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“..Dünyayı imler ve simgeler denetler, sözler ve yasalar değil..” 
 

Konfüçyüs 
 
 
 
Çok yüzlü bir pırlanta 
 
Mimarlığı tanımlamak neden çok zor, biliyor musunuz? Çünkü o kadar çok özelliği, 

öylesine fazla girdisi var ki, insan hangisine öncelik tanıyacağını bilemiyor. Bir kere, 
onun bir sanat mı yoksa bir teknik mi olduğu sorusu en eski tartışma konularından biri, 
kimine göre öyle, kimine göre böyle, kimine göre ikisi de. Daha baştan kararsız bir 
görünüm. Bu nedenle onu geçelim.  

 
Mimarlık ortaya bir ürün, yani bir yapı koyuyor. Bir yapıda kullanılan toprak, taş, 

tuğla, tahta, kireç, çimento, kum, beton, demir-çelik, cam, alüminyum gibi gereçler var. 
Bunlar tek başlarına bir anlam taşımıyorlar. Onlarla duvar, tavan, çatı, kolon, kemer, 
kubbe, merdiven gibi yapı öğeleri yapılıyor. Doğrusu bunların da tek başına bir anlamı 
olmuyor. Ancak bu yapı öğeleri bir araya getirildiği zaman oda, salon, koridor gibi yapı 
bileşenleri ortaya çıkıyor. Bunlar üç boyutlu birimler, tek başlarına da olsalar bir anlam 
taşıyabiliyor, yani bir işlevi karşılıyor, içinde insan etkinliklerinin yer alabileceği bir 
uzamı oluşturuyorlar. Doğal olarak biçimleri de oluyor.  

 
Mimarlık bileşenleri bir araya getirildiğinde ise ortaya daha da anlamlı bir bütün, 

yani yapının kendisi çıkıyor. Yapı gereçlerinin, yapı öğe ve bileşenlerinin sağlam, dış 
etkenlere dayanıklı biçimde bir araya getirilmesi bir yapım sorunu. Bir yapının ayakta 
durabilmesi için bir strüktürünün, yani taşıyıcı dizgesinin olması gerekiyor. Kimi 
işlevlerini karşılayabilmesi için çeşitli donanımlar, hatta makinalar gerekiyor.   

 
Yapılar belli işlevleri karşılamak üzere oluşturuluyorlar. Bu işlevlerin çözümlenip  

örgütlenmesi, her birinin uygun uzamlar içine yerleştirilmesi gerekiyor. Yapılardan 
çevre koşullarını denetleyip belli bir rahatlık düzeyi sağlaması bekleniyor. Bütün 
bunlar yapıların özellikleri, girdileri diyelim. Bunları bir araya getirmek bir mimarlık 
yapıtının oluşmasını sağlıyor mu? Aceleye gerek yok, daha işin başındayız. Bu 
noktada kısa bir ara verip ünlü Fransız mimarı Le Corbusier’ye kulak verelim, bakalım 
o ne diyor:  

 
“..Taş, ahşap ve betonu kullanırsın, bu gereçlerle evler ya da saraylar yaparsın. 
Bu yapımdır. Burada yaratıcılık iş başındadır.  

 
Ama birdenbire kalbime dokunursun, kendimi iyi ve mutlu hissederim ve ‘bu çok 
güzel’, derim. Bu ise mimarlıktır, işin içine sanat girmiştir.  
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Evim kullanışlıdır, sana teşekkür ederim, tıpkı demiryolu mühendislerine ya da 
telefon idaresine teşekkür ettiğim gibi. Kalbime dokunmamışsındır.  

 
Ama duvarlar göğe doğru öyle bir yükseliyordur ki, beni heyecanlandırır. Senin 
yapmak istediklerini algılarım. O andaki ruhsal durumun nazik, kaba, parlak ya 
da soyludur. Bunları bana senin üst üste koyduğun taşlar söyler. Beni o yere 
bağlarsın ve gözlerim bunu görür. Sanki içlerinde bir düşünce barındırıyor 
gibidirler. Öyle bir düşünce ki, kendisini sözler ya da seslerle değil, yalnız ve 
yalnızca birbirleriyle belli bir ilişki içinde olan biçimlerle açığa vuruyordur. Bu 
biçimler ışıkta açıkça algılanıyorlardır. Aralarındaki ilişkinin onların uygulamacı 
ya da betimlemeci yanlarına bir gönderme yapması koşulu yoktur. Bunlar senin 
anlağının matematiksel bir yaratısıdır. Bu mimarlığın dilidir. Ham maddeleri 
kullanarak ve az ya da çok yararcı bir amaçtan yola çıkarak bir takım ilişkiler 
kurmuşsundur, bunlar da benim duygularımı harekete geçirirler. İşte mimarlık 
budur..”  

 
Bir mimarın yaşamını konu edinen yapıtıyla ünlenmiş yazar Ayn Rand da benzer 

bir biçimde, “..Mimar yapılarında çelik, cam ve beton gibi başkaları tarafından üretilmiş 
gereçler kullanır. Ama o dokununcaya kadar bunlar yalnızca çelik, cam ve beton 
olarak kalırlar..”, demiş.  

 
Daha gidecek yolumuzun olduğu anlaşılıyor. Diyelim ki, yapı gereçleri bir üretim 

sorunu, yapı öğelerini oluşturmak da bir teknik bir beceri işi. Onları bir araya getirip 
yapı bileşenlerini, bu bileşenleri bir araya getirip yapı bütününü nasıl oluşturacağız da 
Le Corbusier’nin yüreğine dokunacağız? Burada da güzelduyu (estetik) kuralları, 
tasarım ilkeleri, düzenleme ve yerleştirme yöntemleri devreye giriyor.  

 
Mimarlığı sanat olarak görmek mimarları da  bir sanatçıymış gibi düşünmeye 

götürüyor. Oysa bir yapıyı yalnızca mimarlar oluşturmuyor, bir kere tepelerinde hep 
her şeyin kendi istekleri doğrultusunda yapılmasını isteyen bir malsahibi duruyor. Yok 
öyle her istediğini gönlünce yaratmak, pek çok yasal düzenleme ile neyin nasıl 
yapılması gerektiği belirlenmiş, kurallara bağlanmış. Yapıların sağlam olması, güvenli 
bir biçimde çalışması, belli bir rahatlık düzeyini tutturması için mühendislerin katkısı 
gerekiyor. Onların oluşturulmasında işçi, usta, kalfa, üstlenici (müteahhit) gibi pek çok 
kişi çalışıyor.  

 
Bir yapının çeşitli işlevleri oluyor, dedik. Bunlardan biri içinde barındıracağı insan 

eylemlerini uygun bir biçimde düzenlemek, onlar için gerekli uzamları örgütlemek... 
Sağlam ve güvenli olmak... Tutumbilimsel açıdan yararcı bir değer oluşturmak... Sayın 
sayabildiğiniz kadar. Bütün bunlar yerine getirildi diyelim, bu bir mimarlık yapıtı 
oluşturmaya yetiyor mu? Hayır. Her hangi bir yapının mimarlık yapıtı sayılabilmesi için 
onun aynı zamanda kültürel bir değer oluşturması, insanlar tarafından bu yönüyle de 
benimsenmesi gerekiyor.  

 
Bu noktada mimarlığın bir özelliği daha belirmeye başlıyor: Ondan yapımıyla, 

strüktürüyle, ortaya koyduğu uzamlarıyla, biçimi ve kitlesiyle bir ileti vermesi, kişisel ya 
da toplumsal duygu ve düşünceleri, ortak paylaşılan zevk ve değer yargılarını dışa 
vurabilmesi, özetle bir anlam yüklenmesi, bunu da anlatabilmesi bekleniyor. Ancak 
bunları sağladığı zaman kültürel bir değer oluşturabiliyor, yoksa sıradan bir yapı 
olmanın ötesine geçemiyor.  
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Mimarlık böylesine karmaşık bir olgu, bu nedenle onu tanımlamak kolay değil. Gio 

Ponti’nin “..mimarlık bir kristaldir..” deyişinde olduğu gibi, çok yüzlü bir elmasa 
benziyor, ne yandan bakılırsa bakılsın tek bir yüzü yok, aynı zamanda hem içini hem 
dışını gösteriyor, yüzlerinden biri ışıldarken bir başkası gölgede kalıyor, sürekli renk 
değiştiriyor.  

 
Bu denemede bu pırlantanın önemli yüzlerinden birini, yani onun yüklendiği 

simgesel özellikleri, ona yakıştırılan anlamları, verdiği ya da vermesi düşünülen 
iletileri, gerektiğinde de ne tür yöntem ve araçlardan yararlanarak bunları sağlamaya 
çalıştığını konu edinmek istiyoruz.  
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Mimarlıkta simgeler 
 
Mimarlık kültürel bir değer oluşturabilmek için simgelerden, simgesel 

anlatımlardan yararlanıyor. Bu simgeleri kendi araçlarıyla, yani yapı gereçleriyle, yapı 
öğe ve bileşenleriyle, ayrıntı ve süslemeleriyle, kullandığı taşıyıcı dizge, yarattığı 
uzamlar ve oluşturduğu biçimlerle anlatıyor. Kimi zaman da hem bunların hem de bir 
yapı ya da yapı türünün simge durumuna geldiği  gözleniyor. Bunların ne oldukları 
bilinirse o yapının vermek istediği iletiyi okumak, anlamak daha kolay oluyor.  

 

Beynin özellikleri 
 
Simgeler insan beyninin bir ürünü, onun kimi özelliklerinden kaynaklanıyorlar. 

Bunlardan biri insan beyninin büyük bir bellek gücünün olması, olayları, olguları daha 
geniş yer ve zamanlar içine yerleştirebilmesi. Bir başka özelliği algıladıklarını 
belleğindeki bilgilerle karşılaştırması ve onları tanımaya, ait oldukları kümeye 
yerleştirmeye çalışması, gerektiğinde yakıştırmalar yapması, algılamak istediğini 
algılaması. Beynin bir özelliği de soyutlama yapabilmesi, benzer olguları temel 
biçimlerine indirgeyip yeni duyumları onlarla karşılaştırması, gerekiyorsa anlatması.  

 
Bütün bunlardan dolayı zaman ve uzam (mekan) içinde algıladığı olguları 

unutmuyor, onları işliyor, gerektiğinde birleştiriyor, onlara anlamlar yükleyebiliyor, 
somut kavramlardan soyut olanlara geçebiliyor. Küçük farkları, eksiklik ve fazlalıkları 
görmezden gelip onları düzeltiyor. Beynin bu özellikleri insanın içinde bulunduğu 
çevreyi doğru bir biçimde yorumlamasını, davranışlarını bunlara uygun bir biçimde 
ayarlamasını sağlıyor.  

 

Simgeler 
 
Simge her hangi bir biçim, nesne ya da olgunun kendi ilksel işlevi dışında başka 

bir ya da daha çok anlam yüklenmesi, taşıması demek. Örneğin “ağaç” sözüğünü 
duyduğumuz, ya da bir ağacı gördüğümüz zaman beynimiz onun ne olduğunu anlıyor. 
Ama bu başta belirgin olmayan bir anlama, yani onun ne tür bir ağaç olduğu henüz 
bilinmiyor. Ancak ayrıntılar ortaya çıkmaya başlayınca onun bir elma ağacı olduğu, ya 
da yapraklarının dökülüp dökülmemiş olduğu anlaşılıyor.  
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İnsanlar ağacı başka olguları anlatmak için de kullanıyorlar. Örneğin büyümeyi, 
yemiş ya da gölge vermeyi de onunla özdeşleştirebiliyorlar. Bu canlı varlığa simgesel 
özellikler de yakıştırılmış, soyut bir olgu olan “yaşam”ı anlatmak amacıyla kullanılıyor. 
Pek çok kültürde bir “hayat ağacı” kavramı var, böylece somut olan bu varlık ile soyut 
bir kavram anlatılmaya çalışılmış, başka bir deyişle ağaca simgesel bir anlam 
yüklenmiş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu yolla üretilmiş o kadar çok simge var ki, hepsini saymak olanaksız. Dil ve yazı 

bunların en önemlileri. Sayılar, geometrik biçimler de öyle. Fiziksel ve kimyasal 
olayları onların simgeleri ve formülleri aracılığıyla anlayabiliyoruz. Trafik imlerini 
kolayca yorumlayabiliyoruz.  

 
Simgelerin amacı her hangi bir canlı, nesne ya da olguyu kısa yoldan anlatmak, 

böylece verilecek iletilerin en kısa biçimde dile getirilmesini sağlamak. Onun için de 
yaşamın pek çok kesiminde simgelerden yararlanıyoruz.  

 
Simgelerin kimi özellikleri var. Aralarında yalnızca belli bir kültüre bağlı olarak 

geliştirilenler olduğu gibi evrensel olanlar, yani tüm insanlar tarafından benzer bir 
biçimde yorumlananlar var. Çoğu kez işlevsel bir nedene dayanarak ortaya çıkıyorlar, 
somut bir şeyi anlatıyorlar, derken soyut kavramların yerine de geçmeye başlıyorlar.  

 
Simgelerin anlamı zaman içinde genişleyebiliyor. Mimarlık tarihçisi Doğan Kuban 

anıtsal bir yapıya yüklenen simgesel anlamların zaman içinde giderek genişlediğini 
anlatıyor. Buna göre İstanbul’daki önemli bir caminin kubbesi önce yalnızca 
gökkubbeyi, buna bağlı olarak İslamlıkla ilgili değerleri simgelerken, bir süre sonra 
onu ve benzerlerini gerçekleştiren Osmanlı sultanlarını, başkent İstanbul’u, hatta tüm 
Osmanlı İmparatorluğunu da simgeler bir duruma gelebiliyor. Benzer bir şey saray, 
savunma yapısı gibi önemli yapılar için de geçerli, onlar da bir kenti, hatta bir ülkeyi 
simgeleyen yapılar durumuna gelebiliyorlar.  

 
Simgeler başka simgelerle birleştiklerinde ya değişik bir anlam kazanıyorlar ya da 

taşıdıkları anlam daha güçleniyor. Ay ve yıldızın birleştiği zaman kendi başlarına 
olduklarından daha farklı bir anlam yüklenmelerinde olduğu gibi. İçine bir nokta 
konmuş olan üçgen, daire, elips gibi biçimler gözü anlatıyorlar. Daire içindeki bir kare 
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tanrısal olan (daire) ile dünyasal olanı (kare) birlikte anlatan bir simge olmuş. Benzer 
bir biçimde içinde yer aldıkları ortam da onların anlamını değiştirebiliyor, ya 
zayıflatıyor ya da güçlendiriyor. Kırmızı bir arka plan üstündeki bir hilal güçlü bir simge 
olan bayrak gibi algılanırken aynı görüntü mavi bir arka plan üstünde o etkisini 
yitiriyor, değişik bir anlam yükleniyor. Başka bir deyişle, simgelerin ne tür bir bağlam 
içinde yer aldığı da önem taşıyor.  

 
Simgesel anlatımların bir özelliği de bunların bir yerde ortaya çıkmasından sonra 

oldukça hızlı bir biçimde yayılmaları ve farklı kültürlerde de kullanılmaları. Bu 
yaygınlaşma çoğu kez bir moda olarak ortaya çıkıyor, biçimsel bir yenilik, değişiklik 
olarak benimseniyor. Egemen bir kültürün simgelerine öykünme buna neden olan bir 
etken. Bu biçimler benimsendikleri kültürlerin toplumsal, düşünsel, duygusal yapısıyla 
uyum içindelerse, ilk ortaya çıktıkları yerlerdeki anlamlarını ya baştan itibaren 
koruyorlar, ya da onlara daha sonra simgesel anlamlar yükleniyor.  

 
Doğal olarak simgelerin zaman içinde aşınıp içlerinin boşaldığı, anlamlarını 

yitirdiği de oluyor. Benzer bir biçimde eski, unutulmuş bir simgenin yeniden 
canlandırılıp değişik bir içerikle kullanıldığına da raslanıyor. Bunun en iyi örneği pek 
çok kültürde eskiden beri kullanılmış olan gamalı haçın Almanya’da Nasyonal 
Sosyalistlerin simgesi durumuna getirilmesi. Eskiyip anlamını yitirmiş kimi simgelerin 
ise yalnızca bir biçim olarak sürdürüldüğüne de raslanıyor.  

 
Mimarlık daha önce değindiğimiz kimi özellikleriyle üç boyutlu biçimler oluşturuyor. 

Bunlar da kimi zaman tek başına, kimi zaman da birlikte simgesel anlamlar 
yüklenebiliyor, bir anlatım aracı olabiliyor, bir ileti verebiliyorlar. Bu geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de sürüyor. Başka bir deyişle bir yapı gereci, bir yapım yöntemi, bir 
mimarlık öğesi ya da bileşeni, bir işlev, bir uzam (mekan), göğe vuran bir karaltı 
(silüet), hatta bir renk kullanımı, bir düzenleme türü ya da tasarım ilkesi göründüğü 
işlevinin dışında bir anlam yüklenebiliyor. Bunu mimarlığın anlatım dili olarak 
nitelendirmek de olası.  
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Biçim 
 
Mimarlık biçimlerle uğraşan, ortaya biçimler koyan bir yaratı alanı. Onun için 

biçimler onu ilgilendiriyor. Biçimler ise simgesel anlamlar yüklenmeye ve bunları 
iletmeye yatkın görüntüler oluşturuyorlar. Mimarlık onları bu yönleriyle kullanmış ve 
kullanıyor. Bu nedenle mimarlıkta anlam ve anlatımlar üstünde dururken biçimlere 
kısa da olsa değinmek kaçınılmaz bir durum.  

 
Biçimleri daha çok görme duyumuzla algılıyor ve yorumluyoruz. Onların kimi 

özellikleri var, en önemlisi bir anlam yüklenebilmeleri. Bir bölümü belli bir kültüre özgü, 
yalnızca o kültür tarafından öyle yorumlanan anlamlar taşırken bir bölümü bütün 
kültürler tarafından anlaşılıp benzer biçimde yorumlanabiliyor. Başka bir deyişle, kimi 
biçimler yalnızca belli kişiler üstünde davranışbilimsel (psikolojik) bir etki uyandırırken 
kimi biçimler herkesi aynı doğrultuda etkileyebiliyor.  

 
Alman davranışbilimcisi Wolfgang Köhler’in 1929’da yaptığı bir deney var. Burada 

deneklere kağıda çizilmiş iki biçim gösterilerek bunlardan birinin “takete”, ötekinin de 
“maluma” adını taşıdığı söyleniyor. Sonra da onlara her hangi bir anlamı olmayan bu 
sözcüklerden hangisinin hangi şekle ait olabileceği soruluyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlginç bir biçimde deneklerin büyük bir çoğunluğu birinci şeklin takete, ikincinin de 

maluma olduğunu söylemiş. Daha ilerde bu deney değişik kültürlerden gelen denekler 
üstünde de yapılmış, gene aynı sonuç alınmış. Bundan da kimi biçimlerin bireyler 
üstünde benzer etkiler yaptığı, onlarda aynı duyguları uyandırabileceği sonucu 
çıkıyor.  

 
Buna karşılık aşağıdaki uçları sivri bir elipse benzeyen şekil geçimini balıkçılıkla 

sağlayan ya da savunma silahı olarak kalkan kullanan ilkel insanlar tarafından bir 
kayık ya da kalkan olarak yorumlanabilirken, yanındaki şekil ancak onu öyle yapıp 
kullanan kültürlere bağlı kişiler tarafından kalp olarak nitelendirilebiliyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Maluma_und_Takete.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Maluma_und_Takete.jpg
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Gene bu şekillerden birincisinin bir top olduğunu söylemek bizim kültürümüzde 
kimsenin aklına gelmeyecekken, Amerikan ayaktopu (futbolu) olan ragbiyi tanıyanlar 
tarafından top olarak algılanabiliyor. Uzun sözün kısası, biçimlerin bir bölümü değişik 
kültürlerde benzer çağrışımlara yol açarken bir bölümü bunu sağlayamayabiliyor.  

