oldu¤u gibi bizim çal›ﬂmalar›m›zdan hiç etkilenmeyen, hatta ona karﬂ› ç›kanlar bile oluyor. Bu yönteme yap›lan en büyük
eleﬂtiri onun biçimsel bir yaklaﬂ›m oldu¤u. Ama öyle de¤il. Evet, biz ö¤rencilerimizden biçimleri gözeterek çal›ﬂmaya baﬂlamalar›n› istiyoruz ama her
zaman ortaya ç›kard›klar› biçimlerin iﬂlevler, taﬂ›y›c› dizge, iç uzamlar›n niteli¤i ve çevre koﬂullar› aç›s›ndan denetlemelerini, onlar›n gereklerini yerine getirmeyen biçimsel kararlar› de¤iﬂtirmelerini istiyoruz. Yaln›zca ilk baﬂta ortaya
koyduklar› biçimlerde, düﬂünsel düzeyde senaryo ve kavramsal yönelimlerde yakalad›klar› olumlu özellikleri yitirmemelerine özen gösteriyoruz. Bu
önceden bir biçim kurup içine iﬂlevleri
ya da taﬂ›y›c› dizgeyi zorlayarak yerleﬂtirmeye yönelik biçimci yaklaﬂ›mdan
çok farkl› bir ﬂey. Ö¤rencilerimizin çeﬂitli mimarl›k sorunlar›n› eﬂzamanl› düﬂünüp birebir üçüncü boyutta çözmelerini istiyoruz. Ayr›ca her zaman tasar›ma baﬂka türlü yaklaﬂ›labilece¤ini, bizim yapt›¤›m›z›n pek çok yaklaﬂ›mdan
biri oldu¤unu söylüyoruz. Ö¤rencilere
onu ö¤renip uygulamalar› ama ona körü körüne ba¤l› kalmamalar› gerekti¤ini duyumsat›yoruz. Hatta al›ﬂkanl›klar›n› b›rakamayanlara da ses ç›karmay›p
bildikleri gibi bir tasar›m yapmalar›na
kar›ﬂm›yoruz.
Küçük yar›y›llarda bu yöntem daha baﬂar›l› sonuçlar veriyor, çünkü bu düzeydeki ö¤renciler daha az koﬂulland›r›lm›ﬂ oluyorlar. Düﬂüncemize göre bu
yöntemi en az iki yar›y›l arka arkaya
kullanarak pekiﬂtirmek daha iyi sonuçlar verecek. Üç boyutlu maketlerle çal›ﬂman›n yararlar›n› anlayan ö¤renciler
daha ilerki yar›y›llarda da onu kullan›yorlar, hatta tasar›m yöneticileri bunu
özendirmese bile onu kendili¤inden
uygulayanlar ç›k›yor.
Bir baﬂka gözlemimiz de, özellikle küçük yar›y›llarda görece karmaﬂ›k ve ge-

liﬂebilen konular›n verilmesinin daha
yararl› oldu¤u. Yal›n ya da ç›kt›s› s›n›rl›
olacak konular üstünde üç ay boyunca
çal›ﬂmak ö¤renciler aç›s›ndan s›k›c›
oluyor, yöneticiler de art›k araﬂt›r›p
yapt›racaklar› bir ﬂey kalmad›¤›n› görüyorlar. Oysa büyük ya da görece karmaﬂ›k iﬂlevler herkesi zorlayacak sorunlar içerdi¤i için, yeterince çözümlenemeseler bile, ö¤rencileri de¤iﬂik konular üstünde sürekli düﬂünmeye zorlad›klar›ndan daha yararl› oluyorlar.
Genellikle bu yöntemden çok baﬂar›l›
sonuçlar ald›¤›m›z› görüyoruz. Ürünün
do¤ru olmas›ndan çok kiﬂilik geliﬂtirmeye yönelik olmas› her ö¤rencinin
ondan bir ﬂeyler almas›n› sa¤l›yor. Daha ilerde ö¤rencilerimiz hangi proje konusu üstünde çal›ﬂm›ﬂ olduklar›n›
unutsalar bile bizimle geçirdikleri yar›y›l› unutmuyorlar, her seferinde bunun
yaﬂamlar›ndaki en güzel tasar›m etkinli¤i oldu¤unu tekrar tekrar yineliyorlar.
“...Tasar›m›n ne oldu¤unu ilk kez burada anlad›m...”, “... Mimarl›¤› sevmeyi
bu stüdyoda ö¤renmiﬂtim...”, “... Kendimi ilk kez mimar gibi hissettim...“ diyenlerin say›s› hiç az de¤il. Bütün bunlara direnen, yapt›¤› iﬂe gönül vermeyen ö¤renciler ç›km›yor mu? Ç›k›yor
do¤al olarak ama say›lar› göreceli olarak az oluyor.
K›saca, dayan›ﬂma içerisinde bir sevgi
ortam› oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz, bunun
önerdi¤imiz çal›ﬂma biçiminin baﬂar›yla uygulanmas› için gerekli oldu¤unu
düﬂünüyoruz. ‹nan›n, bu çok kolay de¤il ama kesinlikle çok zevkli oldu¤unu
söyleyebiliriz. Ayr›ca; e¤itici ya da ö¤renci, hepimizin ayn› yanda oldu¤umuzu vurguluyoruz. Bu olay›n, biraz da
bir tak›m çal›ﬂmas› oldu¤unu, tak›mdaki farkl› yetenek ve deneyimlerin de
farkl› ﬂekilde kullan›larak bir sonuca gidilebilece¤i izlenimi yarat›yoruz. Bir tak›m›n koçlar› ve oyuncular› gibi birlikte
baﬂar›ya koﬂmaya çal›ﬂ›yoruz.
Son bir gözlemimizle yaz›m›z› bitirmek
istiyoruz: Tasar›m iﬂli¤i yürütücüleri
olarak yapacaklar›m›z› ne kadar iyi
planlarsak ve ne kadar eleﬂtiriye aç›k,
esnek ve anlaﬂabilen bir e¤itimci grubu olursak ve ö¤rencilerimizle ne kadar canl› tutabilirsek baﬂar› oran›n›n da
o kadar yüksek oldu¤unu görüyoruz.
San›yoruz ki, buradaki sihirli kelimeler
iletiﬂim, ﬂeffafl›k, esneklik, karﬂ›l›kl›
sayg› ve güven. Daha sonras› ayn› olgular› ö¤rencilerle yakalayabilmeye
ba¤l› olarak geliﬂip de¤iﬂebiliyor. t

Neslihan TÜRKÜN DOSTO⁄LU, Prof. Dr.
Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü

Mimarlık Eğitiminde İlk Yıl Mimari Tasarım
Stüdyosu: Uludağ Üniversitesi Örneği
Dünyada ve Türkiye’de Mimarl›k
E¤itiminin Geliﬂimi

okulu olarak kurulan Sanayi-i Nefise
Mektebi Alisi’nde de uzun bir dönem
egemen olmuﬂtur.

Mimarl›k, genel olarak sanat ve tekni¤in bir sentezi; kuram, tasar›m ve uygulaman›n bütünleﬂti¤i bir süreç olarak
tan›mlanmaktad›r. Mimar prototipinin,
M.Ö. 3000 y›llar›nda kentleﬂme ve toplumsal iﬂbölümü ile birlikte sofistike bir
çevre iste¤i oluﬂunca ortaya ç›kmas›na
ra¤men, mimarl›¤›n bir meslek olarak
tan›mlanmas› ve inﬂaatla ilgili di¤er
mesleklerden ayr›lmas›, mesle¤in yasal olarak tan›nmas› ve mesle¤e girmek isteyen kiﬂilerin resmi olarak e¤itimi oldukça yeni kavramlard›r. ‹lk mimarl›k okulu 1671 y›l›nda Fransa’da kurulan Royal Academy of Architecture’d›r. Bu okulda ve yine Fransa’da
1797 y›l›nda aç›lan Ecole des BeauxArts’da uygulanan, klasik Yunan, Roma, Rönesans ve Barok dönemlerine
ait önemli eserlerin eklektik olarak
uyarlanmas›na dayal›, özgünlük yerine
gelenekselli¤i ön plana ç›karan e¤itim
sistemi, 20. yüzy›l baﬂlar›na kadar dünyadaki pek çok mimarl›k okulunda benimsenmiﬂtir (Draper, ss. 209-237). Bu
sistem, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
son dönemlerinde yayg›nlaﬂan Bat›l›laﬂma e¤ilimleri kapsam›nda, 1882 y›l›nda ‹stanbul’da ilk resmi mimarl›k

Geçmiﬂ dönemlerin mimari stillerini
kopya etmeye ve uyarlamaya dayal›
Beaux-Arts mimarl›k e¤itim sistemine
bir reaksiyon olarak 1919’da Almanya’n›n Weimar kentinde, Walter Gropius önderli¤inde temiz ve saf bir gelecek için deneyler yapmay› mimarl›k
e¤itiminin ana ilkesi olarak benimseyen Bauhaus Okulu’nun kurulmas›yla
birlikte modern tasar›m anlay›ﬂ› dünyada giderek yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Heykel, resim, el iﬂçili¤i gibi sanat dallar›n›n mimarl›kla bütünleﬂmesini amaçlayan felsefi bir merkez olan Bauhaus’ta e¤itim,
yaparak ö¤renme üzerine temellendirilmiﬂtir (Conrads, ss. 49-50). Bauhaus’taki yöneticiler, yeni mimarl›¤›n tüm
sosyal gruplar›n gereksinimlerine yan›t
vermesi gerekti¤ine inand›klar› için
standartlaﬂma, rasyonellik ve toplu
üretim kavramlar›n› mimarl›k e¤itiminde ön plana ç›karm›ﬂlard›r. 20. yüzy›l
baﬂ›ndan günümüze kadar uzanan süreç içinde mimarl›k e¤itimi aç›s›ndan
dünyada oldukça farkl› yaklaﬂ›mlar benimsenmiﬂtir. Günümüzde mimarl›k
e¤itimi öncesinde orta ve lise düzeyinde sunulan olanaklar, mimarl›k okullar›-

na giriﬂ için istenenler, mimarl›k e¤itiminin süresi ve yap›s›, mimarl›k e¤itimi
sonras›nda mimarl›k yap›labilmesi için
gerekli koﬂullar aç›s›ndan ülkeler aras›nda önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Bat›’da mimarl›k e¤itiminde görülen
de¤iﬂimler Türkiye’deki e¤itim sistemini de yak›ndan etkilemiﬂtir. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun son dönemlerinde
baﬂlayan ve Cumhuriyet döneminde
devam eden Bat›l›laﬂma e¤ilimleri kapsam›nda ilk resmi mimarl›k okulu olarak 1882’de kurulan, 1928’de Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi, 1982’de Mimar Sinan Üniversitesi ismini alan Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi ile 1795’te
Mühendishane-i Berri-i Hümayun ismiyle inﬂaat mühendisi yetiﬂtirmek
üzere kurulan, 1847’de mimarl›k alan›nda dersleri de bünyesine ekleyen
ve 1928’de Yüksek Mühendis Mektebi, 1944’te de ‹stanbul Teknik Üniversitesi ismini alan okulda Bat›’daki e¤itim
programlar›ndaki de¤iﬂimlere paralel
olarak modern tasar›m kuram ve yöntemleri benimsenmiﬂtir. Türkiye’de
özellikle 1940’l› y›llara kadar, Türk mimarlar›n say›s› oldukça az oldu¤u için
hem akademik, hem de profesyonel
ortamda Bat›l› mimarlar›n etkin rol oynamas›, bu süreci kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
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ﬂ›k bina projelerine imza atabilmeleri
önemli farkl›l›klar olarak göze çarpmaktad›r.

1

Türkiye’de ‹lk Y›l Mimarl›k
E¤itimi

Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü Binas›

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda özellikle Alman ve Avusturyal› mimarlar Türkiye’ye mimarl›k okullar›nda ö¤retim
üyesi olmak ve hükümet binalar›n› tasarlamak üzere davet edilmiﬂtir.
1940’lardan sonra Türkiye’de mimarl›k
okullar›n›n say›s› giderek artm›ﬂt›r.
1942’de Y›ld›z Teknik Okulu’nda Mimarl›k Bölümü kurulmuﬂ, 1956’da Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde mimarl›k e¤itimi verilmeye baﬂlanm›ﬂ, yine bu dönemde Trabzon, Konya ve
Elaz›¤’da Mimarl›k Bölümleri e¤itime
baﬂlam›ﬂt›r. Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun oluﬂturuldu¤u 1982 y›l›nda Türkiye’de mimarl›k e¤itimi veren 8 üniversite bulunmaktad›r. Bu say›
1982’den sonra h›zla artm›ﬂ, ÖSYM
2003 Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme
K›lavuzu’ndan al›nan verilere göre
2003 y›l›nda 21’i devlet, 6’s› özel vak›f
üniversitesi olmak üzere toplam 27’ye
ulaﬂm›ﬂt›r. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde aç›lan 5, Azerbeycan’da 1,
Moldova’da 1, Litvanya’da 1 Mimarl›k
Bölümü ile birlikte YÖK bünyesinde
2003 y›l›nda 35 Mimarl›k Bölümü bulunmaktad›r.
Türkiye’deki mimarl›k okullar› aras›nda
ö¤retim üyesi adedi, ö¤retim üyesi baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s›, ö¤retim
üyelerinin yay›n ve araﬂt›rma say›s›,
ö¤renci ve ö¤retim üyelerine sa¤lanan
fiziksel ve sosyal olanaklar aras›nda
önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r (Önel,
ss. 58-60). Baz› Bölümler dünya standartlar›na eriﬂirken, baz›lar› bu standard›n çok alt›ndad›r. Bat›’da mimarl›k
okullar›n›n ço¤unda 5-6 y›ll›k programlar uygulan›rken, Türkiye’de mimarl›k
e¤itiminin 4 y›lla s›n›rland›r›lmas›, ayr›ca Bat›’da mezuniyet sonras›nda zorunlu staj ve s›nav sistemleri olmas›na
karﬂ›n Türkiye’de Mimarl›k Bölümü’nden mezun olan herkesin staj ve
s›nav zorunlulu¤u olmadan en karma16

EGEM‹MARLIK 47

Türkiye’de Mimarl›k Bölümleri’nin e¤ilimleri do¤rultusunda e¤itim programlar› zaman içinde farkl›l›klar göstermiﬂ,
özellikle ilk y›l mimarl›k e¤itimi konusunda de¤iﬂik kuram ve yöntemler uygulanm›ﬂt›r. Türkiye’de ilk y›l mimarl›k
e¤itimi, ezber ve tekrara dayal› ilkö¤retim ve lise ortam›ndan sorgulama ve
yarat›c› düﬂünce sistemini amaçlayan
yüksek okul ortam›na bir geçiﬂ aﬂamas›d›r. Türkiye’deki ilkö¤retim kurumlar›
ve liselerin ders programlar› Bat›l› ülkelerin benzer kurumlar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda görsel malzemelerin eksikli¤i hemen göze çarpmaktad›r. Ayr›ca, Bat›l›
ülkelerde üniversitede mimarl›k e¤itimi almak isteyen ö¤rencilerin gidebilece¤i sanat veya teknik konularda uzmanlaﬂm›ﬂ liseler bulunmaktad›r. Dolay›s›yla, bu tür liselerde okuyan ö¤renciler, mimarl›k okullar›na, uygun bir altyap›ya sahip olarak gelmektedir. Oysa
Türkiye’de üniversite s›nav›na endeksli olarak verilen lise e¤itiminden sonra
mimarl›k bölümlerine gelen ö¤renciler
mimarl›k e¤itimine uyum sa¤lamakta
zorluk çekmektedir. Bu ba¤lamda,
özellikle ilk y›l mimari tasar›m stüdyosunun mimarl›k e¤itiminde önemli bir
rolü bulunmaktad›r çünkü mimar olma
sürecinin temelleri bu aﬂamada at›lmaktad›r.
Mimarl›k e¤itimindeki tüm tasar›m
stüdyolar› gibi ilk y›l tasar›m stüdyosu
da akademik y›l içinde di¤er derslerden
elde edilen biçimsel, mekânsal ve
strüktürel bilgilerin özümsenerek, tasar›m çözümleri yaratmak için kullan›lmas›n› amaçlar. Bu süreçte, tasar›m stüdyosunun amac› yarat›c›l›¤›n ortaya ç›kar›lmas›, ak›l, göz ve elin birlikte çal›ﬂma
yetene¤inin geliﬂtirilmesi olmal›d›r
çünkü mimarl›k e¤itimi di¤er bilim
alanlar›ndan farkl› olarak ö¤rencinin
tüm duyular› ve varl›¤› ile çal›ﬂmas›n›
gerektirir (Erzen, s. 182). Whitehead’in
belirtti¤i gibi “... Güneﬂ hakk›nda, atmosfer hakk›nda, evrenin dönüﬂü hakk›nda herﬂeyi anlad›ktan sonra, insan
günbat›ﬂ›n›n ›ﬂ›lt›s›n› yine görmeyebilir” (Erzen, s.180). Bu ba¤lamda, mimarl›k e¤itiminde ak›l ve sezginin birlik-

te de¤erlendirilerek yarat›c›l›¤›n ortaya
ç›kar›lmas› amaçlanmal›d›r. Yarat›c›l›¤›n
ortaya ç›kar›lmas› ise “ö¤rendiklerini
unutma” (“unlearn”) süreci (Higgott,
s.181) ile mümkün olabilmektedir.
Baﬂka bir deyiﬂle, ilk y›l stüdyo yöneticisinin görevi, ö¤rencilere daha önce
ö¤rendiklerini yeniden gözden geçirmeyi, sosyal ve fiziksel çevreyi yeni bir
bak›ﬂ aç›s›yla görmeyi, kendi yarat›c›
potansiyellerini keﬂfederek geliﬂtirmeyi ve mimarl›¤›n alfabesini ö¤retmek
olmal›d›r. K›sacas›, ilk y›l mimari tasar›m stüdyosunun amac›, ö¤rencilere
tasar›m›n, “... kavramlar›n oluﬂturuldu¤u ve sonunda mimari mekâna dönüﬂtü¤ü bir düﬂünme süreci” (Psarra, s.
10) oldu¤unu kavratmakt›r. Bu tan›m,
düﬂünmenin yaln›z stüdyo mekân› ve
zaman› ile s›n›rlanaca¤› anlam›n› taﬂ›maz. Alg›lama, çözümleme, birleﬂtirme ve de¤erlendirme boyutlar› olan tasar›m sürecinde ö¤renci tasar›m›yla
birlikte yaﬂamay› ö¤renmeli, günlük yaﬂam›n›n her aﬂamas›nda tasar›m› üzerinde düﬂünmelidir. Bu yaklaﬂ›m, e¤itimin Lorenz, Piaget, McLuhan gibi yazarlar taraf›ndan tan›mland›¤› biçimiyle
oyunda, sokakta, her yerde oluﬂabilen
estetik yap›da bir olgu olmas›yla da örtüﬂmektedir (Erzen, s. 179).
Bu de¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda, 19981999 akademik y›l› güz döneminin baﬂlang›c›nda, içinde bu makalenin yazar›n›n da bulundu¤u Uluda¤ Üniversitesi’ndeki bir grup ö¤retim eleman›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k
Bölümü’nden kat›lan konuk bir ö¤retim üyesiyle birlikte ilk y›l mimari tasar›m stüdyosunun önemini yeniden de¤erlendirmiﬂtir (Resim 1). 1994 y›l›nda
e¤itime baﬂlayan Uluda¤ Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü’nde birinci s›n›flarda
1994-1998 y›llar› aras›nda uygulanan
ve tasar›mdan ziyade geleneksel bir
sokak dokusunun ve bu doku içindeki
bir binan›n cephesinin çizilmesine dayanan ilk y›l mimari tasar›m stüdyosu
sistemi gözden geçirilmiﬂ ve 19981999 akademik y›l› güz döneminden
itibaren yeni bir program uygulanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, ö¤renciler
stüdyo mekân›n› sadece ders zamanlar›nda de¤il, sürekli olarak kullanmaya,
bu mekân› müzik, sergiler, kitaplar ve
dergilerle ilgilenebildikleri, tart›ﬂmalar›n
yaﬂand›¤› bir ortam olarak de¤erlendirmeye teﬂvik edilmiﬂtir. Asl›nda, stüd-

yonun bu ﬂekilde yorumlanmas›n›n
uzun bir geçmiﬂi bulunmaktad›r. Cappleman’›n belirtti¤i gibi, “Stüdyo –müzikte, sanatta, mimarl›kta olsun– Sokrat’a kadar götürülebilen didakti¤in diyalogla yer de¤iﬂtirdi¤i özel bir ortamd›r” (Cappleman, s.155). Bu stüdyo
deneyimi s›ras›nda, ö¤rencilerden tüm
düﬂüncelerini, gözlemlerini ve deneyimlerini eskiz defterlerine not etmeleri beklenmiﬂtir. Ayr›ca, ö¤rencilerin
kendi mimari karakterlerini yans›tacak
tüm tasar›m ürünlerini de¤erlendirip
seçerek, onlar› baﬂkalar›na tan›tacak
bir portfolyo haz›rlamalar› istenmiﬂtir.
Tasar›m stüdyosunun amac›, ö¤rencilere k›sa süreli pek çok konu vererek,
zaman› kontrol etmeyi ö¤retmek olmuﬂtur. Tüm bunlar› gerçekleﬂtirirken,
ö¤rencilerin çevrelerindeki her ﬂeyi
sorgulamalar› ve “ne, kimin için,nerede ve ne zaman?” gibi sorulara yan›t
aramalar› istenmiﬂtir.
Uluda¤ Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nde birinci yar›y›l tasar›m stüdyosunda tüm s›n›fa blok olarak e¤itim verilmektedir. Bölümün kuruluﬂ y›llar›nda
farkl› proje gruplar› veya konu gruplar›
ﬂeklinde oluﬂturulan stüdyo sisteminin
art›k uygulanmamas›n›n nedenleri aras›nda ö¤retim üyesi say›s›n›n s›n›rl›l›¤›na karﬂ›n giderek artan ö¤renci say›s›,
zaman zaman farkl› kurumlardan gelen
konuk ö¤retim üyelerinin tüm s›n›fa
deneyimlerini aktarabilme iste¤i ve
gruplar aras›nda farkl› de¤erlendirme
ölçütleri olmas›ndan kaynaklanan rahats›zl›klar say›labilir. Her dönem iki saat teori, alt› saat uygulama biçiminde
uygulanan ve dolay›s›yla beﬂ kredi de¤erindeki mimari tasar›m derslerinin
stüdyo (atölye) sistemi üzerine kurgulanmas›, yar›y›l boyunca stüdyo yöneticileri ve konuk ö¤retim üyelerinin kat›l›m› ile yap›lan ve tüm ö¤rencilerin izlemesine aç›k olan jüri sistemi ö¤rencilerin geliﬂimine önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Genel olarak, mimari tasar›m
derslerinde yar›y›l baﬂ›nda ö¤rencilere
verilen tek konu kapsam›nda iki ara jüri, bir final jüri ve iki eskiz s›nav›ndan
oluﬂan bir de¤erlendirme sistemi benimsenmiﬂken, birinci s›n›f›n ilk döneminde Mimari Tasar›m I dersinde uygulanan sistem çok say›da konu ve buna paralel olarak çok say›da jüri üzerine
kurgulanmaktad›r.

Uluda¤ Üniversitesi Mimarl›k
Bölümü’nde Mimari Tasar›m I
Dersinde Uygulanan Program
Tasar›m stüdyosunun ilk toplant›s›nda
ö¤rencilere Uluda¤ Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nün yer ald›¤› Bursa’da
ve farkl› mimarl›k yaklaﬂ›mlar›n›n çok
miktarda görülebilece¤i ‹stanbul’da ziyaret edilecek binalar, görülecek filmler, okunacak kitaplar, dinlenecek müzikler, izlenecek festivaller ile ilgili metinler da¤›t›lmaktad›r. Ayr›ca, ö¤rencileri daha iyi tan›yabilmek ve ö¤rencilerin
mimarl›kla ilgili de¤iﬂik boyutlar› sorgulayabilmeleri amac›yla bir anket da¤›t›lmaktad›r.
Mimari tasar›m stüdyosunun program›na göre her y›l farkl› bir konuda olmak
üzere ilk hafta ö¤rencilerin bireysel duyu, sezgi, buluﬂ, düﬂ ve canland›rma gibi kendi yarat›c› potansiyellerini keﬂfederek kavramlar üretmeleri ve bu kavramlar› somutlaﬂt›rarak tasar›m yapmalar› beklenmektedir. Örne¤in, bir y›l
oluklu mukavva, gazete ka¤›d›, yap›ﬂt›r›c›, çubuklar ve makas kullanarak ö¤rencilerin dinledikleri müzikle birlikte tasar›m yapmalar› beklenmiﬂtir. Bir baﬂka
y›l ise ö¤rencilerin boﬂ bir metal meﬂrubat kutusu ve kil kullanarak kendi önerecekleri bir yaﬂam senaryosu do¤rultusunda mevcut veya hayali bir çevrede bir mekân tasarlamalar› istenmiﬂtir
(Resim 2). Ö¤rencilerin olabildi¤ince
özgür bir biçimde düﬂünmesini sa¤layabilmek ve daha baﬂtan panik duymalar›n› engellemek amac›yla ilk tasar›m
probleminin herhangi bir not karﬂ›l›¤›
bulunmamaktad›r.
‹kinci tasar›m probleminde, ö¤rencilerin katlanabilen, dönüﬂtürülebilen ve
taﬂ›nabilen bir kiﬂisel mekân oluﬂturmalar› istenmektedir. Tasarlanan ürünün belli bir eylem ve durum için konfor düzeyini art›rmas›, kiﬂisel boyut ve
kullan›m özelliklerine göre ﬂekillenmesi, taﬂ›nabilmesi ve dönüﬂtürülebilmesi beklenmektedir (Resim 3, 4). Sonuçta, 1/1 ölçekte bir model ve yaz›l› aç›klamalar istenen bu tasar›m probleminde ö¤rencilerin “neden yap›yorum, nerede, ne zaman ve nas›l kullanaca¤›m,
nas›l taﬂ›y›p, nas›l dönüﬂtürece¤im?”
gibi sorulara yan›t aramalar› beklenmektedir. Bu problem iki hafta sürmekte ve bir jüri de¤erlendirmesiyle
sonuçlanmaktad›r.

2

Metal meﬂrubat kutusu ve kil kullan›larak yap›lan ilk
tasar›m, 1998-99 - Güz Yar›y›l›
3

Katlanabilen, dönüﬂtürülebilen ve taﬂ›nabilen kiﬂisel
mekan tasar›m›, 2000-2001 - Güz Yar›y›l›
4

Katlanabilen, dönüﬂtürülebilen ve taﬂ›nabilen kiﬂisel
mekan tasar›m›, 2001-2002 Güz Yar›y›l›
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5

Küple s›n›rland›r›lm›ﬂ uzay boﬂlu¤u içinde iki ve üç
boyutlu elemanlarla mekan tasar›m›,
2001-2002 Güz Yar›y›l›
6

10 metre uzunlu¤unda bir köprü
tasar›m›, 1998-1999 Güz Yar›y›l›
7

Mekân içinde bedensel engelliler
konusu ile ilgili araﬂt›rma,
2000-2001 - Güz Yar›y›l›
8

Uluda¤ Üniversitesi Bahar Festivali için stand
tasar›m›, 1999-2000 - Güz Yar›y›l›
9

Cumal›k›z›k’ta sergi-sat›ﬂ mekan› tasar›m›,
1998-1999 - Güz Yar›y›l›

18
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Üçüncü konu, bir sefer geometrik olarak küple s›n›rland›r›lm›ﬂ uzay boﬂlu¤u
içinde iki ve üç boyutlu elemanlarla
mekân tasar›m› (Resim 5); bir baﬂka
sefer görüntüsüne ve verilen özelliklerine göre tan›t›lan, standart insan gereksinimleri, hareket yetenekleri, yaﬂama koﬂullar›na benzemeyen ve ismini
ö¤rencinin koyaca¤› al›ﬂ›lmam›ﬂ bir yarat›k ve ailesi için yaﬂama mekân›
ve/veya mekânlar dizisi oluﬂturma; bir
di¤er sefer ise tan›mlanan üç adet çevreden birinde taﬂ›y›c›l›k, denge, sistem, sistem davran›ﬂlar›, sistem elemanlar› ve özellikleri, yük, mesnet, bas›nç, çekme, germe gibi kavramlar›n
analiz edildi¤i 10 metre uzunlu¤unda
bir köprü tasar›m› (Resim 6) olarak belirlenmiﬂtir. ‹ki hafta süren bu konunun
de¤erlendirilmesi de bir jüri arac›l›¤›yla
yap›lmaktad›r.
Bir sonraki aﬂamada, ö¤rencilerin çevrelerini yeni bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirmelerine olanak vermek üzere, toplumdaki “öteki” gruplardan biri olan
bedensel engelli insanlara yönelik tasar›m yapmalar› beklenmektedir. Baz›
organlar›, do¤um hatalar› veya trafik, iﬂ
kazalar› ve bulaﬂ›c› hastal›klar gibi sonradan ortaya ç›kan nedenlerle normal
insanlardaki iﬂlevlerini sürdüremedi¤i
için bu kiﬂiler yaﬂamlar›n› baz› yard›mc›
cihaz ve aletlerle sürdürmek zorundad›r. Bedensel engelli insanlar›n sosyal
uyumu için fiziksel çevrenin bu tür cihaz ve aletlere uygun olarak tasarlanmas› önem kazanmaktad›r. Ancak, günümüzde fiziksel çevre, mimari bariyerler nedeniyle herkese eﬂit ve ba¤›ms›z kullan›m f›rsat› tan›mamaktad›r.
Bu çal›ﬂma kapsam›nda amaç, ö¤rencilere fiziksel çevrenin en önemli özelli¤inin ulaﬂ›labilirlik oldu¤unu kavratmak olmuﬂtur. Çal›ﬂman›n baﬂlang›c›nda bedensel engellilerin sorunlar›n› içeren kentsel ve mimari tasar›m örnekleri konusunda aç›klay›c› konferanslar
verilmekte, daha sonra ö¤rencilerin
Mimarl›k Bölümü binas›nda gözleri
ba¤l› olarak, koltuk de¤nekleriyle ve tekerlekli sandalyeyle dolaﬂmalar› istenmektedir (Resim 7). Böylece, ö¤renciler o güne kadar fark›na varmad›klar›
eﬂikleri, merdivenleri, duvarlar› alg›lamakta ve sorunlar›n belirtildi¤i analiz
çal›ﬂmalar›ndan sonra, Mimarl›k Bölüm binas›n› veya Uluda¤ Üniversitesi’nde en yo¤un ö¤renci kullan›m›na
aç›k olan kütüphane ve yemekhane bi-

nalar›n› herkesin ulaﬂabilece¤i ve rahatl›kla kullanabilece¤i bir ﬂekle dönüﬂtürebilmek için tasar›m önerileri geliﬂtirmektedir.
Yar›y›l›n son problemi ise Uluda¤ Üniversitesi kampusünde, Bursa kent
merkezinde veya Bursa yak›n›nda Trilye, Gölyaz›, Cumal›k›z›k gibi tarihi özelliklere sahip yerleﬂmelerde basit iﬂlevleri içeren aç›k ve kapal› mekânlar›n tasar›m›n› içermektedir. Bu ba¤lamda,
kampüs giriﬂ kap›s›, Mimarl›k Bölümü
binas› önündeki otomobil park alan›
için örtü ve kampüste ring yapan traktör için durak, Uluda¤ Üniversitesi Bahar Festivali için stand (Resim 8), Bölüm binas› iç avlusunun örtüsüyle ve iç
mekân›yla yeniden düzenlenmesi, Cumal›k›z›k’ya sergi-sat›ﬂ mekân› (Resim
9), Gölyaz›’da tarihi ç›nar yak›n›nda dan›ﬂma bürosu ve sergi alan›, kafe tasar›m› gibi konular verilmekte ve ö¤renciler bu konulardan birini seçerek bireysel olarak 1/1000’den 1/50’ye kadar
de¤iﬂen ölçeklerde çizim ve maketlerle tasar›mlar›n› sunmaktad›r. Yaklaﬂ›k
olarak sekiz hafta süren bu çal›ﬂmada
bir ara jüri ile bir final jüri yap›lmakta ve
tüm ö¤rencilerin kat›l›m›yla projeler irdelenmektedir.
Bu çal›ﬂmalara ek olarak, yar›y›l baﬂ›nda ö¤rencilerin özellikle okumalar› istenen “Mart›”, “Küçük Prens”, “Beﬂ
ﬁehir”, “Mimarl›kta 10 Kitap”, “Görünmez Kentler” gibi kitaplar ve ö¤rencilerin çevrelerinde alg›lad›klar› sorunlu
tasar›mlar hakk›ndaki yorumlar› yar›y›l
boyunca yeri geldi¤inde tart›ﬂ›lmaktad›r. 2002-2003 güz yar›y›l›nda programa bir ilave daha yap›lm›ﬂ; ö¤rencilerin
dünyadaki ve Türkiye’deki ça¤daﬂ mimari tasar›m örneklerinden haberdar
olmas›n› kolaylaﬂt›rmak amac›yla üçer
kiﬂilik ö¤renci gruplar›na bir yabanc›,
bir Türk mimar›n isimleri verilerek, bu
mimarlar›n yaklaﬂ›mlar›n›n stüdyoda
sunulmas› istenmiﬂtir.
Özet olarak, Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k
Bölümü’nde ilk yar›y›l mimari tasar›m
stüdyosunun temel amac› ö¤rencileri
yarat›c› olmaya teﬂvik etmektir. Bu süreçte, ö¤renciler daha önceden ö¤rendikleri bilgileri sorgulamakta, fiziksel ve
sosyal çevreyi yeni bir bak›ﬂ aç›s›yla irdelemektedir. E¤itimin baﬂar›s›n›n, kiﬂinin zihinsel ve sezgisel e¤ilimleri
do¤rultusunda yönlenmesini sa¤lama-

s›yla orant›l› olarak ele al›nabilece¤i düﬂüncesiyle, tasar›m stüdyosunun, ö¤renciler için bir ö¤renme ve anlama,
ak›l ve sezgilerini özgürce kullanma
arac› olmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunlara
ek olarak, programda de¤iﬂiklik yap›lmadan önceki dönemde oldu¤u gibi
ö¤rencilere tek bir tasar›m problemi
yerine birden fazla konu verme karar›,
her problemde farkl› ö¤rencilerin baﬂar›l› olma olas›l›¤›n› getirdi¤i için ö¤rencilerin motivasyonunu artt›rmaktad›r.

De¤erlendirme

ö¤renciye ö¤renmeyi ö¤retmek olmuﬂtur. Erzen’in belirtti¤i gibi, “Okul
e¤itimi, ö¤renciye baz› bilgileri
aﬂ›lamaktan önce, ö¤renmesini ö¤retmek ve ö¤renmeyi kolaylaﬂt›ran
al›c›l›¤›, aç›kl›¤›, alg› ve duyu gücünü,
ayr›ca da yo¤un düﬂünerek ve olaylara
çok yönlü yaklaﬂarak sorunlara çözüm
getirebilecek yarat›c› yetene¤i vermektir. Tüm bu yetenekler ise estetik bir alg›, olaya kat›labilme, benimseme ve
estetik bir yaﬂant›n›n ürünleridir” (Erzen, s.180).

Mimarl›k e¤itim süreci incelendi¤inde,
bu sürecin tarih boyunca kuram ve uygulama derslerinin bir bileﬂkesi olarak
ele al›nd›¤› görülmektedir. Farkl› kurumlarda bu derslerin oranlar› kurumun
niteli¤ine göre de¤iﬂmektedir. Oysa,
Balc›o¤lu’nun da belirtti¤i gibi asl›nda
mimarl›k e¤itimi, kuram, uygulama ve
iletiﬂim trilojisi ba¤lam›nda ele al›nmak
durumundad›r. Kuram; tarih, felsefe,
psikoloji, kültürel çal›ﬂmalar, malzeme,
strüktür, fizik gibi seminer türü derslerden; uygulama; stüdyo e¤itimi, teknik
resim, yap› bilgisi, bina bilgisi gibi derslerden; iletiﬂim ise ö¤rencilerin bilgi ve
düﬂüncelerini ifade etmek için kulland›klar› çizim, yaz›l› ve sözlü anlat›m, bilgisayar, foto¤raf ve grafik sunum tekniklerini içeren ve bilgi ak›ﬂ› üzerinde
yo¤unlaﬂan derslerden oluﬂmal›, bu
derslerin oranlar› kurumlar›n e¤itim
stratejisine göre belirlenmelidir (Balc›o¤lu, ss.3-5). Uluda¤ Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nde 1998-99 akademik
y›l›nda yeniden yap›lanan ve halen uygulanmaya devam eden ilk y›l mimari
tasar›m stüdyosunda kuram, uygulama ve iletiﬂim bir arada ele al›nmakta,
e¤itimde ak›l ve sezginin birlikte geliﬂtirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu süreçte
benimsenen ilkelerden en önemlisi

Yeni sistemle e¤itilen ö¤rencilerin daha araﬂt›rmac›, sosyal aktivitelerde görev alma konusunda daha hevesli, daha çok soru soran ve mimarl›k ö¤rencileri yar›ﬂmalar›na kat›lmaya daha istekli olduklar› gözlenmektedir. Bu ö¤rencilerden baz›lar› Archiprix gibi ö¤renci yar›ﬂmalar›nda önemli ödüller kazanm›ﬂt›r. Hatta bu sisteme göre yetiﬂen ö¤renciler mezuniyet sonras›nda da baﬂar›lar›n› devam ettirmekte, ulusal mimari proje yar›ﬂmalar›nda isimlerini duyurmaktad›r. ‹lk y›l mimarl›k e¤itimindeki yeniden yap›lanman›n Uluda¤
Üniversitesi’ndeki mimarl›k e¤itimi için
sa¤lam bir temel oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir. Genelde mimarl›k e¤itim sürecinin, Balamir’in belirtti¤i gibi, “... sorunlara bir bütün olarak bakabilen, bütün olarak eleﬂtiri getirebilen ve sadece kal›plar›, kurallar› ö¤reten de¤il, o
kurallar de¤iﬂti¤i zaman nas›l baﬂa ç›k›labilece¤i, Rittel’in deyiﬂiyle “kurallar›n
de¤iﬂim kurallar›”n›n neler olabilece¤ini de ö¤reten, ö¤retmesi gereken bir
e¤itim” (Balamir, s. 37) olarak ele al›nmas›nda baﬂar› sa¤land›kça bu temel
daha da anlam kazanacakt›r. t
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9 Kare Grid Problemi: Deneysel Bir Çalışma
9 kare grid (9KareG), tasar›m problemi olarak John Hejduk taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve
ilk defa 1954 y›l›nda Austin, Teksas Mimarl›k Okulu’nda verilmiﬂtir. Amerika co¤rafyas›n› kapsayan mimarl›k e¤itimi tarihinde, mimari diyagramlar aras›nda e¤itim alan›nda en etkin olan› olarak kabul edilir1. 9KareG problemi, daha sonra Teksas Evleri
olarak bilinen bir dizi proje ile devam etmiﬂ ve 7 tane ev tasarlanm›ﬂt›r (Teksas Evi
1, Teksas Evi 2...Teksas Evi 7). Benzer bir ﬂekilde, Peter Eisenman taraf›ndan tasarlanan 11 ev için, 9 kare grid form üreten soyut bir araç, baﬂka bir deyiﬂle diyagram olarak kullan›lm›ﬂt›r2. Mimarl›k eleﬂtirmeni Somol, 9 kare gridin bir e¤itim arac›
olarak ortaya ç›k›ﬂ›n›, modern mimarl›¤›n iki önemli diyagram›n›n –Le Corbusier’in
Domino ve van Doesgurg’un aksonometrikleri- çöküﬂü ile iliﬂkilendirir3. Ona göre,
bu problem, karﬂ›t ikililer (merkez-çevre, iç-d›ﬂ, boﬂ-dolu, nokta-yüzey) aras›ndaki
iliﬂki üzerine kurulmuﬂ mimari bir dil halini alm›ﬂt›r4. Hejduk’un kendi deyimiyle, 9KareG problemi, “pedegojik bir problem”dir ve yeni baﬂlayan ö¤rencileri mimarl›k ile
tan›ﬂt›rmak için kullan›labilecek etkin bir “ö¤retme arac›d›r”5. Bu problem üzerinde
çal›ﬂarak ö¤renciler temel mimari elemanlar› ve kavramlar› (kolon, kiriﬂ, duvar, döﬂeme, çat›, çizgi, yüzey, nokta, merkez, çevre, s›n›r-çeper, vd.) keﬂfetmeye ve anlamaya baﬂlar. 9KareG problemi kesinlikle bir mimari stil problemi de¤ildir; aksine
“metodolojik bir yaklaﬂ›m”, “arkitektonik yap›sal bir metod”dur6.
Bu noktadan hareketle, ODTÜ Mimarl›k Bölümü 2. s›n›f tasar›m stüdyosunda, 9KareG problemi deneysel bir çal›ﬂma olarak yürütülmüﬂtür. Bu problem, ODTÜ Mimarl›k Bölümünde ilk defa verilmiﬂtir. Amac›m›z, ö¤renciyi mekân-yap›-form iliﬂkisinin mant›¤›n›n nas›l kuruldu¤u ve sonuçlar› konusunda düﬂündürmek ve bunu deneyimlemelerini sa¤lamakt›. Burada odak noktas›, “nesne” olarak yap› de¤il mimari elemanlar›n (hem taﬂ›y›c› hem de taﬂ›y›c› olmayan) tan›mlad›¤› mekân›n kendisidir. Baﬂka bir deyiﬂle, mimari problemleri çözmenin asl›nda bir sürecin tasar›m› oldu¤u bilincini vermek amac›yla, stüdyo tart›ﬂmalar› “nas›l” sorusuna yani tasar›m
sürecine odaklanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n amac› gere¤i, ba¤lam ve program verilmemiﬂtir; mekânlar›n kavramsallaﬂt›r›l›p, bu kavramsal mekânlar›n mimari elemanlar ile fiziksel olarak tan›mlanmas› istenmiﬂtir. Böylece, ö¤rencilerden yap›sal grid’in tasar›m potensiyelini ortaya ç›kar›p, olas› mekânsal konfigürasyonlar› araﬂt›rmalar› ve deneyimlemeleri beklenmiﬂtir.
‹lk olarak ö¤renciden 3x3m. bir kareyi merkeze al›p daha sonra bu kareyi tekrar ederek 9 kare grid’i (9x9m.) oluﬂturmas› istenmiﬂtir. Burada amaç tek bir karenin tekrar› ile yap›sal bir grid oluﬂturmakt›r. Bu yap›sal grid üç boyutludur (h:3m.); kiriﬂler gridin kenarlar›, kolonlar kesiﬂim noktalar›d›r. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta,
grid’i tek bir karenin de¤il 9 karenin biraraya gelerek oluﬂturmas›d›r. 9KareG’i oluﬂturduktan sonraki aﬂamada, ö¤rencilerden, bir mekân tasarlama stratejisi geliﬂtirmeleri beklendi. Bu strateji ba¤lam›nda, taﬂ›y›c› ve taﬂ›y›c› olmayan mimari eleman20
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lar› kullanarak, yap›sal grid içerisinde yeni hacimler tan›mlamas› istendi. Bu asl›nda, 9KareG’in soyut bir araçdan somut bir mekânsal kurguya dönüﬂüm sürecidir,
ve bize 9KareG probleminin aç›l›mlar›n› gösterecektir. Bu süreç içerisinde ortaya
ç›kan baz› kavramlar ve geliﬂen tart›ﬂmalar ö¤renci projeleri üzerinden örneklendirilerek aktar›lacakt›r.

Merkez-Çevre ‹liﬂkisi/Gerilimi
9KareG problemi ile geliﬂen en temel kavram ikilisi “merkez” ve “çevre” dir.
Merkez ve çevrenin mekânsal olarak yorumu, mimari elemanlarla tan›mlanmas›,
ö¤rencinin geliﬂtirdi¤i tasar›m stratejisinin bir ürünüdür. Her merkez kendi çevresini, ve her çevre kendi merkezini, mekân› kontrol eden ve üreten bu prensipler
çerçevesinde oluﬂturmaktad›r. Merkez baz› örneklerde de görüldü¤ü üzere
Grid’in geometrik merkezi olmak zorunda de¤ildir. Merkez yer de¤iﬂtirebilir. Mehmet ﬁ. Yasavul ve Aykut Bülbül’ün çal›ﬂmalar›nda, merkez Grid’in çevresine do¤ru kayd›r›lm›ﬂt›r (Resim 1,2,3,4). Bülbül’ün çal›ﬂmas›nda, yer de¤iﬂtirme ile beraber, merkezin formunun bozunumu gözlenebilir (Resim 4). Bu bozunuma di¤er
bir örnek Sevda Özkan’›n çal›ﬂmas›d›r (Resim 5). Bülbül’ün çal›ﬂmas›, çevrenin
konumu gere¤i, merkezin rolünü nas›l yeniden tan›mlad›¤›, ve merkezden daha
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Mehmet ﬁ. Yasavul

2
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Mehmet ﬁ.Yasavul

Mehmet ﬁ. Yasavul
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Aykut Bülbül

öncelikli bir konumda olabilece¤i konusunu tart›ﬂ›r (Resim 4). Baz› çal›ﬂmalarda,
Grid’in geometrik merkezi güçlü bir ﬂekilde vurgulan›rken (Resim 6-10), Serra Eskicio¤lu’nun çal›ﬂmas›nda merkez alt küçük merkez(cik)lere bölünmüﬂtür (Resim
11). Baz› çal›ﬂmalarda ise birden fazla merkezin oluﬂumunu gözlemleyebiliriz (Resim 12-15). Bu çaba sonucunda, merkez-çevre ikilisi asimile edilmiﬂ, merkez-çevre ayr›m› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r (Resim 12-15).

5

Sevda Özkan

Do¤rusall›k ve Merkez
Merkez-çevre tart›ﬂmas› beraberinde karﬂ›t bir tart›ﬂmay›, do¤rusal mekân organizasyonu konusunu, getirmiﬂtir. Karﬂ›t gibi görünseler de bu iki konu sürecin ﬂekillenmesinde, birbirinin varolmas›na izin vererek önemli bir rol oynam›ﬂt›r. Bu gerilimin yaratt›¤› potansiyelin de¤erlendirildi¤i baz› çal›ﬂmalarda, merkez do¤rusal
olarak geliﬂmiﬂtir. Özge K›rl›o¤lu, Ezgi Sürül, Mert Velipaﬂao¤lu, Burcu Ça¤atay’›n
çal›ﬂmalar› do¤rusal merkez’e örnek olarak verilebilir (Resim 16-20). Erkan Erdo¤an’›n çal›ﬂmas›nda ilginç olan nokta, ö¤rencinin bir yandan Grid’in geometrik
merkezini vurgulama bir yandan da do¤rusall›¤› arama çabas›d›r (Resim 8).
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Farkl› bir ﬂekilde, Ça¤atay’›n çal›ﬂmas›nda ise do¤rusall›¤a paralel olarak mimari
elemanlar, hareketi merkeze yönlendirecek ﬂekilde ele al›nm›ﬂt›r (Resim 19-20).

Ana Mekânlar-Alt (Servis) Mekânlar
Merkez-çevre kavram ikilisine paralel olarak, ana mekânlar ve bu mekânlara servis veren alt (servis) mekânlar geliﬂmiﬂtir. Bu mekânlar›n, mimari bir varl›k kazanma ve birbirleri ile (gerek fiziksel gerekse görsel olarak) iliﬂkilendirilme sürecinde,
mimari elemanlar›n nas›l ele al›n›p biçimlenece¤i konusu önemlidir. Burcu Suzan
çal›ﬂmas›nda dairesel formu 9KareG’in geometrik merkezine yerleﬂtirerek, gridin
geometrisini zorlam›ﬂ, ve biçim olarak yabanc› bir geometri ile ana mekân› vurgulamay› amaçlam›ﬂt›r (Resim 6). Mehmet ﬁ. Yasavul, Sevda Özkan, Bahad›r Çal›ﬂkan, Songül Bal, Fatma Aliosman ve Balk›n Çoker’in çal›ﬂmalar›nda ana mekân ve
servis veren alt mekânlar›n ayr›m›, ana mekân›n fiziksel olarak (form ve/veya ölçek) vurgusunda aranm›ﬂt›r (Resim 1-3, 5, 9-10, 21-23). Süreç içinde ana mekânalt mekânlar tart›ﬂmas› ilerledikçe, bu mekânlar›n kendi içinde ayr›ﬂt›r›lmas› konusu gündeme gelmiﬂtir. Bu durum, yeni kavramlar›n geliﬂmesine ve bu kavramlar›n nas›l mekâna yans›t›l›ca¤› tart›ﬂmas›na ortam haz›rlam›ﬂt›r.
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Mekânsal Kavramlar: Yaklaﬂ›m, Geçiﬂ, S›n›r-Kenar Mekânlar› ve
Sarmalayan Mekânlar
Fonksiyon program›n›n verilmemiﬂ olmas› ö¤renciyi, asl›nda en çok deneyimlemiﬂ oldu¤u ortamlar› (yaﬂam alan›, yatak odas›, yemek odas›, mutfak, banyo), kavramlarla düﬂünmeye ve bu hacimleri yeniden tan›mlamaya zorlam›ﬂt›r. Tasar›m
sürecinin baﬂlar›nda, ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u kavramlarla ifade etmekte
zorlanm›ﬂ ve kendi evlerine referans vererek mekânlar› tan›mlamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bütün çal›ﬂmalarda ve özellikle merkez-çevre ayr›m›n›n k›r›ld›¤›, ana mekân ve
servis mekânlar› tart›ﬂmas›n›n farkl› bir boyut kazand›¤› çal›ﬂmalarda, mekânlara
farkl› roller yükleyerek (yaklaﬂ›m, geçiﬂ, sarmalayan mekânlar gibi) ayr›ﬂt›rma bu
deneysel problemin kaç›n›lmaz bir sonucudur. Yeni alt kavramlar›n ortaya ç›kmas› sonucunda geliﬂen, yaklaﬂ›m (Resim 12,14) veya geçiﬂ (Resim 13) mekânlar›;
ana mekân› sarmalayan ve ayn› zamanda geçiﬂ veren mekânlar (Resim 9-10, 2123); ana mekân›n do¤rusall›¤›n› vurgulayan s›n›r-kenar mekânlar örnek olarak verilebilir (Resim 16-17). Böylece bu süreç içerisinde, 9KareG probleminin aç›l›mlar›n›
keﬂfedip, potansiyelini ortaya ç›kar›rken, ö¤renci mekân-yap›-form iliﬂkisini tasarlama ve mimari mekân›n mant›¤›n› keﬂfetme olana¤›n› bulmuﬂtur.