 
Biçimlerin konumuz açısından önem taşıyan bir başka özelliği de sanki onların bir 

kendilerini koruma eğilimleri varmış gibi gözükmesi. Geometrik olanlar gibi güçlü 
biçimler kendi temel şekillerinin değiştirilmesine kolay kolay izin vermiyor, sürekli ona 
dönüşmek istiyorlar. Kareye yakın bir şekil böyle kalmak istemiyor, kare olmak için 
diretiyor. Ya da bu tür biçimler yanlarına başka, özellikle de belirgin olmayan şekillerin 
getirilmesini kabul etmiyorlar. Bu da biçimler arasında baskın olan ya da olmayan 
biçiminde bir ayrım yapılabileceğini gösteriyor.  

 
Doğal olarak biçimler böyle davranmıyor. Bu, beynimizin özellikleri nedeniyle 

bilincinde olmadan bizim yaptığımız bir şey. Bunun iki nedeni var gibi gözüküyor. 
Bunlardan birincisi beynimizin algıladığı şekilleri onların en yalın, en temel biçimlerine 
indirgeme eğilimi. İkincisi de güzelduyusal (estetik) beğenimiz. Örneğin bir kenarı kısa 
bir altıgenin eşkenar bir altıgene dönüşmesi, ya da dar açılı bir üçgeni eşkenar bir 
üçgen yapma isteğini duyan biziz.  

 
Çeşitli biçimler var. En önemlileri geometrik olanlar. Bunlar düzenli oluşları, kimi 

zaman bakışık oluşları nedeniyle çok eskiden beri ilgi çekmişler, simgesel anlamlarla 
yüklenmişler. Değişik kültürlerin geometrik süsleme öğelerini incelemiş olan Slavik V. 
Jablan bu olguya değindikten sonra örnekler veriyor. Noktayı en eski öğe, başlangıç, 
çekirdek olarak niteliyor, onun sayı simgesi, başlamayı (tohumu) ve bitişi (toz 
zerresini) anlattığını, maddenin en küçük parçası olan atomu simgelediğini söylüyor.  

 
Noktayı çizgi izliyor. Çizginin yatay ya da düşey olması değişik yorumlara yol 

açabiliyor. Düşey çizgi yaşam, sağlık, etkinlik, kesinlik, dayanıklılık, erkeklik ile 
özdeşleştirilir, yukarı yönelen ruhun, koşan bir insanın, haklı ve güçlü olmanın simgesi 
olarak benimsenirken yatay çizgi bunların karşıtı olan  yeryüzünün, edilginliğin, 
kadınlığın, dinlenme durumu ya da ölümün, maddesel ve dünyaya bağlı oluşun 
simgesi olarak yorumlanmış.  

 
Eğik çizgiler bir geçiş durumunu gösteriyor, devingenliği belirtiyorlar. Eğri çizgiler 

de konumlarına göre girinti ve çıkıntıları, dağları, denizleri simgelerken kayganlığı, 
belirginsizliği, devingenliği de anlatabiliyorlar. İki S eğrisinin birleşmesinden oluşan 8 
ise başı ve sonu olmayan bir şekil olarak sonsuzluğu simgelemiş (∞).  

 
Çizgilerin birbirini dik olarak kesecek biçimde düzenlenmesi en eski ve yaygın 

imlerden birini oluşturuyor. Yatay ve düşey karşıtlıklarını içerdiğinden tanrı ya da 
dünyanın, tinsel (ruhsal) ile tensel (bedensel) olanın, yaşam  ile ölümün, erkek ve 
dişinin simgeleri gibi görülmüş. Dört ana yönü ve bunların kesişme noktalarını 
gösteriyor. Pek çok çeşitlemeleri ile hemen her kültür tarafından kullanılmış.  

 
Temel geometrik biçimlerin ilki olan üçgen üç sayısıyla anlatılan nesne ve 

olguların simgesi olmuş. Köşeleri dışa baktığı için saldırganlığı belirtiyor. Tabanı 
üstünde yukarı bakan köşesiyle kadınsı bir anlam yüklenebiliyor, bir köşesi üstünde 
duracak biçimde düzenlediğinde ise omuzları anımsatarak erkeksi anlamlar 
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taşıyabiliyor, ama bunun tam tersi anlamlar da alabiliyor. Mimarlık açısından direnci, 
dayanıklılığı, en yalın yapı örtüsü olan çatıyı belirtiyor.  

 
Kare külteselliğin, güçlü barışın, değişmezliğin simgesi olmuş. Tabanı üstünde 

sıkıca yere oturuyor. Her kenarı aynı, dört mevsim, dört ana yön, cennetin dört ırmağı, 
dört mevsim, dört rüzgar, gibi dört sayısı ile anlatılan nesne ve olguları çağrıştırıyor. 
Köşesi üstüne yerleştirildiği zaman ise devingenlik, belirginsizlik gibi anlamlar 
yüklenebiliyor. Mimarlık açısından bir odayı, bir yapıyı belirtiyor, kapalı bir uzamı, 
sınırlı bir alanı, sağlamlığı, korunma olanağı sağlayışı anlatabiliyor.  

 
Daire, kare ve üçgenle birlikte en eski imlerden biri. Her yönden aynı, başı ve 

sonu olmayan tek bir çizgiyle gösteriliyor, böyle oluşuyla sonsuzluğun, yetkinliğin, 
dolayısıyla da Tanrı’nın, tanrısallığın simgesi sayılmış. Yuvarlak biçimiyle de aynı 
zamanda güneşi, evreni, dünyayı ve gezegenleri anlatıyor, arılığı, kucaklayışı, 
toplumu simgeleyebiliyor. Mimarlık açısından insanların ürettiği en eski barınakları, 
özelliği olan bir uzamı simgeleyebiliyor. Her yöne karşı kapalılığı, dirençli bir korunağı 
belirtebiliyor.  

 
Beşgen kendine özgü ışınsal bakışımı ile daha değişik bir konumda. O da beş 

duyu gibi beş sayısıyla anlatılan şeylerin simgesi olarak kullanılabiliyor,. Ondan 
türetilen beş köşeli yıldız da yaygın bir simge olarak kullanılmış. Bir köşesi üstte olup 
alttaki iki köşesi üstünde duruyormuş gibi gözüktüğünde ona olumlu nitelikler 
yakıştırılmış. Buna karşılık tek köşesi üstünde duruyormuş gibi gözüktüğünde 
olumsuz anlamlar yüklenmiş. Biçimi gereği yıldızlarla, gökyüzüyle özdeşleştirmiş. Pek 
çok bayrakta içi dolu ya da boş olarak kullanılıyor. Doğadaki güçleri simgelediği de 
oluyor.  

 
Kareden daireye geçişin ara aşamalarını oluşturan altıgen, sekizgen gibi düzgün 

çok kenarlı geometrik biçimler de yerine göre bunların birinden birine yakın anlamlar 
yüklenmiş olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Altıgen iki üçgenin, sekizgen iki karenin üst 
üste gelmesiyle oluşuyor. Onlara da değişik simgesel anlamlar yüklenmiş.  

 
Eşkenar üçgen, kare ve eşkenar altıgenler yan yana getirildiklerinde üst üste 

bindirilme ya da parçalanmaları gerekmeden bir yüzeyi boşluk bırakmaksızın 
örtebilme özelliğine sahipler. Başka bir deyişle onlarla üçgen, kare ya da altıgen 
biçimli ızgaralar (ya da ağlar, döşemeler, karolajlar) kurma olanağı var.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eşkenar (ya da düzgün) beşgenlerle bunu yapma olanağı yok ama düzgün 

olmayan kimi beşgenler de bir yüzeyi boşluksuz örtebiliyor. Başta dikdörtgen olmak 
üzere bütün dörtgenler ızgara oluşturma özelliğini taşıyorlar. Belli kolaylıklar 
sağladığından ızgaraları yapı ya da kent düzenlemelerinde bir tasarım ya da planlama 
ilkesi olarak kullanma olanağı var. Ayrıca süslemelere de temel oluşturabiliyorlar.  
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Düzgün geometrik biçimlerin karışık olarak kullanılması da 

bir yüzeyi kaplayacak örüntüler oluşturabiliyor. Bunlar onları ilk 
olarak incelemiş olan Arşimed’in adıyla anılıyorlar. Bu tür 
düzenlemeler başta İslam kültürünü benimseyen ülkelerin 
mimarlığı olmak üzere çeşitli kültürler tarafından süslemeci 
amaçlarla kullanmışlar. 

 
Mimarlıkta iki boyutlu geometrik biçimler kullanıldığı kadar 

onlardan türeyen üç boyutlu biçimler de kullanılıyor, dolayısıyla 
simgesel anlamlar yüklenebildikleri gibi bunları iletme amacına 
da hizmet edebiliyorlar.  

 
Piramit ve çeşitli türevleri bunlardan biri. Dayanıklı ve koruyucu bir çatıyı 

simgeleyebildiği kadar katı bir toplumsal düzeni de anlatabiliyor. Sivri ucu göğe, 
tanrıların katına yükselişi belirtiyor, tepeler ya da dağlarla özdeşleştiriliyor. Küp ve 
dikdörtgenler prizması dayanıklılığı, koruyuculuğu, kapalı oluşu olduğu kadar taş, 
tuğla gibi yapı gereçleriyle kapı, pencere gibi yapı öğelerini simgelemek, iç uzamları, 
dış kitleleri belirtmek için kullanılıyor.  

 
Daireye dayanan küre hemen her kültürde en yetkin biçim olarak kabul edilmiş. 

Yarım küre kubbe oluşturarak koruyucu bir örtüyü anlatıyor. Sütunlarda kullanılan 
silindir sağlamlığın, dayanıklılığın simgesi olmuş. Kulelerde kullanıldığı zaman yukarı 
yükselişi anlatıyor. Tonozlar yarım silindirlere dayanıyor. Dairesel piramit olarak 
görülebilecek koni de ilkel bir barınak türü olan çadırla özdeşleştirilmiş, yapıları bitiren 
bir öğe olarak görülmüş.  

 
Yapı sanatı iki ve üç boyutlu geometrik biçimleri kimi zaman tek başına kimi 

zaman birbirleriyle birleştirerek kullanıyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle bunlara 
zamanla elips, parabol, hiperbol gibi yenileri de katılmış. Sarmal ise eskiden beri her 
kültürde kullanılan bir biçim. Yaşamın bir noktadan başlayarak gelişmesini 
çağrıştırdığı için büyümeyi anlatıyor, kıvrılarak yükselmeyi belirtiyor, güneşin ve yılın 
simgesi sayılmış, devingenliği, değişimi belirttiği de oluyor. İç içe geçmiş ters 
yönlerdeki iki sarmal da genellikle yetkinliği simgeleyen bir şekil olarak algılanmış.  

 
 
 
 
 
 
 
Düzgün çokyüzlüleri de unutmamak gerek. Bu geometrik 

biçimlerin varlığı eski çağlardan beri biliniyor, hem Pisagor’un 
öğretisinde yer almış, hem de Öklid tarafından incelenmişler. Ama 
daha çok Platon’un (Eflatun’un) adıyla, yani “Platonik cisimler” olarak 
anılıyorlar.  

 
Çokyüzlüler arasında en kullanışlı olanlar küp ile dikdörtgenler prizması. Bunlarla 

en tutumlu gereç ve emek harcamasıyla çeşitli yapı birimleri oluşturma olanağı var. 
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Ayrıca arada boşluk bırakmadan benzer birimlerle yüz yüze bitişebiliyor, daha değişik 
ve karmaşık şekiller oluşturabiliyorlar.  

 
İki ya da üç boyutlu geometrik biçimler değiştirilmeden kullanılabildikleri gibi 

üstlerinde çeşitli değişiklikler yapılarak da kullanılıyorlar. Ekleme ve çıkarmalar temel 
biçimin yanlarına, üstüne ve altına, kenarlarına ve köşelerine uygulanabiliyor. Temel 
biçimi bölmek de bir başka yol. Ayrıca bu biçimler kullanılırken döndürme, eğme, 
onları birbirleriyle belli bir açı yapacak biçimde yerleştirme gibi işlemler de 
yapılabiliyor.  

 
Düzenli ya da düzensiz, iki ya da üç boyutlu, simgesel anlamlarla yüklü ya da 

değil, geometrik biçimler her çağda insanların ilgisini çekmiş. Mimarlar, sanatçılar ve 
bilim adamları tarafından incelenip çeşitli amaçlar için kullanılmışlar, bu günümüzde 
de sürüyor. Aşağıda mimarlıkta kullanılan geometrik şekillerin bir bölümü yer alıyor 
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Renk 
 
Mimarlık biçimler yaratıyor demiştik. Bu biçimlerin yüzleri ışığı yansıtıyor, biz de 

onları iki özelliğiyle algılıyoruz: Dokuları ve renkleri. Doğal olarak bu özellikler de 
simgesel anlamlar yüklenebiliyor, simgesel anlamları iletmek amacıyla 
kullanılabiliyorlar. Eskiden beri de öyle yapılmış.  

 
Renklerin fizyolojik ve psikolojik etkileriyle insanların duygu 

durumlarını, davranışlarını yönlendirebileceği biliniyor. Örneğin 
kırmızı kan basıncını (tansiyonu) yükselten, nabız atışı ile 
solunumun hızlanmasına yol açan bir renk. Buna karşılık mavinin 
sinir sistemini gevşetici, kan basıncını düşürücü, nabız atışı ile 
nefes almayı yavaşlatıcı bir etkisi var. Bu nedenlerle bar, pavyon, 
diskotek gibi yerlerde kırmızı yeğlenirken hastane, huzurevi gibi 
yerlerde mavi tonları seçiliyor.  

 
Sarı da da kırmızı gibi kimi vücut işlevlerini harekete geçiriyor ama etkisi daha az 

sürüyor. Yatıştırıcı ve dinlendirici bir yanı var ama değişiklik isteği de uyandırabiliyor. 
Mavi gökyüzünü, denizleri çağrıştırırken yeşil doğayla, 
büyümeyle özdeşleştirilmiş. Günümüzde çevre dostu, 
sürdürülebilir yapı etkinliklerini anlatmak için de kullanılıyor. 
Kahverengi, bej ve tonları toprağı akla getiriyor, bu da kimi 
zaman bir huzursuzluk yaratıyor. Ayak üstü bir şeyler 
atıştırmaya yarayan yemek yerleri insanlarda bir uzamda çok 
fazla kalmama duygusu uyandırdığını keşfettikleri bu renkleri 
yeğleyerek müşteri dolaşımını hızlandırıyorlar.  

 
Renklere simgesel anlamlar yüklemenin kültürden kültüre farklı olabileceği 

gözleniyor. Örneğin Batı kültürlerinde beyaz mutluluğu, barışı simgeleyen bir renk 
olmuş, siyah ise üzüntü, yas gibi kavramları anlatıyor. Uzak Doğu kültürlerinde ise bu 
tam tersi bir biçimde karşımıza çıkıyor. Yani renklerin algılanıp yorumlanması da 
kültürden kültüre değişebiliyor. Bu nedenle renklere simgesel anlamlar yüklerken ya 
da o doğrultuda yorum yaparken dikkatli olmak gerekiyor.   

 
Temel (ya da ana) renkler birbirleriyle 

karıştırıldığında ikincil (ya da ara) renkler ortaya 
çıkıyor. Birden çok rengin bir arada kullanıldığı da 
oluyor. Jonathan Poore mimarlıkta renk kullanımının 
öneminden söz ederken bunun, “..1. Uzamlara 
duygusal bir etki katmak ya da özel bir hava vermek, 
2. Dikkatleri bir noktaya toplamak ya da çeşitli 
noktalara dağıtmak, 3. Uzamların daha büyük ya da 
küçükmüş gibi algılanmasını sağlamak, 4. Uzamları 
tanımlamak ve parçalara bölmek, 5. Uzamları 
bütünleştirmek ve birleştirmek..”, gibi işlevleri 
olabileceğini anlatıyor.  
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Benzer biçimde renkler işlevlerin birbirinden ayrılmasında, farklı yapı kütlelerinin 
vurgulanmasında da kullanılabiliyor. Ya da tersine, bir bütünlük, uyumluluk duygusu 
sağlamak gibi bir işe yarayabiliyorlar. Doğal olarak biçimler renklerle birlikte de 
kullanılabiliyorlar, bu da onlara yüklenen anlamların değişmesine yol açabiliyor.  

 
İkili, üçlü ya da çoklu biçimde kullanılabilen renklerle uyum ya da zıtlıklar 

oluşturmak olası. Ayrıca onların şekillerle özdeşleştirildiği de oluyor. Buna göre kırmızı 
kare, mavi daire, sarı da üçgen olarak yorumlanıyor, her hangi bir düzenlemede bu 
renklerin bu geometrik şekillere yakıştığı düşünülüyor.   

 
Yapılarda yapı gereçleri kendi doğal renkleriyle ya da üstlerine getirilen çeşitli 

kaplama ve boyaların verdiği renklerle yapıların hem içinde hem de dışında 
kullanılıyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aşağıdaki tablo çeşitli renklerin ne tür anlamlar yüklenebileceğini gösteriyor.  
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Kırmızı: Heyecan, enerji, tutku, sevgi, istek, hız, güç, erke, sıcaklık, saldırganlık, tehlike, 
ateş, kan, savaş, şidded, yoğun duygusallık 
    
 
Pembe: Aşk, romantizm, heyecan 
 
 
Bej, fil dişi: Birleşme, sessizlik, hoşluk, sakinlik, yalınlık 
 
 
 
Sarı: Sevinç, ihanet, iyimserlik, idealizm, düş gücü, umut, gün ışığı, yaz, altın, düşün 
(felsefe), dürüst olmama, korkaklık, kıskançlık, açgözlülük, aldatma, hastalık, tehlike 
 
 
Mavi: Barış, sakinlik, soğukluk, durgunluk, direnç, uyum, birlik, bütünlük, güven, gerçek, 
temizlik, düzenlilik, sadıklık, gökyüzü, su, teknoloji, hüzün, iştah kapatıcılık  
 
 
 
Turkuaz: Sakinlik, su, çekicilik 
 
 
 
Mor: Saltanat, soyluluk, törensellik, esrarengizlik, dönüşüm, bilgelik, aydınlanış, zalimlik, 
kibir, yas 
 
 
Lavanta çiçeği: Dişilik, incelik, kibarlık 
 
Turuncu: Enerji, denge, coşku, sıcaklık, heyecan vericilik, titreşim, genişleme, göze 
çarpıcılık, dikkat çekme 
 
Yeşil: Doğa, çevre, sağlık, iyi şans, yenileşme, gençlik, bahar, eli açıklık, üretkenlik, 
kıskançlık, deneyimsizlik, gıpta, talihsizlik, dinçlik. Yeşil İslamlığı da simgeleyen bir renk 
olmuş, günümüzde doğal çevreye duyarlılığı simgeliyor 
 
Kahverengi: Yeryüzü, toprak, kararlılık, ocak, ev, açık hava, güvenilirlik, rahatlık, 
dayanıklılık, yalınlık  
 
Gri: Güvenilirlik, güvence, zeka, temkinli olma, alçak gönüllülük, oturaklılık, olgunluk, 
katılık, tutuculuk, kullanışlılık, yaşlılık, üzüntü, sıkıcılık. Gümüş rengi: Sakinlik 
 
 
Beyaz: Saygı, saflık, doğum, yalınlık, temizlik, barış, alçak gönüllülük, hassaslık, saflık, 
gençlik, kış, kar, kısırlık, evlenme (Batı kültürlerinde), ölüm (Doğu kültürlerinde), 
soğukluk, yansızlık, nesnellik. Beyaz bayrak: Teslim olma 
 
 
Siyah: Güç, cinsellik, karmaşıklık, biçimcilik, incelik, varsıllık, esrarengizlik, korku, 
kötülük, üzüntü, mutsuzluk, derinlik, biçem (stil), pişmanlık, kızgınlık, anonimlik, yer altı, 
yas, ölüm (Batı kültürlerinde) 
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Doku 
 
Yapıların görünümünü, dolayısıyla da verecekleri iletiyi etkileyen bir başka olgu da 

doku. Bir yapıdaki yüzeyler kullanılan yapı gereçlerine bağlı olarak çeşitlilik gösteriyor. 
Örneğin yüzeyler ince işlenmeden bırakılırsa ışığı kıran, gölge-ışık oyunları yaratan 
pürüzlü bir doku veriyorlar. Hatta kimi yüzeylerin bu amaçla özel olarak kaba işlendiği 
bile oluyor. Öte yandan çok ince işlenerek düzleştirilen, hatta parlatılan yüzeyler ışığı, 
kimi zaman da görüntüyü bağdaşık (homojen) biçimde yansıtan bir dokuya sahip 
oluyorlar. 