Selçuk Güllü
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Özge K›rl›o¤lu
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Ezgi Sürül
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Mert Velipaﬂao¤lu

Mimari Elemanlar-Mekân ‹liﬂkisi
Kavramsal boyutun fiziksel bir bünyede ifade edilmesinde, mimari elemanlar›n
nerede ve nas›l kullan›laca¤›, malzemesi ve yap›sal niteli¤i önemlidir. Mekânlar›n
ayr›ﬂt›r›lmas›nda ve anlamland›r›lmas›nda mimari elemanlar›n nas›l ﬂekillendirilece¤i, ve özellikle merdivenin konumu çok önemli olmuﬂtur. Mimari elemanlar taﬂ›y›c› olan ve olmayan elemanlar› kapsamaktad›r; örne¤in, yatay –zemin ve çat›ve düﬂey yüzeyler –duvarlar-, noktasal elemanlar –kolon-, dinamik elemanlar merdiven-. Her proje özelinde, bu elemanlar için, geçirgenlik, ﬂeffafl›k, renk ve
doku, aç›kl›k ve kapal›l›k kararlar›n›n, mimari bir mant›k çerçevesinde belirlenmesi beklenmiﬂtir. Burcu Ça¤atay’›n çal›ﬂmas›, taﬂ›y›c› ve taﬂ›y›c› olmayan mimari
elemanlar› ele al›ﬂ›; bu iki sistemi birbirinden ay›rarak yaratm›ﬂ oldu¤u gerilim anlam›nda oldukça çarp›c›d›r (Resim 19-20). Taﬂ›y›c› noktasal elemanlar mekânsal
kurgunun ana elemanlar› olarak serbest b›rak›l›rken, taﬂ›y›c› olmayan elemanlar
(yüzeyler) mekânlar› tan›mlamak amac› ile farkl› renklerle ifade edilmiﬂtir. Bu iki
sistemin birbirine yaklaﬂ›p ayn› zamanda birbiri ile temas etmemesi durumu 9KareG’in yap›sal potensiyelinin arkitektonik bir yorumudur. Ali Aslankan ise, çal›ﬂmas›nda farkl› bir yaklaﬂ›m izlemiﬂtir; taﬂ›y›c› noktasal elemanlar, taﬂ›y›c› olmayan
duvarlar›n içine al›narak, düﬂey yüzeylere farkl› bir yorum katm›ﬂt›r (Resim 13).
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Fatma Aliosman

Genel olarak çal›ﬂmalarda hareketi ifade eden merdivenin farkl› yorumlar›n› gözlemlemek mümkündür. Mekânsallaﬂt›r›ld›¤› durumda (Resim 6, 16) ve di¤er baz›
çal›ﬂmalarda merdiven an›tsal bir eleman olarak vurgulanm›ﬂt›r (Resim 8, 13, 15).
Sonuç olarak, bu proje bitmemiﬂ bir projedir. Resimlerde aktar›lan çal›ﬂmalar,
sürecin donduruldu¤u bir an› temsil etmektedirler. Merdivenin programa kat›lmas› ile 9KareG problemine ikinci kat eklenmiﬂ fakat tasar›m süreci bu noktada
kesilmiﬂtir. Bu deneysel problem, Teksas Evleri örne¤inde oldu¤u üzere, fonksiyon program› verilerek devam edebilir. E¤itim y›l› içerisinde, bu problemin
olumlu sonuçlar›n›, takip eden di¤er problemlerde gözlemlemek mümkün olmuﬂtur. Mekân-yap›-form iliﬂkisinin kavramsal ve somut sonuçlar›n›n deneyimlenmesi sonucu, ö¤rencide, mimari problemlerin çözümüne dair genel bir bilincin oluﬂtu¤una inan›lmaktad›r. 9KareG problemini, e¤itimin ilk y›llar›nda mimarl›k
formasyonunun oluﬂturulmas›nda oldukça etkin stratejik bir araç olarak görmek
mümkündür. Bu çal›ﬂma bize, ça¤r›ﬂt›rd›¤› k›s›tlar›n aksine (9 kare ve grid olmas›
sebebiyle) 9KareG’in sundu¤u zengin aç›l›mlar› göstermiﬂtir. 9KareG bir tasar›m
alan›n› de¤il, fakat bir tasar›m sürecini tarifler. Ve, bu anlamda, 9KareG yap›sal bir
stratejidir. t
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“Yer, Bağlam: İzmir” Temalı Mimari Stüdyo
Çalışmalarındaki Arayışlar
Bu makalede Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü’nde üçüncü s›n›f düzeyinde, say›lar›
yirmi ile otuz aras›nda de¤iﬂen ö¤renci gruplar›na yönelik olarak gerçekleﬂtirilen ve farkl› dönemlerde birbirini
izlemiﬂ bulunan dört stüdyo çal›ﬂmas›na iliﬂkin kabul ve aray›ﬂlardan sözedilmekte ve bu aray›ﬂlar›n sonuç
ürünlerdeki yans›malar› stüdyo çal›ﬂmalar›ndan birisi üzerinde örneklenmektedir. Sözkonusu stüdyo çal›ﬂmalar›,
“Yer, Ba¤lam: ‹zmir” temas›na odaklanm›ﬂ olmalar› dolay›s›yla özelleﬂmektedir.
“Yer, Ba¤lam: ‹zmir” Temal›
Stüdyo Çal›ﬂmalar›na ‹liﬂkin
‹çerik ve Yaklaﬂ›mlar
Stüdyo çal›ﬂmalar›, aﬂa¤›daki s›ralanan aray›ﬂlar do¤rultusunda geliﬂtirilmiﬂtir:
1. Proje konular›, olabildi¤ince tart›ﬂmaya aç›k, mutlak çözümü ve do¤rudan örnekleri bulunmayan birer problem olarak kurgulanm›ﬂt›r. Problemin
d›ﬂar›dan etkilenmeyi en aza indirerek,
sorgulamay› ve yorumu ön plana ç›karacak bir yap›ya sahip olmas› amaçlanm›ﬂt›r.
2. Proje konusu/problemi oluﬂturulurken, içinde yaﬂan›lan kente ve kentsel
mekândaki geliﬂmelere özel bir önem
verilmiﬂtir. ‹çinde yaﬂan›lan kent, stüdyo çal›ﬂmas› aç›s›ndan bir mimarl›k ö¤-

Aç›k Otopark
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rencisinin yarat›c›l›¤›n› besleyebilecek
çarp›c› bir platform olarak kabul edilirken kentsel mekândaki geliﬂmeler de
tart›ﬂma ortam›na getirilmiﬂtir. Bu ﬂekilde, stüdyonun proje elde etmenin
ötesinde; kentsel mekân› anlaman›n,
kentsel mekânla iliﬂki kurman›n ve ona
duyarl›l›k göstermenin bir arac›n› oluﬂturmas› amaçlanm›ﬂt›r. Böyle bir amac›n kapsam› içinde, kaç›n›lmaz biçimde, kentin tarihsel, sosyo-ekonomik, fiziksel yap›s›n›n irdelenmesi de yer almaktad›r.
3. Proje konusu/problemi arac›l›¤›yla,
mimarl›k gündemindeki baz› kavram
ve tart›ﬂmalara iliﬂkin bir fark›ndal›k yarat›lmas› da amaçlar aras›nda bulunmaktad›r.
4. Stüdyonun yaklaﬂ›mlar› baﬂlang›çtan
itibaren ö¤rencilere aç›klanm›ﬂ ve tart›-

ﬂ›lm›ﬂ; bu iﬂleyiﬂ içerisinde sürece sonuçtan daha çok önem verildi¤i; s›kl›kla vurgulanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›l›¤a ve eleﬂtirel görüﬂlerin aktar›lmas›na f›rsat sa¤layacak; tasar›mc›lar›n kendilerini özgür
hissedebilecekleri bir ortam yarat›lmas›na çal›ﬂ›lm›ﬂ, farkl› aray›ﬂlar yüreklendirilmiﬂ ve desteklenmiﬂtir.
5. Stüdyo sürecinde yürütücüler ve ö¤renciler aras›nda herhangi bir alt gruplaﬂmaya gidilmemiﬂtir. Ö¤renciler istedikleri zaman ve ihtiyaç duyduklar› düzeyde farkl› yürütücülerle görüﬂme olana¤›na sahip olmuﬂlard›r. Grup ayr›m›n›n olmamas› “ö¤rencilerle yürütücüler”, “yürütücülerle yürütücüler” ve
“ö¤rencilerle ö¤renciler” aras›ndaki
iletiﬂimi art›rarak daha yo¤un etkileﬂimli bir stüdyo ortam›n›n oluﬂmas›n› sa¤lam›ﬂ ve bu aktivasyon bilgi ak›ﬂ›n› ya
da deneyim paylaﬂ›m›n› yo¤unlaﬂt›r-

m›ﬂt›r.
6. Çal›ﬂmalar›n baﬂlang›c›nda stüdyoya
getirilen proje konusu/problemi, ö¤rencilerle birlikte ve onlar›n görüﬂ,
araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar› do¤rultusunda
geliﬂtirilecek bir ön metin biçiminde
verilmiﬂ; süreç içinde ve tart›ﬂmalarla
biçimlenen program›n tasar›mc›y› özgür k›labilecek esneklikleri bar›nd›rmas›na özen gösterilmiﬂtir.
7. Literatür araﬂt›rmalar› ve senaryo yaz›l›m› ile biçimlendirilen kuramsal çal›ﬂmalar›n tasar›m kurgular›n›n temel dayana¤›n› oluﬂturmas› öngörüsünden
hareketle, bu çal›ﬂmalara en az çizimler kadar önem verilmiﬂ ve zaman ayr›lm›ﬂt›r.
8. Ö¤renciler, kentin (‹zmir’in) farkl›
mekânlar›n›n deneyimlenmesini, keﬂfedilmesini, tarihsel sürecinin ve yaﬂant›s›n›n kavranmas›n› sa¤layacak
araﬂt›rmalara ve alan çal›ﬂmalar›na
yönlendirilmiﬂtir. Farkl› bulgu, gözlem
ve deneyimlerin stüdyo ortam›nda
paylaﬂ›lmas› için zaman ayr›lm›ﬂt›r.
9. Gerek proje konusu ile ilgili bilgi aktar›m› gerekse proje eleﬂtirileri ve jüriler esnas›nda stüdyoya ça¤r›lan konuklar, ortam›n dinamizmini art›rm›ﬂ ve etkileﬂim ortam›n› beslemiﬂtir.
10. Tarihleri önceden belirlenmiﬂ olan
ara jürilerin yan›s›ra, s›kl›kla tüm ö¤rencilerin ve yürütücülerin tart›ﬂmalara kat›labildikleri proje eleﬂtirilerine yer verilmiﬂtir. Sonuç ürünün de¤erlendirmesinde y›l içi performans› ile stüdyoya
araﬂt›rma, sunum, tart›ﬂma, görüﬂ aktar›m› vb. yollarla getirilen katk› dikkate
al›nm›ﬂt›r.
Yukar›da anahatlar› çizilen yaklaﬂ›mlar
çerçevesinde gerçekleﬂtirilen “Yer,
Ba¤lam: ‹zmir” temal› dört stüdyo, ‹zmir kentindeki farkl› karakteristik alanlara odaklan›rken; bu alanlara iliﬂkin
güncel geliﬂmeler ya da tasar›lar›n yan›s›ra; “yer” ve “ba¤lam” kavramlar›ndan hareketle “yerel, tarihi / yeni birlikteli¤i, koruma, vb.” kavram ya da olgulara do¤ru çeﬂitlenen mimarl›k ortam›n›n kimi güncel tart›ﬂmalar›n› da gündeme getirmiﬂtir. Bu kapsamdaki dört
stüdyo ﬂu içeriklerle yürütülmüﬂtür:
1. “Bayrakl›-Tepekule’de Arkeolojik
Araﬂt›rma Merkezi ve Kaz›evi Tasar›-

m›” konulu stüdyo çal›ﬂmas›, ‹zmir
kentinin M.Ö. 3000’lere dayanan ilk
yerleﬂimi olan Smyrna Antik kentindeki kaz› çal›ﬂmalar›n› ve kentin uzak tarihini arka plan›na al›rken; bu alan dolay›s›yla, çevredeki gecekondu ve toplu
konutlarla belirlenen çarp›k kentleﬂme
sorunlar›ndan, bölgenin yeniden yap›land›r›lmas› konusundaki vizyonlara;
ören yerinin çal›ﬂma, konaklama, sergileme, gezi vb. ihtiyaçlar›ndan buraya
getirilecek yap›laﬂmaya iliﬂkin konsept,
estetik, strüktür vb. sorunlara uzanan
bir dizi konuyu da tart›ﬂma platformuna getirmiﬂtir. 1. derece arkeolojik sit
alan›nda yap› yapman›n yasak olmas›
ile mekânsal ihtiyaçlardan kaynaklanan
ikilem; geçicilik-kal›c›l›k, taﬂ›n›l›rl›k, gizlilik, yeralt›ndakileri zedelememek için
yere parmak ucuyla basma gibi tasar›m sorunlar›n›n ve buna ba¤l› teknik ya
da strüktürel çözümlerin irdelenmesini
gerekli k›lm›ﬂt›r.
2. Aﬂa¤›da daha ayr›nt›l› biçimde aktar›lacak olan “Kemeralt›’nda Al›ﬂveriﬂ
ve Kültür Birimi” konulu stüdyo çal›ﬂmas› ise ö¤rencilerin dikkatini,
Smyrna’n›n M.Ö. 300’lerde Pagos
eteklerine taﬂ›nmas›ndan itibaren geliﬂim gösteren ve günümüzde “Kemeralt› Kentsel Sit Alan›” olarak belirlenen
bölgeye, özellikle de alan içerisindeki
geleneksel ticaret merkezine yönlendirmektedir. 17. yüzy›ldan beri karakteristik bir strüktürle geliﬂen ve günümüzde kentsel ölçekli yeni bir koruma
çal›ﬂmas›na konu olan bu alanda tasar›m yapmak, kentsel katmanlar› çözümlemenin yan›s›ra, eski-yeni birlikteli¤i sorunu üzerine düﬂünmek için de
bir f›rsat oluﬂturmuﬂtur.
3. “‹zmir Varyant’ta Cami ve Sosyal Etkinlik Birimleri Tasar›m›” konulu stüdyoda ise, Varyant’ta, ‹zmir siluetinde
etkin bir konum üstlenen bir alanda yer
alan ve eklektik bir yap› olmas› dolay›s›yla eleﬂtirilen Fatih Camisi’nin yerine
yeni bir kompleksin getirilmesi problemi üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Cami ve sosyal etkinlik birimlerinden oluﬂacak olan
yeni kompleksin tasar›m› dolay›s›yla;
‹zmir’in kentsel siluetine iliﬂkin konularla birlikte, ibadet yap›lar›n›n içinde
yer ald›klar› alanla birlikte sosyal yaﬂamdaki yerleri ve cami mimarisinin
modernizasyonuna iliﬂkin irdelemeler
de yap›lm›ﬂt›r.

4. “‹zmir Liman Bölgesi’nde Kültürel
ve Sanatsal ‹çerikli Üretim Tesisi Tasar›m›” konulu stüdyo ise yak›n geçmiﬂte uluslararas› bir fikir projesi yar›ﬂmas›
ile gündeme gelen ve gelecekteki düzenlemesi ile ‹zmir kentine yeni bir
kimlik kazand›rmas› beklenen liman
bölgesine odaklanm›ﬂt›r. Smyrna Antik
kentine bitiﬂik olan ve içerisinde yeni
tesislerle birlikte, 19. yüzy›l - 20. yüzy›l
baﬂ›na ait olan tarihi üretim ve depo yap›lar›n› da bar›nd›ran bu alan günümüzde bir geçiﬂ dönemini yaﬂamaktad›r.
Stüdyoda da uzun sürmesi beklenen
bu geçiﬂ dönemine dikkat çekilmiﬂ; ﬂu
anda birisi boﬂ, di¤eri y›k›lmakta olan
bir binan›n yer ald›¤› iki arsa üzerinde,
üretimi kültürel ve sanatsal aktivitelerle bütünleﬂtirerek kentsel yaﬂama da
katk› koyacak geçici bir binan›n tasar›m› üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da bu dört farkl› stüdyo deneyiminin sonuç ürünlerinden, tarihi merkez Kemeralt›’na odaklanan ve birbirinden farkl› yaklaﬂ›mlar› içeren örnekler
tan›t›lmaktad›r.

“Yer, Ba¤lam, ‹zmir” Temal› Stüdyo
Çal›ﬂmalar›ndan Bir Örnek:
Kemeralt›’nda Al›ﬂveriﬂ ve Kültür
Birimi Tasar›m›
‹zmir kentinin geleneksel ticaret merkezi durumunda olan Kemeralt›, günümüzde tarihsel kimli¤inin korunmas›na
yönelik aray›ﬂlarla bir kere daha gündemdedir. Sözü edilen aray›ﬂlar, planlama çal›ﬂmalar› ve restorasyon uygulamalar› kadar araﬂt›rma/tart›ﬂma/eleﬂtiri mekanizmalar› ile geliﬂtirilen yeni
bir vizyon oluﬂturma çabalar›n› da içermektedir. ‹fade edilen süreçte önemle
ihtiyaç duyulan bir husus da kentlilerin
tarihsel alan›n içinde bulundu¤u problemlere olan ilgilerinin ve duyarl›l›klar›n›n art›r›lmas›d›r. Mim. 302 kodlu mimarl›k stüdyosunda, kent gündemindeki bu olgu dikkate al›nm›ﬂ ve konusu
“Kemeralt›’nda Al›ﬂveriﬂ ve Kültür Birimi” olarak belirlenen çal›ﬂma arac›l›¤›yla ‹zmir’in tarihsel kimli¤inin önemli bir
parças›n› oluﬂturan Kemeralt›’na araﬂt›rmac›/eleﬂtirel bir bak›ﬂ getirilmesi
hedeflenmiﬂtir.
Uzun bir geçmiﬂe yaslanan ticaret aktivitesinin getirdi¤i farkl› dinamiklerin,
çeﬂitli tarihsel katmanlarla birlikte karEGEM‹MARLIK 47
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maﬂ›k bir yap› içinde harmanland›¤› Kemeralt›, mevcut koﬂullar›yla tasar›m
e¤itimi süreci aç›s›ndan zorlay›c› ama
ilginç bir alan› teﬂkil etmektedir. Gerek
seçilen alan gerekse tasar›m konusu,
stüdyo süreci için öngörülmüﬂ olan
“içinde yaﬂan›lan kentin tarihinin incelenmesi, tarihsel dokunun analizi ve
ba¤lamsal problemler üzerine düﬂünülmesi” gibi hedeflere oldukça uygun
veriler sunmaktad›r. Çal›ﬂma kapsam›nda, Kemeralt›’n›n ‹zmir kentine ayr›cal›kl›/özellikli katk›s›n›n ve öneminin
vurgulanmas›, kentsel mekân›n kimli¤inin ça¤daﬂ bir yorumlama ile nas›l
geliﬂtirilebilece¤inin irdelenmesi, tarihi
bölgenin yaﬂat›lmas› için planlama çal›ﬂmalar›n› da dikkate alan senaryolar›n
kurgulanmas› gibi problemler üzerinde
durulmuﬂtur. Önerilecek yeni iﬂlevlerin
Kemeralt›’n›n gece/gündüz yaﬂat›lmas›na katk› sa¤lamas›, ticari iﬂlevlerin
mevcut kimlikle uyumlu biçimde kurgulanmas›, yeni teknoloji ve malzemelerin kullan›m›yla ça¤daﬂ, ancak mevcut dokuya da duyarl› yorumlar›n ortaya konulmas›, dikkate al›nan hususlar
aras›ndad›r.
Tarihsel süreçte ‹zmir kentinin geleneksel ticaret merkezini teﬂkil eden
Kemeralt›, özellikle 17. yüzy›lda ipek ticaretinin ‹zmir’e yönlenmesinin ard›ndan önemli bir geliﬂme göstermiﬂtir.
Önceleri ticaret küçük bir iç liman çevresinde yo¤unlaﬂ›rken, süreç içinde iç
liman›n dolmas›yla kazan›lan alanlar
üzerinde çarﬂ› geniﬂlemiﬂtir. Kervan ticaretinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere
çok say›da han inﬂa edilirken bedesten, çarﬂ› gibi yap›laﬂmalar da ço¤alm›ﬂ, lonca düzeni ile biçimlenen mesleki örgütlenme, kentsel mekânda Yemiﬂçiler Çarﬂ›s›, Bak›rc›lar Çarﬂ›s› gibi
iﬂlevsel bölünmelerle ifadesini bulmuﬂtur. Soka¤a taﬂan ticari aktivite,
her dönemde kentsel mekâna özel bir
kimlik kazand›rm›ﬂt›r. ‹ç liman hatt›n›n
izlerini yans›tan yay biçimli yollar ve onlar› kesen dar sokaklarla omurgalanan
doku, içerisinde soka¤a s›n›rl› cephe
veren bir parsel düzenini ve yo¤un hatta s›k›ﬂ›k bir yap›laﬂmay› bar›nd›rmaktad›r. Cumhuriyet Dönemi’nde, özellikle
1950’lerden sonra Kemeralt›’n›n geleneksel dokusu, gerek inﬂa edilen baz›
yeni binalar gerekse tarihi binalara getirilen tart›ﬂmal› müdahalelerle zede26
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lenmiﬂ ve ticari etkinlik türleri iﬂlevsel
ve yap›sal aç›lardan de¤iﬂimler geçirmiﬂtir. Yap›lar ve kentsel donan›mlardaki fiziksel eskime ya da tahribatlar›n
yan›s›ra, baz› ticari aktivitelerin Kemeralt›’ndan ayr›lmalar› sonucunda k›smi
çöküntü bölgelerinin oluﬂmas› da tarihsel merkezin yaﬂad›¤› problemler aras›ndad›r. Yak›n geçmiﬂte ise, Kemeralt›’nda yaﬂanan fiziksel/sosyo-ekonomik problemlere ve geleneksel merkezin kent bütününde yitirdi¤i statü kayb›na ba¤l› olarak, kentsel mekân›n rehabilitasyonu aç›s›ndan aray›ﬂlar içine
girildi¤i gözlenmektedir. Bu kapsamda
Kemeralt› esnaf›n›n yan›s›ra, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve üniversite çevreleri çeﬂitli çal›ﬂmalar içerisindedirler. Güncel çal›ﬂmalardan biri
de Kemeralt› Kentsel Sit Alan› için
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi taraf›ndan haz›rlanmakta olan
koruma amaçl› imar plan›d›r.
Proje çal›ﬂmas›, tarihi bölgedeki yeni
aray›ﬂlar› dikkate alan ve tart›ﬂma sürecine eklemlenen bir tav›r içerisinde
sürdürülmüﬂtür. Tasar›m sürecinde,
öncelikle ö¤rencilerden ‹zmir’in tarihini
ve geleneksel kent merkezinin bu süreçteki konumunu incelemeleri istenmiﬂtir. Araﬂt›rma ve bilgilenme evresinin ard›ndan Kemeralt›’n›n mevcut dokusunun çözümlenmesine yönelik çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ, alan içerisindeki
incelemeler, “tarihi ve ça¤daﬂ yap›lara
iliﬂkin de¤erlendirmeler, korumaya yönelik irdelemeler ve ba¤lam” konulu
tart›ﬂmalarla stüdyoya taﬂ›nm›ﬂt›r. Ö¤rencilerle birlikte oluﬂturulan bina program› bu tart›ﬂmalar›n sonucunda kesinleﬂtirilmiﬂtir. Program, Kemeralt›’nda
geçmiﬂten beri süregelen eylemlerle
örtüﬂen küçük-orta ölçekli dükkanlar,
ma¤azalar, bürolar gibi birimler ile geleneksel yiyeceklerin sat›ld›¤› lokanta ve
büfelerden oluﬂan yemek-dinlenme
fonksiyonlar›n› kapsaman›n yan›s›ra,
toplant› salonu, sergi mekân›, kitapl›k,
arﬂiv-dokümantasyon merkezi, özel
çal›ﬂma mekânlar›, mimari büroyu içeren ve tarihi dokuyu gelece¤e taﬂ›mak
ad›na her türlü araﬂt›rma/çal›ﬂman›n
yap›ld›¤› Kemeralt› Araﬂt›rma Birimi ve
cep sinemalar› gibi sosyo-kültürel
amaçl› fonksiyonlar› da içermektedir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda, Kemeralt› Araﬂt›rma
Merkezi ve tüm tesisin yönetim-gü-

venlik birimlerinin tasarlanmas›, teshin
merkezi ve servis mekânlar›n›n tesisi,
aç›k-yar› aç›k mekânlar ve otopark›n düzenlenmesi de program›n tan›mlad›¤›
sorunlar içerisindedir.
Çal›ﬂma alanlar› olarak, Valilik, Deftardarl›k gibi resmi dairelerin arkas›nda konumlanan mevcut aç›k otopark alan›
ile, Ali Paﬂa Meydan›’n›n yak›n›ndaki
katl› otopark alan› seçilmiﬂtir. Bu alanlar›n Kemeralt›’n›n gelecekteki düzenlemesi içerisinde yeniden de¤erlendirilmeleri de sözkonusudur. Her iki alan,
gerek boyutlar› gerekse çevresel özellikleri aç›s›ndan farkl› niteliklere sahiptir.
Daha geniﬂ olan ilk alan, bir taraf›ndan
yüksek gabarili iﬂhanlar›na, di¤er taraftan 853 Sokak’›n iki katl› geleneksel yap› dizisine bakmakta olup, üçüncü yönde de Veysel Ç›kmaz›’na ç›k›ﬂ sa¤layan
Kapal›çarﬂ›’n›n da içinde bulundu¤u eski ve yeni binalardan oluﬂan yap› toplulu¤una dayanmaktad›r. ‹kinci proje alan›, Ali Paﬂa Meydan› ve Kestane Pazar›
Camii Meydan›’na yak›n olman›n d›ﬂ›nda, K›zlara¤as› Han› ile Hisar Camii
meydan› taraf›ndan belirlenen bir di¤er
odak noktas›na ulaﬂan aks›n ucunda
yer almas› dolay›s›yla dikkat çekmektedir. 866, 871, 874 ve 876 numaral› sokaklar taraf›ndan çevrilen aç›k otopark
alan›nda yeni yap›lar belirleyici görünürken, kapal› otopark alan›n›n geleneksel
dokuyla kuﬂat›lm›ﬂ oldu¤u söylenebilir.
Çal›ﬂma sürecinde her iki alan›n yak›n
çevrelerinin d›ﬂ›nda, Kemeralt› bütününün bir parças› olarak de¤erlendirilmesi
istenmiﬂ, alanlar›n mevcut durumlar›
da tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
Ali Paﬂa Meydan› yak›n›ndaki katl› otopark alan›na iliﬂkin tasar›m yaklaﬂ›mlar›, Ali Karabacak, Mustafa Y›ld›r›m, Müge Öztürk, Öncü Ceren Varol, Bar›ﬂ
Tatl› ve Erhan Yal›m’›n çal›ﬂmalar›nda
örneklenmektedir.
Kemeralt›’n›n özgün mekânsal örüntüsü ve geleneksel sokak konseptinden
yola ç›k›lan Ali Karabacak’›n tasar›m›nda, çevredeki adalar aras›ndaki yollar›n
yer yer devam ettirilerek çal›ﬂma alan›n›n içine al›nmas›n›n yan›s›ra, Kestane
Pazar› Camii Meydan› ile Ali Paﬂa Meydan›’n›n aç›ld›¤› yol üzerindeki geleneksel parselasyon düzeninin projeye taﬂ›nmas› suretiyle de mevcut dokuya
gönderme yap›lmaktad›r. Çal›ﬂma ala-