  
Mimarlıkta bu iki uç arasında kalan çok sayıda doku çeşitlemesi kullanılıyor. 

Örneğin sıva gibi bir gereç kaba, hatta pürüzlü bir doku içerecek biçimde 
işlenebileceği gibi, ince bir doku veren, hatta neredeyse hiç bir doku özelliği 
göstermeyecek bir biçimde de uygulanabiliyor.  

 
Mozaiklerle ilginç dokular oluşturulabiliyor. Taş ya da tuğla gibi görece büyük 

parçalardan oluşan yapı gereçleriyle düzenlenen yüzeylerin de kendine özgü dokuları 
oluyor. Bunların değişik biçimlerde örülmesi özel bir etki uyandıran yüzeyler veriyor. 
Giderek bu yapı gereçleriyle dokunun ötesine geçen örüntüler yaratmak, bunları da 
süslemeci amaçlarla kullanmak olası.  

 
Dokunun etkisi algılanan yüzeyin özellikleriyle algılama uzaklığına bağlı. Uzaktan 

düzmüş gibi görünen bir yüzeyin daha yakından oldukça pürüzlü olduğu görülebiliyor. 
Doğal olarak doku dokunma duyusuna da seslenebiliyor. Ayrıca çeşitli yüzeyler sesi 
farklı bir biçimde yansıttıkları için işitme duyusunu da etkileyebiliyorlar. Bu nedenle 
doku ışık olduğu kadar ses denetimi sağlamak amacıyla da kullanılabiliyor. Düz 
yüzeyler sesi daha iyi yansıtırken dalgaların kırılmasına neden olan pürüzlü yüzeyler 
sesi yutuyorlar.  

 
Doku oluşturmanın çeşitli yolları var. Noktasal öğelerle olduğu kadar çizgisel 

öğelerle de yapılabiliyor. Küçük parçalar kullanılırsa yamamadan söz ediliyor. Doku 
yaratmak için lekelerin, soyut ya da somut figürlerin, harf ve yazının kullanıldığı da 
oluyor.  
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Öteki simgeler 
 

Bitkiler 
 
Daha önce ağaç örneğinde değindiğimiz gibi, bitkiler 

simgesel anlam yüklenen canlı varlıkların başında geliyor. Genel 
olarak doğayı, yaşamı, simgeledikleri gibi değişik türleri de farklı 
anlamlar taşıyabiliyor. Bulundukları yerlere göre çeşitli kültürler 
onlara değişik anlamlar yakıştırmışlar. Bunların bir bölümü de 
mimarlık yapıtlarına yansımış.  

 
Örneğin meşe, karaağaç gibi türler sağlamlıkla, dirençle 

özdeşleştirilmiş. Yemiş verenler bereketi, verimliliği olduğu kadar 
mutluluğu, yeniden doğuşu, ölümsüzlüğü anlatmak için de 
kullanılmış. Akçaağaç dengeyi, palmiye ve zeytin barışı, çam 
yaratıcılığı simgelerken selvi ölümü anlatır olmuş.  

 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeniçerilerin bir 

yılbaşı (noel) ağacı gibi ahşaptan yapıp çeşitli yemişlerle 
donattıkları tören süslemeleri bulunuyor. Ankara’daki Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinin yerleşkesinde yer alan ağaç 
biçimindeki bir anıt da çeşitli dallarıyla bilimi simgelemek 
amacıyla yapılmış. 1966’da yapılan anıtın tasarımı Tamer 
Başoğlu’na ait.  

 
Çiçekler güzelduyusal (estetik) özellikleriyle öne 

çıkıyorlar, o tür anlamlar yüklenmişler, mimarlıkta da 
süslemeci amaçlarla kullanılmışlar. Papatya hemen 
hemen her kültürde saflığın simgesi olmuş. Krizantem 
Japonya’da uzun yaşamı anlatırken yasemin Hindu 
kültüründe sevgi simgesi olarak benimsenmiş. Nilüfer gibi 
sabahları açıp akşamları kapanan çiçekler yaratılışı, 
yeniden doğuşu anlatmışlar. Orkide yetkinlik simgesi 
sayılmış. Gül gibi değişik renkleri olan çiçekler de 
renklerine göre saflığı (beyaz) ya da aşkı, tutkuyu (kırmızı) 
belirten anlamlar yüklenmişler.  

 

Hayvanlar 
 
Doğal olarak hayvanlara da simgesel anlamlar yakıştırılmış, yapı sanatında 

kullanılmışlar. Aslan, kaplan, ayı, kartal gibi yırtıcı hayvanlar hemen hemen her 
kültürde gücü, erkeyi (otoriteyi) simgelemişler, onlara koruyucu özellikler yakıştırılmış 
ama geyik, at, boğa, fil gibi hayvanların da benzer amaçlarla kullanıldığı görülüyor, 
hatta bir bölümü kutsal sayılmış. Kuşlar özgürlüğü, devingenliği çağrıştırmış. Yılan 
gibi hem sağaltmayı hem ölümü simgeleyenler de var.  
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Gök cisimleri 
 
Gök cisimleri çok eski çağlardan beri insanların ilgisini çekmiş. Onları, duruş ve 

kümelenişlerini, devinimlerini gözlemişler, bunları öteki doğal olaylarla 
ilişkilendirmişler. Gece ve gündüzden daha uzun olan ay, yıl, mevsimler gibi zamana, 
kuzey-güney-doğu-batı gibi yönlere ilişkin kavramlar bu gözlemlerin sonunda ortaya 
çıkmış. Isı ve ışık verdiklerinden, erişilemeyecek kadar yüksekte olmalarından, 
gökyüzünde asılıymış gibi gözükmelerinden dolayı onlara tanrısal özellikler 
yakıştırılmış, adlar verilmiş. Biçimlerine simgesel anlamlar yüklenmiş. Tek tek ya da 
birlikte pek çok arma ve bayrakta onların kullanıldığı görülüyor. Kimi zaman da 
mimarlık yapıtlarına yansıtılmışlar.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitmiş mimarlık ürünleri, yani yapılar da anlam taşıyor, kimi parçaları ya da bütünü 

simgesel anlamlar yüklenerek bunları iletiyorlar. Yapı sanatçıları da kendi kültürlerine 
özgü simgeleri yorumlayıp kullanarak tasarımlarını, yapılarını oluşturuyorlar. 
Simgelere ilişkin bu kısa bilgilerden sonra artık mimarlığa, ona yüklenen ya da 
yakıştırılan anlamlara, bunları nasıl anlattığına, onlarla ne tür iletiler verdiği ya da 
verebileceği konularına geçebiliriz.  
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Yapıların yeri, yönlenişi 
 
İnsanlar daha baştan, yani bir yapının yerini seçerken bile buna bir anlam 

yüklemeye çalışmışlar. Eski çağlarda tapınakların gelişigüzel yapılmadığı, yerlerinin 
seçiminde kimi zaman oldukça ayrıntılı simgesel özellikler arandığı biliniyor. Dinsel 
yapılar kutsal oldukları varsayılan, ya da kimi kutsal olma koşullarını yerine getirdiği 
düşünülen yerlerde kuruluyorlar, bu yerlerin belirlenmesi için ayrıntılı incelemeler, 
değerlendirmeler yapılıyor.  

 
 Vincent Scully, Eski Yunan tiyatrolarının yapılacağı 

yerlerin oldukça titizlikle seçildiğini, izleyici bölümünün aynı 
zamanda karşıdaki doğal güzellikleri görecek biçimde bir 
yamaca yerleştirildiğini anlatıyor. Tiyatro dinsel bir tören olarak 
başlamış, yılın belli bir döneminde belli bir süre için içinde 
toplanılan bir yapı.   

 
Benzer bir yer seçimine kimi camilerde de raslanıyor. 

Bunun örneklerinden biri İstanbul’daki Eyüp Sultan Camisi. 
Hz. Muhammed’in bayraktarı Eba Eyyüb’ül- Ensari Halid 
bin Zeyd, Emeviler dönemindeki bir İstanbul kuşatmasında 
şehit olmuş, gömütünün yeri bilinmiyor. 2. Mehmet’in (Fatih) 
İstanbul’u kuşattığı günlerde öğretmeni Akşemsettin 
gördüğü bir düşü yorumlayarak onun bugün türbesinin 
bulunduğu yerde şehit olduğu ve aynı yere gömüldüğü 
kanısına varıyor, İstanbul alındıktan sonra da burada onun 
adına bir cami ile türbe yapılıyor. Bu yerin uğurlu sayılması 
bütün Osmanlı İmparatorluğu döneminde sürmüş, tahta 
çıkan padişahlar bu camiyi ziyaret etmeyi bir gelenek 
durumuna getirmişler. Bugün de bu eğilimin sürdüğü 
gözleniyor.  

 
Kimi zaman olağandışı bir olay böyle bir seçime yol açabiliyor. Mekke’deki Kabe 

ya da Kudüs’deki Kubbet-üs Sahra büyük bir olasılıkla birer gök taşı olan kutsal 
kayaların çevresinde yapılmışlar. Kimi zaman da seçilen yapı yerinin kutsallık 
koşullarına uygunluğundan çok o yapının anlatımını güçlendirmeye elverişli olup 
olmaması önem taşımış. Örneğin İstanbul’daki bütün selatin camileri, yani padişah ve 
ailesi tarafından yaptırılan camiler, tepelerin üstüne yer alıyorlar. Bunun nedeni bu 
konumların onların anlatım gücünü yükseltici etkisinin olması. Bu yapılar göğe vuran 
karaltılarıyla (silüetleriyle) gerçekten güçlü bir etki yaratıyorlar.  
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Eski Yunan tapınaklarının kutsal kaya anlamına gelen 
“akropolis” adlı tepeler üstünde yapılması da aynı nedene 
dayanıyor. Kimi zaman bu amaçla düz bir arazi üstünde yapay 
tepeler oluşturulduğu bile oluyor. Pek çok kültürün tapınakları böyle 
tepeler üstüne kurulmuş.  

 
Yapıların yönlenişi de simgesel anlamlar 

yüklenebiliyor. İngiltere’de tarih öncesi dönemlerden 
kalan kalıntılar var, Stonehenge adıyla bilinen bu 
kalıntıların ne olduğu tam bilinmemekle birlikte onun 
kutsal sayılan bir yapıya, belki de bir tapınağa ait 
olabileceği düşünülüyor. Çevresi uzun bir süre gömüt 
alanı olarak kullanılmış. Bu yapının ilginç yanı girişinden 
geçip mihrap olduğu düşünülen taş üstündeki ekseninin 

yaz dönencesindeki (yani 21 Haziran günündeki) gündoğumuna doğru yerleştirilmiş 
olması. İrlanda’da da aşağı yukarı aynı dönemden 
kaldığı düşünülen benzer bir gömüt yapısı 
bulunuyor, adı Newgrange. Onun özelliği ise 
kapısının kış dönencesindeki (yani 21 Aralık 
günündeki) gündoğumuna bakıyor olması. Başka 
yerlerde de bu yapılara benzer kalıntılar bulunmuş. 
Anlaşılıyor ki, çok eski dönemlerden beri 
önemsenen yapılar yönlendirilişleriyle de bir takım 
anlamlar taşımışlar.  

 
Camilerin mihrap duvarları kıbleye, yani Mekke’deki Kabe’ye yönelik oluyor. 

Hıristiyanlar İsa’yı güneşle özdeşleştirirlermiş, onun vucudunu simgeleyen kiliselerin 
absidleri de doğuya bakıyor. Çin’deki yapılar genellikle güneye bakacak biçimde 
yapılıyor. Kuzey bu ülkede hem soğuk rüzgarların, hem de yağmacı kavimlerin geldiği 
yön, onun için seçim nedeni değil. Bu neredeyse kutsal bir kural gibi uygulanmış. 
Güney yönü bu ülkede öylesine önemli ki, tıpkı Batı kültürlerinin kuzeyi gösteren 
pusulaları gibi onlar da bu yönü belirleyen ve adı “güneyi gösteren araba” olan bir 
aygıt yapmışlar.  

 
Mimarlık kuramına ilişkin en eski 

Batılı kaynağın yazarı Romalı Vitruvius, 
Eski Yunan tapınaklarında tanrı 
yontusunun batıya, onun önündeki 
sunağa armağan getirenlerin de doğuya 
doğru bakmaları gerektiğini anlatıyor. 
Yöneliş kent düzenlemelerinde de önem 
taşıyabiliyor. ABD’deki kimi kentlerin yol 
ağı yeryüzü üstünde olduğu varsayılan 
enlem ve boylam çizgilerine koşut olacak 
biçimde düzenlenmiş.  
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Yönlendirmeye yalnız dinsel yapılarda raslanmıyor. 13. yy’da İtalya’nın Apulia 
bölgesinde yapılmış olan  Castel Del Monte (Tepedeki kale ya da şato) adlı bir yapı 
var, o da tam bir sekizgen olan biçimiyle dört ana yön ile ara yönleri gösterecek bir 
biçimde yerleştirilmiş.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlık bir düzen verme etkinliği. Yukarda anlatılanlar gibi yönlendirmeler de 

bunun bir parçası, o yapıların kendilerinden daha büyük bir şeye bağlı olduğu, ortak 
bir düşüncenin paylaşıldığı duygusunu iletmeye yarıyor. Bu da dışa yansıyarak 
simgesel bir iletiye dönüşüyor. Yapıların yönlenişi, camiye dönüştürülmüş kiliselerde 
olduğu gibi, alışılmadık iç düzenlemelerine de yol açabiliyor. Bu durumda iç 
düzenleme ile dış kabuk eksenleri arasında bir açı farkı olabiliyor ama bu onun 
kullanıcılarını rahatsız etmiyor. Böyle iki Ayasofya var, biri İstanbul’da, öteki 
Lefkoşa’daki Selimiye camisi. Her ikisinin de mihrabı ana yapının eksenine göre 
hafifçe kaymış bir konumda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eski Amerika kültürlerinde de yapıların yönlendirilmesine önem verildiği 

anlaşılıyor. Araştırmacılar 14.-16. yy’lar arasında Meksika’da yaşamış olan Aztekler 
ile onların ABD sınırları içindeki kollarından kalan kalıntıların yaz ve kış 
dönencelerindeki gündoğumu ile günbatımı yönleri gözetilerek yerleştirilmiş olduğunu 
belirlemişler.  
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Çağdaş toplumlar yapıları yönlendirirken dinsel olanlardan çok çevresel koşulları 

gözetiyorlar. Ama yönlendirmeyi başka kaygılar da etkileyebiliyor, örneğin güzel bir 
manzara gibi. Yapının önünden geçen yolun da yönlendirmede etkisi var. Kimi 
katevlerinde uygun olmayan uzun koridorlu plan düzenlemelerine neden olsa bile, 
daireleri yola baktırmak bir seçim nedeni oluyor. Bu tür kararlarda kişisel istekler, o 
yapıyı yaptıranın saygınlığı, toplumsal konumu gibi etkenlerin rol oynadığı da 
unutulmamalı. Bunlar burada özel bir durum var iletisinin verilmesini sağlayan araçlar.  
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Yapı gereçleri, yapım yöntemleri 
 
Yapı gereçleri de simgesel anlamlar yüklenebiliyor. Büyük bir olasılıkla yapımda 

kullanılan ilk gereç ahşap olmuş, insanlar yapım yöntemlerine ilişkin ilk deneyimlerini 
onunla oluşturdukları yapılarda kazanmışlar. Bu gereç için geliştirilmiş yapım ve 
biçimler daha ilerde taş ya da çelik gibi öteki gereçlere de uyarlanmış. Taş ise 
dayanıklı ve uzun ömürlü bir gereç, daha büyük ve kalıcı yapılar kurulabilmesini 
sağlıyor.  

 
Osmanlı mimarlığı genellikle devlet eliyle yapılan hamam, medrese, imarethane, 

çeşme, su yapısı gibi kamu yapıları ile cami ya da türbe gibi anıtsal yapılarda taş 
kullanmış. Ahşap ise konut, işlik, dükkan gibi özel kişilere ait ve görece daha önemsiz 
işlevlerde kullanılıyor. Bu gereç yangın gibi tehlikeler içerse bile evler hiç bir zaman 
daha dayanıklı olan taş ya da tuğla ile yapılmamış.  

 
İstanbul yangınlarıyla ünlü, öyle ki, çok kısa bir süre içinde 

kentin büyük bir bölümü yok olabiliyor. Ahşabın kullanılmasını 
sınırlayan kurallar getirilmesine karşın gene de konutlar bu 
gereçle oluşturulmuş, hatta varsıl kişilerin konakları bile taştan 
yapılmıyor. Eski konutlardan günümüze çok az örnek kalmış 
olmasının bir nedeni de bu. Kalanlar yakın dönemlerin ürünü 
ve her an yanıp yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar.  

 
Büyük bir olasılıkla bunun böyle olmasının nedeni simgesel. Bu yapı sahipleri 

devleti ve dini, yani gücü, yetkeyi, erkeyi simgeleyen taşı kullanarak onlara sahip 
olanla, yani padişahla, halifeyle yarışıyormuş gibi görünmek istememişler. Böylece 
ahşap ve taş Osmanlı mimarlığında biri resmi, öteki sivil olmak üzere iki yapı 
etkinliğinin birbirine koşut olarak gelişmesine yol açmış. Bu yapı gereçleri de bir tür 
simgesel işlev yüklenerek bunun dışa vurmasını sağlıyorlar.  

 
Ahşap pek çok yerde az bulunan, değerli bir yapı gereci, onun 

için ancak gereken yerlerde ve özenli bir biçimde kullanılıyor. 
Gene de ormanları bol olan yerlerde bu gerecin ağırlıklı olarak 
kullanıldığı görülüyor. Kuzey Avrupa ile İskandinav ülkeleri bu 
yerlerden biri. Buralarda yaşayanların geliştirdiği tümüyle ahşap 
anıtsal yapılar var. Norveç’in Borgund kentinde 12. yy’ın sonlarına 
doğru yapılmış olan Stavkirke adlı kilise bunun örneklerinden biri. 
Bu biçeme “Ahşap Gotiği” adı verildiği de oluyor.  

 
Çin de ahşabı oldukça yaygın bir biçimde kullanan 

ülkelerden biri, bu gereç ile kurulan özgün çatı yapımları, konsol 
ayrıntıları geliştirmiş. Ahşap, iskelet yapım yöntemlerini 
uygulamaya yatkın bir gereç, onun için Türk evlerinde taşıyıcı 
dizgenin ahşapla kurulduğu, boşluklarının da kerpiç, tuğla, taş 
gibi gereçlerle doldurulduğu görülüyor.  
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Ahşabı yığma yapım yöntemi uygulayarak 
kullanmak da olası. Bu yöntem ahşap kütükleri 
köşelerde birbirlerine geçecek biçimde üst üste 
yerleştirmeye dayanıyor. ABD’de, özellikle de 
kıtanın yerleşmeye açıldığı ilk dönemlerinde, evlerin 
bu yöntemle yapıldığı gözleniyor. Kimi kaynaklar 
onların Batıya göçün simgesi olduğunu söylüyorlar. 
Ona öykünen bir de oyuncak var, adı “Lincoln Logs” 
(Lincoln kütükleri), birörnek ahşap çubuklardan 
oluşan bu oyuncakla çeşitli yapılar kurma olanağı 
var. Adında ülkenin eski başkanlarından birinin adı 
kullanılmış, söyleceye göre Abraham Lincoln böyle bir evde doğmuş, oyuncak buna 
gönderme yapıyor. Bu oyuncağı Frank Lloyd Wright’ın oğlu John Lloyd Wright bulmuş 
ve üretmiş.  