Ali Karabacak, Maket

Ali Karabacak, Zemin Kat Plan›

Mustafa Y›ld›r›m, Maket

Mustafa Y›ld›r›m, Zemin Kat Plan›

n›n›n içinde sokak oluﬂturma fikri, fonksiyonlar›n gruplanmas› gibi bir olanak
da sa¤lamaktad›r. Hareketin yo¤un oldu¤u zemin katta; al›ﬂveriﬂ mekânlar›,
geleneksel yiyeceklerin sat›ld›¤› büfeler, lokanta, bir ç›naralt› kahvesi ile Kemeralt› Araﬂt›rma Birimi’nin sergi salonu, üst katta ise; Kemeralt› Al›ﬂveriﬂ Birimi, sinema, ofisler gibi daha dingin aktivite mekânlar› çözülmüﬂtür. Çevredeki yap›larla uyum sa¤lamas› için iki katl›
olmas› düﬂünülen tasar›mda, zemin kat
cephelerinde ticari yaﬂant›n›n sokakla
bütünleﬂmesine olanak veren ve eski
dükkanlar›n kepenklerini hat›rlatan
storlara yer verilmiﬂtir. Üst katta ise tarihi binalardaki aç›kl›k oranlar›n› gözeten
pencere ve ç›kmalar göze çarpmaktad›r. Çat›lar›n tek ve iki yönde e¤imli olarak ele al›nd›¤› bu çözümde sokaklar,
modern bir örtü malzemesiyle kapat›lmaktad›r. Ç›narl› iç avlusu ve yar› aç›k
mekânlar›yla tasar›m, y›l›n her mevsiminde ve tüm gün boyunca çeﬂitli etkinliklere olanak tan›yan ‹zmir iklimine
uygun mekânlar sunmaktad›r.

yüzeyi arsa s›n›rlar› boyunca modern bir
kafes sistem ile sar›larak, s›k›ﬂ›k bir yap›laﬂmay› bar›nd›ran tarihi dokunun parsel kullan›m ilkesine dönüﬂ yap›lmaktad›r. Modülasyonun aç›l› olarak kurgulanmas›, Ali Paﬂa Meydan› ve Bal›k Pazar›’ndan gelen yo¤un trafi¤i karﬂ›layacak ve köﬂeden kolayl›kla alg›lanacak
giriﬂlerin çözümlenmesine olanak sa¤lam›ﬂ, ayr›ca a¤›r kütle etkisinin k›r›lmas›yla cepheye hareket kazand›rm›ﬂt›r.
Zemin katta al›ﬂveriﬂ mekânlar› ve büfelerin, üst katta ise di¤er kullan›mlar›n
bir araya getirildi¤i iki katl› tasar›mda,
üst örtüde her bir modülün tekil olarak
örtülmesi ile Kemeralt›’n›n kentin üst
kotlar›ndan alg›lanan parçal› dokusuna
gönderme yap›lmakta, ﬂeffaf bantlarla
ise, geleneksel sokak temas›n›n izi sürülmektedir.

Katl› otopark alan›nda gerçekleﬂtirilen
bir di¤er çal›ﬂmada Müge Öztürk, mevcut ada-parsel düzeninin yeniden yorumlanmas› düﬂüncesi üzerine bir yaklaﬂ›m geliﬂtirmiﬂtir. Bu tasar›mda modüler olarak kurgulanan kütle, alan›n d›ﬂ
s›n›rlar›na aç›l› olarak yerleﬂirken, bina

Çal›ﬂma alan›n›n her bir yönündeki farkl› verileri de¤erlendiren Öncü Ceren Varol ise, Ali Paﬂa Meydan› ve Kestane
Pazar› Camii Meydan›’n› birleﬂtiren aks›
temel alarak, bu yola yönelimli, s›rt s›rta lineer bir ﬂekilde kayan bir yap› tasarlam›ﬂt›r. Yap›, ön k›s›mda geleneksel
bir soka¤› modernize ederken, arka tarafa gidildi¤inde aﬂama aﬂama farkl›laﬂmakta ve gabari, malzeme, strüktür,
mekân çözümü vb. aç›lardan kontrast
oluﬂturan ça¤daﬂ bir kurguyu ortaya
koymaktad›r. Kemeralt›’n›n genel karakteristi¤i olan, yap›lar›n ada s›n›r›na
maksimum yaklaﬂmas› gerçe¤ini dikkate alan tasar›mda, zemin katta mümkün oldu¤unca sokaklardan kullan›ml›
al›ﬂveriﬂ birimlerine yer verilmiﬂtir.
Meydanlar› birleﬂtiren yola paralel olarak çal›ﬂma alan› içerisinde düzenlenen
sokak vas›tas›yla insanlar›n ana yap›ya
do¤al bir ﬂekilde akmalar› sa¤lanmaktad›r. Bu sokaktan, ana kütlenin içindeki
atriumlu ortak mekâna var›lmakta böylece Kemeralt›’n›n dar sokaklar›n›n
sürpriz meydanlara kavuﬂmas› imgesine at›fta bulunulmaktad›r.

Öncü Ceren Varol, Maket

Öncü Ceren Varol, Proje Alan› ve Yak›n Çevresi

Ayn› alanda yerleﬂen Mustafa Y›ld›r›m
da çal›ﬂmas›nda geleneksel sokak temas›n› yorumlamakta di¤er taraftan ise
tüm yap›laﬂmay› modern bir çat› strüktürünün alt›nda toplayarak geçmiﬂ ve
ça¤daﬂ olan›n birlikteli¤ini ortaya koymaktad›r. ‹ç sokaklar›, avlusu, ç›kmal›
cepheleri ve k›rma çat›lar›yla Kemeralt›’n›n mevcut dokusuna gönderme yap›lan tasar›mda, sokaklar› ve k›smen
yap›lar› örten strüktür arac›l›¤›yla; yap›n›n günümüzün ürünü oldu¤u gerçe¤inin alt› çizilmektedir.

Müge Öztürk, Maket

Müge Öztürk, Vaziyet Plan›
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Bar›ﬂ Tatl›’n›n tasar›m›nda da Kemeralt›’n›n özgün verileri yol gösterici olmuﬂtur. Tasar›mda, han modelinin keskin
hatlar›yla Anafartalar Caddesi yay›n›
temsil eden e¤risellik, bir avlu etraf›nda
bir araya getirilmiﬂtir. Bu farkl› formlarla ayn› zamanda, Kemeralt›’n›n karmaﬂas› ve çeﬂitlili¤i de vurgulanmak istenmiﬂtir. Yap›, Hisarönü, Kestane Pazar›,
Kemeralt› ve Baﬂdurak Camileri’nin
akslar›n›n kesiﬂiminde konumland›r›lan
simgesel bir kule ile kent silüetinde de
kendine bir yer edinmeyi istemektedir.
Erhan Yal›m ise çal›ﬂmas›nda, Kemeralt›’ndaki avlulu hanlar›n geleneksel
ﬂemas› ile mevcut dokudaki sürprizli
cepheleri, modern bir yap› üzerinde yorumlamak fikrinden yola ç›km›ﬂt›r. Tasar›mda, zemin kat›n hem sokaktan
hem de iç avludan kullan›lan geniﬂ
aç›kl›kl›, tezgah düzenli dükkanlar›yla oldu¤u kadar cephe hareketleriyle de Kemeralt›’n›n tipik al›ﬂveriﬂ ortam› ve çeﬂitlili¤i yans›t›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Avlu,
dükkanlar›n yan› s›ra büfeler ve lokantan›n aç›k oturma alanlar›yla yaﬂan›r k›l›nmaktad›r. Kolonlar üzerinde taﬂarak,
hem iç avluya hareket kazand›ran hem
de yar› aç›k mekânlar›n elde edilmesini
sa¤layan üst katta, fonksiyonlar gruplanarak ve üst örtüleri birbirlerinden farkl› yüksekler ile kopart›larak geleneksel
dokunun parçal› yap›s› yakalanmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Aç›k otopark›n bulundu¤u di¤er çal›ﬂma alan›nda, daha farkl› yaklaﬂ›mlar ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu alanda gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalardan biri olan Eda Ezgi
Bingül’ün tasar›m›nda d›ﬂ mekânla
ba¤lant›n›n dar sokaklar› an›msatan geçitlerle kuruldu¤u, iç mekânda ise çelik
konstrüksiyonlu bir çat› ile örtülmüﬂ
geniﬂ avluyla kontrast yarat›lmak istendi¤i görülmektedir. ‹ri bina kütlesinin
parçalanmas› ve yer yer çarp›t›lmas›,
yap›n›n mevcut dokuya yabanc›laﬂmamas›na yönelik bir çabad›r. Modernist
bir yaklaﬂ›mla ele al›nan düz örtülü yap›
parçalar›, iç avluyu geçerek yap›lar›n
üzerine taﬂan üst örtüyle de birbirine
ba¤lanmaktad›r.

m›za ç›kmaktad›r. Ancak, ada s›n›rlar›na
tam olarak yerleﬂtirilen yap›da, avluya
bakan cephelerin farkl› aç›larda k›r›lmas› ve iki kolun bir köprü ile birbirine ba¤lanmas› ile geleneksel hanlar›n dik aç›l›
düzenine yeni bir yorum getirilmek istenmiﬂtir. Böylece verilmek istenen
çeliﬂki fikri de kuvvetlendirilmektedir.
Yap›, çal›ﬂma alan›n›n bir yönünde tarihi yap›lara uyum sa¤layabilmek aç›s›ndan iki katl› olarak tasarlanm›ﬂ ve restore edilen komﬂu hana mesafeli yerleﬂmiﬂ, oluﬂan bu boﬂluk da aç›k performans alan› olarak düzenlenmiﬂtir. Alan›n kuzey ve do¤u yönündeki çok katl›
yap›laﬂma ise kuzeydeki üç katl› blok
ve bu blo¤un üzerinde kolonlar ile yükseltilen birim ile yans›t›lm›ﬂt›r.
Yukar›da çerçevesi ana hatlar›yla verilen on dört haftal›k Mim. 302 kodlu mimari tasar›m stüdyosunda, Kemeralt›
gibi özellikli bir yörede önerilebilecek
yeni yap›laﬂmalara iliﬂkin farkl› yaklaﬂ›mlar tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma
kapsam›nda tasar›m süreci, sonuç
üründen daha önemli görülmüﬂ; tasar›mc›n›n aray›ﬂ› ve ortaya koydu¤u konsept de¤erlendirmede ön plana ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda tüm ürünler birer
fikir projesi olarak görülmelidirler.

Bar›ﬂ Tatl›, Maket

Bar›ﬂ Tatl›, Zemin Kat Plan›

Sonuç
Mimarl›k üçüncü s›n›f düzeyinde gerçekleﬂtirilen “Yer, Ba¤lam: ‹zmir” temal› bu stüdyo çal›ﬂmalar›n›n; ‹zmir
kentinin gelecekleri özel yaklaﬂ›mlarla
kurulmas› beklenen dört farkl› karakteristik alan›nda ideal çözümleri ortaya
koymak gibi bir iddialar› bulunmamaktad›r. Bunun yerine sözü edilen alanlarda özgün verilerle geliﬂen tasar›m
problemini irdeleyici ya da sorgulay›c›
bir biçimde ele al›nd›klar›n›; böyle bir irdeleme arac›l›¤›yla da kent ve mimarl›k
gündemindeki baz› tart›ﬂmalara el uzatt›klar›n› söylemek mümkündür. t

Erhan Yal›m, Maket

Eda Ezgi Bingül, Maket

Ayn› alanda çal›ﬂan Nükhet Ak da tasar›m›nda, Kemeralt›’nda günümüzde
varl›¤›n› gözlemledi¤i çeliﬂki ve kaosu
yorumlamay› denemiﬂtir. Han ﬂemas›
burada da bir ç›k›ﬂ noktas› olarak karﬂ›Nükhet Ak, Maket

28

EGEM‹MARLIK 47

Orhan HACIHASANO⁄LU, Prof. Dr.,
Iﬂ›l HACIHASANO⁄LU, Doç. Dr.
Ömer EREM, Dr., Ar. Gör.
‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dal›

Tasarım Stüdyosundaki Amaçlar
Genel olarak mimarl›k e¤itimine bak›ld›¤›nda proje stüdyosunun temel fonksiyonu, ö¤rencinin tasarlama ve düﬂünce geliﬂtirme becerilerini içinde yaﬂad›¤›m›z dünyan›n ﬂartlar›na uygun,
çok yönlü ve farkl› alanlardan kat›l›m ve
eleﬂtirileri içine alacak biçimde geliﬂtirmek olmaktad›r. Bu ba¤lamda, ancak
dinamik bir stüdyo üretim ortam› ile
günümüz mimarl›k dünyas›na ayak uydurabilecek mimarlar yetiﬂtirmek olanakl› hale gelmektedir. Mimari tasar›m
stüdyolar›n›n amaçlar›; ö¤rencinin edindi¤i bilgi ve beceri sentezinin ve uygulamal› entegrasyonun yap›lmas›; tasar›m probleminin çevresi içinde bir matematik problemi çözme mant›¤› ile çözüm bilincinin geliﬂtirilmesi; ö¤rencinin
dünya ile iliﬂkisinin güçlendirilmesi, düﬂünce geliﬂtirme, karar verme süreçlerinin, yöntemlerinin, becerilerinin elde
edilmesi ve en önemlisi tasarlama felsefe ve kuram›na dayal› tasarlama becerilerinin geliﬂtirilmesidir. Bu amaçlar›n temel al›nd›¤› örnek verilen Mimari
Tasar›m Stüdyosu’nun temel amaçlar›
ﬂunlar olmaktad›r:
• Ö¤rencilerin proje üretim süreci içinde farkl› disiplinlerden birden fazla say›-

daki ö¤retim üyesinden çok say›da
eleﬂtiri almas› ile düﬂünme, muhakeme ve tasar›m becerilerini mimari tasar›mla ilgili görüﬂünün oluﬂmas›n› sa¤layacak ﬂekilde geliﬂtirmek.
• Projelerin geliﬂiminde ö¤rencinin
kendi tasar›m kararlar›n›n temel al›nmas› ve eleﬂtirilerle projeyi geliﬂtirmesini sa¤lamak.
• Farkl› disiplinlerdeki ö¤retim elemanlar›n›n jüri de¤erlendirmelerine kat›l›m›
ile ö¤rencilerin projelerin bina çevresi
ölçe¤inden sistem detay› uygulama ölçe¤ine kadar ayr›nt›l› bir ﬂekilde geliﬂtirmelerini ve yap›sal teknik konularla
olan entegrasyonunu edinilen bilgilerin
aktar›lmas› ile sa¤lamak, ﬂeklinde belirlenmiﬂtir.

üzere 3 kiﬂilik bir e¤itimci grubuna dönüﬂtürülmüﬂtür. Her iki grubun birleﬂmesi ile ö¤renci say›s› 28’e ç›km›ﬂt›r.
Ö¤retim elemanlar› tüm ö¤rencilere
grup ayr›m› yapmaks›z›n eleﬂtirilerde
bulunmuﬂtur.

Mimari Tasar›m Stüdyosu
Kapsam›ndaki Uluslararas›
Ö¤renci Yar›ﬂmas›

Mimari Tasar›m Stüdyosu Genel
Kapsam›

Proje Stüdyosu’nda rekabet ortam›
üretimde çeﬂitlili¤in ve verimin artmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu gözlemden yola
ç›karak ö¤renciler, Yunanistan’da düzenlenen Akdeniz ve Avrupa Ülkeleri’ndeki mimarl›k ö¤rencilerine aç›k
olan “Alüminyum Cephe ‹le Sürdürülebilir Akdeniz Mimarl›¤› Yar›ﬂmas›”na kat›l›m teﬂvik edilmiﬂ ve tasar›mlar›n yar›ﬂma koﬂullar›na uygun olarak
düzenlenmesine özen gösterilmiﬂtir.

Bu çal›ﬂmada tan›t›lan Mimari Tasar›m
Stüdyosu, ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü 2002-2003 Bahar dönemi 6. ve 7. yar›y›ldaki ö¤rencileri kapsamaktad›r. Eleﬂtiri çeﬂitlili¤ini art›rmak
amac›yla iki proje grubu 2 ö¤retim eleman› ve bir araﬂt›rma görevlisi olmak

Yar›ﬂman›n temel ilkesi, geleneksel ile
moderni minimum 1500 m2. yap› alan›na sahip, sürdürülebilir bir bina ve bina
kabu¤u tasar›m› alt›nda birleﬂtirmektir.
Bunun için Akdeniz mimarisi ile alüminyum malzemenin uyum sorunu irdelenmiﬂtir.
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Mimarl›kta sürdürülebilirlik, çevresine
sayg›l›, kullan›c› konforunu sa¤layan ve
enerji kullan›m›n›n çok düﬂük oldu¤u
binalar öngörmektedir. Ek olarak, binan›n iﬂlevselli¤i yan›nda yaﬂam dönemi
maliyeti ve artan kapasite taleplerine
cevap verebilme önemli ölçütler olmaktad›r.

Mimari Proje Konular› ve
Arazileri
Mimari Proje 6 stüdyosunda içeri¤i gere¤i olarak “tasar›m bilgisinin pragmatik, semantik ve sentaktik yaklaﬂ›mlar
bütünü içinde irdelenmesi; a¤›rl›kl› olarak kent içi çevrelerde, de¤iﬂik strüktürel sistemler gerektiren bina kompleksleri arac›l›¤›yla çözüm üretme”
üzerinde durulmuﬂtur. Mimari Proje 7
stüdyosunda ise dersin içeri¤i “mevcut kent dokusu içinde oluﬂmuﬂ kentsel de¤erlere referanslar, süreklilik,
kentsel mekâna katk›, peyzaj de¤erlerinin geliﬂtirilmesi gibi mimarl›k-kentsel
tasar›m ba¤lam›ndaki kavramsal de¤erlerin anlaﬂ›lmas› ve irdelenmesidir”.
Bu içeri¤e “uygun çevrelerde kent koruma, kentsel onar›m ve/veya yenileme a¤›rl›kl› ve ileri teknoloji problemleri içerebilen konular üzerinde çal›ﬂma”
öngörülmektedir. Bu içeriklere ba¤l›
olarak, 6. yar›y›l ö¤rencileri için de¤iﬂik
arazilere da¤›lmas› koﬂuluyla üniversite
ö¤rencilerine yönelik “Yurt ve Ö¤renci
Evi”, 7. yar›y›l ö¤rencileri için ise Bo¤aziçi k›y›s›nda “3 Y›ld›zl› Kent Oteli” olmak üzere 2 farkl› konu verilmiﬂtir.
Kalabal›k bir grup olan 6. yar›y›l ö¤rencileri için, en fazla 5 ö¤rencinin bir arada çal›ﬂabilece¤i ve bir devlet veya vak›f üniversitesinin yak›n›nda olmak koﬂuluyla arazi seçimine gidilmiﬂtir. Buna
göre oluﬂan ö¤renci gruplanmalar› sonucunda, Maslak’ta Iﬂ›k Üniversitesi
yan›nda iki ayr› arazide, Cibali”de Kadir
Has Üniversitesi yan›nda bir boﬂ arazide ve Bilgi Üniversitesi Dolapdere
Kampüsü yan›ndaki arazide, bu üniversitelerin ö¤renci profiline ve gereksinmelerine uygun ihtiyaç programlar›
gruplar›n araﬂt›rmalar› sonucunda kesinleﬂmiﬂtir.
Daha küçük bir grup olan 7. yar›y›l ö¤rencileri ise Beﬂiktaﬂ’ta Bo¤az cepheli
arsa üzerinde çal›ﬂm›ﬂlard›r.
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Her iki yar›y›lda çal›ﬂan gruplarda arsalar›n fiziksel ve çevresel özellikleri ile
bina iﬂlevlerine ba¤l› olarak sürdürülebilirlik konsepti optimum düzeyde ele
al›nm›ﬂt›r.

Mimari Tasar›m Stüdyosunun
Yürütülmesi
Stüdyo çal›ﬂmalar›, ayn› yar›y›llarda proje alan iki grubun birleﬂtirilerek 3 ö¤retim eleman› taraf›ndan yürütülmesi biçiminde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ö¤retim
üyeleri her iki gruptaki ö¤rencilere
eleﬂtirilerde bulunmuﬂlard›r. Yar›y›l normal eleﬂtiri süreci içinde iki adet jüri yap›lm›ﬂt›r. Jürilere yap›sal sorunlar›n mimari proje üzerinde tart›ﬂ›lmas› amac›yla Yap› Anabilim Dal›’ndan iki ö¤retim
üyesi de destek vermiﬂ ve proje geliﬂimine büyük katk›lar sa¤lam›ﬂt›r.
Projelerin geliﬂim süreci içinde ilk aﬂamada ö¤renciler çal›ﬂacaklar› arazi ve
konuyla ilgili araﬂt›rmalara baﬂlam›ﬂlard›r. Bu arada ö¤retim üyeleri konular›
destekleyen konferanslar vermiﬂlerdir.
Ö¤renciler konu ile ilgili çal›ﬂ›rken birtak›m aﬂamalardan geçmiﬂlerdir. Bu aﬂamalar içinde her hafta bir derste konuyu geliﬂtirici eskiz çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Proje geliﬂtirme aﬂamalar› ﬂöyle
özetlenebilir:
Aﬂama 1:
Seçilen arazi verilerinin incelenmesi, o
arazide çal›ﬂanlar›n verilerin grup içinde
paylaﬂ›m› ve ortak kararlar›n al›n›p tart›ﬂ›lmas›
Aﬂama 2:
Araziye iliﬂkin kararlar›n al›nmas›ndan
sonra ortak veya benzer ihtiyaç programlar›n›n oluﬂturulmas› ve tart›ﬂ›lmas›
ve arazinin 1/500 ölçekli maketinin yap›lmas›
Aﬂama 3:
‹htiyaç program›n›n kesinleﬂmesinden
sonra ö¤renciye çal›ﬂma motivasyonunun verilmesi amac›yla 1/500 ölçekli
çevresel verileri ve temel yerleﬂim kararlar›n› konu alan bir konsept paftas›
eskizinin yap›lmas› ve 1. jüride bu al›nan kararlar›n tüm grup düzeyinde tart›ﬂ›lmas›,
Aﬂama 4:
Projeyi geliﬂtirme, 1/500 ölçekli plan
çözümlerinin yap›lmas›, 1/200 ölçekli

çözümlere geçiﬂ amac›yla k›smi
plan/kesit/cephe eskizleri, 1/200 ölçekli zemin kat-çevre iliﬂkisi eskizi, 1/200
ölçekli yatak kat› plan› eskizi yap›lmas›
ve 2. jüride bu al›nan kararlar›n tüm
grup düzeyinde tart›ﬂ›lmas›
Aﬂama 5:
1/50 ölçekli bir çift yatak odas› veya ö¤renci evi odas› eskizi yap›lmas›, 1/200
ölçekli cephe alternatifleri eskizi, 1/201/50 ölçekli sistem detay› eskizinin yap›lmas› ile teknik çizim olanaklar› konusundaki çeﬂitli sorunlar›n irdelenmesi
Bu aﬂamalar›n tamam›nda 1/500 ölçekten 1/20 ölçe¤e kadar ö¤rencinin çevre
düzeninden yap›sal detay çözümlerine
kadar bir mesleki duyarl›l›k kazanmas›
hedeflenmiﬂtir. Tüm yukar›da say›lan
aﬂamalarda geleneksel eskiz tekniklerinin yan›nda, ö¤rencinin 3 boyutlu düﬂünme yetisini geliﬂtirmek amac›yla
çal›ﬂma maketi yap›m› ve bilgisayar
destekli tüm tasar›m ve çizim tekniklerinin kullan›m› için ö¤renciler teﬂvik
edilmiﬂtir.
Dört saatlik stüdyo dersi boyunca
mümkün oldu¤u kadar bir ö¤renciye
birden fazla eleﬂtiri yap›larak ö¤rencinin
stüdyo süresi içindeki üretkenli¤inde
süreklilik aranm›ﬂt›r.

Projelerin De¤erlendirilmesi
Projelerin de¤erlendirilmesinde, projenin ulaﬂt›¤› son aﬂama kadar geliﬂim
süreci de etkili olmaktad›r. Proje geliﬂim sürecinde, proje konusu kapsam›nda eskizler proje geliﬂimine katk›da
bulunmaktad›r. Son de¤erlendirme
stüdyo yürütücüleri ile di¤er iki kat›l›mc› ile birlikte beﬂ kiﬂilik bir ö¤retim üyesi kadrosu taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu
durum ö¤rencilerin de¤erlendirilme anlam›nda üst yar›y›lda alaca¤› bitirme
ödevi çal›ﬂmas›na bir haz›rl›k niteli¤inde olmuﬂtur.

Sonuçlar
Mimari tasar›m stüdyolar› ö¤rencilerin
mimari tasar›mla ilgili düﬂünce geliﬂtirme, muhakeme etme ve karar verme
süreçlerini benzeﬂimle yapmaya çal›ﬂt›¤› tüm e¤itimi boyunca elde etti¤i bilgi
ve beceriler mimari tasar›m problemini
çözme süreci içinde sentez ve entegrasyonunu yapt›¤› mimarl›k e¤itiminin
belkemi¤idir. Mimari tasar›m stüdyolar›nda ö¤rencinin bireysel, kendine özgü mimarl›k düﬂüncesi geliﬂtirebilmesi
için temel gerçek kendisine yöneltilen
çok say›daki eleﬂtiriden yararlanarak
kendi yolunu çizmesidir.
Birden fazla ö¤retim eleman›n›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen mimari tasar›m
stüdyolar›nda;
• Ö¤renci farkl› kiﬂilerden de¤iﬂik eleﬂtiriler alarak kendi muhakeme yetene¤ini geliﬂtirebilmekte ve kendi kararlar›n› kendisi verebilmektedir.
• Proje de¤erlendirme sonuçlar› bireysel olmaktan uzak, objektif ve farkl› bak›ﬂ aç›lar›n› içermekte ve daha sa¤l›kl›
olmaktad›r.
Mimari tasar›m stüdyolar›nda ö¤rencilerin birbirlerinden ö¤renim amaçl› yararlanmakta, grup içinde kendi yerlerini
görmekte ve rekabet etmektedirler.
Bu çal›ﬂmada ö¤rencilerin kat›lmas› öngörülen uluslararas› yar›ﬂma, birçok ö¤renci için bir hedef oluﬂturmuﬂ ve ö¤renciler bu ba¤lamda projelerini geliﬂtirmek için büyük çaba harcam›ﬂlard›r.
Yar›ﬂmaya kat›l›m›n teﬂvik edilmesi rekabet ortam›n›n geliﬂmesini sa¤lam›ﬂ;
stüdyoda ö¤renci çal›ﬂmalar›na verimlilik, çeﬂitlilik ve esneklik getirmiﬂtir. t
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Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü

Mimari Tasarım Stüdyosunda
Çalışma Yöntemleri: Anadolu Üniversitesi
Mimarlık Bölümü Örneği
Mimari e¤itimde tasar›mc›n›n vaktini
en çok geçirdi¤i ve tasarlama yöntemleri, ö¤retilerin en çok konuﬂuldu¤u,
tart›ﬂ›ld›¤› ortamlar tasar›m stüdyolar›d›r. S›radan bir s›n›fta iﬂlenilen ders
saati bitiminde o mekân›n kullan›m› da
sona ermektedir. Ama tasar›m stüdyolar›nda; mekân kullan›m› e¤itim süreci içerisinde bütün bir zamana yay›lmaktad›r. Mekân kullan›m› tasar›ma
ait ana çal›ﬂma saatlerinin d›ﬂ›nda da
devam etmektedir (Shoshi ve Oxman,
2000). Tasar›m stüdyolar›ndaki e¤itim
sistemi; bire bir veya gruplar aras› bilgi ve kritik ak›ﬂ›n›n oldu¤u bir kurguya
dayan›r.
Shaffer (2002), Seymour Papert’tan ald›¤› al›nt›lar do¤rultusunda okul; sosyal, ekonomik ve kültürel bask›lar› ve
bunlar›n aras›nda olan pedagojiye iliﬂkin olaylar› optimize etmek için üretilmiﬂ bir sistem olarak tan›mlan›r. Ö¤renme çevresi olan tasar›m stüdyolar›n›n iki ayr› anlam taﬂ›d›¤›n› ileri süren
Papert, birinci anlam›; tasar›m stüdyolar›n›n yorumlanabilen, aç›k ve bir bütünü oluﬂturan bir mekân oldu¤u olarak
tan›mlar. Tasar›m stüdyosunun elemanlar›; program, kullan›lan teknikler
gibi, di¤er e¤itim kuruluﬂlar›nda benimsenen teknikler gibi de¤ildir. Tasar›m
stüdyolar› di¤er disiplinlere adapte edilebilir, ama kurgunun tümünü anlamay› gerektirir ve tasar›m modelinin sadece parça parça uyumu ile mümkün olamaz. ‹kinci anlam ise okul, daha etkili
ö¤renme sisteminin yarat›lmas› ile ilgilenen ve alternatif çevre olarak tasar›m
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stüdyosunu düﬂünen e¤itimcilerin varl›¤› ile oluﬂturulabilecek iyi üretilmiﬂ bir
sistemdir. Tasar›m e¤itimi; alternatif
sistemi içinde bar›nd›r›r. E¤er baﬂar›l›
bir ﬂekilde di¤er disiplin için tasar›m
stüdyosu modeli önerisi üretilebilirse,
sistem yeni ve sa¤lam farkl›l›kla denkleﬂtirilebilinir.
Buradaki en önemli nokta tasar›m
stüdyosunun ideal ö¤renme çevresi
oldu¤udur. Tasar›m stüdyosunun karakteristik özellikleri e¤itim reformu
için bir teklifle eﬂleﬂtirilebilinir. Bu stüdyo e¤itimindeki deneyim de¤erli bir
rehberdir. Stüdyo sistemi ifade edebilirlik aktivitesinin temeli üzerine inﬂa
edilmiﬂ bir sistemdir (Shaffer, 2002).
Tasar›m stüdyosu, ö¤rencilerin kabiliyetlerinin geliﬂmesini ve mimarl›k hakk›nda kendi fikirlerini aç›klayabildikleri
bir çevredir. Birebir kriti¤in pedagojik
elemanlar›, jüri sistemi ve geri beslenme bunun sonuçlar› olarak alg›lanabilir
ve bunlar aç›klay›c› e¤itimin aﬂamalar›
olarak yer al›r.

Mimari Tasar›m Stüdyolar›nda
Kullan›lan Çal›ﬂma Yöntemleri
Tasarlama iﬂi için ortaya konulmuﬂ
olan yöntemler, e¤itim programlamas›
ile ilgili olup, haz›rlan›p uygulanmas›
düﬂünülen yöntemlerde asl›nda stüdyo mekân›nda sahip olunan fiziksel yap›y› kapsamaktad›r.
Mimari tasar›m stüdyolar›nda kullan›lan ö¤retim yöntemlerinin e¤itim programlar› ile iliﬂkisi oldu¤u ortadad›r. Bu-

rada bahsedilen mimari ö¤retim yöntemleri Demirel (1999) taraf›ndan s›n›fland›r›lan genel ö¤retim yöntemleri
yard›m› ile anlat›labilir.
Tablo-1’de görüldü¤ü üzere Demirel
(1999) taraf›ndan tan›mlanan genel ö¤retim yöntemlerinin içerik ve baﬂl›klar›
ile mimari tasar›m ö¤retim yöntemleri
ile iliﬂkili bulunmuﬂ ve bu s›n›fland›rma
mimari tasar›mda kullan›lan ö¤retme
yöntemleri için tan›mlay›c› özellikler taﬂ›d›¤› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r*. Bu ba¤lamda mimari tasar›mda ö¤retme yöntemleri, mimari tasar›m stüdyolar›nda
çal›ﬂma yöntemleri olarak da tan›mlanabilir, s›n›fland›r›lm›ﬂ ve bu yöntemler
Anadolu Üniversitesi’nde çal›ﬂma yöntemlerinin tan›mlanmas›nda referans
olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Bu yöntemlerin ayr› ayr› ele al›nmas›n›n yan›nda bu yöntemler proje ö¤reticisi taraf›ndan bir arada da kullan›lmas›
öngörülebilir. Tan›mlanm›ﬂ olan bu
yöntem önerilerinin kabul edilmiﬂ olan
proje yürütme yöntemlerini belirleyen
çal›ﬂma süresince uygulanacak olan
sistemin belirlenmesinin en önemli
nedenidir. Bu yöntemlerin hepsi için
yap›lacak bir kabul beraberinde bir tasar›m sürecini getirebilir. Aﬂama olarak
belirlenebilecek olan bu yöntemler s›ras› ile tasar›m probleminin çözümlenmesi için bir program olarak kabul edilebilir. Mimari tasar›m stüdyolar›nda
uyarlanan yöntemlerin aç›klanabilmesi
amac› ile farkl› yar›y›llara ait olan projelerde yürütücüler taraf›ndan belirlenmiﬂ olan çal›ﬂma sisteminin ortaya ko-

• Eleﬂtiri yöntemi, tasar›m problemi
hakk›nda karﬂ›l›kl› görüﬂlerin ortaya at›lmas› ve ö¤rencinin problem hakk›nda
baﬂka noktalara dikkatinin çekilmesi
yöntemidir. Bilgi aktar›m›n›n tart›ﬂma
yolu ile gerçekleﬂtirilmesidir. Genel anlam› ile jüri, grup ve bireysel kritik yöntemlerini içeren eleﬂtiri yöntemi Anadolu Üniversitesi mimarl›k e¤itiminde
s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Özellikli olarak
farkl› mimar ve d›ﬂar›dan gelen hocalarla da sürdürülen e¤itim sisteminde
ö¤rencinin belki de temel olarak en iyi
bilgi al›ﬂveriﬂinde bulundu¤u bir sistemdir. Birebir kritik ad› alt›ndaki çal›ﬂma sisteminde e¤itimci ö¤renci ile birebir olarak proje hakk›nda tart›ﬂma
olana¤› bulur (1-a). Grup eleﬂtirileri sis1

a- Birebir kritik yöntemi uygulamas›.
(S. Hadi proje grubu)

Tablo1- Genel ö¤retim yöntemleri (Demirel, 1999)–Mimari tasar›mda kullan›lan ö¤retim yöntemleri iliﬂkisi*

mel olarak her e¤itimcinin kendi proje
grubu ile beraber çal›ﬂmas›n› sürdürdü¤ü stüdyolarda kullan›lan çal›ﬂma
sistemleri s›n›fland›r›lm›ﬂ ve yukar›da
verilmiﬂ olan 6 ana sistem, taraf›mdan
yap›lan yüksek lisans tezi kapsam›nda
yap›lan gözlem ve anketler sonucunda
tan›mlanm›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda Anadolu Üniversitesi’nde kullan›lan çal›ﬂma yöntemleri ﬂöyle tan›mlanabilir:

Anadolu Üniversitesi Mimari
Tasar›m Stüdyolar›nda Çal›ﬂma
Yöntemleri

• Teorik Bilgi Aktar›m› Yöntemi,
tasar›m problemi hakk›nda teorik bilgi
verilmesi yöntemidir. Konferans, sunuﬂlarla konunun desteklenmesi sayesinde bilgi al›ﬂveriﬂinin sa¤lanmas› ve
problem hakk›nda tan›mlay›c›, belirleyici ve yorumlay›c› bilgi aktar›m› sa¤lan›r.
Anadolu Üniversitesi’nde proje saatleri boyunca çal›ﬂma sistemi e¤itimcinin
ö¤renciye proje konusu hakk›nda bilgi
vermesi sistemine dayan›r. Bu sisteme göre e¤itimcinin haz›rlad›¤› görsel
ve yaz›l› materyaller ve özellikle konu
ile ilgili önceden yap›lm›ﬂ olan proje örnekleri yard›m› ile ö¤renciye bilgi aktar›m› yap›l›r.

Yukar›da bahsedilen ve tablo-1 de karﬂ›laﬂt›rmal› olarak ortaya konan çal›ﬂma
yöntemleri Anadolu Üniversitesi tasar›m stüdyolar›ndaki tüm gün süren
atölye sistemi ba¤lam›nda ﬂöyle tan›mlanabilir: Stüdyolarda kullan›lmakta
olan ve her e¤itimciye göre de¤iﬂiklik
gösteren bu çal›ﬂma yöntemleri proje
konusunun ö¤renciye verilmesinden
sonra baﬂlayan ve bir dönem boyunca
devam eden süreci içermektedir. Te-

b- Grup eleﬂtirileri yöntemi uygulamas›.
(S. Hadi proje grubu)

c- Jüri eleﬂtiri yöntemi ile eleﬂtiri uygulamas›.
(T.Göksal - O.Tutal proje grubu)

d- Dönem sonu bitirme projesi jüri eleﬂtirileri
uygulamas›
Anadolu Üniversitesi Mimarl›k Bölümü Südyosu
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nulmas› gerekmektedir. Mimari proje
derslerinde yürütücüler taraf›ndan belirlenip, uygulanmakta olan bu çal›ﬂma
yöntemleri yürütücünün mimarl›¤a
olan bak›ﬂ aç›s› ile do¤ru orant›l›d›r. Birçok karma proje yürütücülü¤ünde bulunmas› bu yaklaﬂ›mlar›n sonucudur
(Lökçe, 1994). Farkl› yar›y›llarda uygulanan proje konular›n›n kapsam›na göre bu yöntemler geliﬂtirilmekte ve bazen de süreçler farkl›laﬂmaktad›r.

teminde e¤itimci proje grubunda bulunan tüm ö¤rencilerle birlikte çal›ﬂ›r (1b). As›l amaç bir ö¤renciye ait olan tasar›m fikirlerinin grup içinde hep beraber tart›ﬂ›lmas› ve böylece di¤er ö¤rencilerinde farkl› bir bak›ﬂ aç›s›n› yakalayabilme f›rsat› vermektedir. Jüri eleﬂtiri yönteminde ise bir ö¤rencinin di¤er
e¤itimcilerinde kat›ld›¤› bir platformda
tasar›m› hakk›nda eleﬂtiri almas› yöntemidir (1-c,d). Bu sayede di¤er e¤itimcilerin fikirlerini de alabilen ö¤renci kendine problem çözme ile ilgili olarak
farkl› çözüm olanaklar›n›n da var olabilece¤ini anlamaktad›r. Bu yöntem proje sürecinde ara jüri denilen bir organizasyonla hemen hemen tüm proje
gruplar›nda uygulanan bir yöntemdir.
• Örnek Proje ‹ncelenmesi Yöntemi,
tasar›m problemi ile ilgili baﬂka problemlerin ortaya konulmas› ve örneklendirilmesidir. Konu hakk›nda daha
önceden yap›lm›ﬂ olan projelerin incelenmesi ile tasar›m problemi için çözüm önerilerinin yarat›lmas›d›r. Bu
yöntem genel olarak baﬂka mimarlara
ait olan çözümlemelerin ö¤renciye örnek olarak gösterilmesidir. Anadolu
Üniversitesi Mimarl›k Bölümünde bu
yöntem baﬂta anlat›lan teorik bilgi aktar›m› yönteminde ve yap›lan kritikler
esnas›nda kullan›lmaktad›r. Tasar›m
aﬂamas›nda gelinen noktaya göre ö¤renciye karﬂ›laﬂt›¤› problemlere paralel
olarak di¤er mimari çözümlemeler
gösterilir ve bu sayede ö¤renci problem ile ilgili olarak somut bir örnek görmüﬂ olur.
• Uygulamaya Yönelik Tasar›m Yöntemi,
tasar›m problemine iliﬂkin uygulama
yapma olana¤›n›n yarat›lmas›d›r. Teorik bilginin somutlaﬂt›r›lmas› yolu ile
tasar›m problemi hakk›nda bilgi al›ﬂveriﬂinin ve maket veya bilgisayar destekli modelleme yapma yolu ile uygulama olana¤›n›n sa¤lanmas›d›r. Temel
olarak ö¤rencinin tasar›m aﬂamas›nda
üç boyutlu çal›ﬂmalar yapmas› tekni¤ini içerir. Anadolu Üniversitesi tasar›m
stüdyolar›nda bu yöntem ö¤rencinin
tasar›m yapma süresince maketle üç
boyutlu olarak probleme yaklaﬂmas›
amaçlan›r. Bilgisayarla modelleme
yapma tekni¤i ise çal›ﬂma sistemi içerisinde genelde uygulanmayan bir yöntemdir. Buradaki amaç ise maket yapma tekni¤inin ö¤renciye bilgisayardan
ziyade yarat›c›l›k kazand›raca¤›na inan›lmas›d›r. Özellikle ilk yar›y›llarda ö¤34
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rencinin bilgisayar kullanmas›n›n yan›nda maket ve çizim a¤›rl›kl› tasar›m
yapmay› ö¤renmesi amaçlanmaktad›r.
Bu da Anadolu Üniversitesi Mimarl›k
Bölümünde genel olarak üzerinde düﬂünülen önemli bir konudur. Öncelikle
çizim ve maket yapma kabiliyetine sahip olmak fikri proje stüdyolar›ndaki çal›ﬂma yöntemlerinin temelini oluﬂturmaktad›r.
• Problem Çözme Yöntemi, tasar›m sürecinde sentez aﬂamas›nda yap›lan kritikler sonucu ö¤renciye çözümündeki
aksakl›klar› bulmas›nda sorunu problem olarak vermektir. Tasar›m problemine iliﬂkin çözüm ve araﬂt›rma yapma yöntemidir. Bu yöntem ile amaçlanan ö¤renciye problemle ilgili olarak
çözümün verilmesi de¤il, çözümün
ö¤renci taraf›ndan bulunmas›n› temel
alan bir yaklaﬂ›md›r. Genel olarak Anadolu Üniversitesi mimari tasar›m stüdyolar›nda yap›lan proje çal›ﬂmalar›nda
problem ö¤renciye gösterilir ve belirli
kritik ve örnek araﬂt›rmas›ndan sonra
ö¤renci getirdi¤i çözümü dan›ﬂman› ile
tart›ﬂ›r. Görüﬂmeler sonucunda ise daha iyi bir çözüme ulaﬂmak amaçlan›r.
• Bireysel Çal›ﬂma Yöntemi, tasar›m
problemi hakk›nda ö¤rencinin tek baﬂ›na çal›ﬂma yapmas› ve ayn› zamanda
verilen problemin yarat›laca¤› alanda
gözlem yapmas›, problem konusu ile
ilgili yap›lm›ﬂ olan örneklerin gezilmesinin sa¤lanmas›d›r. Bu yöntem proje
stüdyolar›nda s›kl›kla kullan›lan yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle proje
stüdyolar›nda e¤itimci ve ö¤rencinin
beraber çal›ﬂma yapmalar›n›n ard›ndan
ö¤rencinin tasar›m problemleri ile ilgili
olarak bireysel çözüm getirme beceresi stüdyolarda gerçekleﬂtirilmesi gereken en önemli çal›ﬂma yöntemi olarak
yorumlanabilir.
Anadolu Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nde bütün bu çal›ﬂma yöntemleri
do¤rultusunda ilerleyen e¤itim sistemi
çerçevesinde yürütülen proje gruplar›
e¤itimcinin kendi kabulleri ve e¤itime
bak›ﬂ› do¤rultusunda farkl› biçimlerde
ﬂekillenmektedir. Baz› proje gruplar›
içerisinde de¤iﬂik dönemlerden ö¤rencilerin bir araya gelmesi ile veya tek bir
döneme ait proje gruplar›n›n oldu¤u bir
stüdyo çal›ﬂma prensibi uygulanmaktad›r. Böyle bir ortamda ö¤rencinin
proje grubunu seçmeden önce önünde tercihlerinin bulunmas›, mimarl›k

e¤itimi içerisinde zaten var olan farkl›
bak›ﬂ aç›lar› ile yürütülen sistemler
hakk›nda bilgi sahibi olmas›na yard›mc› olmaktad›r. Özellikle farkl› proje
gruplar›n›n bir arada yürütüldü¤ü bir
stüdyo sisteminde ö¤rencinin e¤itimcisinin yard›mlar›n›n d›ﬂ›nda bir üst
gruptan ö¤rencilerle de fikir al›ﬂveriﬂinde bulunarak tasar›m problemine baﬂka bir gözden de bakabilmesine olanak
tan›nmaktad›r. Bu aç›dan yukar›da
aç›klanan çal›ﬂma yöntemleri mimari
tasar›m e¤itiminde kullan›lmas› gelenekselleﬂmiﬂ ve hala ö¤rencinin yarat›c›l›¤›n›n artt›r›lmas›, düzenli bir çal›ﬂma sistemine sahip olmas› aç›s›ndan
olumlu ve geçerlili¤ini hala korumakta
olan bir sistemdir. t
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Mimari Tasarım Sürecinin Problematikleri
Mimari Tasar›m Atölyesinde Yöntemin Temelini Oluﬂturan Kavramlar;
"Yöntem üzerine konuﬂmak bir yöntemin nas›l somut sonuçlara ulaﬂt›¤›n› göstermeden, salt teorik bir hayalet
olmad›¤›n› uygulamayla aç›klamadan övgüsünü yapmak bütün bilim dallar› için kötü birﬂeydir. Yöntemler
denenmek isterler uygulanmak isterler. E¤er uygulamalar› yoksa onlar rölantide çal›ﬂan makinelerdir."
(Geiger,1985, s.127)

Mimarl›k fakültelerinde yaﬂanan üç
farkl› deneyim; üç farkl› kent1; paylaﬂ›lan ortak tart›ﬂma ortamlar›; uygulanan,
her bir aﬂamada sonuçlar› al›nan yöntem aray›ﬂlar›; mimarl›k e¤itiminde
atölyeler üzerine yaz›lm›ﬂ yaz›lar ve al›nan eleﬂtiriler sonunda, mimari tasar›m sürecinin sorgulanmas› gerekti¤i
düﬂüncesini oluﬂturmuﬂtur. Ancak bu
sorgulama da, mimari tasar›m süreci,
mimarl›k e¤itimi aç›s›ndan ele al›nmaktad›r. E¤itim ve uygulama alanlar›n›n
birbirlerinden kesin s›n›rlarla ayr›ld›¤›
düﬂüncesinden yola ç›k›larak, mimarl›¤›n profesyonel dünyas› bu tart›ﬂman›n
d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r.
Mimari tasar›m süreci; okuma, zihinde
oluﬂturma ve anlat›m olarak ele al›nabilir. Ancak bu ay›r›m, birbirini takip eden
s›radüzensel bir iliﬂkinin aﬂamalar› olarak de¤il birbirinin içinde eriyen ve birbirini etkileyen durumlar› ifade etmek
için kullan›lmaktad›r. Bu makalede, mimari tasar›m süreci olarak bu üç aﬂama
birlikte sorgulanmaktad›r.
Mimari tasar›m süreci herﬂeyden önce
zihinsel bir süreçtir ve bu süreç karmaﬂ›k bir yap›dad›r. Bu sürecin mimarl›k
düﬂüncesinden beslendi¤i aç›kt›r. Mi-

marl›k düﬂüncesinin oluﬂturdu¤u alan
ise hem birbirine karﬂ›tl›k oluﬂturan
hem de birbirinden beslenen iki paradigman›n kontrolündedir; birincisi; mimarl›k bilgisi; ikincisi; yaﬂant›, imgelem, sezgi ve deneyimdir. Bu kavramlar›, tasar›m atölyeleri ba¤lam›nda sorgularsak aﬂa¤›daki problematikleri belirleyebiliriz;
Mimarl›k bilgisinin, kuram›n›n düﬂünce
yoluyla mimarl›¤› ele geçirmek için kulland›¤› araç, somut bir kavray›ﬂ de¤il
kavramd›r. Kuramlar, kavramlar yoluyla
çerçeve kurarlar. Çerçeveler ise dünyada her nesnenin belirli bir yerinin oldu¤u manzaralar›n s›n›rlar›n› oluﬂtururlar. Manzara içinde yer alan her nesne
yeniden tan›mlanarak objektif bilgi haline getirilir. Heidegger ve Foucault’a
göre, modern bilim öznel ad›yla pozitivist yöntem, dünyadaki tüm varl›klar›
nesneleﬂtirerek, önceden belirlenmiﬂ
zemin plan› ve yöntemle temsil eder,
çerçeveler. Burada çerçeve kurmak bir
disiplin sistemi oluﬂturmak, genelleﬂmiﬂ yasalar oluﬂturmakt›r. Popper’a
göre kuramlar bizim tasar›mlar›m›zd›r.
Tahminler, varsay›mlar, hipotezler demek olan kuramlar gerçek dünyan›n d›ﬂ›nda baﬂka bir dünya yarat›rlar. Ku-