 
Taş, belki elde edilme ve işleme zorlukları 

nedeniyle, ama daha çok kalıcı, uzun ömürlü olma 
özelliğiyle değerli sayılmış ve aranan bir gereç 
olmuş. Her kültürün geleneksel mimarlığının en 
önemli yapılarında taş kullanılmış, bu nedenle de ona 
sağlamlık, güvenilirlik, koruyuculuk gibi anlamlar 
yüklenmiş. Kural dışı kalan kimi örnekleri sayılmazsa 
taşın yerel bir gereç olma özelliği de var, yani onunla 
kurulan yapılar o çevrede çıkan taşlarla 
oluşturuluyorlar. Böylece taşın yerelliği simgelediği 
de oluyor. Kıbrıs’da bulunan geleneksel mimarlık 

yapıtları bu adada çıkan ve “sarı taş” olarak bilinen bir kireç taşıyla oluşturulmuşlar. 
Onun kullanılması bir tür yerellik belirtisi sayılıyor.  

 
Yapılarda doğal taşın kullanılması zaman zaman çelişkili uygulamalara yol 

açabiliyor. 1940-1950 yılları arasında çağdaş Türk mimarlığında görülen İkinci Ulusal 
Mimarlık akımının kimi uygulamalarını buna örnek olarak verebiliyoruz. Bu akım 
yapılarda doğal taşın kullanılmasını öneriyor. Tarihsel yinelemeci bir yaklaşım 
benimsemiş olduğu için geçmiş biçem özelliklerini yeni işlevlere uyarlarlayarak 
canlandırmaya çalışmış. O sıralarda Türkiye’de bulunan Alman mimarı Paul Bonatz 
da bu düşünceleri desteklemiş. Kimi konuşma ve yazılarında, tıpkı 1930’lu yılların 
Almanya’sında yapıldığı gibi, taştan “soylu” bir gereç olarak söz ediyor.  

 
Ama bu gereci kullanmak, yalnız yapı yüzlerinde bile olsa, gene de pahalı. Bu 

nedenle yapı yüzleri sıvanıyor, üstüne de taştan yapılmış görüntüsü verilecek biçimde 
derz çizgileri çekiliyor. Tutarlı bir yapı mantığı açısından bir gerecin başka bir 
gereçmiş izlenimi verecek biçimde kullanılması çelişkili bir tutum, ama bu o zaman 
kimseyi rahatsız etmemiş, çünkü yapı gerecinin kendisi değil, uyandırmak istediği 
izlenim, vermek istediği ileti, yani simgesel anlamı daha önemli olmuş.  

 
 
 
 
 



29 
 

Doğal renkleri, damarlarıyla mermer süslemeci amaçlarla 
da kullanılan bir gereç. Bu da ona öykünen gereç 
kullanımlarına yol açmış. Batı kültürlerindeki Barok ve Rokoko 
biçemleri alçı üstüne getirilen boyamalarla yaratılmış “sözde 
mermerler” kullanmakta bir sakınca görmemişler, çünkü onlar 
için de belli bir etki yaratmak tutarlı bir gereç kullanımından 
daha önemli olmuş.  

 
Doğal taşın kimi yüksek değerlerle özdeşleştirilmesi, onun dayanıklı bir gereç 

olmasından daha başka ve derine inen kökenlere dayanıyor gibi gözüküyor. Bu 
bağlamda doğal taş yapıların insanların bir bölümüne bir süre barınaklık etmiş 
mağraları anımsattığını da unutmamak gerekiyor. Mehmet Suat Bergil kimi kültürlerin 
taşa kadınsı özellikler yakıştırmış olduğunu anlatıyor, hatta ona tapınan kültürler bile 
var. Bunun nedenlerinden biri göktaşları olmalı. Kimi tapınakların kutsal sayılan bir taş 
çevresinde kurulduğundan söz ederken 
Mekke’deki Kabe’yi örnek vermiştik. Bu 
taşın adı “Hacer-i Esved”, kara taş 
anlamına geliyor. Kudüs’deki Kubbet-üs 
Sahra adlı cami de böyle bir taşın, “Hacer-i 
Muallak”, yani asılı duran taşın çevresinde 
kurulmuş. Müslümanlar Hz. Muhammed’in 
Mirac’a çıkarken son kez bu taşa bastığına, 
Hıristiyanlar da Hz. İbrahim’in oğlunu 
kurban etmek için bu taşın üstüne 
yatırdığına inanıyorlar. Bu yapı da kutsal 
sayılan bir tepe üstünde yer alıyor.  

 
Beton uzun süre açık açık göstermeye değmeyecek kadar değersiz bir gereç gibi 

düşünülmüş. Kullanımı ya temel gibi görülmeyen yerlerde, ya da üstü başka 
gereçlerle kaplanarak gerçekleştirilmiş. Çağdaş mimarlık düşüncesinin öncülerinden 
olan Le Corbusier’nin betonu açık açık kullanmasından sonra onun da kendine özgü 
bir anlatım gücünün, görsel değerinin olduğu anlaşılmış.  

 
Çıplak betonun Türkiye’deki ilk geniş kapsamlı uygulanışı 

1960’lı yılların başında Altuğ ile Behruz Çinici tarafından 
tasarlanan ODTÜ yerleşkesi içindeki Mimarlık Fakültesinde 
olmuş, o zamandan beri başka başarılı uygulamaları da var. Bu 
gerecin özenli kullanılması gerekiyor, öyle olmazsa yapılar bir 
bitmemişlik duygusu uyandırabiliyorlar.  

 
Kerpiç (özellikle de killi) topraktan yapıldıktan sonra güneşte kurutularak elde 

edilen bir yapı gereci. Üretiminin görece kolay ve ucuz olması, ham maddesinin 
kolayca bulunabilmesi gibi nedenlerle yeryüzünün pek çok yerinde onunla yapılmış 
yapılara raslanıyor. Onun yoksulların yapı gereci olarak nitelendirildiği de oluyor. 
Tuğla ile kiremitler de ham maddesi toprağa dayanan yapı gereçleri. Fırınlarda 
pişirilerek katılaştırılmaları onları görece dayanıklı bir yapı gereci durumuna getiriyor.  
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Bu gereçler taş ve ahşabın bulunmadığı yörelerde çok yaygın bir biçimde 

kullanılmış, kendilerine özgü renkleriyle de yapılara damgalarını vurmuşlar. Onların 
adının kimi biçemlere (stillere, üsluplara) verildiği bile oluyor. Gotik’in Orta Avrupa’nın 
kuzeyinde görülen özel bir türü ağırlıklı olarak bu gereçleri kullandığından “Tuğla 
Gotiği” olarak anılıyor. Bu tür yapıların en büyüğü Polonya’daki Gdansk (Danzig) 
kentindeki Marienkirche adlı kilise. Helsinki’deki St. Johannis kilisesinde olduğu gibi, 
tuğla 19. yy’da ortaya çıkan Yeni Gotikçilik akımında da kullanılmış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yapıların kabukları, yani çatılar ve dış duvarlar, her zaman tek bir 
gereçle oluşturulmuyor, bir kaç gereç katmanı ile kuruluyorlar. Çeşitli 
nedenlerle dış yüzlerin başka bir gereçle kaplandığı oluyor. Bu daha 
etkili bir yalıtım sağlamak gibi işlevsel olduğu kadar daha etkili bir 
görünüm elde etmek gibi biçimsel kaygılara dayanabiliyor. Tuğla da 
bu gereçlerden biri, yani taşıyıcı olarak olduğu kadar kaplama 
biçiminde de kullanılabiliyor.  

 
1960’lı yıllarda ABD’de önüretim (prefabrikasyon) 

yöntemiyle üretilmiş evlerin bir bölümünün sahipleri 
onların yüzlerini tuğla kaplatırlarmış. Endüstrileşmiş 
ülkelerde ahşap hazır evler görece ucuz, yapımları da 
kolay olduğu için yeğleniyorlar. Buna karşılık el işçiliği 
gerektiren tuğla yapılar daha pahalı, onları yapacak 
ustaları bulmak da kolay değil. Ötekilerin arasında kendini 
hemen gösteren bu tür evler de en azından dış 

görünüşleriyle sahiplerinin böyle bir ev yaptırabileceğini 
gösterdikleri için seçim nedeni olmuşlar. Evin bütün yüzlerini 
tuğla kaplatamayan yalnızca ön yüzünü, ya da pencerelerin 
altına kadar olan bölümünü kaplatırmış. Bunu da 
yapamayanlar ise bahçe duvarlarını tuğladan yaptırmakla 
yetinirmiş. Doğal olarak tuğla görünümü verecek biçimde 
boyanmış panolar kullanmak da olası.  
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Üç küçük domuzun öyküsünü 
bilir misiniz? Hani domuz 
kardeşlerden biri tembel olduğu 
için kendine çabucak sazdan bir 
ev yapar. Biraz daha çalışkan olan 
ikincisi ahşap kullanır, en 
çalışkanları ise tuğlayı yeğler. 
Derken kötü kurt gelir, bir üfler, 
sazdan ev dağılıverir, orada 
yaşayan domuz canını zor bela ahşap evi olanın yanına atar. Kurt bu kez de oraya 
gelir, ona da üfler, onu da dağıtır. Buna karşılık onların da kaçıp sığındığı üçüncü evi 
ne yaparsa yapsın yıkamaz, domuzlar da böylece güven içinde yaşarlar. Bu bir çocuk 

öyküsü ama sağlam bir ev sahibi olmanın, uygun 
gereç seçiminin önemini de anlatıyor. Kim bilir, belki 
de Amerikalı ev sahiplerinin aklına bu öykü gelmiştir...   

 
Tuğlayı yalnızca yük taşıyan, uzamları sınırlayan 

bir gereç olarak görmeyip onu süslemeci amaçlarla da 
kullanabilen, daha da önemlisi, bir dışavurum aracı 
olarak görebilen yaklaşımlar arasında İran ve Orta 
Asya kültürlerinin mimarlıkları bulunuyor. Özellikle 
Büyük Selçuklular ile onu izleyen dönemlerde tuğlanın 
büyük bir ustalıkla kullanılmasına ilişkin pek çok örnek 
bulunuyor.  

 
Genellikle kolay elde edilen, ucuz olan yapı gereçleri zor bulunan, işlemesi pahalı 

olanlara göre daha düşük bir konumdaymış gibi görülüyorlar. Amos Rapoport, bu 
kuralın tersi bir durumdan söz ediyor. Orta Amerika’da kerpiçin kullanımı önce kamu 
yapılarında başlamış. Daha sonra evlerde de kullanılmaya başlanmış. Yani önce 
görece önemli yapılarda kullanılırken sonra öteki yapıları kapsayacak biçimde 
yaygınlaşmış.  

 
Yeni yapı gereçleri yerine eskilerini yeğlemenin yakın dönemlerden de bir örneği 

bulunuyor. Nasyonal Sosyalistlerin egemen olduğu Almanya’da bir tarihsel 
yinelemecilik dönemi yaşanmış. Başka bir deyişle, önemli yapılar ulusal olmak 
kaygısıyla eski biçem özellikleri taşıyacak biçimde yapılmışlar. Onun için de 
geleneksel yapı malzemeleri kullanılmış.  

 
O dönemde ülkenin başmimarlığına 

getirilmiş olan Albert Speer Berlin’de 
yapılacağı düşünülen çok büyük bir 
kongre salonu tasarlamış. 150 bin kişi 
alması beklenen salonun çapı 250 m, 
yüksekliği de 220 m olan kubbesi tuğla 
olacakmış. Bu yapı için çağdaş strüktür 
mühendisi Franz Dischinger’in önerdiği 
donatılı beton kubbe ise bu gerecin yeni 
olduğu, dayanıklılığının yeterince 
denenmemiş olduğu, bin yıl ayakta 
duracağı varsayılan böyle bir yapıda 
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sağlamlığı tarih boyunca yüzlerce yıl kanıtlanmış gereçlerin kullanılmasının 
düşünüldüğü gerekçeleriyle geri çevrilmiş. Bu kararda simgesel nedenlerin ağır 
bastığı çok açık.   

 
İkinci derecede önem taşıyan, yani taşıyıcı özelliği 

olmayıp yapıda başka amaçlarla kullanılan gereçlerin de 
simgesel anlamlar yüklenebileceği görülüyor. Osmanlı 
İmparatorluğunda azınlıkların kendi dinsel yapılarını 
yapmalarına izin verilirmiş. Ama bunlarda çatı örtüsü olarak 
kurşun kullanılması yasakmış, bu gereç yalnız Osmanlı 
yapılarında kullanılırmış. Bunun bir nedeni kurşunun görece 
pahalı olması olabilir, bu gene de fazla bir şey değiştirmiyor, 
simgesel olarak Osmanlı yapılarında böyle pahalı bir gerecin 
kullanılması onların varsıllığını yansıtan bir ileti. Cami 

kubbelerinin uzaktan algılanabilen gümüşsü renk ve parlaklığını sağlayan bu gereç, 
Ankara ve Çankırı’daki örneklerinde olduğu gibi kimi yapılara adını da vermiş, 
kurşunlu cami, kurşunlu hamam gibi.  

 
Çağdaş bir yapı gereci olan cam geleneksel yapı sanatının 

bilmediği bir gereç değil. Hem Doğu hem de Batı kültürlerinde 
renkli camlar, cam resimleri (virtaylar) süslemeci amaçlarla 
kullanılmış. Ama onun büyük katmanlar biçiminde üretilmesi ve 
ucuzlaması ancak endüstrileşme ile gerçekleşiyor, onun için de 
çağdaş yapılarda yaygın bir kullanım alanı bulmuş. Camın 
mimarlıkta giderek artan bir biçimde kullanılması önceleri küçük 
yapılan pencerelerin büyümesine yol açmış, iskelet taşıyıcı 
dizgelerle daha geniş ve büyük pencerelerin yapılmasını sağlamış. 
Öyle ki, bir odanın dış duvarını tümüyle bir pencere gibi 
düzenlemek olası.  

 
Giydirme yüz yöntemini uygulayan yapılar bütün yüzlerini 

camla kaplayabiliyorlar. Pencerenin yapı boyutuna ulaştığı 
durumlar da var. Beijing’de bulunan Çin Merkezi Televizyonu 
yönetimi için Rem Koolhaas ile Ole Scheeren tarafınan 
tasarlanmış olan gökdelen kent içine yerleştirilmiş çok büyük 
bir pencereyi anımsatıyor.  

 
Cam da simgesel anlatım aracı olarak 

kullanılabiliyor. Bunların en önemlisi saydamlık. Bir 
yapının dışa açık olduğu gösterilmek isteniyorsa 
başta girişleri olmak üzere pek çok bölümü cam 
yapılıyor. Bu iç uzam düzenlemeleri için de geçerli, 
kamu hizmeti veren yapılarda artık arkasını 
göstermeyen bölme duvarlar kullanılmıyor yerlerini 
cam bölmelere bırakıyor. Bununla verilmek istenen 
ileti de gene açıklık, saydamlık, kolay erişilebilirlik.  

 
Camın yapılarda geniş ölçüde kullanılabilir duruma gelmesi mimarlıkta anlayışında 

çeşitli değişmelere neden olmuş. Bunun bir örneği 1851’de Londra’daki ilk dünya 
sergisini barındıran Crystal Palace, yani Billur Saray. Kullandığı yaklaşık 90 bin m2’lik 
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cam yüzeyiyle bu yapı gerecini ilk kez böylesine büyük ve önemli bir yapıda 
uygulamasıyla ünlü, adı da bunu yansıtıyor. Daha ilerde pek çok yapı ona öykünerek 
oluşturulmuş. Walter Gropius’un 1914’de Almanya’nın Köln kentinde düzenenlenen 
Werkbund sergisi için hazırladığı örnek üretimevi tasarımında yapının iki köşesine 
yerleştirdiği merdiven evlerini camdan yaparak içerdeki merdivenleri algılatması 
gününde oldukça heyecan uyandırmış. Aynı sergide Bruno Taut tarafından yapılan bir 
sergi evinin adı ise Glaspavillon, yani cam pavyon. Cam iç uzam – dış uzam ayrımını 
ortadan kaldırmasıyla mimarlık düşüncelerinde bir devrim yaratmış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camın bir de yansıtma özelliği var, mimarlıkta bu da kullanılıyor. Fransız 

saraylarında konuklarını etkilemek isteyen krallar çok sayıda ayna kullanmışlar, en 
ünlüleri de Paris yakınlarındaki Versailles (Versay) Sarayı. Bu da onların o dönemde 
görece pahalı olan bu gereci kullanacak kadar güçlü ve varsıl olduklarını gösteren 
simgesel bir anlatım. Krallar konuklarını bununla etkilemek istemişler. Benzer bir ayna 
kullanımına İran’da, Tahran’daki Gülistan Sarayında raslanıyor. İran’da ayrıca aynalı 
odalar olurmuş ve bu ülkede yeni evlenenler geleneksel olarak uğur getireceği 
düşünülen bu odalarda resim çektirirlermiş. Günümüzde camın bu özelliği yapıların 
dış yüzlerinde de kullanılıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahşap yük taşıyıcı özelliğiyle olduğu kadar kaplama olarak da yapılarda kullanılan 

bir gereç. Doğal güzelliği, sıcak bir etki uyandırmasının yanı sıra simgesel bir anlatım 
aracı olarak yapılarda yer alabiliyor. Lambiriler, yer ve tavan kaplamaları bunun 
örnekleri arasında. Pişmiş topraktan yapılan bir başka yapı gereci ise çini. Üstleri 
çeşitli örgelerle bezendiğinde yapıların içinde süsleyici amaçlarla kullanılıyor. Su 
geçirmeme özelliği ise onun yapıların dışında da uygulanabilmesini sağlamış. İslam 
kültürüne bağlı ülkelerin mimarlıkları ondan geniş ölçüde yararlanmış, görkemli iç ve 
dış süslemeler yaratmışlar.  
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Altın değerli bir maden, onun için daha çok iç süslemelerde kullanılıyor. Ancak çok 

önem verilen yapılarda dışta da uygulandığı oluyor. Kudüs’deki Kubbet-üs Sahra’nın 
kubbesi bir süre bu gereçle kaplıymış, hırsızlıkları önlemek amacıyla 20. yy’da 
görünüşü ona benzeyen bir alüminyum-bronz karışımıyla değiştirilmiş.  

 
Bütün bir yapının altınla kaplanmasına da örnekler var: Hindistan’ın Penjap 

bölgesindeki Amristar’da bulunan Darbar Sahib ya da Altın Tapınak, ülkedeki Sih 
(Sikh) dininin en önemli dinsel yapısı olarak bu inanışın gücünü ve varsıllığını 
yansıtmayı, görkemini simgelemeyi amaçlıyor. Laos’un ulusal simgesi olarak tanınan 
Pha That Luang Budist tapınağı stupasının kaplanmasında yaklaşık 500 kilo altın 
kullanılmış. Başka kültürlerde de belli yapı bölümlerinin altınla kaplandığına 
raslanıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çini ve fayansın su geçirmeme özellikleri onların yapıların 

içinde olduğu kadar dışında da kullanılmalarına olanak veriyor. 
Renkli ve üstleri çeşitli örgelerle bezenmiş olarak yapılabilmeleri 

ise onların süslemeci amaçlarla 
kullanılmasını sağlamış. Bu da onları 
simgesel anlatımlar için uygun bir 
gereç durumuna getiriyor. Bu gereçleri 
kullanan pek çok yapı var, bir bölümü adını onlardan bile 
almış, İstanbul’da Topkapı Sarayındaki Çinili Köşk gibi. 
Ayrıca çinili cami, çinili hamam gibi adlar da var. Gene 
İstanbul’daki Sultanahmet Camisinin Batı kültürlerinde “Mavi 
cami” olarak anılması içindeki çinilerin renginden 
kaynaklanıyor.  

 
Seramik yapı gereçlerinin çağdaş mimarlıktaki değişik bir uygulamasına İspanyol 

mimar Antoni Gaudí’nin yapıtlarında raslanıyor. Tasarlamış olduğu Barselona’daki 
Güell Park’ında yardımcısı Josep Jujol ile birlikte çini, fayans, seramik ve cam 
kırıklarını birleştirerek ilginç düzenlemeler oluşturmuş. Gaudi’nin var olan hazır 
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gereçleri kırıp parçaladıktan sonra onları yeniden bir düzenleme içinde kullanması 
onun çağına özgü kurulu düzeni bozup yerine yeni bir düzen getirme düşüncelerini 
yansıttığı biçiminde yorumlanıyor. Günümüzde sanatçı Isaiah Zagar’ın da benzer bir 
teknik uygulayan yapıtları var. Görüldüğü gibi, kimi zaman en yalın yapı gereçleri bile 
simgesel bir anlatım, dışavurum aracı olarak kullanılabiliyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Yapıların boyandığı da oluyor. Çok eski çağlardan beri insanlar yapılarını 

boyamışlar. Bu, ahşap, kerpiç gibi yapı gereçlerinin boyanarak, sıvanarak korunması 
gibi bir gereksinim sonucu ortaya çıkmış olmalı, daha sonra da sürmüş. İtalya’da 
Venedik yakınındaki Burano adasında olduğu gibi, kimi kültürler yapılarını renk 
cümbüşü içinde düzenlemeyi bir gelenek durumuna getirmişler. Kimi zaman da 
Hindistan’daki Jodhpur kentinde mavinin seçilmesinde olduğu gibi, tek bir rengin 
birleştiriciliğini yeğlemişler. Akdeniz kıyısındaki yerleşmelerde beyaz egemen olmuş.  

 
Çağdaş mimarlık düşüncesi yapıların boyanmasına hoş gözle bakmamış, yapıda 

kullanılan gereçlerin kendilerini kendi renkleriyle göstermesi gerektiğini savunmuş. Bu 
Çağdaş-ertesicilik (post-modernizm) döneminde değişiyor, yapılar gene çeşitli 
renklerle donatılıyorlar.  
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Dinsel yapıların da göz alıcı renklerle vurgulandığı oluyor. Pek çok kültürde bunun 

örneklerine raslamak olası. Kimi Rus katedralleriyle Hindu tapınakları bunun örnekleri 
arasında.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimi zaman yapılar renkleriyle anılıyorlar. Pembe Köşk, 

Beyaz Saray gibi örnekleri olduğu gibi Yeşil Cami, Kırmızı 
Saray (İspanya’daki Elhamra) gibi adlarla tanınanları var. 
Ankara’daki eski bir sinemanın adı “Renkli Sinema”ydı, 
Kıbrıs’da Gazimağusa’daki Doğu Akdeniz Üniversitesi mimarlık 
fakültesinin işliklerini içeren “Renkli Bina” da yerleşke içinde 
bulunan öteki yapılardan kullandığı renklerle ayrılıyor.  

 
Her yapı gerecinin, her yapım yönteminin kendine uygun bir biçimi, bir 

biçimlendiriliş yöntemi var. Örneğin kerpiç yapıların pencereleri küçük oluyor, bu 
gereçle yuvarlatılmış köşeler yapmak olası. Çelik ve cam yapılarda ise daha büyük 
delikler bırakma olanağı var, buna karşılık köşe ve kenarlar sivri ve keskin biçimde 
bitiyor. Bunların birinden birinin seçimi belli bir ileti vermeye yarıyabiliyor.  

 
Eğer bir mimar ağırlık, güçlülük, kapalılık 

duyguları iletmek istiyorsa yığma yapım yöntemini 
yeğliyor. Hafiflik, dışa açık olmaya ilişkin duygular 
uyandırmak istediği zaman ise iskelet yapım 
yöntemlerine başvuruyor. Günümüzde uzay kafes 
kirişler neredeyse bir dantel gibi 
ağırlıksızmışçasına bir yapının üstünü 
örtebiliyorlar.  
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Kimi zaman da aldatmaca bir ağırlık duygusu uyandırmak istenebiliyor. Ağır taş 
bloklarından yapılmış gibi duran bir yapı gerçekte iskelet taşıyıcı bir dizgeye 
dayanıyor, dış yüzü ise yapay granitten oluşan ince plaklarla kaplanmış oluyor. 
Mimarlar belli bir etki yaratmak amacıyla böyle bir yapım yöntemini seçebiliyorlar, kimi 
zaman da malsahibi öyle istemiş oluyor. Her iki durumda da bir ileti verilmek istendiği 
açık.  

 
Önce dökme demir sonra da çelik 

kolon ve kirişler taş, tuğla ve ahşaptan 
yapılanların yerini almışlar. Ama, 
özellikle kimi eski örneklerinde, hala 
Eski Yunan sütun başlıklarını 
anımsatan başlıkların kullanıldığı 
görülüyor. Bunların artık strüktürel bir 
işlevi yok, onlarsız bir kolon 
olamayacağı düşünüldüğü için öyle 
yapılmışlar, bir bölümü sonradan 
getirilip kolonların üstüne takılmış bile 
oluyor. Başka bir deyişle, işlevleri 
tümüyle simgesel. Donatılı beton ile değişik taşıyıcı dizgeler gerçekleştirmek olanağı 
var ama en yaygını kolon ve kirişlere dayanan ve düz atkılı dizgeye benzeyen biçimi. 
Bunun nedeni yapım kolaylığı sağlamasının yanında geçmişe özgü ve güvenli olduğu 
düşünülen düz atkılı taşıyıcı dizgeleri anımsatması da olabilir mi? 

 
Mimarlar ancak aradan bir süre geçip  belli bir 

deneyim kazandıktan sonra yeni yapı gereçleriyle 
yeni yapım yöntemlerini kullanıyor, onları 
malsahiplerine önerebiliyorlar, kabul edilirse 
uygulamaya geçiliyor. Yeni yapı gereçleriyle 
yapım yöntemlerinin ilk denendikleri yerler de yeni, 
ya da geçici işlevlerde oluyor. Demir ve cam 
yapım yöntemleri ilk kez 19. yy’da yeni bir işlev 
olarak ortaya çıkan bitki serlerinde uygulanmış. 
Bunu tren istasyonları, geçitler (pasajlar), sergi 
yapıları izliyor. Fransız yapı mühendisi Eugene 
Freyssinet donatılı betonla oluşturduğu ilk 
parabolik kemerlerini yapımını üstlendiği Orly’deki 
uçak hangarlarında denemiş.  
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Yapı öğeleri, bileşenleri 
 
Konuya yapı öğeleri ve bileşenleri açısından baktığımız zaman 

da benzer yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Duvarlar eskiden beri 
hemen her kültürde sağlamlığın, korunaklı bir barınağın simgesi 
olmuş. Onların bölücü işlevleri ve insan etkinliklerini birbirinden 
ayırıcı bir özelliği de var, böylece kimi zaman gizliliği, ayrılığı da 
anlatıyorlar. Kentleri kuşatan surlar da bir tür duvar, içerde 
yaşayanları dış saldırganlardan koruyarak güvence altına 
alıyorlar. Bir araştırmacının söylediği gibi, “..belki de insanlık 
tarihini biçimlendiren en önemli öğe duvarlar olmuş..” 

 
Duvarın ağırlığına, kapalılığına karşı dikme, kolon, sütun gibi 

taşıyıcı öğeler hafifliği, dışa açıklığı yansıtayan öğeler. Kamuya açık 
pek çok yapının önünde onların kullanılması, özellikle geleneksel 

mimarlıkta, herkese açık oluşu belirtiyor. 
Ama büyüklükleri ve kalınlıklarıyla erkeyi 
(otoriteyi) de simgeliyorlar. Yapıların 
önünde yer alan sütunlara onları koruyan 
nöbetçi askerler oldukları gibi anlamlar 
yakıştırılmış. Gerçekten de Mısır'daki Hatçepsut gömüt 
tapınağında olduğu gibi, kimi yapıların sütun ya da 
kolonlarının önünde koruyucu yontular bulunuyor.  

 
Düz atkılı olarak da adlandırılan 

kolon-kiriş taşıyıcı dizgeler eski çağlardan 
beri biliniyor. Eski Yunan tapınakları bu 
yapım yönteminin başarılı örneklerini 
vermiş. Onların kurduğu sütun 
düzenlerini daha ilerde Roma mimarlığı 
da benimsemiş. Sanat ve bilimde yeniden 
doğuş anlamına gelen Rönesans 
döneminde antik yapıtlar incelenip gün 
ışığına çıkarıldıktan sonra bu düzenler 
klasik güzellik örnekleri olarak kabul 
edilmiş, Batı kültürleri tarafından 
yinelenerek uygulanmış.  

 
Sütun düzenlerinin en önemli öğesi başlıklar. “Sütun başlığı” deyişi aslında çok 

doğru değil, çünkü onu sütunun bir parçasıymış gibi gösteriyor. Oysa bunlar strüktür 
açısından sütunları güçlendirmek için değil onların üstündeki kirişler gözetilerek 
yapılan öğeler. Başka bir deyişle, kirişlerde oluşacak kesme güçlerini karşılamaya 
yarıyor, onların kırılmamasını sağlıyorlar. Bu nedenle onları “kiriş altlığı” olarak 
adlandırmak daha doğru.  

 
Sütun başlıklarının önemi çok eski dönemlerden beri biliniyor, onun için de çeşitli 

biçimlerde süslenerek vurgulanıyorlar. Eski Mısır ve Eski Yunan kültüründe olduğu 
gibi kimi zaman bunlar bitkisel örgelerle oluşturulmuş. Kutsal sayılan hayvan 
figülerinden de yararlanılıyor. İslam kültürünü benimseyen ülkelerin mimarlıklarında 
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sütun başlıkları daha çok geometrik biçimlerle, mukarnas ya da üçgen, baklava gibi 
örgelerle düzenlenmişler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sütun, kolon, pilon, piloti gibi dikmeler önemli yapı öğeleri, yalnızca taşıyıcı 

işlevleri yok, dizi biçiminde kullanıldıkları zaman uzam sınırlayıcı bir özellik de 
taşıyorlar. Bu nedenle pek çok kültürde önemsenmişler, çeşitli biçimlerde süslenerek 
önemleri vurgulanmaya çalışılmış. Tek parçadan yapılabildiği gibi çok parçalı ya da 
küçük yapı gereçleri ile örülerek de yapılabiliyorlar.  

 
Bu öğenin ilginç bir uygulamasına – ya da sanal bir biçimde kullanılmasına da 

raslanıyor. Güçlü ışıldaklarla göğe ışık çubukları yansıtılıyor, böylece etkileyici bir 
görüntü oluşturuluyor. Bunun ilk uygulamasını Alman mimar Albert Speer yapmış, 
1936 olimpiyat oyunlarının kapanış töreninde Berlin olimpiyat stadyumunu ışık 
çubuklarıyla donatmış. Kimi zaman “ışık katedralleri” diye de adlandırılan bu 
uygulama 2006 yılı cumhuriyet bayramı kutlamalarında İstanbul’daki Boğaziçi 
köprüsünde kullanılarak kent ölçeğinde etkileyici bir görüntü oluşturmuş.  
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Hem içerden hem dışardan algılanabilen pencereler simgesel bir ileti yüklenen en 

önemli yapı yüzü öğelerinden biri. Gotik katedrallerin yüksek ve sivri kemerlerle biten 
pencereleri bugün bile kiliselerle özdeşleştiriliyor. 
Cami pencerelerinin yuvarlak kemerli olması 
başta taş yapım yönteminde boşluk bırakmanın 
en iyi yolu olarak benimsenmiş. Çağdaş yapı 
gereçlerinin kullanıldığı günümüzde artık böyle 
bir gereksinme olmamasına karşın yeni 
camilerde bu biçimin hala kullanılıyor olması, 
biraz da onun bu yapıların verdiği görsel iletinin 
ayrılmaz bir parçası olduğunun 
düşünülmesinden kaynaklanıyor.  

 
Aynı ya da benzer davranışlar öteki kültürlerde de gözlenebiliyor. Paul Oliver, Girit 

adasında yapılan yeni bir kiliseden söz ederken taşıyıcı gereç olarak donatılı betonun 
kullanılmış olmasına karşın pencerelerinde eski yapılara özgü biçimlerin yinelenmiş 
olduğunu belirtiyor.  

 
Pencereler hemen her kültürde önemsenmiş, 

sütunlarla, yontularla, süsleme öğeleriyle donatılarak 
vurgulanmışlar. Yapı yüzü üstündeki yerleştirilişleri 
de önemli olmuş, buşluklarla doluluklar arasında bir 
denge, bir uyum sağlanmak istenmiş. Küçük 
pencereler içe kapalılığı, korunmayı anlatırken büyük 
olanlar dışa açıklığı, saydamlığı anlatmak amacıyla 
kullanılmış.  

 
İnsanlar pencereyi göze, gözü de pencereye 

benzetmişler. Onun hem dışarsının görülmesini, hem 
de ışığın içeri girmesini sağlaması, 
“..gerçek ışığının ruha girmesi..” 
türünden simgesel anlatımlara yol 
açmış. Batı kültürlerinde yuvarlak 
pencerelere Latinceden alınma 
“oculus”, yani göz, adı verildiği de 
oluyor.  
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Pencerelerde çeşitli biçimler birlikte de kullanılabiliyor. 
Bunlardan biri ünlü Rönesans mimarı Palladio’nun adıyla 
anılıyor. Büyük bir olasılıkla daha önceden bilinmesine, 
örneğin başka bir Rönesans mimarı olan Bramante 
tarafından da kullanılmış olmasına karşın, Palladio onu o 
kadar çok uygulamış ki, onun adıyla tanınmasına neden 
olmuş. Yazdığı kitaplarda Palladio’nun yapıtlarını tanıtan 
bir mimarın adına gönderme yapılarak “Serliana” ya da 
“Serlio motifi (örgesi)” diye anıldığı da oluyor.  

 
Bu pencerenin üç bölümü var. İki yanda olanlar dikdörtgen biçiminde. Ortadaki ise 

biraz daha yüksek (kimi zaman da biraz daha geniş) tutuluyor ve üstü bir kemerle 
bitiyor. Batı mimarlığı bu pencereyi çok kullanmış, hatta sömürgelere taşıyarak 
oralarda da yaygınlaşmasına yol açmış.  

 
Bir de çatı pencereleri var. Bunlar bir çatının eğimine koşut 

yapılabildiği gibi kendi düşey biçimleriyle bu eğimi delip içine 
girdikleri de oluyor. Fransız mimarı François Mansart böyle bir 
çatı penceresini geliştirerek uygulamış, onun için bu tür 
pencereler onun adıyla anılıyor. 

 
Kapılar ve öteki girişler de benzer biçimde hemen her kültür tarafından 

önemsenen öğelerden biri. Onların birleştirici, geçit verici özelliklerinin altı çiziliyor. 
Düz bir duvarda içe çekilerek, dışa taşırılarak, üstünde bulunduğu duvarda 
kullanılandan farklı bir gereçle yapılarak, sütun gibi başka öğelerle, yontu ve 
süslemelerle donatılıp bezenmesi, yalnızca kapının o noktada olduğunu belirtmek 
amacını gütmüyor, ona verilen önemi de yansıtıyor. Savunma yapılarında ya da saray 
gibi önemli yapılarda korunmaları için önlemler alınıyor, örneğin iki yanına kuleler 
yerleştiriliyor. Bu hem onların vurgulanmasını, hem de daha 
etkileyici bir görünüm kazanmasını sağlıyor.  

 
Yapay fiziksel çevrenin insanlara iletiler verdiğini, onların da 

bunları algılayıp davranışlarını ayarladıklarını söylemiştik. 
Bunun en önemli örneklerden biri girişler. Bunların gösterişli 
yapılması yalnızca işlevsel ya da biçimsel nedenlere 
dayanmıyor, aynı zamanda kamuya ait bir alandan özel bir 
alana geçildiğini de vurgulamak amacını taşıyor. İnsanlar da bu 
yapılara girerken davranışlarını ona göre düzenliyorlar.  

 
Kamu yapılarındaki kapıların görkemli biçimleri bu yapıların 

içinde önemli bir işlevin bulunduğunu anlatıyor. Askerlik yapılarının 
ana giriş kapısına “nizamiye” adı veriliyor, bununla buradan içeri 
girildikten sonra başıbozukluğun bırakıldığı, düzenliliğin benimsendiği 
anlatılmak isteniyor. Kapının öneminin abartılı bir biçimde 
vurgulandığı durumlar da var. Duvarları olmamasına karşın 
kapısında koca bir kilit bulunan Nasrettin Hoca’nın Akşehir’deki 
türbesi bunun bir örneği.  

 
Giriş kapıları dünyasal olandan dinsel olana, tehlikeli olandan korunaklı olana 

geçişi, yaşamın bir aşamasından öteki aşamasına geçişi, hatta yaşamla ölüm 
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arasındaki sınırı da simgeleyebiliyorlar. Hz. İsa’nın “..Ben kapıyım, kim oradan içeri 
girerse kurtulacaktır..”, dediği söyleniyor. Bu nedenle onun gövdesini simgelediği 
düşünülen kilise kapıları oldukça görkemli biçimde düzenleniyor.  

 
Kent surları üstündeki kapılar da her kültürde özenle tasarlanmış ve 

uygulanmışlar. Bunun amacı bu girişlerin yerini belli etmek olduğu kadar o kentin 
varsıllığını, gücünü de yansıtmak. Benzer biçimde dinsel yapıların kapıları da 
olabildiğince vurgulu, süslü yapılıyor. Hıristiyanlığı benimsemiş ülkelerdeki kiliselerin 
kapıları (portalleri), İslamlığı benimsemiş ülkelerdeki taç kapılar bunun örnekleri 
arasında.  

 
Kapıların biçimleri oldukça çeşitlilik gösteriyor. En sık görülen biçim dikdörtgen 

ama yamuklara, kemer kullanıldığı zaman da eğrilere raslanıyor. Çin mimarlığı daire 
biçiminde kapılar kullanmış. Bu mimarlığın “pei-lou”, “pinyin” ya da “ay kapı” adı 
verilen anıtsal bir kapı türü var. Bir sarayın, gömüt yapısının ya da tören yolunun 
önüne yapılan bu anıtsal kapılar tek, ya da daha çok gözlü olabiliyorlar ve ahşap 
yapım yöntemlerine öykünen taş bir yapım uyguluyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapılar yapıların ne ölçüde dışa açık olduğunu da gösteren 
öğeler. Bir yapının bir kapısı olmasıyla birden çok kapısının olması 
arasında fark var. Kapıların karşılıklı olması, ya da yapının dört yüzü 
üstünde yer alması değişik iletiler veriyor, anlamlar taşıyabiliyor. Bir 
kapının açık olması içeriye girilebileceğini belirtirken kapalı olması 
bunun hoş karşılanmayacağını anlatıyor. Kapılar, pencereler 
duvarlarda boşluk oluşturduklarından onların korunması da 
gerekiyor. Bu nedenle giriş kapıları, 
kepenkler som (masif) ahşaptan yapılır, 
dövme demir menteşelerle de 
sağlamlaştırılırmış. Bunlar aynı zamanda 

süsleme amacıyla da kullanılıyor, kapı ve pencerelerin 
öneminin altını çiziyorlar. Günümüzde saydamlık önemli, 
onun için pek çok yapının kapısı camlı yapılıyor, hatta 
kasası ve çerçevesi olmayıp kalın plastikten yapılanları bile 
var. Kapıların simgesel önemi hemen bütün kültürlerde 
onların süslenmesiyle de anlatılmış, vurgulanmak istenmiş.  
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Kapıların bağımsız yapı biçimine dönüştüğü de görülüyor. Kimi 

Eski Yunan tapınaklarının “propilen” adını taşıyan özel giriş 
bölümleri var. En iyi örneklerinden biri Atina’daki Partenon’un girişi. 
Romalılar tarafından yapılan zafer takları da başka bir örnek. 
Bunları kent ölçeğindeki kapılar olarak algılamak olası. Bu 
geleneğin günümüzde de sürdüğünü görmek ilginç oluyor. Önemli 
günlerde kentlerde taklar kurulması onların bir uzantısı. Zafer takı 
benzeri yapıların kurulması Rönesansdan sonra Batı kültürlerinde 
moda olmuş, zaman zaman yapılan pek çok örneği bulunuyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunun çağdaş bir uygulaması ABD’de St. Louis kentinde Eero Saarinen 

tarafından tasarlanan “Gateway Arch to the West”, yani Batıya açılan kemerli geçit. 
Eskiden bu kent ülkenin batısına gitmek isteyenler için son durak işlevi görürmüş, 210 
m yüksekliğinde ve 210 m genişliğinde parabolik bir kemerden oluşan bu yapı da 
bunu simgelemek amacıyla yapılmış.  