ramlar, asl›nda “gerçek dünyay› yakalamada kulland›¤›m›z a¤lard›r” (Popper, 1998, s.12). Bu a¤lar, düzenlemenin, s›n›fland›rman›n araçlar›d›r. Bilgi ile
dünyaya egemen olmada s›n›fland›rman›n, düzenlemenin önemi tart›ﬂ›lmazd›r. Düzen yoluyla dünyaya egemen olunur.
Düzen kuran düﬂünce analitik, mekanik düﬂünce al›ﬂkanl›¤› olarak adland›r›l›r. Mimari tasar›mda mekanist düﬂünce al›ﬂkanl›klar› ﬂöyle s›ralanabilir: Karmaﬂ›k yap›y› kolay anlaﬂ›l›r hale getirmek, basitleﬂtirmek; nedensel ba¤lant›lar kurmak, iﬂlevselleﬂtirmek; sistemleﬂtirme; indirgemecilik; soyutlayarak
co¤rafyadan ve gerçek olandan kopuk
bir düzlem yaratmak. Bu düzlem, bir
grid a¤ olarak, evrensel ideolojide modernizmin,
kapitalist
ideolojide
(post)modernizmin kulland›¤› bir sistemleﬂmedir. Kuramsal yap›lar asl›nda
anlay›ﬂ›m›z› k›s›tlamam›za, s›n›rlamam›za yol açabilir mi? Halihaz›rda bilinen
ﬂeyleri onaylamaktan ve desteklemekten öteye gitmemizi engelleyebilir mi?
Baﬂka anlama ve ö¤renme yollar›n› geçersiz, de¤ersiz k›lmaya neden olabilir
mi? Bu sorunun cevab› eleﬂtirel kuramla aç›klanabilir. Popper’e göre; yuEGEM‹MARLIK 47
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kar›da belirtildi¤i gibi çerçeveleme, “s›n›r koyma bilimsel kuram›n temel özelli¤idir. Çünkü her bilimsel kuram birtak›m olgular› aç›klarken, birtak›m olgular› da kapsam d›ﬂ›nda tutar” (Popper,
1998, s.10). “Olgular hakk›nda yeni bir
bilgi ortaya koyabilmek, mevcut kuram›n s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kmakla sa¤lanabilir. Bu durumda bir kuram› yanl›ﬂlayabilecek, bu kuram› z›t ve önceden bilinemeyen fakat bizi yeni olgular›n izah›na
götürebilecek sonsuz say›da önerme,
mevcut kuram›n bilgisel içeri¤i çerçevesinde yer alm›ﬂ olur” (Popper, 1998,
s.11). Kuram oluﬂturma bir ö¤renme
iﬂidir. Ö¤renme, tecrübe etme ve yan›lsama üzerine kurulmuﬂtur” (Popper,
1998, s.11). Bir baﬂka ifadeyle, kuram
oluﬂturma iﬂlemi, mevcut bir yarg›dan,
bu yarg›y› kritik etme, çürütme, yanl›ﬂlama yoluyla yeni bilgi elde etme iﬂlemidir. Bilimsel kuram, kritisizm ile birlikte büyük dogmalar›n yeni bilimsel
geliﬂmenin kayna¤›n› meydana getirir.
Foucault’a göre; iktidar›n belirleyicili¤ine ra¤men eleﬂtirel stratejiler üretmek
mümkündür. Ancak bu s›n›rlar›n ve ulaﬂ›lmazl›¤›n ortadan kald›r›lmas›, ﬂeffaflaﬂt›r›lmas› ile sa¤lanabilmektedir. Olgulardan, kurama geçebilmek, mevcut
kuram›n yanl›ﬂlanabilir yerlerini bulabilmek ve böylece yeni bir bilgi ortaya koyabilmek ancak aç›k toplumlarda
mümkündür.Tek görüﬂ d›ﬂ›ndaki görüﬂlere kapal›, totaliter ortamlarda bir
ilerlemeden söz edilemez. Belirli bir olgunun, varsay›mlar›n›n s›nanmas› yoluyla bilimsel olarak aç›klanmas›n› sa¤layan zihinsel düzenleme olan kuram,
Althusser’e göre de: Bilgi üretimine yar›yan düﬂünsel bir pratiktir. Bu hem kuramsal, hem bilimsel, hem de ideolojik
sorunsal› kapsar. Sorunsallar ise bilimin keskin bir kuramsal yap› içinde ortaya koydu¤u sorulard›r. Sorunsal bir
anlamda kuram›n yap›s›na özgü temel
sorunlar›n nas›l ortaya koydu¤unu belirleyen kavram ve yöntemleri içerir.
Kuramsal kavramlar, bilimsel bilgiyi temellendiren zihinsel gereçlerdir.Temellendirme Marx’a göre somutun zihinsel olarak yeniden üretimiyle gerçekleﬂir. Althuser için temellendirme
somuttan soyuta de¤il, tersine bir süreç olarak gerçekleﬂtirilir. Temellendirme sonunda elde edilen bilgi, somut
kuram olmaktad›r. Somut kuram›n elde edilme sürecinin bu ﬂekilde tan›mlanmas›, de¤iﬂimi bir de¤er olarak kar36
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ﬂ›m›za getirmektedir. Dünyada hiçbir
ﬂeyin dura¤an olmamas› bilginin yap›s›n› da belirlemektedir. De¤iﬂimi yakalayabilme kayg›s›ndaki kuramsal bak›ﬂlar, mimarl›k e¤itimini de donmuﬂ kal›plar›n ö¤retisi olmaktan ç›karmaktad›r.
Mimari tasar›m atölyelerinde en önemli problematiklerden biri bu de¤iﬂim de¤erinin yakalanmas›d›r. Bu olgu, tasar›m yöntemlerini sürekli sorgulan›r hale
getirmektedir. Bu nedenle, mimari tasar›m atölyeleri, e¤itim içinde en dinamik yerler olmal›d›r. Bununla beraber,
mimarl›k e¤itiminde sorgulay›c› ve
eleﬂtirel bak›ﬂ ortadan kald›r›ld›¤›nda
erken mimarlaﬂma ile karﬂ› karﬂ›ya gelinmektedir. Bügün e¤itim sisteminde
yaﬂanan en büyük sorun budur.
Mimari tasar›m süreci yarat›c› bir süreçtir. Ancak yarat›c›l›k yoktan var etmek de¤ildir. Modern yan›lsama -mimar›n da içinde yer ald›¤›- sanatç›lar›n
yarat›c› oldu¤udur. Ancak günümüzde
sanatç›n›n al›c› oldu¤u, yarat›m›n da ald›¤›na biçim vermek oldu¤u anlam›na
gelmektedir. Bu ba¤lamda, neyi, ne
kadar, nas›l alg›land›¤› önem kazanmaktad›r. Bu alma sürecinde, akl›n m›
yoksa duygu/hayal dünyas›n›n m› yoksa her ikisinin birlikte mi belirleyici oldu¤u önem kazanmaktad›r.
Bilgiye karﬂ›tl›k oluﬂturan alan estetiktir. Bilgi, kuram ve kavramlarla hareket
ederken estetik görüﬂ, bilgi gibi kavramlar›n arac›l›¤›na ihtiyaç duymamaktad›r (Geiger, 1985). Bilgi bak›m›ndan
insan bedeni, herﬂeyden önce fizik
dünyada duyularla alg›lanabilir, kavranabilir bir ﬂeydir; baﬂ, beden, kol ve bacak olmak üzere. Bilim aç›klamalar yaparak ondan taﬂ›ma ve yükleme ile ilgili mekanik güçler bulur. Estetik bak›m›ndan ise insan bedeni arkitektonik
bir yap›dad›r. Gövde herﬂeyden önce
dik durmaktad›r. Onun bu ayakta durmas›, güçlü ya da zay›f, gevﬂek ya da
gergin gibi maddeyi aﬂan birçok ögeler
taﬂ›r. Bunlar›n hepsi varoluﬂsal nitelikler, yaﬂamsal ögelerdir. Biz bunlara
özel olarak arkitektonik ö¤eler diyoruz.
Ad›n kendisinden kayna¤› belli olmaktad›r: Estetik görüﬂü nesnenin varoluﬂuna anlam kazand›ran araç olarak ele
ald›¤›m›zda, yap› sanat› boﬂ bir biçim
oyunu olmaktan ç›kmaktad›r. Bu görüﬂ
mimari tasar›m atölyesinin yöntemini
belirlemektedir. Biçim oyunu d›ﬂ›nda
atölyeye bir içerik kazand›rmak gerek-

mektedir. Bu içerik ne konu, ne program ne de çevre üzerinden gerçekleﬂtirilebilir. Tema da bu konuda belirleyici
olamaz. Mimari tasar›m sürecinin içerik kazanmas› mimarl›k düﬂüncesinin
zenginli¤i, derinli¤i ile do¤ru orant›l›d›r.
Mimari tasar›m sürecinde temel kavramlardan birisi sezgidir. Sezgi kavram›n›, ak›l kavram›na bir karﬂ›tl›k olarak
ele alarak esteti¤i ayr› bir bilim dal› olarak ortaya koyan fenomenoloji için
nesnenin alg›lanmas› ile ilgili problemler sadece görünüﬂe ait de¤ildir. Ayn›
zamanda gerçeklik problemi de de¤ildir. Estetik bilim, kendi nesnesinin gerçekli¤ini aramak istemeyen, fenomenal yap›n›n önemli oldu¤u pek az bilim
kollar›ndan biridir (Geiger, 1985). Örne¤in; bir tablodaki manzara gerçek birﬂey olarak kavranmaz, “tasvir edilmiﬂ
birﬂey olarak” kavran›r. Bu noktada
nesnenin önemi ortadan kalkmakta fenomenlerin do¤rudan veriliﬂi ön plana
ç›kmaktad›r. Bu bak›ﬂ aç›s›nda, her tasvirin arkas›nda bir fenomenal yap› vard›r. Bu yap› özü oluﬂturur. Fenomenoloji bir yöntem önerisidir. Bu yöntem
tek bir örnek üzerinden genel yasalara
ulaﬂ›labilece¤ini savunur. Ancak bu
yöntemin tasar›m aç›s›ndan önemi
özün kavran›ﬂ›n›n sezgi ile gerçekleﬂece¤ini ortaya koymas›d›r. Araﬂt›rma ve
belgeleme yerine sezgi bu yöntemin
temel kavram›d›r. Ancak, özün sezgi ile
kavranmas› bir yetiﬂme ve yetenek iﬂidir. Bu yöntemde tek örnek bir bütün
olarak ele al›nmaz, ilk önce çözümlenir.
Ancak bu çözümleme iﬂlemi, yani kurucu ö¤elerin hangileri oldu¤unu saptama iﬂlemi yavaﬂ ve zahmetli bir iﬂlemdir ve kapsaml› bir bilgi, geniﬂ bir ön çal›ﬂmay› gerektirir. Ayr›nt›l› gözlem, mekanik araﬂt›rma ve belgelemeden
önemlidir. Mimari tasar›m e¤itiminde
en önemli sorunlardan biri burada yatmaktad›r. Ön araﬂt›rma olarak sunulanlar yanl›zca foto¤raflar ya da fotokopiler
olmaktad›r. Mimarl›k düﬂüncesinin eksikli¤i bu noktada da aç›¤a ç›kmaktad›r.
Popper’a göre önce kuram sonra gözlem gelir. Tahminler, varsay›mlar, hipotezler demek olan kuram, gözleme öncülük eder. Kuram olmadan gözlem
tek baﬂ›na iﬂe yaramaz. Ayr›nt›l› gözlemin oluﬂmas› için mimarl›k bilgisinin olmas› gerekmektedir. Mimari tasar›m
atölyesi mimarl›k bilgisinin aktar›ld›¤›
yer de¤il, bilginin aﬂa¤›da aç›kland›¤›
üzere öznel düzlemde çözüldü¤ü yer

olarak ele al›nmal›d›r. Aksi takdirde bir
tasar›m atölyesinden söz edilememektedir.
Dünyan›n deneyimlenmesi, düﬂünceler, eylemler ve duyular arac›l›¤› ile gerçekleﬂmektedir. Düﬂüncenin araçlar›
bilgi ba¤lam›nda yukar›da tart›ﬂ›ld›. Ancak düﬂüncenin tek arac› ak›l de¤ildir.
Benzetim arac›l›¤› ile düﬂünmek de
mümkündür. Berger’e göre; görüntülerin oluﬂturdu¤u düzlem hem bilinçsel
hem metaforiktir. Görünümlerle s›n›flama yapar, görünümlerle düﬂ kurar›z.
Dünyay› kavramam›za ›ﬂ›k tutan, canland›ran yarat›c› hayal gücüdür. Hayal
gücü olmadan dünya düﬂünce uyand›rmayan, donuk bir hal al›r. Weissberg’e
göre “kaydederek ö¤renme ça¤›ndan,
benzetim yoluyla ö¤renme ça¤›na geçilmiﬂtir” (Akt. Robins,1999, s.248).
‹mgelerle düﬂünmek, benzeﬂimler kurarak düﬂünmek, ﬂiirsel düﬂünmek,
mecazlarla iliﬂkilenmek, öykünmek,
görsel deneyimlenmek ayn› anlamdad›r. Benjamin ise ayn› anlamda özgürleﬂtirici/ﬂok deneyim kavram›n› kullanmaktad›r. Görsel deneyimlenme, al›ﬂkanl›klarla görme ve tasarlama yollar›n›n ötesine geçmek; çerçeveler- kodlamalar d›ﬂ›na ç›karak okumakt›r. XX.
yüzy›l boyunca bu düﬂünce ﬂeklinin
önemi dilde ve sanatta vurgulanm›ﬂ,
bu konuda kuramlar geliﬂtirilmiﬂtir.
Herﬂeyden önce romantiklerin “metaforu imgelem denilen gizemli yetiye”
ba¤lad›klar› bilinmektedir (Rorty,
1995,s.45). “Kuramdan s›yr›lm›ﬂ imgelem”, XX. yüzy›l sanat ak›mlar›n›n temel solagan› olmuﬂtur. Nesnesiyle
do¤rudan benzeﬂimler kurma düﬂüncesi red edilmekte, mutlak bir özgürlük
alan›, s›f›r noktas› imge yarat›m›n›n
kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r. Uzak ve
karﬂ›t gibi görünen ﬂeyler aras›nda yeni benzeﬂimler kurmak önem kazanmaktad›r. Benjamin’in benzerlikler kuram› (Doctrine of Similar - Über das Mimetiche Vermögen) bunlardan biridir.
Bu kuramda temel düﬂünce, mecaz
kurma yetisinin geliﬂtirilmesidir. Benjamin’e göre benzeﬂimleri görmek bir
yetenektir. Mecaz kurmak, yans›t›lan
varl›¤a yorumsal, diyalo¤a dayal› bir imge ile yaklaﬂmakt›r. ‹mgelemde deneyim, diyalog ve varl›¤›n auras› içinde
kurgulanan bir deneyimdir. Mecaz yarat›c›d›r, soyut düﬂünceler ve kavramlar› somut imgelerle aç›klama gücüne
sahiptir.

‹mge oluﬂturmak sistemin zay›f oldu¤u de¤il, tam tersi güçlü oldu¤u durumda mümkün olmaktad›r. Örne¤in
Lynch’in kent/mekân okuma kuram›n›n temel kavram› imgedir. Benzetme
iliﬂkisinde, tan›d›kl›k üzerine tasar›m
kuram› ise Rossi taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Görselli¤in önemi ve belirleyicili¤i, günümüz tasar›m yöntemlerinin
temel problemati¤ini oluﬂturdu¤u tart›ﬂ›lmazd›r. Simmel bu durumu görsel
olan›n sözel olan›n önüne geçmesi olarak tan›mlamaktad›r (Taburo¤lu,1998,
s.79). Virilio, günümüzde diyalektik imgenin yerini paradoksal imgeye, fiziksel ölçülebilir s›n›rlar yerini boyutsuz biçim imgeye b›rakt›¤›n› belirtmektedir.
Günümüzde görüntünün bir bedeni olmamas› hali ve dijital teknolojilerin gerçek olandan daha mükemmel, kusursuz benzerler yaratma gücü elde etmeleri, tasar›m düﬂüncesi ve eylemini
yak›ndan ilgilendirmektedir. Baudrillard, bir gerçe¤in modeller arac›l›¤› ile
yeniden üretimi olarak tan›mlad›¤› simülasyonlar›n gerçek olandan daha
mükemmel, kusursuz benzerler yaratt›¤›n› belirtmektedir. Bu durumun, yani
benzerlikler kurmada varl›¤›n ortadan
kalkma durumunun olumsuzluklara yol
açt›¤› düﬂüncesinin yan›nda bu yeni
durumu olumlayan bak›ﬂlardan da söz
edebiliriz. Bu konuda Bejamin, Arendt
ve Robbins görsellik üzerine kurulu
dünyan›n yeni oluﬂumlara gebe oldu¤unu belirtmektedirler. Bu bak›ﬂ aç›s›nda görüntü gerçek dünyan›n kendisidir.
Ancak t›pa t›p bir benzeri de¤ildir. Eleﬂtiri ve yorum süzgecinden geçerek oluﬂur. Bu noktada ayn›l›k durumu, taklit
eleﬂtirilmektedir. Aritotales’den baﬂlayan klasik taklit kuram›n›n varolan› idealize ederek yans›tma düﬂüncesi red
edilmektedir. Ayr›ca Adorno, benzerlik
iliﬂkisinin bu ﬂekilde ele al›nmas›n› nostaljiler yaratman›n ötesine geçilememesi olarak görmektedir. Çünkü, varl›k
ve görüntü birbirinden ayr› dünyalara
ait de¤ildir. Yani imge nesneyi temsil
etmeye çal›ﬂmaz. Benzetim yoluyla
ö¤renme, imgelemle düﬂünce kurma
taklit ve temsil üzerinden bir ö¤renme
de¤ildir. Bu düﬂünceleri ﬂöyle s›ralayabiliriz:
Bergson’a göre; modernizm’in ç›k›ﬂ›yla yo¤unlaﬂan mekanist düﬂünce al›ﬂkanl›¤›, sürekli ve bölünmez bir bütün
olan› kesik kesik temsillerine indirgemiﬂtir. “Bergson, mekanist düﬂünce

içinde hareketli olan›n, hareketin donduruldu¤u anl›k görüntülerin yanyana
eklenmesiyle yeniden kurulmas›n› temel bir yan›lg› sayar” (Taburo¤lu,
1998, s.66). Ayr›ca, mekanist düﬂünce
yaﬂam içindeki ço¤unlu¤un oluﬂturdu¤u içiçe geçmiﬂ bütünü iﬂlevsel parçalara ay›rmaktad›r. Burada sözü edilen,
bu iﬂlevsel ve indirgemeci yaklaﬂ›m
platoncu ve pozitivist görüﬂtür. Bu görüﬂün eleﬂtirisi, sürenin deneyimlenmesi olarak ifade edilen ak›ﬂ›n ele geçirilmesi üzerine odaklanmaktad›r. Bu
bak›ﬂa göre, hareketin dondurulmas›
geçmiﬂ olan› “ﬂey”leﬂtirmektedir. Bu
türden bir temsiliyet yanl›zca donmuﬂ
kal›plar üretmektedir. Bu nedenle hareketin ak›ﬂkan yap›s›n›n deneyimlenmesi gerekmektedir. Bu olgu mimarl›k düﬂüncesinde ciddi bir k›r›lma noktas›d›r. Görsel gerçekli¤in ait oldu¤u
durumlar›; yani hayal gücünü tamamen red eden, yanl›zca matematiksel
gerçekli¤in belirleyici oldu¤u (plan, kesit ve görünüﬂlerin büyük hassasiyetle, tam ölçülerinde çizildi¤i durumlar,
19 yüzy›l örnekleri) durumlardan bügün söz etmek mümkün de¤ildir. Mimarl›k bedeni olan birﬂeyken bedensiz
olana geçmiﬂtir. Bu metafor, mimarl›¤a, yap› dilinin görünenler üzerinden
de¤il; geçirgen,ﬂeffaf ve saydam olanlar üzerinden oluﬂturulmas› olarak yans›maktad›r.
Mecaz ve öykünme, benzerlikler üretebilme yetene¤idir. Taklit ve temsil olgusunu tamamiyle red eder. ﬁöyle ki;
“temsil, kurdu¤u ‘benzemeyen benzeﬂim’ sayesinde, malum oldu¤u üzere
benzeﬂmek, benzedi¤i nesneye yanl›zca benzemek ama onun gibi olmamak
demektir. Kendi d›ﬂ›na ç›karak, kendisi
d›ﬂ›nda birﬂeyi temsil eder ve temsil
etti¤i bu d›ﬂsall›k sayesinde var olur.
Ne var ki söz konusu d›ﬂsall›k, kendisini varl›¤›n içinde de¤il, varl›¤› kendisinin
karﬂ›s›nda konumland›r›r. Çünkü temsil
iliﬂkisi kaç›n›lmaz olarak temsil edilen
ﬂeyle onu temsil eden merci aras›nda
kurdu¤u s›radüzensel iliﬂkiden ötürü,
temsil edilen ﬂeyin kendi baﬂ›na dile
gelemeyece¤i, dolay›s›yla temsilin dile
gelen ﬂeye d›ﬂsal oldu¤u görüﬂünü
içerir.” (Say›n, 1998, s.19). Bu iliﬂkide
varl›k kendi eﬂ zamanl›¤›ndan ve bütünselli¤inden kopar›l›p, nesneleﬂtirilmektedir. Bu nesneleﬂtirme iﬂleminde
varl›¤a sürekli art› anlamlar yüklenmektedir. Temsil iliﬂkisi hiçbir zaman varl›EGEM‹MARLIK 47
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¤›n ayn›s›n› oluﬂturma iﬂlemi olamayaca¤› için art› anlam yüklemeler, idealize
etmeler ön plana ç›kmaktad›r. Mimari
tasar›m sürecinde en büyük tehlike bu
durumdur. Çünkü, anlam yüklemek ve
idealize etmek tasar›mda tüm özgür
alanlar› t›kamakta ve mimarl›k baﬂka
alanlar›n kontrolüne girmektedir. Mimari tasar›m e¤itiminde bu anlam yüklemeler ve idealize edilmiﬂ benzetmelerden kurtulmak gerekmektedir. Bu
durumda zihinsel sürecin sadeleﬂmesi
mimarl›k e¤itiminin hedefi olmaktad›r.
Ayr›ca, mimarl›k e¤itimi bir üslup ö¤retisi de¤ildir. Üslubu yap›n›n giysisi olarak tan›mlad›¤›m›zda Loos’un ﬂu tan›m› akl›m›za gelmektedir: “Modern,
dikkati çekmeyen giyimdir.”

gi ve yaﬂanan deneyim birbirinden ba¤›ms›z de¤ildir. ‹mgelem ve kuram›n
birbirleriyle geliﬂmesi gerekti¤i Arent
taraf›ndan vurgulanmaktad›r. Robbins
ise deneyimsel kavray›ﬂ›n, kavramsal
ve kuramsal kavray›ﬂa dayand›¤›n› belirtmektedir.

Temsil ideolojilerinin karﬂ›s›nda yer
alan kavram olan “öykünme” bir taklit
iliﬂkisi de¤ildir. Öykünmek, varl›¤› derinlemesine incelemek, görünmeyen
yüzünü görmek anlam›na gelmektedir.
Örne¤in; “Kübün alt› yüzeyinin ayn› anda görülemeyece¤i varsay›lsa bile, varl›¤›n bir parças› olan göz, kübün alt› yüzeyini ayn› anda tasavvur ederek geçmiﬂ ve ilksel deneyime gönderme yapmaya ve kendini onun parças› olarak alg›lamaya; yani kübün alt› yüzeyini eﬂ
zamanl› olarak sezinlemeye kadirdir.
Ancak böylesi bir sezinleme, kübü kendine d›ﬂsal bir ﬂey olarak alg›lamad›¤›
için kübü temsil etmeye talip olaca¤›na
kübün kendine benzemeye, kübün görünmeyen yüzünü iç dünyada tamamlayarak, onu içselleﬂtirmeye çal›ﬂ›r”
(Say›n, 1998, s.20). Somut bir örnek
üzerinden yap›lan bu örneklem iki noktada net bir aç›l›m vermektedir:

‹mgenin rasyonelleﬂmesi sürecinde
eleﬂtirel ve yorumsal öznel bak›ﬂ kaybolmakta, yerini genelleﬂen kurallara
b›rakmaktad›r. Yüzy›l›n baﬂ›nda evrensel de¤erler olarak karﬂ›m›za ç›kan bu
olgu yerini ikinci yar›s›nda küresel olana b›rakmaktad›r. Bu nedenle pozitivizm, nesnenin rasyonelleﬂmesinde ilk
ad›m olarak görülmektedir. ‹kinci ad›m
ise, dijital teknolojilerle enformasyon
kapitalizmi taraf›ndan yarat›lmaktad›r.
Yeni teknolojilerin muhteﬂem olanaklar sundu¤unun tart›ﬂmas›z oldu¤unu
vurgulayan Robins’e göre imge tüketim toplumuna ait bir kavram olarak ele
al›nd›¤›nda, kiﬂisellikten uzak, ba¤lamdan uzak gözlem teknikleri ön plana
ç›kmaktad›r. Sanal ortamda modelleme teknikleri bu aç›dan ele al›nmas›
gereken konular›n baﬂ›nda gelmektedir-. Robins imgenin gündelik, yanl›zca
kiﬂisel ilgi konusu olarak ele al›nmas›n›
eleﬂtirmekte -Susan Willis’in gündelik
hayat k›lavuzu bu ba¤lamda eleﬂtirilmektedir-, imgelerle iliﬂkinin yeniden
ele al›nmas› gerekti¤ini belirtmektedir.
Bu konunun mimarl›k e¤itimi aç›s›ndan
önemi tart›ﬂ›lmazd›r: ‹mge, gerçekle
kurdu¤u iliﬂkinin hem yorumsal, eleﬂtirel diyalo¤a dayal› bir iliﬂki olmas› hem
de dünyadaki göndermelerden ba¤›ms›z olarak oluﬂabildi¤i için hayal gücüne

Birincisi, görünmeyenin zihinde tamamlanmas› olgusu öznel bir süreç
olarak iﬂlemektedir.
‹kincisi ise: görünmeyenin zihinde tamamlanmas› olgusu bilgi dünyas› taraf›ndan beslenmektedir.
Mimari tasar›m sürecinin öznelli¤i aﬂa¤›da tart›ﬂ›lacakt›r. Ancak kuram ve imgelemenin birbirine asl›nda bir karﬂ›tl›k
oluﬂturmad›¤› burada belirtilmelidir. Bil-
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“Modern dünyada rasyonalizm ile ampirizm aras›nda her zaman güçlü bir ortak yaﬂam iliﬂkisi vard›r: Birbirine z›t görünseler de asl›nda birbirlerini tamamlay›c› parçalard›r. Biri olmadan di¤eri
çal›ﬂamaz. Herbiri di¤erinin yarar›na çal›ﬂ›r.” (Gelenier, Ernest., Akt. Robbins,
1999). Robbins’e göre: “Görsel ampirizm de bu kurala uyar” (Robbins,
1999, s.249).

daha geniﬂ bir özgürlük sunmaktad›r.
Mimari tasar›m›n mutlak bir özgürlük
alan›nda var oldu¤u düﬂünülürse bu
nokta daha da önem kazanmaktad›r.
Görsel deneyimlenmede taklitten,
temsilden yukar›daki anlam›yla rasyonellikten uzak bir iliﬂki, yukar›da tart›ﬂ›ld›¤› gibi eleﬂtirel, duyumsal ve yorumsal olarak gerçekleﬂebilmektedir. Bu
ba¤lamda imgelem zihnin eleﬂtirel bir
kavray›ﬂ› olmaktad›r. Bu durumda imge nesnenin yerini alabilmektedir. Böylece gerçek dünyadaki bir nesneymiﬂ
gibi imge ile etkileﬂime girmek, imge
ile bir deneyim yaﬂamak mümkün olabilmektedir. Robbins’e göre, nesneyi
çok karmaﬂ›k ve kavray›c› bir anlamda
ö¤rendi¤imizi söyleyebiliriz (Robbins,
1998, s.248). Aksi takdirde “m›ﬂ gibi”
dünyalarda kayboluruz. Bilgisayarla tasar›mda bu nokta en çok üzerinde durulmas› gereken nokta olmaktad›r.
Görsel deneyimlenmenin, teknik yolla
yeniden üretilmiﬂ olanla da gerçekleﬂebilece¤i düﬂüncesi Benjamin taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Bu konudaki eleﬂtiriler, sanat eserinin bir defaya özgü varl›¤›n›n yerini kitlesel varl›¤a b›rakamad›¤›n› böylece sanat eserinin fetiﬂ nesnesi haline getirildi¤ini belirtmektedirler.
Sanat eseri için göze al›nacak olan bu
eleﬂtirinin s›radan bir nesne için var oldu¤u düﬂünülemez. Mimari tasar›m›n
her aﬂamas›nda görüntülerle yarat›lan
etkileﬂimin her zaman yeni deneyim
ortamlar› yaratt›¤› tart›ﬂ›lmazd›r. Mimarl›k e¤itiminde, Atölye ortam› bu duruma en önemli örnektir. Düﬂüncenin
görüntüsü üzerinden yaﬂanan deneyimler yeni bir düﬂüncenin oluﬂmas›na
kaynakl›k ederler. Bu nedenle mimarl›k
e¤itiminde atölye e¤itimin kalbini oluﬂturmaktad›r.
Mimari tasar›m süreci öznel bir süreçtir. Yukar›da da belirtildi¤i gibi bu sürecin öznel olmas›n›n baﬂl›ca nedeni tasar›m›n zihinsel bir süreç olmas›d›r. Bu
zihinsel süreç hem bilgi hem de duygu-hayal dünyas›n› kapsamaktad›r. ‹m-

gelemin nesneler üzerinde yasak koymad›¤›, genelleﬂen de¤il öznel olan
üzerinde aç›¤a ç›kd›¤› yukar›da belirtilmiﬂtir. Bu durumu bilgi ba¤lam›nda ele
al›rsak ﬂunlar› söyleyebiliriz: Bilgi, anlama, ba¤›nt› kurma (diyalog), bilincine
varma (fark›nda olma), yarg›lama ve
sentezleme aﬂamalar›nda öznelleﬂir.
Kavram, Kant’a göre “Baﬂka tasar›mlar arac›l›¤›yla, dolayl› bir biçimde bir
deneyim nesnesiyle ba¤lant›l› olan ve
kayna¤›n› anlama yetisinde bulan bir
tasar›md›r” (Deleuze,1995). Anlama
yetisi, bilgi yetisi içinde yasak koyan bir
yetidir. Ak›l, sistematik bir birlik önerisini kurarken, bu birli¤i bir problem ve s›n›r olarak konumlamak ve bütün hareketleri sonsuzlu¤a konulan bu s›n›r düﬂüncesi üzerinde temellendirmek durumundad›r (Deleuze, 1995, s.59). Zihinsel bir süreç olan yarg› ise” iki kavram aras›ndaki ba¤›nt›n›n tasar›m›d›r”
(Deleuze, 1995, s.15). Bunlardan birisi
görsel, di¤eri kavramsal olabilir. Kant’a
göre “birﬂeyi bilmek zihnin ba¤›nt› kurucu etkinli¤ini gerektirir” (Akt. Deleuze, 1995, s.15). Yarg› edimi ile özdeﬂ
di¤er bir kavram ise fark›nda olma, bilinçtir. Farkl› tasar›mlar› ba¤lay›p birleﬂtirme ve bu tasar›mlardaki çok çeﬂitlili¤i tek bir bilgi edimi içinde kavrama etkinli¤i ise sentezdir. Ba¤lant›lar kurarak
bütüne ulaﬂmak, duyu de¤il akl›n dünyas›na aittir. Duyu dünyas› benzeﬂimler arac›l›¤› ile düﬂünürken, akl›n belirleyicili¤i bilgiyi ﬂematize etmektedir. Mimari tasar›m e¤itimi aç›s›ndan bu konuyu ele ald›¤›m›zda aﬂa¤›daki belirlemeleri yapabiliriz: Mimarl›k bilgisi e¤itilenin zihninde kompart›manlara bölünmüﬂ halde durmaktad›r. Bu durum e¤itim programlar›na da yans›m›ﬂt›r. Bilgi
ço¤unlukla bütünün de¤il, parçan›n bilgisidir. Örne¤in, bina parçalara ayr›larak ö¤retilmektedir; merdivenler, çat›lar, do¤ramalar vb. Mimari tasar›m
atölyesinde bu parça parça bilgi, hem
çözümlenmek hem de bir bütün haline
gelmek durumundad›r. Tasar›m esnas›nda bilgilerin tamam› öznellleﬂir. Aksi

halde tasar›m yap›lamaz. Bunun gerçekleﬂmesi için yukar›da sözü edilen
yetilerin kazan›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir: Ba¤lant› kurma, fark›nda olma,
yarg›lama, sentezleme. “Mimari tasar›m atölyesi, bu yetilerin kazan›laca¤›
m› yoksa aç›¤a ç›kart›laca¤› yer midir?”
Sorusu önem kazanmaktad›r. ‹deal
olarak, atölye ortam› yetilerin aç›¤a ç›kar›ld›klar› ortamlar olmal›d›r. Ancak,
uygulamada e¤itilenin bu kazan›mlar›
edinmiﬂ olmaktan uzak olmas› bu durumu engellemektedir. Bu nedenle,
atölye ortam›nda bu kazan›mlar üzerinde yo¤unlaﬂmak zorunda kal›nmaktad›r.Yukar›daki kazan›mlar içinde mimarl›k e¤itimi aç›s›ndan en önemlisi
ba¤lant› kurabilme yetene¤inin geliﬂtirilmesidir. Mimari tasar›mda bütünü
oluﬂturan en temel kavram kurgudur.
Neyi kurgulayaca¤›n›n keﬂfi bu noktada çok önem kazanmaktad›r. ‹ndirgemeci görüﬂ, iﬂlevsel olarak farkl›laﬂan
ögeleri yanyana getirmektir. Mimari tasar›m› bir kompozisyon sorunu olarak
ele alan görüﬂ, biraraya geliﬂte iki boyutlu, resimsel düzenler aramaktad›r.
Her iki yaklaﬂ›m da yukar›da sözü edilen tüm kazan›mlar› toptan red etmektedir. Bu noktada, tasar›m›n tüm aﬂamalar› aç›s›ndan yap›bozum yöntemi
gündeme gelebilir. Derrida’n›n dilde
geliﬂtirdi¤i bu yöntem, yeniden ba¤lamsallaﬂt›rma ve özel olarak hiyerarﬂilerin tersine çevrilmesidir (Rorty, 1995,
s.195). Mimari tasar›m e¤itiminde en
kolay yol iﬂlevsel parçalanma olarak
ele al›n›rken; yap›bozum yöntemi, parçalanmay› ne iﬂlevsel ne de anlamsal
olarak yapmaktad›r. Klee’nin, Bauhaus
e¤itiminde kendi resimlerini parçalatarak tasar›m e¤itimi yapt›¤› bilinmektedir. Burada amaç, bütün düﬂüncesini
yeniden kurma üzerinden gerçekleﬂtirmektir. Mimari tasar›m sürecinin öznel
bir süreç olmas› olgusu, atölye ortam›n›n homojen bir bütün olarak tan›mlanmamas›n› gerektirmektedir. Herbir birey birikimi, görgüsü ve yetenekleri
aç›s›ndan di¤erinden farkl›d›r. Bu farkl›-

l›klar gelecekte bir birey olmalar›n› sa¤layacakt›r. Farkl›l›klar› ortadan kald›rmak atölyeyi homojen bir yap› olarak
kurgulamak, herbir bireyi ayn› ﬂeyleri
yapmaya zorlamak e¤itimde bir ﬂiddet
uygulamas›d›r. Bu noktada atölye yürütücüsünün misyonu önem kazanmaktad›r. Atölye yürütücüsü hem süreci kontrol etmeli hem de serbest b›rakmal›d›r.
Yöntemini yukar›da tart›ﬂ›lan problematiklerin belirledi¤i birbirinden farkl›
iki örnek atölye çal›ﬂmas› ve iki örnek
proje. t
1. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi, Mimarl›k Bölümü, Ankara
Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik
Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü,
Eskiﬂehir
‹stanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik
Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü,
‹stanbul

Örnek 1:
2001/2002 - ‹stanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü
‹stanbul Sal› Pazar› Alan›n›n Yeniden
Strüktüre Edilmesi
Proje: Muna Güvenç
Atölye Yürütücüleri: Emre Arolat, Esra
Fidano¤lu, Sercan Özgencil Y›ld›r›m
Tasar›m Araçlar›: Maket; çal›ﬂma maketi,
bitmiﬂ tasar›m›n modeli de¤il, bozarak
tasar›m›n arac›. Maket foto¤raflar›n›n
bilgisayar ortam›na aktar›lmas›yla elde
edilen imgeler. Farkl› ölçekleri yakalamada kamera göz ve bilgisayar
ortam›ndan yararlanma.
Problem: Gündelik hayat ve kent
üzerinden ba¤lam oluﬂturma

EGEM‹MARLIK 47

39

Örnek 2:
2002/2003
‹stanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi
Mimarl›k Bölümü
Farkl› Metrekarede
Konutlar›n Biraraya Geldi¤i
Tek Bir Bütünün Tasar›m›
Proje: Güney Akgül
Atölye Yürütücüleri: Bünyamin Derman, Sercan Özgencil Y›ld›r›m
Tasar›m Araçlar›: Maket çal›ﬂmas›; modelleme olarak
de¤il, boﬂluklar›n doluluk
olarak gösterimi ile elde
edilen maket çal›ﬂmas›. Hacimsel doluluklar›n yanyana, üstüste getirilmesi, paketlenmesi. Maket üzerinden doluluk olarak geliﬂtirilen sistemin, bilgisayar ortam›nda bir sistem olarak
modellenmesi.
Problem: Program üzerinden ba¤lam oluﬂturma ve
minimal bir sistem kurma

Kaynaklar:
Deleuze, Gilles (1995), Kant’›n Eleﬂtirel Felsefesi, çev. Altu¤, T., Payel Yay›nlar›, ‹stanbul
Geiger, Moritz (1985), Estetik Anlay›ﬂ, çev. Mengüﬂo¤lu, T.,Remzi kitapevi, ‹stanbul
Rorty, Richard (1995), Olumsall›k, ‹roni ve Dayan›ﬂma, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul
Taburo¤lu, Özgür (1998), Deneyimin yapay yeniden üretimi; "Bergson,Proust,Benjamin", Defter Dergisi, say›: 34, ‹stanbul
Popper, Karl (1998), Tarihselcili¤in Sefaleti, çev. Orman, S., ‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul
Robbins, K. (1999), ‹maj: Görmenin Kültür ve Politikas›, çev. Türko¤lu, N., Ayr›nt› Yay›nlar› , ‹stanbul
Say›n, Zeynep (1998), Öykünme ve Temsil - ‹mge ve Benzeﬂim: Beden, Kesintisiz Metin, Defter Dergisi, say›: 34, ‹stanbul
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ﬁengül ÖYMEN GÜR, Prof. Dr.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü

Stüdyo Hocalığının 14 Altın Kuralı
Seçti¤iniz dosya konusu çok de¤erli ve
tam da zaman›nda. Livenarch II’ye
(KTÜ) verdi¤im ça¤r›l› bildiride Postmodern dönemlerde tasarlama etkinli¤inde, tasar›m e¤itiminde, araﬂt›rma yaklaﬂ›mlar› ve hatta kongre sunular›nda
“yöntem” fikrinin tamamen unutuldu¤undan yak›nd›m. Her türlü kurumsal,
metodolojik, k›sacas› tüm temeldenci
(foundationalist) ö¤retilere karﬂ› olan
Postmodern argümanlar›n bir çok toplumsal sorunun yan› s›ra, mimarl›k sorunlar›n›n da çözümünü erteledi¤inden
söz ettim. Uzun uzun kendi e¤itim metodolojimi anlatt›m. Zaten geleneksel
olarak kötü tan›mlanm›ﬂ, karmaﬂ›k ve
kar›ﬂ›k olan fiziksel çevre sorunlar›na
yöntemsiz yaklaﬂmakla bu sorunlar›n
üstesinden gelmenin olanaks›z oldu¤unun alt›n› çizdim.
Dosyan›z mimarl›k e¤itimi konusunda… Bu sözünü etti¤im metin buraya
çok uygun düﬂerdi ama “yineleme“
do¤ama uygun de¤il…
Ancak, güzel çal›ﬂman›za bir katk›da
bulunmak için, eski(miﬂ) bir tasar›m hocas›n›n, hemen hiç bir mimarl›k yay›n›nda de¤inilmeyen baz› pedagojik
önerilerini buradan kamuoyuna duyurmas›nda yarar olabilir, diye düﬂünüyorum. Gençler önerilerden nefret ederler. Bunu da biliyorum. Ama bu nasihatlerden lütfen al›nmas›nlar ve büyükannelerini dinlerken yapt›klar› gibi sadece güler yüzle “h› h›” desinler. Ne
var ki, zaman geçip de kiﬂiler yaﬂ ald›kça büyükanneler daha s›k an›msan›r
olur, her nedense!

‹yi bir tasar›m hocas› olmak iyi bir mimar olmak anlam›na gelmez. “En iyi
mimar en iyi tasar›m hocas›d›r” tümcesi de sadece dilbilgisi aç›s›ndan do¤rudur. ‹yi bir tasar›m hocas› iyi bir koçtur. ‹yi bir koç olman›n 14 alt›n kural›
bana göre ﬂöyledir:

• Bir baﬂka deyiﬂle, eleﬂtirinin ak›ﬂ›n›
yönlendirin, ama asla dikte etmeyin.

1. Güvenilir bir insan olun; böylece
ö¤rencileriniz kendilerini size güvenle teslim eder, tüm düﬂüncelerini,
düﬂlerini ve çal›ﬂmalar›n› sizinle daha
rahat paylaﬂabilirler.
4. Ö¤renci konuﬂurken notlar al›n!
Ya da bir önceki eleﬂtiriyi çok iyi
an›msad›¤›n›z› gösteren imalarda
bulunun!
Ö¤renci güvenli bir ortamda oldu¤unu
ve kendisine ilgi gösterildi¤ini düﬂünür. Böylece, projesinin gelece¤i konusunda endiﬂeleri azal›r. Herkesin
arada bir biraz cesaretlendirilmeye gereksinmesi vard›r.

2. Aç›k olun; tüm tasar›m süreci boyunca iyi fikirlerin su yüzüne ç›kmas›na olanak tan›y›n. Ortam haz›rlayan olun.

3. Kendinize özgü görüﬂ aç›n›z do¤rultusunda tabii ki konuﬂabilirsiniz,
ama konuﬂmadan önce mutlaka
dinleyin!

5. Övgüde cömert olun; e¤er övgüye de¤er bir ﬂeyler varsa!
• Aksi halde ses tonunuzu alçalt›n.
• Tasar›m, her ne olursa olsun en zor
mesleklerden birisidir. E¤itim yöntemimiz olan ‘tashih’ ise eleﬂtirinin en
ac›mas›z› olabilir…Üzmek ve rencide
etmek bir ö¤retme yolu de¤ildir!
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tatl› ama otoriter, teslimiyetçi olmayan
bir ses tonu kullanarak mimar›n çok
daha güzel gelecekler öngörmesinin
olanakl› oldu¤unu ve bunu eninde sonunda baﬂaraca¤›n› söyleyin.

12. Mutla¤a iﬂaret eden tümceler
asla kullanmay›n!
• ‘Kötü’, ‘çirkin’, ‘berbat’ ya da ‘Bunu
insanlar nas›l anlas›n?’ demek yerine
örne¤in; ‘Madem bu kap›y› dostane bir
giriﬂ yaratmak için yap›yorsun, niçin siyah ve alev k›rm›z›s›na boyad›n?0’ demeyi ye¤leyin. Stüdyo hocas› biraz da
politik olmal›d›r!

6. Bak›ﬂ aç›n›z› arada bir de¤iﬂtirin!
• Toplumsal sorumluluklar›m›z›n unutulmas›na izin vermeyin!
9. Mimarl›k tarihini ve kuramlar›n›,
tasar›m kuramlar›n› çok iyi ö¤renin!
13. Baz› de¤erli kaynaklar› stüdyonun duvarlar›na,varsa panolara
as›n ve ö¤rencileri de bu konuda
cesaretlendirin!
• Bu, ö¤rencilerin de vites de¤iﬂtirmesini sa¤layabilir ve kendilerini yepyeni
alternatifleri irdelerken bulabilirler.
7. Amaçlar›n›z›, ereklerinizi ya da baz› kural ve yönergeleri aç›kça belirleyip duyurun!

• Özellikle ö¤rencilerin baﬂar›l› ödevlerini mutlaka teﬂhir edin, kendi isimlerini panolarda görmekten çok hoﬂlan›rlar.
• Tasar›m düﬂünceniz ne denli kapsaml› ve zenginse ö¤renciler üzerindeki etki ve otoriteniz o denli artar.
Ö¤rencinin bilgisi ne kadar s›n›rl› olursa olsun, bilgiliyi bilgisizden ay›rt etmekte üstüne yoktur. Bilginizin fark›na var›lmas› grubun yarat›c› momentini artt›r›r.
10. Bir yönteminiz olsun!

• Bu sizin e¤ilim ve ye¤lemelerinizi
netlikle belli edece¤inden ö¤rencinin
araﬂt›rma alan›na do¤al olarak bir s›n›r
getirir.
• Art›k mimarl›kta Modern temeller ve
kesinlik fikri kalmad›. Ama aç›kça ifade
edilmiﬂ bir e¤ilimler yönergesi ortada
yoksa muallak, yani tan›ms›z ve tahmin edilemeyen, bir insan olursunuz.
Bu ö¤rencide ciddi ve sars›c› bir ﬂaﬂk›nl›¤a, çekingenli¤e neden olur; oysa
gerçekte yapman›z gereken buyurgan
olmamak ve ö¤renciyi belli bir sona
yönlendirmemektir.
8. Unutmay›n ki eleﬂtirinin tonu, içeri¤i ve kalitesidir, yarat›c›l›¤a çobanl›k eden!
• Mimarl›ktaki z›t yaklaﬂ›mlardan, küresel belirsizliklerden bile söz ederken,
42

EGEM‹MARLIK 47

• E¤er sistem bilgim olmasayd› ben
de kendi yumuﬂak tasar›m yöntemimi
geliﬂtiremezdim. Bilimsel yöntemlerin
ve sistemli düﬂünme yollar›n›n ö¤renilmesi stüdyo hocalar› için bir zorunluluktur.
11. Nam baﬂar›n›n yar›s›d›r!
• E¤er bir stüdyo hocas› olarak iyi bir
üne sahipseniz bu ö¤renciler üzerinde
k›ﬂk›rt›c› bir etki yapar. Size kendilerini
be¤endirmek için kendi aralar›nda girdikleri yar›ﬂ art›k sizin pek de yorulman›za gerek b›rakmaz. Ama üne kavuﬂana kadar çok yorulmal›s›n›z!

• Baz›lar›n› bu panolar›n resmini çekerken gördüm.
14. Ö¤renci isimlerini an›msamak
için elinizden geleni yap›n!
• Bizim ham maddemiz insand›r.
• ‹nsan en tart›ﬂ›lamaz öneme sahip
ham maddedir.
Karl Marx’›n bir zamanlar dedi¤i gibi;
“Toplumda bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂtirmek istiyorsan›z önce kendinizi de¤iﬂtirmekle iﬂe baﬂlay›n.”
‹yi mimarlara, iyi çevre tasar›mc›lar›na
gereksinme duyulan bir toplumda
bunlar› yetiﬂtirmek ya da yaratmak için
iyi bir stüdyo hocas› olmakla iﬂe baﬂlanabilir. Ben bu konuda uzun y›llard›r
u¤raﬂ veriyorum. Daha da verece¤im… t

Not: Bu k›sa çal›ﬂmam›n çizeri Muammer Kotbaﬂ’t›r. Kendisine ﬂükranlar›m› sunuyorum. Çizimlerini baﬂka bir ortamda kullanmadan önce
iznine baﬂvurunuz lütfen. Metnin bana ait k›sm›n› ise bana hiç gönderme yapmadan da kullanabilirsiniz. Hiç önemli de¤il. Çünkü Baudrillard’›n dedi¤i gibi saf kimlik yoktur; onu yapar›z. Kim bilir ben bunlar› nereden ve nas›l ö¤rendim? Kimi k›nad›m? Kimi be¤endim? Nas›l
oluﬂtum?

G Ö R Ü ﬁ

Orcan GÜNDÜZ, Prof.Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü

Bir "Yaz" Yazısı
Bu sayfada yeralan iki resim, 2001 y›l› Nisan ay›nda çekilmiﬂ olan, Fethiye- Köyce¤iz yolu üzerinde
görüntülerdir. Her iki görüntüdeki yaz›larda, do¤al
çevrenin korunmas› ad›na uygulanmakta olan yasalar›n, mevzuatlar›n aﬂ›labilmesine yönelik yarat›c›
çözümler(!) ile teknik yard›m(!) konular›nda iletilerde bulunulmaktad›r.
Do¤a ve sundu¤u tüm güzellikler insanlar için. Bizler de do¤ay› korumak için her türlü özveriye katlanmaya haz›r›z ve do¤aya duyarl› en olumlu çözüm olarak da en sonunda hareketli (mobil) evleri yaratt›k. Bu evler topra¤a (do¤aya) dört noktadan hafifçe temas ediyor(!) Asl›nda kendimizi kand›rmaya ne gerek var, bu tekerlekler yerine dört adet ayak olsa da olur, ne fark eder ki? Bunlardan yan yana dört beﬂ tane, hatta elli ya da yüz tane olsa daha da iyi olur, zira ayr› ayr› yollar›n yap›m› yerine tek bir yoldan yararlan›rlar, daha az tahribat olur.
Bu insanlar›n uygar bir yaﬂam›n gere¤i olarak enerjiye (ayd›nlatmaya, klimaya,
buzdolab›na, radyo ve televizyona, vb.) gereksinimleri olmayacak m›? Peki di¤er
malum ihtiyaçlar›n› nas›l karﬂ›layacaklard›r. A¤açlar›n, çal›lar›n arkas›nda topra¤›m› eﬂeleyip, do¤al döngüye katk›da bulunarak m›? Y›kanacaklar, temizlenecekler, çamaﬂ›r y›kayacak, arabalar›n› y›kayacaklar ve tabii ki suya gereksinimleri olacak. Televizyonda kupa finallerini seyretmek için çanak antenlere gereksinim duyacaklar. Peki milyarl›k de¤erlere sahip arabalar nerelere konulacak.
Yazl›k denilen yerlerde yenilir, içilir. Dolay›s›yla bir manav, bakkal ya da günümüzdeki ad› ve görünümüyle, mayolar›n, havlular›n, lastik terliklerin, ﬂiﬂme botlar›n sat›ld›¤› bir "market"’ de kaç›n›lmazd›r. Peki gençlerin kaynaﬂmak, toplu halde e¤lenmek, dans etmek haklar› de¤il mi, niye bir diskolar› olmas›n. Tabii ki
sayd›¤›m›z tüm bu tesisler de tekerlekli ya da ayaklar üzerinde olacakt›r, yani temelleri olmayacakt›r ve dolay›s›yla "yap›" de¤ildirler. Bunlar›n bir araya gelmeleri de iskan de¤ildir. Ayn› ﬂekilde, güney sahillerimizde, bakir koylarda yer alan
ada boyutlar›ndaki yüzen malikaneler de "yap›" de¤illerdir ve hiçbir sak›ncalar›
yoktur!
Zaman içerisinde bir de bakar›z ki bu alanlar "do¤al" ya da "orman vas›flar›n›" kaybedebilirler. Hem insanlara bu kadar eziyetin de ne alemi var. O zaman bu yerleri planlar, imara açar›z ve burada yaﬂayan insanlara ya da büyük kuruluﬂlara satar›z. Hem devlet para kazan›r, hem de bu gecekondu görünümlü barakalar yerine do¤ru dürüst, modern yap›lar, turistik tesisler, tatil köyleri yap›l›r.
Bu arada, yap›lacak yeni yerleﬂmelere iliﬂkin bir ÇED raporu sorununuz var ise,
ilgili ciddi firmalar o konuda sizlere gere¤ince yard›mc› olacaklard›r. Adreslerini
ana yol üzerindeki a¤açlardaki tabelalardan ya da kayalar›n üzerindeki yaz›lardan
bulabilirsiniz.
Minicik bir tekerlekli barakadan baﬂlay›p sonunda nerelere geldik. Galiba biz
mimarlar ve planc›lar çok hayalperest (ve ard niyetli) oluyoruz. t
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Y A P I

T A N I T I M

Arkas Yönetim Binası

Arkas Holding Yönetim Binas›, Alsancak Liman›’na cepheli bir parsel
üzerinde, iki ofis blo¤u ve bunlar› birbirine ba¤layan kuleden oluﬂmuﬂ bir
yap›d›r.
Mimari proje tasar›m›nda temel kriter; bir as›rl›k geçmiﬂi olan köklü bir
firman›n yenilikçi yap›s›n› vurgulamakt›.
Bu sebeple, binan›n omurgas›n› oluﬂturan ana dolaﬂ›m hatlar›n›n tayini ile
birlikte, ça¤daﬂ yap› elemanlar› önerilerek oluﬂturulacak estetik bir form,
tasar›mda önceli¤ini oluﬂturdu.
Bina giriﬂini tarif eden saydam çelik
kule ve liman ile olan iliﬂkiyi ifade
eden, limana yönelmiﬂ kavisli yüzeyler bu amaçla tasarlanan estetik kararlard›r.
Firma yetkilileriyle yap›lan görüﬂmeler sonucunda oluﬂturulan fonksiyon
diyagramlar›n›n, binan›n form imkanlar› kullan›larak, mimari plan haline indirgenmesi, tasar›mda bir sonraki
aﬂama oldu.
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Foto¤raflar: Iﬂ›k Y›lmaz

Mimari Proje:
Ya¤c›o¤lu Mimarl›k
Ahmet YA⁄CIO⁄LU, Yük. Müh. Mimar
Mehmet YA⁄CIO⁄LU, Mimar
U¤ur DO⁄ANCA, Mimar
Metin BARAN, Mimar
‹ﬂveren:
Arkas Holding
Statik Proje:
Ya¤c›o¤lu Mimarl›k - Tahsin Ç‹NEL‹O⁄LU
Mekanik Tesisat Projesi:
Öge Mühendislik
Elektrik Tesisat Projesi:
Onmuﬂ Enerji
Peyzaj:
Kardelen Peyzaj Planlama
Akustik:
Selma Kurra, Prof. Dr., ‹TÜ
Uygulama:
Afa Prefabrik A.ﬁ.
Kapal› alan: 12250 m2.
Aç›k alan: 1580 m2.