 
Kimi zaman kapılar bir yapının, genellikle de ön yüzünün, 

önemli bir bölümünü kaplayacak biçimde ele alınıyorlar. Anadolu 
Selçukluları tarafından yapılan cami, medrese, kervansaray gibi 
yapıların taç kapıları yapının yüksekliğini de aşan boyutlarda 
olabiliyor, tüm dış duvar üstündeki tek önemli öğe olarak öne 
çıkıyorlar. Kimi zaman da yapının 
bütün yüzü, hatta kendisi bir kapıya 
dönüşebiliyor. Paris’deki La Defense 
bunun bir örneği. Hint ve öteki Uzak 

Doğu mimarlıklarında da anıtsal kapıların yapılardan 
bağımsız bir biçimde oluşturulduğu gözleniyor. Böyle bir 
öğenin su içinde yer alması ise onun tümüyle simgesel 
nedenlerle oluşturulmuş olduğunun en iyi göstergesi.  

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Arc_De_Triumph_Flag.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/RomeConstantine'sArch03.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Moscow_Triumphal_Gates.jpg
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Bu yapı türünün belli bir olayın anısını anlatmak amacıyla yapıldığı da oluyor. 

Bunlardan biri mimar Hossein Amanat tarafından tasarlanan ve Pers 
İmparatorluğunun kuruluşunun 2500’üncü yıldönümü anısına 1971’de Tahran’da 
yapılan Azadi (özgürlük) kulesi ile kültür merkezi. Aynı zamanda İran’a giriş kapısı 
olarak düşünülen bu yapıda Sasani ile İslam kültürlerinin simgeleri ilginç bir bireşim 
içinde kaynaştırılmış. Ona benzer, hatta ondan esinlenmiş olabilecek bir yapı da 
Cezayir’de bulunuyor. Makam-e Cahid adını taşıyan bu yapı bu ülkenin bağımsızlık 
savaşımında yaşamını yitirmiş olanlara adanmış ve 1982’de açılmış. Anıtın strüktürü 
birbirine dayanan üç palmiye yaprağını anımsatıyor, bu ayakların önünde de Cezayir 
bağımsızlık savaşımının aşamalarını simgeleyen asker yontuları yer alıyor.  

 

 
Bir nedenle ünlenmiş kapılar da var, adlarının bir semte hatta bir kente verildiği 

bile oluyor. İstanbul’da önce sadrazamların konağı, daha sonra da hükümet işlerinin 
görüldüğü bir yer olarak kullanılan yapının girişi böyle ünlü bir kapı. Adı da Bab-ı Ali, 
yani yüce kapı. Eski çağlardaki en ünlü kapı ise Babil kentinin girişindeki İştar kapısı. 
Bu kentin adı da “bab ili”, yani tanrıların kapısı anlamına gelen sözcükten geliyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Makamelchahid.JPG
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Sinema gibi bir yaratı alanındaki örnekler de bu öğenin önemini gösteriyor. 
Bilimkurgu türündeki filimler neredeyse her zaman yeni kapı biçimleri, yeni açılıp 
kapanma yöntemleri bulup uyguluyorlar. Buna karşılık öteki mimarlık öğelerinin bu 
denli varsıl bir çeşitleme ile kullanıldığına pek raslanmıyor. 

 
Merdivenler birer dolaşım öğesi oldukları kadar varsıllık ve görkemlilik simgesi 

olarak da karşımıza çıkıyorlar. Barok dönemi saraylarının merdivenleri bunun 
örnekleri arasında. Buna karşılık Rönesans saraylarında bu öğe neredeyse yapının 
bir köşesine gizlenmiş olarak yer alıyor. Bununla dışa açık olanlarla özel uzamların 
birbirinden ayrıldığı, ikisi arasında bir sınır olduğu gösterilmek istenmiş.  

 
Merdivenler Türk evlerinde de gizli bir biçimde yapılıyorlar. Katlarda birbirlerini 

izlemeyip başka başka yerlerde oldukları gibi çoğu kez de sağır bir duvara doğru 
çıkıyorlar. Doğan Kuban gibi araştırmacılar bunun savunma amaçlı olduğunu 
düşünüyorlar. Bu öğe bahçe ve kent gibi dış uzamlarda da kullanılıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merdivenlerin tek işlevi iki farklı düzeyi 

birbirine bağlamak değil. Bunlar aynı 
zamanda üstüne tırmanılabilen ve yukardan 
aşağıya bakışa da olanak veren öğeler. 
Tanrı katına yükselmeyi, ya da karanlığa 
doğru inişi simgeledikleri oluyor. Dinsel 
yapılarda vaaz vermek için böyle bir yere 
çıkılması raslantı değil, onun için kiliselerde 
vaaz kürsüsü, camilerde mimber özellikle 
vurgulanan öğeler oluyorlar.  

 
Böyle bir kullanımın amacı artık tümüyle 

simgesel. Bir caminin en önemli bölümlerinden biri 
minber. Merdiven biçimindeki bu öğe Hz. 
Muhammed’in yüksekçe bir yere çıkıp kendisine 
inananlarla konuştuğunu anımsatmak amacını 
taşıyor. İmamlar cuma namazından sonra hutbe 
okuyup vaaz verirken buraya çıkıyorlar. En üstü 
peygambere ayrıldığı için alttan bir kaç 
basamağına çıkıp ortada bir yere oturuyorlar. 
Benzer bir biçimde kiliselerin vaaz kürsüleri de 
salonun içinde yüksekçe bir yerde oluyor. Papazlar 
ayinden sonra oraya çıkarak inananlara 
sesleniyorlar. Bu tür öğeler değerli olduğu 
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düşünülen gereçlerle yapılıyor, çeşitli süsleme öğeleriyle bezenmiş oluyorlar.  
 
Merdivenler bir sarmal biçiminde de yapılabiliyor. Bunun amacı yer kazanmak, dar 

bir alanda dönerek çıkan basamaklarla iki düzey arasındaki bağlantıyı kurmak. Ama 
onların da görkemli bir biçimde düzenlenerek önemli yapılarda kullanıldığı görülüyor. 
Sarmala yüklenen simgesel özellikler onlara da yükleniyor.  

 
Rampalar, merdivenler kullanılması zor, yorucu 

öğeler, onlara tırmanmak çaba gerektiriyor. 
Mezopotamya’daki ziguratların, Güney Amerika 
kültürlerindeki piramitlerin bu öğelere benzetilmesi ya da 
onlarla donatılması tanrı katına ulaşmak için 
gösterilmesi gereken çabayı, aşılması gereken zorluğu 
simgeliyor. Günümüzde 
yürüyen merdiven, 
asansör gibi dolaşım 
öğeleri özellikle yapıların 

içinde önemli bir anlatım aracı olarak kullanılıyorlar. 
Onların çapraz yerleştirilmesi, cam gibi saydam 
koruyucuların içine alınması, içinde bulundukları uzamın 
daha etkili bir biçimde vurgulanmasını sağlıyor.  

 
Taşıyıcı işlevi olan öğeler de 

simgesel anlatımlarla yüklenmiş, onlar 
da bir ileti veriyorlar. Sivri kemerler ve 
kemerli payandalar Orta Çağ kilise ve 
katedrallerini düşündürüyorlar. Benzer 
şeyler tonozlar için de söylenebiliyor, 
hatta bir tonoz türü en çok kullanıldığı 
yapıyı çağrıştıracak biçimde “manastır 
tonozu” olarak adlandırılmış.  

 
Ama büyük bir olasılıkla en güçlü simgesel anlamların yüklendiği strüktür öğesi 

kubbe olmalı. Onun küreden türeyen biçimi neredeyse bütün kültürlerde en yetkin 
biçim olarak kabul edilmiş. Ayrıca yapımı da belli bir bilgi birikimini, sanatsal beceri 
düzeyini, görece varsıl bir malsahibinin varlığını gerektiriyor. Hemen hemen onu 
kullanan bütün kültürlerde gökyüzü ile özdeşleştirilmiş, böylece insandan büyük 
güçlerin simgesi olarak görülüyor.   

 
Rönesans ve Barok kiliselerinde çeşitli kubbe 

türleri kullanılmış. Hint mimarlığının stupaları kubbeli 
oluyor. Çin mimarlığında kubbe “..cennete açılan 
pencere..” olarak nitelendirilir, yalnızca imparatorluk 
konutlarında kullanılırmış. Bizans mimarlığı 
kiliselerde kubbe kullanmakla yetinmemiş, onun 
çeşitli bölümlerine başka başka simgesel anlamlar 
yakıştırarak bunları mozaik ya da duvar resimleriyle 
donatmış.  
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İslam kültürüne bağlı ülkelerde de kubbe çok yaygın biçimde kullanılmış ve 
kullanılıyor. Özellikle bu öğeyi hem dış görünüşü hem de iç uzamı belirleyici olarak 
kullanan Osmanlı mimarlığı onu öyle güçlü bir simge durumuna getirmiş ki, onun 
uzantısı olan kültürlerde kubbesiz bir cami düşünmek neredeyse olanaksız bir duruma 
gelmiş. Çağdaş yapı gereçlerinin, yapım yöntemlerinin çok daha farklı geniş açıklık 
örtme olanakları sağlamasına karşın günümüzde yapılan camilerde hala bu öğenin 
kullanılmasının nedeni onun yüklendiği bu simgesel anlam.  

 
İlkel ya da sözde kubbeler de simgesel anlamlar yüklenebiliyorlar. Böyle bir örtü 

kare planlı bir yapının köşelerini çaprazlama örtmekle elde ediliyor. Ortaya çıkan daha 
küçük karenin köşeleri de benzer bir biçimde örtülüyor, böylece delik kapanıncaya 
kadar kat kat yükselen bir yapım oluşturuluyor. Kimi tarikatler bunu genellikle yedi 
olduğu düşünülen gök katlarıyla özdeşleştirmişler, dinsel amaçlı yapılarını bu tür 
öğelerle örtüyorlar.  

 
İçlerinde dinsel anlam ve önem taşıyan eşyaların 

saklandığı Hint stupaları da kubbeli yapılar, bunlar 
genellikle insan, özellikle de Buda’nın gövdesiyle 
özdeşleştiriliyorlar. Bir bölümünün üstünde kule 
benzeri uzantılar oluyor, bunlar kubbenin etkisini 
güçlendirmek amacıyla yapılıyor. Budist tapınakları 
bir evrim geçirerek kubbeden kuleye doğru bir geçiş 
yapmalarıyla da ilgi çekiyorlar.  Bu yapıların üstünde 
“yasti” adını taşıyan ve üstünde üç disk bulunan bir 
kule bulunuyor. Onun evreni, evrensel düzeni simgelediği düşünülüyor. 
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Rusya’da Suzdal-Vladimir bölgesindeki Hz. İsa’nın Doğuşu 
Kilisesinin soğan başı biçimindeki kubbeleri maviye boyanmış, 
üstüne de altın yaldızla yıldızlar yapılmış. İçten kubbenin 
gökyüzüne benzetilmesi anlaşılabilir bir şey, ama bu yapı 
bunu dışına da yansıtarak abartılı bir dışavurum 
gerçekleştirmiş, böylece türünün az bulunur örneklerinden biri 
olmuş.  

 
Bu noktada kimi biçimlerin yapı gereçlerinin taşıyıcı 

özelliklerinden bağımsız olarak onlara ayrıca belli bir 
direnç kazandırdığını anımsatalım. Hangi gereçle 
yapılırlarsa yapılsınlar eğri ve katlanmış biçimler bunu 
sağlıyorlar. Kemer de bunlardan biri, eğri biçimi ona 
taş ya da tuğla gibi küçük birimler kullanarak 
kendilerinden çok daha büyük biraçıklığı geçme 
olanağı sağlıyor.  

 
 İngiltere’de Ironbridge’de (eski Coalbrookdale’de) yapılan 

ilk demir köprü, biçimsel kaygılardan çok strüktürel kaygılarla 
kemer gibi yapılmış gibi gözüküyor. Demirin taşıyıcı öğe 
olarak kullanılması konusunda deneyimleri olmayan 
tasarımcıları taş köprüleri düşünerek ona böyle bir biçim 
vermiş olmalılar. Çünkü kemer aynı zamanda güçlü taşıyıcılık 
özelliğiyle sağlamlığı da simgeliyor.  

 
Kemerler dairesel biçimlere dayanıyorlar. Bu öğeler küçük yapı 

taşlarının bir araya getirilmesiyle kuruluyorlar. Yapımlarına iki yandan 
başlanıyor, yükseltilerek ortada birleşmeleri sağlanıyor. En son olarak 
da kilit taşı adı verilen en ortasındaki taş yerleştiriliyor. Bu olmadan 
kemer taşıyıcı özelliğini kazanamıyor. Bu öğe pek çok kültürde önemli 
girişlerin simgesi sayılıyor.  

 
Kemer yapım yöntemi onu geliştirmiş olan geleneksel kültürlerin katı bir aşama 

sırası (hiyerarşi) gözeten toplumsal yapısına da uyuyor. Onlar da birbirine benzer 
adsız bireylerden oluşuyorlar, en üstte bulunan kral ya da sultan da onları birleştirici 
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bir işlev görüyor. Bugün aynı, hatta daha geniş açıklıkları geçmek için düz bir kiriş 
kullanabiliyoruz. Bunda kilit taşı gibi stürüktürel önemi olan bir öğe  artık yok. Yapı 
gereci ise çeşitli gereçlerin bağdaşık (homojen) bir biçimde oluşturduğu donatılı beton. 
Kirişin her bölümü aynı ya da benzer gerilimlerin etkisi altında kalıyor, tüm kesiti 
boyunca her bölümü bunlara aynı biçimde direniyor. Günümüzün demokratik 
toplumları da aşama sırası gözeten bir yapıya sahip değil, kilit noktalarında krallar, 
sultanlar oturmuyor, bireyleri yasalar karşısında eşit sayılıyorlar.  

 
Bu örneğin verildiği bir derste öğrencilerden biri donatılı 

beton bir kirişin içinde de bağlayıcı öğelerin, yani çelik 
çubukların bulunduğunu, ama bunların göze görünmediğini 
söylemiş, böyle bir kirişin içindeki çekme gerilimlerini karşılayan, 
ama dıştan algılanmayan bu donatıyı da kendini belli etmeden 
toplumu yöneten egemen güçlere benzetme olağının olduğunu 
belirtmişti. Çok da yanlış olmayan bir gözlem.  

 
Benzer bir benzetmeyi kubbe için de yapmak olası, onun da kemere benzeyen bir 

yapısı var, o da bir kilit taşı ile bitiyor. Daha önce yarım küre biçiminin kimi kültürlerde 
gökyüzünü, dolayısıyla da cenneti simgelediğini söylemiştik. Özellikle kandillerle 
aydınlatılmış camilerin iç uzamları ya da üstünde delikler bırakılmış kubbeler 
düşünülürse, bu yakıştırmanın çok da yanlış olmadığı görülüyor. Yeni strüktür 
dizgeleri arasında, jeodezik kubbede olduğu gibi, onun biçimini ve adını taşıyanlar 
onun uyandırdığı izlenimi sürdürüyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kubbe başka iletiler de içerebiliyor. Orta Asya’da yaşayan göçebe toplumların 

“yurt” adı verilen çadırlarının yarım küre biçimine 
dayanan örtüleri var. Kimi araştırmacılar bunun 
daha ilerde camilerde anıtsal boyutlara ulaştırılmış 
olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu dinsel 
yapıların iletilerinden biri de, onun tıpkı bir aileyi 
barındıran yurt gibi, daha büyük bir aileyi, yani 
cemaatı, böyle bir çatı altında topluyor olması. 
Dinsel yapılara “tanrının evi” denmesi bir raslantı 
değil. Bu tür örnekler onların evlerden türetilmiş 
olduğunu, ya da evlere özgü öğeleri kullandıklarını 
anlatıyor.  
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Çatılar da önemli öğeler, yalnızca strüktürleri 
açısından değil, yapıyı dış etkilere karşı korudukları, 
daha da önemlisi, yapıyı bitirdikleri için. Paul Jacques 
Grillo, “..Bir yapının en önemli yeri çatısıdır. İnsanlar 
duvarsız yapılarda yaşamışlar ama çatısı olmayanlarda 
asla oturmamışlardır..”, diyor. Kimi mimarlar çatıyı 
yapının beşinci yüzü olarak kabul ediyor, bununla onun 
da öteki dört yüz gibi özenle düzenlenmesi gerektiğini 
anlatmak istiyorlar. Kubbe gibi eğri olmayan çatılar da 
simgesel işlevler yüklenebiliyor, onların da bir iletisi 
olabiliyor. Uzak Doğu mimarlıklarında onlara vurgulayıcı, 
hatta abartılı biçimler verilmiş.  

 
Düz çatı ise çoğu kez bir bitmemişlik duygusu uyandırıyor. Bu nedenle çağdaş 

yapılarda dışa taşan saçaklar, yüksek koruyucu duvarlar (parapetler) yapılarak bu 
engellenmeye çalışılıyor.  