Yap›n›n iç mekân tasar›m›nda, gerek
firman›n sürekli büyüyen yap›s›n›n
gelecekteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
gerekse fiziki olarak gün ›ﬂ›¤›ndan
tüm personelin maksimum yararlanmas›n› sa¤lamak amac›yla, a¤›rl›kl›
olarak aç›k ofis planlamas› öngörülmüﬂ ve tespit edilen çal›ﬂma grubu
tipolojisine uygun altyap› donan›m›
kurulmuﬂtur.
• Bina içi konfor (iklimlendirme, ayd›nlatma, ses...)
• Kesintisiz iletiﬂim ve bilgi transferi,
• Güvenlik
ana baﬂl›klar›ya özetlenen bina içi temel ihtiyaçlar, fonksiyon planlamas›n›n ana kriterleri olarak belirlendi.
Bu ihtiyaçlar›n alt yap›s›n›n temini için
oluﬂturulan dikey galeriler, fonksiyon
planlamas›n›n temelini oluﬂturdu.
Belirlenen iki ana aﬂamayla özetlenen tasar›m süresi boyunca, fonksiyonellik ve maliyet aç›s›ndan optimum tercihlerin yap›lmas›, temel kriterler göz önünde tutularak, dikkat
edilen en önemli unsur olmuﬂtur. t

M.Burak ALTINIﬁIK, Yük. Mimar, Ar. Gör.,
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü

Erdal Onur D‹KTAﬁ, Yük. Mimar, Ar. Gör.,
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi,
ﬁehir Bölge Planlama Bölümü

Liman (Kuzey) Cephesi

Arkas Yönetim Binası
Üzerine Bir Okuma
‹zmir Liman Bölgesi, ‹zmir kentinin geliﬂtirilmesi düﬂünülen
uluslararas› statüsü içinde ça¤daﬂ bir kent imgesini oluﬂturacak ﬂekilde, kent bütününe örnek olmas› arzusuyla yeniden ele al›nmak istenilen önemli bir alan› kapsar. ‹kibinbir
y›l› sonunda gerçekleﬂtirilen ‹zmir Liman Arkas› Bölgesi
Uluslararas› Kentsel Tasar›m› Fikir Yar›ﬂmas› da bu isteklerin somutlaﬂmas› yolunda önemli ad›mlardan biri olmuﬂtur.

Zemin Kat Plan› (Otopark, Ordino, Servisler)

Beﬂinci Kat Plan› (Bekleme Salonu, Seminer Salonu, Ofisler)

Yar›ﬂmadan da an›msanaca¤› gibi gelecekte bölgede, havagaz› ve elektrik santralleri ile Sümerbank gibi kimi tesislerinin endüstriyel arkeolojik alanlar olarak de¤erlendirilip,
bölgedeki rekreatif faaliyetlerin bir parças› olacak ﬂekilde
korunmas›; liman›n aktif sanayi iﬂlevinin ve kimli¤inin de¤iﬂtirilmesi ve ‹zmirlilerin denizle iliﬂki kurdu¤u sahil ﬂeridi
miktar›n›n art›r›lmas›; yüksek nitelikli yap›laﬂm›ﬂ iﬂ alanlar›
oluﬂturulmas› tasarlanmaktad›r. Özellikle nitelikli iﬂ alanlar›n›n oluﬂturulmas› çerçevesinde halen Konak ve Alsancak
bölgelerinde yo¤un olarak bulunan iﬂyerlerinin kent merkezinde yaratt›klar› bas›nc›n, Bayrakl›-Salhane aks›nda yerleﬂmesi öngörülen idari merkezle ba¤lant›l› olarak geliﬂtirilecek yeni iﬂ alan› yoluyla hafifletilmesi, liman gerisinde
oluﬂturulacak kent peyzaj› içinde toplanmas› hedeflenmektedir.
Arkas Holding Yönetim Binas›, mevcut durumda pekçok
firman›n liman faaliyetleri nedeniyle konuﬂland›rd›¤› depo,
makina, konteyner park› veya küçük idari birimleriyle birlikte bu bölgenin kuzeydo¤u ucunda ve Halkap›nar Kavﬂa¤›
yak›n›nda yer almaktad›r. Arkas Firmas› bindokuzyüzellilerden bu yana önce acenta olarak daha sonralar› ise do¤rudan, uluslararas› nitelikte deniz taﬂ›mac›l›¤› ve bunu destekleyen faaliyetlerde bulunmaktad›r. Di¤er pekçok firman›n idari merkezlerini finans ve prestij merkezi olarak gösterilen ‹stanbul’a taﬂ›malar›na karﬂ›n, Arkas’›n ‹zmir’de kalmay› seçmesi ve yat›r›mlar›n›n büyük bir k›sm›n› burada(n)
gerçekleﬂtirmeyi tercih etmesi firman›n bölge için önemini art›rmaktad›r.
Bununla birlikte firman›n içinde yer ald›¤› küresel ba¤lam finansal, hizmet kalitesi ve iletiﬂimsel anlamda standartlar›n
da yüksek olmas›na neden olmaktad›r. Bu noktada gerek iç
gerek d›ﬂ iletiﬂimde kullan›lan ileri teknolojik araçlar ile desteklenen h›zl›, yo¤un ve büyük ölçekli sistemler firman›n sahip oldu¤u uluslararas› niteli¤in alt›n› çizmekte, firmay› ve firmay› temsil eden yönetim binas›n›n önemini bir kat daha

Yedinci Kat Plan› (Ofisler)
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Yap›n›n yak›n çevre dokusunu oluﬂturan çeﬂitli otomobil
servisleri, depolar gibi küçük iﬂletme birimlerinin düﬂük
nitelikteki mimarileri, belirleyici bir ba¤lam oluﬂturmamaktad›r.
Bu durum da biçimlenme tercihleri aç›s›ndan yap›ya
önemli bir serbestlik sa¤lam›ﬂt›r ve firman›n sahip oldu¤u uluslararas› kimli¤e uygun düﬂecek biçimde yal›n, rafine, kolay kavranabilen, küresel kabul görebilecek, yerele referans vermeyen bir mimari dilin kullan›lmas›na zemin haz›rlam›ﬂt›r.
Yap›n›n biçimlenmesinde öncelikle ele al›nan kriterlerin
baﬂ›nda, firman›n da faaliyet oda¤› olan Liman’›n ve Körfez’in vistas›d›r. Bir di¤eri parselin çok yak›n›ndan geçen,
Liman Caddesi’ni Halkap›nar Kavﬂa¤›’na ba¤layan yaklaﬂ›k alt› buçuk metre yüksekli¤indeki viyadü¤ün bu Liman
vistas›na olan perdeleme etkisidir.
Yap›, viyadü¤ün dolayl› ve imar durumunun dolays›z olarak koﬂulland›rd›¤› üç kat yüksekli¤indeki otopark bölümü üzerinde yükselen, farkl› taban alanlar›na ve saçak
kotlar›na sahip, çal›ﬂma ve hizmet alanlar›n› içeren iki büyük prizma ile bu prizmalar› birbirine ba¤layan ve ana giriﬂ ile düﬂey sirkülasyonlar› bar›nd›ran, daha küçük tabanl› ancak daha yüksek bir prizmadan oluﬂmaktad›r.
Zeminden kurulan, yaya görüﬂüne perspektif veren düﬂey yüzeylerin, cephelerin haricinde çat›ya yüklenen iﬂlevler nedeniyle çat› alan› da tasar›m›n ve yap›n›n önemli bir parças› olmuﬂtur. Özellikle yap›ya havadan yaklaﬂ›labilmesi, giriﬂ al›nabilmesi kentle kurulan iliﬂki kanallar›n› art›rmakta ve çat›y› bir portale dönüﬂtürerek yap›da ek
bir cephe tan›mlamaktad›r. Ayr›ca çat› kat›, rekreatif
amaçl› teras bahçe ve kafeterya ile iklimlendirme donan›m›n›n d›ﬂ ünitelerinin yer ald›¤› havuzlar gibi kimi donat›larla, pek çok yan iﬂlevi de üstlenen bir mekân haline
getirilmiﬂtir.

güçlendirirken ayn› zamanda bu nitelikleri yap›y› incelemede üzerinde durulmas› gereken temel noktalara iﬂaret etmektedir.
Öyle ki bu nitelikleri kurmak ve süreklili¤ini sa¤layabilmek iﬂletimde ciddi bir rasyonalizasyonu gerekli k›lar.
Özellikle, rasyonelli¤in günümüz göstergelerinden teknolojik "varl›k"lar›n tasar›m aﬂamas›ndan sonuç aﬂamas›na kadar yap›n›n temel bileﬂenlerinden biri olarak ele al›nmas› bu rasyonelli¤e iﬂaret etmektedir. Örne¤in, elektronik ve dijital iletiﬂim a¤›, elektronik ve elektro-mekanik
güvenlik kontrolü, bilgisayar otomasyonlu iklimlendirme
sistemi gibi hizmet donat›lar›n›n gerektirdi¤i yatay ve düﬂey ﬂaftlar, ana ünite hacimleri gibi mekânsal ya da yal›t›m gibi kimi maddi niteliksel özellikler, yap›n›n tektoni¤ine dolayl› ama bir o kadar da zorunlu dahil olan bu teknolojik "varl›k"lar, art›k yap›n›n temel bileﬂenleridir. Teknolojik alt yap›n›n böyle yüksek nitelikli kullan›m› firman›n gerek ulusal, gerek uluslararas› prestijine de katk› sa¤layan,
yap›n›n hem kullan›m hem de sembolik de¤erini art›ran
oldukça önemli bir unsur olmaktad›r.
46
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Kütlenin zeminden alg›lanan perspektifine geri dönersek, limana göre arkada kalan prizman›n temel çizgiler
gösteren geometrisine zeminden verilen giriﬂin tan›mlanmas›na yard›mc› olan k›smi bombelenme haricinde
müdahale edilmemesi tercih edilmiﬂ; ana vistaya hakim
olan öndeki prizmada ise kitleyi daha çekici k›lacak bir tak›m hareketlendirmelere daha fazla gidilmiﬂtir. Bunlar
belirgin bir arkitektonik denge içinde geri çekme, boﬂaltma, süreklilik, tekrar, karﬂ›tl›k, e¤risel vurgular gibi tercihler olarak izlenmektedir.
Do¤u yönündeki giriﬂ cephesinde yer alan toplant› salonunu öne ç›karan yataydaki e¤rilik, düﬂey ifade kazanarak aﬂa¤›lara dökülürken arada yer alan ﬂeffaf sirkülasyon
kulesini boyutlar› ve niteli¤iyle de iz olarak tekrar eder.
Kulenin ﬂeffafl›¤›, arka prizman›n dolu kenar› ile karﬂ›tlan›rken öndeki prizman›n reflekte-masif görüntüsü ile
çoklu bir gerilim oluﬂur.
Liman’a bakan kuzey cephesinde, genel yüzey hatt›ndan beﬂ kat yüksekli¤ince devam eden geri çekilme ve
ﬂeffaflaﬂt›rma, prizmalara hakim olan masiflik etkisini k›rar. Kuzey ve bat› cepheleri köﬂe birleﬂiminde cepheler
aras› süreklili¤i sa¤lamak üzere, kuzey cephesinde yap›lan geri çekme ve ﬂeffaflaﬂt›rma tekrar edilir. Bu geri
çekmede gerek yan yüzlerin dik aç›l› geometrisine karﬂ›t
e¤risel bir yüzey tercih edilerek yüzeysel, gerek köﬂede
yer alan kolonun ç›plak b›rak›lmas› ile de strüktürel bir

gerilim elde edilmiﬂtir. En baﬂta köﬂedeki e¤risellik olmak üzere cephelerdeki tüm e¤risel farkl›laﬂmalar izleyici bak›ﬂ›n›n giydirme cephe üzerinde odaklanaca¤› bölgeleri vurgular.
Cephe kaplama malzemelerinin kullan›m tercihleri ile de
iﬂlevsel farkl›laﬂmalar vurgulanm›ﬂt›r. Üç kat yüksekli¤indeki otopark›n tamamen alüminyum paneller ile kaplanmas› masif baza etkisini güçlü bir biçimde sa¤lam›ﬂt›r.
Yap›n›n geri kalan›nda çal›ﬂma mekânlar›n›n yüzeyleri reflekte tercih edilmiﬂtir. Cephe yüzeyi, bazadan belirgin bir
kopuﬂ olmadan ancak nitelik de¤iﬂtirerek devam eder.
Alt k›s›mda otopark olarak kullan›lan insans›z k›s›mda geçirimsiz olan yüzey, yukar›da insanl› çal›ﬂma mekân›na
geçildi¤inde geçirimlili¤e kavuﬂur. Ancak bu geçirimlilik
çal›ﬂanlar›n lehine olarak tek yönlüdür. D›ﬂar›da(n) reflekte olan yüzeylerin tutunumsuzlu¤u, d›ﬂ bak›ﬂlar› cephenin ve kütlenin oda¤›nda bulunan tamamen geçirimli bir
yüzeye sahip galeriye yönlendirir.
Metalik masif baza yap›ya genelde bir güçlülük duygusu
kazand›rmakla beraber bu güç baz› ana ö¤elerdeki vurgunun azalmas›na da neden olmuﬂtur. Yap›n›n ana giriﬂi ,
ana prizmalar aras›nda geride yer alan sirkülasyon kulesinin zeminde d›ﬂa a¤›z vermek üzere, yap›n›n en d›ﬂ yüzeyine yine ﬂeffaf olarak uzamas›yla elde edilmiﬂtir. Bu s›rada geçirgenli¤i nedeniyle derinli¤i artm›ﬂ ancak yüzey
etkisi her iki yandaki opak ya da reflekte masifli¤in yan›nda iyice azalm›ﬂ kulenin bu zaafiyetinin de uzant›s› olmuﬂtur. Buna karﬂ›n yap›n›n güney cephesindeki masif
yüzey üzerinde düﬂeyde tariflenen e¤riselli¤i sonland›ran
geri çekmeyle elde edilmiﬂ ikincil giriﬂin etkisi ana giriﬂe
oranla çok daha güçlüdür.
Ana giriﬂ, d›ﬂ mekân›n geniﬂli¤inin hemen ard›ndan hem
mekânsal boyutlar hem de güvenlik gereksinimleriyle oldukça kontrollü bir hacmi olarak karﬂ›m›za ç›kar. Özellikle güvenlik prosedürlerinin, s›k› kontrol alt›na al›nm›ﬂ olma duygusunun yaratt›¤› etki ile iki kat yüksekli¤inde, yer
yer ahﬂap yüzeylerle yumuﬂat›lm›ﬂ, oldukça büyük gemi
maketleri ile firman›n çal›ﬂma alan›na referanslar veren
ve baﬂka bir özgür olma halinde daha farkl› kavranabilinecek bu mekân›n alg›lama boyutunda bir daralma yarat›lmaktad›r. Bunu takiben düﬂey sirkülasyon elemanlar› da
ilk üç ara kata temas etmeden, dokunmadan geçip gitmekte ve yap› ana holüne ulaﬂmaktad›r. S›k› güvenlik önlemleri eﬂli¤inde girilen yap›da oluﬂturulan bu mekaniktüp geçiﬂ, güvenlik konsepti etkisinin mekânsal vurgular
arac›l›¤›yla çok daha güçlenmesine ve ana hole kadar süren yolculu¤un bir ritüele, törene dönüﬂmesine yard›mc›
olmakta, yolcuyu yukar›daki buluﬂmaya haz›rlamaktad›r.
Buluﬂman›n asal mekân›, Liman ile güçlü bir görsellik kuran, üç kat yüksekli¤indeki galeri boﬂlu¤udur. Bu hacim
yap›n›n ana prestij mekân› olarak öne ç›kar. mekân›n ana
iﬂlevi konuk kabulüdür. Bununla beraber ampirik deneyimleri bünyesinde aﬂk›nlaﬂt›ran bir interfaz/ara yüzey
görevi de görmektedir. Kabul esnas›nda misafirlerin izlenimlerinin manüpülasyonu yoluyla ﬂirket kimli¤ini kavratan da bu mekând›r. Bu manüpülasyonun bir bölümü, oldukça büyük bir çapa ve uskur, çeﬂitli gemi maketleri, resimler, büyük hacimli silindirik bir okyanus akvaryumu gibi firman›n ilgi alanlar›n›n sembolik objeleri ile sa¤lan›r.
Bir bölümü ise mekân› oluﬂturan arkitektonik elemanlar
ve bu elemanlar›n bir araya geliﬂlerindeki yal›nl›k ile ko-

Ana Giriﬂ (Do¤u) Cephesi

nuklar›n dikkatlerinin bu objeler ve firman›n sergisinin en
nadide parças› olan ‹zmir Körfezi’ne odaklat›lmas› ile elde edilir. Bu da bu mekân›n, bu geçirimli boﬂlu¤un, firman›n prestijini güçlendiren bir amplifikatör olarak kullan›l›ﬂ›n› göstermektedir.
Güçlendirme yaln›zca konuklar için de¤il firma çal›ﬂanlar›, özellikle de o yap›da çal›ﬂanlar için de geçerlidir. Aç›k
büro sistemi içinde düzenlenmiﬂ, bu nedenle olduklar›ndan daha alçak alg›lanan bu katlar, galerinin büyüklü¤üyle de desteklenen bir daralma duygusu verirler. Ancak
galerinin önündeki aç›k körfez manzaras› daralma etkisini olumlu yönde dengeler. Di¤er yandan da konuklar için
geçerli olan manüpülasyon araçlar› çal›ﬂanlar için de geçerli olur.
Galerinin d›ﬂ yüzeyi yap›n›n di¤er yüzeylerinde hakim
olan reflekte camlardan farkl› olarak içeriden d›ﬂar›s›n›n
alg›lanmas› yan›nda d›ﬂar›dan da içerideki bu prestij boﬂlu¤unun alg›lanmas› için tamamen geçirimli b›rak›lm›ﬂt›r.
Bu geçirimlilik aynal›, reflekte yüzeylerin kenti d›ﬂar›da
tutan ve bak›ﬂlar› yan›ts›z b›rakan cephe kurgusunun tamamland›¤› bilinçli olarak b›rak›lm›ﬂ bir boﬂluk/aral›k/ﬂeffafl›kt›r.
Arkas Yönetim Binas›, genel bir ifadeyle yenilik getirmekten çok mevcut olan kavray›ﬂlar› belirgin bir mimarl›k kalitesi içinde ele alan, iﬂini iyi yapmay› seçen bir tutumun yans›mas› olarak ifade edilebilir. Pragmatik koﬂullar›n de¤iﬂiklikler gösterdi¤i bir süreç içinde ortaya ç›kan
zorunluluklara ve çeliﬂkili sorunsallara karﬂ› bütünde bir
kalite aray›ﬂ› yap›n›n baz› noktalar›nda çeﬂitli sorunlar ortaya ç›karm›ﬂt›r. Düﬂey sirkülasyon kulesinin aç›ld›¤› ba¤lant› hollerinde mekânsal nötrlük ya da yeterli yönlendirmenin olmay›ﬂ›ndan dolay› geçici yön kayb› ve yönlenme
tedirginli¤i ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Yap›n›n mekânsal, hacimsel ve yüzeysel artikülasyonunda merkezi yeri olan
ve sembolik de¤erlendirilmesinde prestij olgusuna iﬂaret
eden asal boﬂlu¤a, galeriye ulaﬂ›m›n dolayl› oluﬂu,
mekânsal anlamda daha doyurucu bir deneyime imkan
vermesine engel teﬂkil eder.
Yap› üzerine yap›lan bu okuman›n ard›ndan özetlemek
gerekirse, gerek ele al›ﬂ gerek üretim süreçleriyle ve mimari sonuç ürün baz›nda Arkas yönetim binas› biçimlenme ve yap›m nitelikleri ile bölgede ileriye dönük mimari
aray›ﬂlarda jeneratörlerden biri olabilecek gibi görünmektedir. t
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T A N I T I M

Marmaris’te
Bir Yapı
Mimari Proje:
Sevgi MOLVA, Mimar
Mimari Uygulama - ‹nﬂ. Yönetimi
Cihat YILDIRIM, Y. Mimar
Gül ÖNÜGÖREN KÖSE, Mimar
Zülal F. YILDIRIM, Mimar
‹ﬂveren:
Halil ‹LGÜN
Statik Proje:
Özdemir ﬁAH‹NLER, ‹nﬂ. Müh.
Mekanik Tesisat Projesi:
‹smail ERO⁄LU, Mak. Y. Müh.
Elektrik Tesisat Projesi:
Muhammet YILMAZ, Elk.Müh.

‹nsanlar gibi her yap›n›n da bir öyküsü
var. Bu yap›n›n öyküsü ise 1998 y›l›nda
baﬂlad›.
Mu¤la’n›n Marmaris ilçesinde kentsel
sit alan›nda Barlar Soka¤›’n›n denize
ç›kt›¤› köﬂede Azmak Baﬂ›’nda 337
m2.lik bir arsada, soka¤a bitiﬂik tek katl›, eski, tescilsiz bir ev, arsan›n ortas›nda da ruhsats›z yap›lm›ﬂ bir restoran
vard›.
‹zmir II Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun izniyle, Marmaris Belediyesi‘nin onay› al›narak bir

Zemin Kat Plan›

Cephe

48

EGEM‹MARLIK 47

Foto¤raflar: Mehmet Yaylal›

Y A P I

yap› inﬂa etmek için, bu yap›lar›n y›k›lmas› gerekiyordu. Bu alanda yap›lacak
binan›n da Barlar Soka¤›’na bitiﬂik, iki
katl›, üst kat› konut, alt kat› restoran,
toplam 200 m2. olmas› isteniyordu.
‹ﬂveren, yap›s›n›n arsan›n ortas›nda yer
almas›n› arzu ediyordu. Böylece bahçeyi iki tarafl› kullanabilecekti. Barlar Soka¤›’ndaki karakteristik iz yüksek bahçe
duvar› ile sürdürülerek belki iﬂverenin
iste¤i olabilirdi. Proje haz›rlanarak Kurul’a sunuldu. Soka¤a bitiﬂik olmad›¤› gerekçesiyle kabul edilmedi.
Bir süre sonra, proje üzerinde birkaç
de¤iﬂiklik yap›larak, bina soka¤a kavuﬂturuldu. Proje kabul edildi. Arsadaki eski yap›lar y›k›larak, uygulamaya geçildi.
Projenin yap›m› s›ras›nda yörenin mimari kimli¤ine sayg› ön planda tutuldu.
Zemin katta kullan›labilecek 100 m2.lik
alan›n soka¤a, Azmak taraf›na bakan
büyük bir bölümünde restoran yer ald›.
Mutfak arka tarafa ve bahçeye servis
kolayl›¤› sa¤lamak üzere bahçe taraf›na
bakt›r›ld›. Lavabolar giriﬂe yak›n olmal›

idi. Restoran ana giriﬂi, en iﬂlek sokak
olan Barlar Soka¤›’ndan verildi. Giriﬂin
tam karﬂ›s›na bahçe giriﬂ–ç›k›ﬂ kap›s›
konarak fonksiyonel ve görsel geçit alan› sa¤land›. Konut giriﬂi restorana ve
bahçeye kar›ﬂmadan sokaktan verildi.
Üst katta kullan›labilecek 100 m2. alanda salon, mutfak, banyo ve iki oda yer
alacakt›. Soka¤a ve manzaral› olan Azmak taraf›na bakan bölüme salon, giriﬂe yak›n bölüme mutfak, daha sessiz
olan bahçe taraf›na odalar yerleﬂtirildi.
Bahçe duvar› alan› s›n›rlayacak manzaray› kesmeyecek ﬂekilde projelendirildi.
Birkaç noktadan bahçeye giriﬂ b›rak›ld›.
Kiremit çat›s›, söveli pencereleri ve kap›lar›, taﬂ kapl› yüzeyi, tipik Marmaris
bacalar›, 237 m2.lik bahçesiyle bu minik, sevimli yap›, çal›ﬂmalar›n› Marmaris‘de sürdüren Proto Mimarl›k Bürosunun da gayretiyle ortaya ç›kt›.
Baﬂlang›çtan itibaren 3 y›l geçti, ama
yap›n›n Marmaris halk› taraf›ndan çok
sevilmesi, örnek gösterilmesi, yap› için
verilen bütün emeklere de¤di. t
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