 
Çatıların dışa taşan parçaları olan saçakların da simgesel anlamlar yüklendiği 

oluyor. Bunlar hem bir yapının dışına yağmur ya da güneşten korunma olanağı 
sağlıyor, hem de çatının en kolay görünen bölümü olarak yapının koruyucu barınak 
imgesini güçlendiriyorlar. Kimi kültürlerde bu parça süslemelerle vurgulanmış olarak 
kullanılıyor. Osmanlı İmparatorluğunun son dönem mimarlığında dışa taşan saçak 
oldukça yaygın bir biçimde kullanılarak o dönemin bir özelliği durumuna gelmiş, bu 
öğe cumhuriyetin ilk yıllarında egemen olan Birinci Ulusal Mimarlık akımı dönemindeki 
yapılarda da kullanılmış.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saçak başka bir yapı öğesiyle, kapıyla birleşik olarak da 

kullanılabiliyor, böylece o yapıya giriş ve çıkışta korunaklı bir 
yarı açık alan oluşturuyor. Bunun hem geleneksel hem de 
çağdaş yapılarda pek çok örneği var. Çadır gibi çok yalın 
yapılarda bile girişlerin üstünün örtülmesi güçlü bir etki 
uyandırıyor. Eskimoların buz evlerinin girişinde yarı silindirik 
bir tünel oluyor. Kapı saçakları yapıya bağlı bir konsol taşma 
biçiminde uygulanabildiği gibi neredeyse yapının önünde ayrı 
bir yapım olarak oluşturulanları da oluyor. Böylesine bir vurgu 
o yapının vermek istediği simgesel iletiyi pekiştirmeye 
yarıyor.  
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Osmanlı mimarlığında camilerin önünde yer alan son toplanma (cemaat) yeri de 

böyle bir uzam. Adından anlaşılan işlevinin yanı sıra simgesel amaçlarla da yapılıp 
kullanılmış. Günümüzde onları camla kapatmaya yönelik girişimler bu bileşenin 
bozulmasına yol açıyorlar. Geleneksel olanlara öykünmeyen yeni camilerde ise böyle 
bir geçiş öğesinin yeğlenmediği gözleniyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Yapıların 
yağmur, kar, rüzgar gibi iklimsel koşullara karşı koruyuculuk sağlama  gibi bir işlevleri 
var. Kimi zaman duvar ve çatılarla oluşturulan kabuklar buna yetişiyor ama kimi 
zaman bunun başka önlemlerle denetim altında tutulması gerekiyor. Özellikle sıcak 
iklim kuşaklarındaki yapılarda havalandırma önemli. Bu yerlerde oluşturulan yapılarda 
tavanların yüksek tutulması buna yetebiliyor, kimi zaman ise bu havalandırma 
bacalarıyla sağlanıyor. İran’da “badgir” adı verilen, Arap ülkelerinde de “malkaf” olarak 
anılan havalandırma bacaları kullanılıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu öğelerin büyük tutulması, çok sayıdaki yapıda kullanılması kentlerin 

karaltılarına (silüetlerine) yansıyor, hatta kimi İran kentlerinde olduğu gibi, onların tüm 
görünüşüne egemen olabiliyor. Bu ülkedeki Yazd kenti “şahr-ı badgirha” olarak 
anılıyor. Endonezya’daki yapıların piramitsel çatıları da bu tür bir gereksinmenin 
sonucu, sıcak ve nemli hava bu yolla yapıdan uzaklaştırılıyor. Bu çatılar o yapılara 
kendilerine özgü, o kültürle özdeşleştirilen biçimlerini kazandırmış, önemli, hatta 
çağdaş yapılarda bile kullanılıyorlar.  
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Tasarımlarda bu ve benzeri öğelerin yerleştirilişine özen gösterilirse yapıların, 

kentlerin görünüşleri bozulmuyor, tam tersine, onların ayırt edici bir özelliği bile 
olabiliyorlar. Ama günümüzdeki güneş enerjisiyle çalışan ısıtıcılar, çanak antenler, su 
depolarında olduğu gibi denetimsiz bir biçimde kullanıldıkları zaman hem yapıların 
hem de kentlerin görünüşü olumsuz yönde etkileniyor. Tarihsel yapıların, kent 
dokularının da kendilerini bunlardan kurtaramadığı görülüyor. Bunlar teknolojik 
ilerlemenin olduğu kadar yapılara saygısızlığın da simgeleri... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İklim koşullarından, özellikle Uzak Doğu 

ülkelerindekilerden söz edince insanın aklına “veranda” 
olarak anılan yapı bileşenleri geliyor. Bunlar bir yapının 
önünde, kimi zaman yanlarında ve arkasında da yer alan, 
balkon, teras gibi üstü örtülü yarı açık bileşenler. Güneşi 
keserek oluşturdukları gölgelik alanlar ile yapılara serinlik 
sağlıyorlar. Endonezya’da olduğu gibi bu bileşen pek çok 
Uzak Doğu ülkesinde kullanılıyor. Benzer biçimde ABD’denin 
güneyinde bulunan yapılar da verandalı yapılıyor. Onun 
anıtsal boyutlara çıkarılmış örnekleri de var, İran’da kullanılan 
bir türü “talar” adıyla tanınıyor, saraylarda, varsıl kişilerin 
konutlarında yaygın bir biçimde kullanılmış.  
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Yükseltiler 
 
Önemli yapılar gelişigüzel yapılmıyor, yapım yerleri özenle hazırlanıyor, 

düzleştiriliyor. Kimi zaman da bu amaçla bir yükselti (platform) oluşturuluyor. Yapıları 
üstünde bulundukları araziden ayıran bu öğeye subasman, üst temel gibi adlar da 
veriliyor. Kimi araştırmacılar bu bileşenin kökeni ile mimarlık üstündeki etkilerini 
araştırmışlar ve ilginç sonuçlara varmışlar.  

 
Toplayıcı-göçebe yaşama biçiminden tarımsal-yerleşik yaşama biçimine geçmek 

yapı sanatı açısından da önemli bir gelişmeyi belirtiyor, gerçek anlamdaki ilk yapılar 
bu dönemde ortaya çıkmaya başlamış. Köy, kasaba, kent gibi yerlerde yaşamak, 
üretilen ürünlerin, evcilleştirilen hayvanların saklanmasını, kış gibi bunların 
bulunamayacağı mevsimlerde de insanların gereksinimlerini karşılamalarını sağlıyor. 
İnsanlar hem kendileri hem de ürünleri ve hayvanları için sazdan, kerpiçten barınaklar 
yapmaya başlamışlar.  

 
Ama biriktirilen ürünler, beslenen hayvanlar göçebe-toplayıcı olarak yaşamını 

sürdüren öteki kabilelerin gözünden kaçmıyor, genellikle savaşçı olduklarından 
yerleşmeleri basıp mallarını ellerinden alıyorlar. Buna karşı koymak için yerleşik 
yaşayan bir toplum savaşçı kabilelerden biriyle anlaşıyor, kendilerini korumaları 
karşılığında ona bağlı olanlara 
gereksinmelerini karşılama güvencesi veriyor. 
Zamanla iki kabile kaynaşıyor, bir bölümü 
üretimle uğraşırken bir bölümü de asker oluyor.  

 
Yeryüzünün pek çok yerinde görülen bu 

durumun konumuz açısından ilginç yanı, 
askerlerin zamanla çevreyi daha iyi denetim 
altında tutabilmek amacıyla kendilerine bir 
yükselti yapmaları. Mimarlıktaki iki gelişmenin 
kökeninde bunun olduğu düşünülüyor.  

 
Bunlardan birincisi, önemli askerlerden birinin, diyelim ki, bu süreç içinde 

komutanlıktan kırallığa yükselmiş olan bir önderin, ölmesi üzerine anısına onunla 
özdeşleştirilen bir yükseltinin gömüt olarak yapılması. Eski Mısır “mastaba”ları bunu 
çağrıştırıyorlar. Bir öncekinden daha güçlü bir kral öldüğü zaman artık bir güç, erke 
simgesi durumuna gelmiş olan mastabası önce daha büyük, sonra  da iki katlı olarak 
yapılıyor. Basamaklı olarak başlayan, giderek kendi geometrik biçimini alan 
piramitlerin ortaya çıkışı böyle açıklanıyor.  
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Yükseltilerin ikinci gelişme çizgisi ise yükselti üstünde nöbet tutan askerlerin, 

komutanların, giderek de kralların yağmurdan ve güneşten korunmak için onun dört 
yanına direkler dikip üstünü örtmeleri, yani bir sundurma oluşturmaları. Zamanla buna 
iki yanı ile arkasının duvarlarla kapanması katılmış. Bu da bir subasman üstüne 
yapılıp önünde kolonlar, sütunlar bulunan yapıların gücü, erkeyi simgeleyen yapılar 
olarak algılanmasına yol açmış, daha sonra da çeşitli biçimlerde geliştirilerek onları 
temsil eden tapınak, saray gibi yapıların ayrılmaz parçası olmuşlar. Görüldüğü gibi 
kimi simgeler çok eski kökenlere kadar inebiliyor, alışkanlıkların, davranış biçimlerinin 
uzantısı olabiliyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Yapılan sundurmanın dikmeleri birbirine 
düz atkılı olarak değil de kemerlerle 
bağlanmışsa çardaklardan söz ediliyor. Bu 
sözcük Farsça “cahar” (dört) ve “dak” 
(kemer) sözcüklerinden oluşuyor, birbirine 
kemerlerle bağlı üstü de kubeyle örtülü yarı 
açık bir uzam oluşturan gölgeliği anlatıyor. 
Topkapı Sarayında, Bağdat Köşkünün 
önünde Haliç’e bakan böyle bir çardak var. 
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Babürlü mimarlığında ise adı “çatri” olmuş. Büyük bir olasılıkla artık müzelerde 
gördüğünüz kralların, soyluların sundurmalı, çardaklı yataklarının nedenini merak 
etmekten kurtulmuşsunuzdur.  

 
Büyük otellerin kral odalarında bu tür yataklara raslanıyor. Nedenlerinden biri çok 

büyük bir oda içinde görece daha küçük, insan ölçeğini gözetecek biçimde 
tanımlanmış bir yatak oluşturması, böylece korunmuşluk duygusu uyandırması olmalı. 
Firavun bile olsa insanın temel ölçüleri ve güdüleri çok değişmiyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



57 
 

 

Kuleler 
 
Kule gibi hem bir yapı bileşeni hem de bağımsız bir yapı olabilen birimler her 

dönemde güç ile, erk ile bağlantılı duygular uyandırmışlar. M. S. Bergil sütunların 
genellikle erkeksi özelliklerle özdeşleştirildiğini anlatıyor. Sütun, kolon, dikilitaş, stel, 
obelisk gibi dikey biçimler anıt olarak kullanılmaya elverişli olduklarından pek çok 
kültür tarafından da o amaçla kullanılmışlar. Balballar Eski Türklerde bir kişinin 
anılması amacıyla gömüt ya da kurganların çevresine dikilen taşlar. Eski Mısırlıların 
dikilitaşları var, Roma imparatorları kazandıkları zaferleri kimi zaman kabartmalarla 
süsledikleri anıtsal sütunlarla ölümsüzleştirmek istemişler. Amerikan Kızılderililerinin 
ağaçtan oyulmuş totem direkleri oluyor.  

 
Etopya’nın Axum kenti yakınında granitten yapılmış büyük steller bulunuyor. İS 

300-500 yıllarından kalan bu dikilitaşların Hıristiyanlığın benimsenmesinden önceki 
dönemlerden kalan kral gömütlerine ait olduğu düşünülüyor. Bir bölümünün üstüne 
kapı ve pencereleri anımsatan örgeler işlenmiş. Çin’de Xi’an kentinde önemli bir 
bölümü Tang imparatorluk ailesi döneminden kalma 3000’den fazla stel içeren bir 
müze var. Osmanlı imparatorluğu döneminde çeşitli kentlerde kurulan ok 
meydanlarındaki nişan taşları zamanla büyüyen kentlerin içinde kaybolmuşlar, bir 
bölümü de kentsel imgelere dönüşmüş. İstanbul’daki Nişantaşı ve Okmeydanı gibi 
semt adları onların varlığının kanıtları. Araştımacı Şinasi Acar günümüze kalan nişan 
taşlarını belgeleyen bir araştırma yürütmüş.  

 

 
Bu özelliği kule ve benzeri yapıların da taşıdığı anlaşılıyor. Bunu 

kullanan her yapı bir biçimde sahibinin güçlü olduğunu anlatıyor. Bunlar 
yalnızca göğe doğru yükselmeyi simgelemiyorlar, aynı zamanda 
oradan aşağıya bakılabileceğini de anlatarak sahiplerinin güçlü 
konumunu belirtiyorlar. Hz. Süleyman tarafından Kudüs’de yaptırıldığı 
söylenen tapınağın kule biçiminde olduğu düşünülüyor. Camilerin 
minaresi, kiliselerin çan kulesi, Budist tapınaklarının pagodası var. 
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İslam kültürlerinde minareler simgesel olarak ilk ezanı 
okuyan Habeşistan’lı Bilal’in üstüne çıktığı yükseltiyi 
anımsatmayı amaçlıyor. Osmanlı mimarlığında padişah ve 
ailesi tarafından yaptırılan camilere (sultanlara özgü anlamına 
gelen) “selatin” camisi adı verilmiş. Bu tür yapılarda daha fazla 
minare ve minarelerinde de daha çok şerefe olabiliyor. Bunlar 
o yapının hem yönetimsel hem de dinsel önder konumundaki 
padişah ya da ailesinden biri tarafından yapıldığını belirtiyor, 
ayrıca mimarlara da daha dengeli bir görünüş elde etmeleri 
için bakışık düzenleme olanağı sağlıyor.  

 
İstanbul’daki Süleymaniye camisinin ikisi 

avlusunun köşelerinde olmak üzere dört minaresi var, 
söylenceye göre bunlar onu yaptıran 1. Süleyman’ın 
(Kanuni) İstanbul alındıktan sonraki 4. padişah 
olduğunu anlatıyorlar. 
Minarelerden ikisinin ikişer, ikisinin 
de üçer şerefesi bulunuyor, bunlar 
da, gene söylenceye göre, onu 

yaptıranın onuncu padişah olduğunu belirtiyor. Yakıştırılmış bile 
olsa, bu da simgesel bir anlatım, bir anlam yükleme demek. 1. 
Süleyman’ın (Kanuni) kızı olan Mihrimah Sultan yapı yaptıran 
kadınlar arasında en ünlü olanı. Edirnekapı’da yaptırdığı külliyedeki caminin tek 
minareli olmasını istemiş, bununla da yalnızlığını dile getirmeyi amaçlamış.  

 
Bu tür simgesel anlatıların bir başka örneği 

Sultanahmet camisi. Bu caminin altı minaresi var. 
Onunla ilgili söylenceye göre dönemin padişahı 
olan 1. Ahmet varsıllığını ve gücünü göstermek için 
“altın” minareli bir cami yapılmasını buyurmuş. 
Yapının mimarı olan Sedefkar Mehmet Ağa 
devletin tutumbilimsel koşullarının buna 
elvermeyeceğini bildiğinden düşünmüş taşınmış, 
sonunda altı minareli bir cami yapmış. Nedeni 
sorulduğunda da “altın” sözcüğünü yanlışlıkla “altı” 
olarak algılamış olduğunu söylemiş. İş olup bittiği için de yapılacak bir şey kalmamış.  

 
Bu da kanıtlaması zor bir söylence ama bu caminin altı minareli yapılmasının 

döneminde çok eleştirilmiş olduğu bir gerçek. Onun o zamana kadarki altı minareli tek 
cami olan Mekke’de Kabe’deki cami ile yarışmak istediği gibi yorumlar yapılmış. 
Sonunda padişah bu söylentileri kesmek için Kabe’deki camiye bir minare daha 
ekleterek onun yeniden tek örnek olmasını sağlamış. Simgesel anlatımlar bu denli 
güçlü olabiliyorlar.  

 
Yalnız dinsel yapılar ya da savunma yapıları değil kimi öteki yapılar da kuleyi 

kullanıyor. Orta Çağın sonunda Avrupa kentleri derebeylerinin ve kilisenin 
egemenliğinden kurtulup bağımsızlık kazandıkça belediye gibi kamu yönetimi 
yapılarına simgesel olarak kilise ve şatolarda kullanılan bu bileşeni katmışlar, böylece 
kenti yönetme erkinin kendilerinde olduğunu göstermek istemişler.  
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Kimi çağdaş örneklerde de bu geleneğin sürdürüldüğü görülüyor. Eliel Saarinen 
tarafından tasarlanan Helsinki tren istasyonunun bir kulesi var. Paul Bonatz 
Almanya’nın Stutgart kentinde yaptığı tren istasyonuna bir kule eklemiş. Willem 
Dudok da 1930’lu yıllarda tasarladığı belediye saraylarını kuleli yapılar olarak 
düzenlemiş. Bunlar artık birer egemenlik simgesi olarak değil, o yapıların önemini 
vurgulamak amacıyla kullanılan yapı bileşenleri, ama kökenleri daha eskiye gidiyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batılı örneklerin etkisinde kalan çağdaş Türk yapılarında da bu gözleniyor. 1930’lu 

yıllarda  Şevki Balmucu’nun tasarladığı Sergi Sarayının (bugünkü Ankara Operası) bir 
kulesi var. Gene aynı yıllarda yapılan Şekip Akalın’ın tasarladığı Ankara tren 
istasyonunun yanında yer alan Gar Gazinosunun da öyle. 1940’lı yıllarda yapılan 
İstanbul Karaköy’deki Yolcu Salonu kulesi olan bir yapı.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir yapının parçası olan kulelerin kendi başına da simgesel anlamlar 

yüklenebildiği görülüyor. Kiliselerin kuleleri, camilerin minareleri inananları tapınmaya 
çağırmaya yarıyorlar. Yükseklikleriyle kentsel bir im oluşturuyor, o yapıların yerinin 
belirtilmesini sağlıyorlar. Ama aynı zamanda o dinsel yapılarla da özdeşleştiriliyor, 
onları simgeliyorlar. İslam kültürlerine bağlı devletler başka kültürleri egemenlikleri 
altına aldıkları zaman onların kutsal yapılarını yıkmamışlar, bunları camiye 
dönüştürüp kullanmışlar. İstanbul’daki Ayasofya’da ya da Gazimağusa’daki Lalapaşa 
Camisinde olduğu gibi, çoğu kez bu yapılara bir ya da daha çok minarenin eklenmesi 
onların cami olduğunu belirtmeye yetişmiş. Minareler düşey biçimleri ile Arapçada 
tanrının adı olan “Allah” sözcüğünün başındaki “elif” (a) harfine benzetiliyor, 
doğruluğun, dürüstlüğün simgesi olarak da kabul ediliyorlar.   
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Pek çok kilisenin kulesinde bir de saat oluyor. Bir dönem, kimi 
Türk ve öteki ülke kentlerinde olduğu gibi, saat kuleleri yapmak 
moda olmuş. Bunlar içinde bulundukları kentin simgesi olabildiği 
gibi toplumun laikleşmesinin de belirtileri, zaman ölçümünün dinsel 
yapılardan ayrılıp devlet eliyle düzenlenmeye başlayışını 
gösteriyorlar. Yangın kuleleri de bir ara önem taşımış, İstanbul’daki 
Beyazıt Kulesi böyle bir kule.  

 
Günümüzde televizyon kuleleri, 

Ankara’daki Atakule benzeri üstünde döner bir 
restoran bulunan yapılar kentsel imler, odak 
noktaları oluşturuyorlar. Türkiye’de 
cumhuriyetin ilk yıllarından kalma iki paraşüt 
kulesi var, biri Ankara’da biri de İzmir’de 
bulunuyor. Bunlar bir dönemde Atatürk’ün 
havacılığı destekleyen tutumunun anısını 
yaşatıyorlar.  

 
İtalya’nın San Gimignano kenti kule-evleriyle ünlü. Bunlar burada yaşayan aileler 

arasındaki çekişmenin ortaya çıkardığı boy ölçüşme kaygılarıyla böyle yapılmışlar. 
Her bir aile ötekilerden daha güçlü olduğunu göstermek amacıyla daha yüksek bir 
kule-ev kurmaya çalışmış. Daha küçük ölçekte de olsa bu tür evlere Türkiye’nin Foça 
kentinde ve kimi Kafkas ülkelerinde raslanıyor. Yemen’deki geleneksel evler de çok 
katlı bir biçimde yapılmışlar, bu nedenle onlara “..Orta Doğu’nun Manhattan’ı..” adı 
yakıştırılmış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gökdelenler ise yalnız büyüklükleriyle değil, arkalarında onları gerçekleştiren 

tutumbilimsel gücü simgelemeleriyle de etkili olan yapılar. İşlevselliklerinden ya da 
güzelduyusal özelliklerinden çok yükseklikleriyle anılıyorlar. Uzak Doğu ülkelerindeki 
pagodalar kule ile çatı öğelerini bir arada kullanan yapılar, böylece hem manevi bir 
gücü simgeliyor, hem de insanlara burada barınılabilineceği, koruma altında 

olunabileceği iletisini veriyorlar. Çatı biçimlerini üst üste bir kaç kez 
yineleyerek bunu hem vurguluyor hem de uzaktan gösteriyorlar.  

 
Böyle bir yapının doğrudan bir olayın anısını yaşatmak üzere bir 

anıt olarak yapıldığı, bu tür bir simgesel işlevle yüklendiği de oluyor. 
Güney Kore hükümeti tarafından Kore savaşlarına katılan Türk 
askerlerine teşekkür etmek amacıyla Ankara’da yaptırılan anıt-pagoda 
böyle bir yapı.  
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Belli bir yere, bölge, ülkeye ait olan pek çok kule yapısı 

var, bunların bir bölümü uluslararası bir ün de kazanmış. 
İtalya’daki Piza Kulesi eğik oluşuyla tanınıyor, Londra’daki 
Westminster Sarayının Big Ben adlı saat kulesi kentin her 
yerinden algılanabiliyor. Ama büyük bir olasılıkla en ünlü kule 
Babil Kulesi olmalı. Bu kuleyle ilgili söylencelerin Yeni Babil 
krallığı döneminde yapılmış olan Etemenanki adlı zigurattan 
kaynaklandığı düşünülüyor.  

 
Çeşitli kültürlerde değişik yorumları olan bu söylenceler özetle insanların tanrı 

katına ulaşmak amacıyla çok büyük ve yüksek olacak bir yapı kurmaya başladığını, 
ama bundan hoşnut olmayan tanrının yapımın bir aşamasında onların dillerini 
karıştırdığını, böylece anlaşamaz duruma gelen insanların da kuleyi yapmaktan vaz 
geçmek zorunda kaldığını anlatıyorlar.  

 
Babil Kulesi resim ve yazın alanında pek çok yapıta esin kaynağı olmuş. 

Günümüzde kimi bilgisayar oyunlarının onun adını kullanması da ilginç bir olgu. 
Sanatçılar bu kuleyle ilgili betimlemelerinde onu ya bildikleri bir kuleye benzeterek ya 
da kendi çağlarının yapım olanaklarını göz önüne alarak çeşitli yorumlar 
oluşturmuşlar.  

 
Bir anıt oluşturmak amacıyla yapılmış pek çok kule var. En 

ünlülerinden biri Paris’deki Eyfel Kulesi olsa gerek. Fransız 
Devriminin 100. yılı nedeniyle bu kentte düzenlenen dünya 
sergisinde endüstriyel ilerlemenin simgesi olarak 1887-1889 
arasında yapılan kule tasarımcısı mühendis Gustave Eiffel’in 
adıyla anılıyor. O da bu kuleyi geleceğin yapı gereci olarak 
nitelediği çelik ile yukarıya doğru küçülen bir kafes biçiminde 
oluşturmuş. 324 m yüksekliğindeki kulede 18 038 çelik çubuk 
kullanılmış. Daha sonra sökülüp kaldırılacağı düşünülmüş 
olmasına karşın üstüne eklenen radyo anteni ile iletişim amacıyla 
kullanılabileceği anlaşılınca olduğu gibi bırakılmış. Başta pek çok 
kişinin tepkisini üstüne çekmesine karşın bugün hem bu kentin 
hem de Fransa’nın en önde gelen simgelerinden biri olarak 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/83/Etemenanki_drawing.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/83/Etemenanki_drawing.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/83/Etemenanki_drawing.gif
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korunuyor. 1930 yılında New York’daki Chrysler gökdeleni yapılıncaya kadar da 
insanlar tarafından yapılan en yüksek yapı olma özelliğini taşımış.  

 
Başka ünlü kuleler de var. Bunlardan biri İtalya’nın Pisa kentindeki katedralin 

kampanilası olan kule, temellerindeki farklı oturma nedeniyle bu kule eğik bir biçimde 
duruyor. Bu ülkede Bologna’daki iki eğik kule de bu kentin simgelerinden biri 
durumunda. Türkiye’de de Aksaray’da bir eğik minare var.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deniz fenerlerinin tehlikeyi bildiren iletişim kuleleri olduğunu söylemeye gerek yok. 

Doğal olarak onlar da gemiciler için bir güven simgesi. Buraya kadar sayılanların yanı 
sıra iki ilginç işlevli kule daha var. Bunlardan biri çeşitli kültürlerde raslanan 
güvercinlikler. İran’da İsfahan kentinin içinde ve çevresinde üç bin dolayında böyle 
kule varmış. Bu yapıların kimi zaman özenle ele alınıp anıtsal boyutlarda üretildiği 
görülüyor. İkinciler ise üstünde su depolarının yer aldığı kuleler. Onların da, Kuveyt’de 
olduğu gibi, zaman zaman kentsel imgeler durumuna geldiği oluyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://z.about.com/d/architecture/1/0/e/s/TowersofBologna.jpg
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Kulenin adını bir yapıya verdiği de oluyor. 
İstanbul Çengelköy’deki Kuleli Askeri Lisesi böyle bir 
yapı. Belki önceleri burada olup daha sonra yıkılmış 
bir Bizans manastırı ile kulesinin yerine yapılmış 
olan Bostancıbaşı Odaları’nın bakımlı bahçeleri 
düşünülerek Kuleli Bahçe olarak adlandırılan bu 
yerde yapılmış olması nedeniyle, belki de 1843’de 
yapılan bu yapının iki yanında yer alan kuleler 
nedeniyle böyle anılagelmiş.  
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Savunma yapıları 
 
Geleneksel mimarlıkta savunma yapıları önemli bir yer 

tutuyorlar, etkileyici görünüşleriyle onlar da simgesel anlamlar 
yüklenmişler. Bu yapılar yüksek, aşılamaz duvarları ve 
bunların üstünde yer alan çok az sayıdaki dar ve küçük 
pencereleriyle (mazgallarıyla) dışa kapalılığı anlatıyor, daha 
baştan “buradan-uzak-dur” iletisi veriyorlar. Üstlerindeki dişli 
korkuluk (ya da dendan) biçimleri de simgesel anlamlar 
yüklenebiliyor. Süsleme amacıyla kullanıldıkları yerlerde bile 
onu görenlere bu yapıda yer alan işlevin tıpkı bir kale gibi iyi 
korunduğu iletisini veriyorlar. Doğu ve Batı kültürlerinin 
savunma amaçlı olmayan pek çok yapısında bu gözlenebiliyor.  

 
Savunma yapılarının kendilerinin de bir 

simge durumuna geldiği oluyor. Onları güç, erke 
ve güvenlikle özdeşleştirmek çok kolay. Bu 
nedenle de bir kenti, hatta bütün bir ülkeyi temsil 
edebiliyorlar. Ayasofya’da bulunan bir mozaikte 
İmparator Konstantin bir yandan bu yapıyı, bir 
yandan da İstanbul’u Hz. Meryem ile çocuk 
İsa’ya sunarken gösterilmiş. İstanbul kenti o 
dönemin en aşılamaz savunma yapısı sayılan 
surlarıyla betimlenmiş. Savunma yapılarının 
biçemselleştirilmiş görüntülerine pek çok bayrak 
ve armada rastlamak olası.  

 
Çeşitli nedenlerle ünlenmiş çok sayıda savunma yapısı var, büyük bir olasılıkla en 

ünlüsü de Çin seddi. O ülkeyi bu yapıdan ayrı düşünmek neredeyse olanaksız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savunma yapılarının etkileyici kapıları oluyor. İstanbul surları üstündeki Altın Kapı 

Bizans döneminde önem taşımış. Üç kemerli bir girişten oluşan bu kapının orta 
bölümü yalnız imparatorların geçmesi için kullanılırmış. Osmanlı padişahları cülus 
(tahta çıkma) töreni sırasında Eyüp Sultan Camisini ziyaret etmek için kent 
kapılarından yalnız birini, Edirnekapıyı yeğliyorlar. Çinde kapıların üstüne başka bir 
yapının getirildiği de görülüyor.  
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Savunma yapılarının hemen yakınına, hatta ona bitişik olarak bir dinsel yapının 

kurulması, bir yandan her iki yapının birbirini desteklemesini sağlıyor, bir yandan da o 
noktada belli bir yoğunlaşma, bir buluşma yeri yaratıyor. Bunun örnekleri arasında 
kimi Eski Yunan tapınakları var. Mimar Sinan tarafından İstanbul’da Edirnekapı 
yanında yapılan Mihrimah Camisi de böyle bir yapı.  

 
Savunma yapılarının bir güç, erke simgesi olduğunu 

söylemiştik. Türkler İstanbul’u almadan önce biri 1. Beyazıt 
(Yıldırım) döneminde Anadolu yakasında, öteki de 2. 
Mehmet (Fatih) zamanında olmak üzere iki kale yapmışlar: 
Anadolu ile Rumeli Hisarları. İkincisiyle ilgili bir 
söylenceden amaçlarının İstanbul Boğazından geçişi 
denetlemek olduğu kadar Bizans’a karşı bir güç gösterisi 
sergilemek de olduğu anlaşılıyor. Buna göre Rumeli 
Hisarının yapımına karşı çıkan Bizans İmparatoru daha 
sonra ancak öküz derisi kadar bir yere izin vermiş. Türkler 
de öküz derisinden ince bir ip yaparak hisarın sınırlarını 
bununla belirlemişler, yapı bittikten sonra Bizanslılar bir şey 
diyememiş.  

 
Savunma yapılarının olumsuz olguları simgelediği de oluyor. 

Güçlü duvarları dışardan içeri girmeyi olduğu kadar içerden 
dışarı çıkmayı da zorlaştırıyor. Bu nedenle çoğu kez tutuklularevi 
olarak kullanılmışlar. Bunun Türkiye’deki en ünlü örneği Sinop 
Kalesi. İstanbul’daki Rumeli Hisarı, Yedikule gibi savunma 
yapıları da bu amaçla kullanılmış.  

 
Savunma yapılarının kent içindeki yörelere olduğu kadar kentlere de adlarını 

verdiği oluyor. Pek çok kentin adında “kale”, “hisar” sözcükleri yer alıyor. Buna başka 
kültürlerde de raslanıyor, İngilizce kent adlarında “castle”, “fort” gibi sözcükler 
bulunduğu gibi Almaca kent adlarında da “Burg”, “Schloss” gibi sözcüklere raslanıyor.  

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/HisarlarminiatureNusretColpan.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/HisarlarminiatureNusretColpan.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/HisarlarminiatureNusretColpan.jpg
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Tasarım ilkeleri, düzenleme yöntemleri 
 
Tasarım ve düzenleme ilkeleri de anlamlar yüklenebiliyor, simgesel bir ileti 

taşıyıcısı olabiliyorlar. Merkezi planlı yapılar içinde çok sayıda insanın toplandığı 
dinsel işlevler için çok uygun, uzunlamasına yapılar törensel amaçlara daha yatkın. 
Günkut Akın merkezi uzamlar kurma geleneğinin Asya kültürlerinin bir özelliği 
olduğunu anlatıyor ve çeşitli örnekler veriyor. Plan düzenlemelerinde görülen 
simgesellik ağırlıklı olarak dinsel yapılara özgü bir olgu ama ona başka yapılarda da 
raslanıyor, 19. yy’dan sonra önemini yitiriyor. Çağdaş yapıların planları işlevsel 
yararlılığa öncelik veriyorlar, dinsel yapılarda ise iç uzamların etkileyici olmasına 
çalışılıyor.  

 
Merkezi düzenlemeler sıkı düzenli (disiplinli) bir toplumsal örgütlenmeyi 

çağrıştırıyor, bitmişlik duygusu uyandırıyorlar. Çizgisel düzenlemeler yön belirliyor, 
uçları açıksa esnekliği, büyümeye yatkınlığı gösteriyorlar. Küme ya da yığın 
biçimindeki düzenlemelerin serbestliğine karşılık ızgara biçimindeki düzenlemeler 
esnekliği görece daha az bir yapısal ortam oluşturuyorlar.  

 
Kiliselerin planları uzun süre Grek ya da 

Latin haçına benzetilerek yapılmış. Bununla Hz. 
İsa’nın çarmıha gerilmiş olduğu anlatılmak 
isteniyor. Ama haç biçimi kökenleri daha 
eskilere dayanan simgesel anlatımlar da 
içeriyor, pek çok kültürde tanrısal düzen, dört 
ana yön gibi olguları anlatmak için kullanılmış. 

Bu nedenle de etkili bir simge. Kiliselerin absidleri yarım daire 
biçiminde oluyor, bununla orasının tanrısal bir işlevi olduğu 
anlatılıyor. Buna karşılık “çapraz nefler” üstündeki yan absidler kare biçiminde, 
bununla da onların maddesel dünyaya bağlı yerler olduğu belirtilmek isteniyor.  

 
Kiliselerde olduğu gibi başka dinsel yapılarda 

da simgesel bir plan kurgusunun ağır bastığı 
örnekler az değil. 1666’daki büyük Londra 
yangınından sonra bu kentin düzenlenmesi ile 
görevlendirilen Christopher Wren’in yeniden 
yapılacak kiliseler için hazırladığı tasarımlar İngiliz 
kilisesi ileri gelenleri tarafından tepkiyle 
karşılanmış, çünkü onlar bu yapının eskisi gibi 
uzunlamasına gelişen çapraz nefli, derin absidli, 

Gotik biçemli bir yapı olmasını isterlerken bu mimar Fransa’da bulunduğu sırada 
tanıdığı İtalyan Baroğu modelini uygulamak, 
dolayısıyla da merkezi planlı, kubbeli, Eski Yunan 
ve Roma biçem özelliklerini taşıyan bir yapı 
öneriyormuş, sonunda da onun dediği olmuş. 19. 
yy’da din adamları taş değil de çelik kullanılarak 
yapılan kiliseleri kutsamak istememişler, çünkü 
taşın ağırlığı ve yapım zorluğu nedeniyle daha 
kalıcı, çeliğin ise kurulabildiği kadar kolaylıkla 
sökülebilen, dolayısıyla da daha geçici bir gereç 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Plan_of_St._Isaac's_cathedral.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Plan_of_St._Isaac's_cathedral.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Plan_of_St._Isaac's_cathedral.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Plan_of_St._Isaac's_cathedral.png
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olduğunu, dolayısıyla da tanrıya adanan bir dinsel yapıya yakışmayacağını 
düşünüyorlarmış.  

 
Katı kurallar uyarınca yapılan bu tür yapıların başka başka yerlerde bile olsalar 

temelde birbirlerine benzedikleri görülüyor Bir tek camiler biraz bu kuralın dışında 
kalmış. İslamlık dinsel yapılarının nasıl olması gerektiğine ilişkin kurallar koymamış, 
bu nedenle de değişik yerlerdeki camiler birbirlerinden çok farklı görünümde 
olabiliyorlar. İlk camilerin Hz. Muhammed’in Mekke’deki evine benzetilerek yapıldığı 
düşünülüyor. İslamlık yayılıp çeşitli ülkelere girdiğinde ise yerel koşullar uyarınca 
değişik bireşimler (sentezler) oluşmaya başlamış.  

 

 
Birbirinden değişik belli başlı üç temel cami tipi ile bunların pek çok yerel 

çeşitlemesi var. Birinci tip Suriye-Arap camileri ya da “çok ayaklı” camiler. Bunlar Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ülkeleriyle İspanya’da bulunuyorlar. İkinci tip İran-Orta Asya 
camileri ya da “eyvanlı” camiler. Bunların bir uzantısı Müslüman Hindistan’da, özellikle 
de Babürlüler tarafından yapılan camiler. Üçüncü tip ise Türk-Osmanlı camileri ya da 
merkezi planlı, “tek kubbeli” camiler. Bunlar da Anadolu, Balkanlar, Kırım gibi yerlerde 
görülüyorlar. Ayrıca Çin’de, Endonezya’da, Doğu ve Batı Afrika ülkelerinde yerel yapı 
gelenekleri etkisiyle oluşturulmuş değişik camiler var.  

 
Merkezi planlı camiler tanrısal ululuğu yüksek bir kubbenin örttüğü büyük bir uzam 

aracılığıyla anlatmak isterken çok sütunlu camiler yarattıkları sınırları belirginsiz 
kılınmış iç uzam ile bir sonsuzluk duygusu uyandırıyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başka kültürerin yapıları dış yüzlerinde yer alan süslemelerle kendilerini 

göstermeye çalışırken İslam kültürleri daha çok iç uzamlara yönelik olmuşlar. Bunun 
en iyi örnekleri konutlarda görülüyor. Konutların dışa kapalı, birbirine benzeyen dış 
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görünüşleri bu yapıların iç örgütlenmesini, orada bulunan güzellik ve varsıllığı 
neredeyse tümüyle gizlemek istercesine düzenleniyor, dışta içine ilişkin ip uçları 
içermiyor. Bu dinsel yapılar için de geçerli. Çoğu kez uzaktan rahatlıkla algılanabilen 
kubbeler bile bir camiye yaklaşıldıkça öteki yapıların arasında kayboluyorlar ama 
içlerinde görkemli bir uzam insanı karşılıyor. Bu nedenle Ernst J. Grube gibi kimi 
araştırmacılar İslam kültürlerinin bir “..gizli mimarlığı olduğundan, bunun ancak 
yapıların içine girildiği zaman anlaşıldığından..” söz ediyorlar.  

 
İslam kültürlerinin mimarlığı dıştan yapıların ne tür bir işlevi olduğuna ilişkin bilgi 

vermediği gibi iç uzamları da belli işlevlere göre düzenlemiyor. Yapı yalnızca bir kabuk 
oluşturuyor, içinde yer alacak işlevler de kendilerini buna uyduruyorlar. Bu nedenle bir 
kervansaray, medrese ya da hastanenin dış görünüşleri ile planları bir birine çok 
benzer bir biçimde olabiliyor.  

 
Konutlada da odalar belli bir işlev uyarınca değişik yapılmıyor, her biri her tür işlevi 

karşılayacak biçimde düzenleniyor. Başka bir deyişle, yemek odası, yatak odası gibi 
ayrımlar yok, odaların hepsinin biçimi aynı, benzer öğelerle donatılıyorlar, her türlü 
işlev için kullanılabiliyorlar. Bunun onların çok amaçlı bir kullanım sağladıkları için 
yeğlendiği de söylenebilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doğal olarak bu gözlemin kural dışı kalan örnekleri de var. Bir medresenin içinde 

namaz da kılınan dersliği öteki odalara göre daha büyük tutluyor, kubbesi de daha 
büyük oluyor. Ya da genellikle evin beyinin oturduğu baş odanın bir cumbası oluyor. 
Yatak odalarının yıkanmaya yarayan bir gusulhanesi, oturma odalarında ocaklar 
bulunuyor.  

 
Dışa kapalılık yalnızca İslam kültürlerine özgü değil, ona başka 

kültürlerde de raslanıyor. Romanik kiliseler kimi zaman öyle dışa 
kapalı ki, bu tür bir yapıyı her hangi bir savunma 
yapısından ayırt etmek çok zor. Eski çağlarda 
yapıların en önemli işlevlerinden biri koruma 
sağlamak olmuş. Gerçekten de insanlar nasıl bir 
saldırı sırasında kalelere sığınmışlarsa, kuşatma 
altındaki kentler düşman eline geçmeye başladığı 
zaman da dinsel yapılara sığınmışlar.  

 
Konutlardaki dışa kapalı oluş da benzer bir korunma amacı taşıyor, bu hemen 

hemen bütün tarımsal toplumların geleneksel konut yapılarında gözlenebilen bir olgu. 
Yeryüzündeki ilk yerleşmelerden biri olan Çatalhöyük’deki yapıların dışa açılan 
pencere ve kapıları yok, girişler yapıların düz çatılarında yer alıyor. Geleneksel Çin 
evlerinin de dışa bakan penceleri az ve boyutları küçük. Bu konutlar ayrıca bir dış 
duvarla da çevrili oluyor.  
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Yerel bireşimlerin kendi geleneklerine daha bağlı olduğu gözleniyor. Klasik 

Osmanlı mimarlığı döneminde uç noktasına getirilmiş olan tek kubbeli camiler 
öylesine güçlü bir simge oluşturmuş ki, günümüzde bile etkileri sürüyor. Türkiye’deki 
çağdaş camilerin önemli bir bölümü onlar model alınarak yapılıyor. Vedat Dalokay 
tarafından tasarlanan Ankara’daki Kocatepe camisi, 1950’li yılların ortasında 
geleneksel camilerin simgesel dilinde önemli değişiklik yapmadan çağdaş bir yorum 
uyarınca düzenlenmiş olmasına karşın tepki görmüş, onun yerine Süleymaniye’ye 
öykünen bir tasarım uygulanmış.  

 
Bunun nedeni alışıldık cami im ve simgelerinin hala çok güçlü bir biçimde yaşıyor 

olması. Başka bir olguyu da unutmamak gerekiyor: Klasik Osmanlı camileri yalnızca 
dinsel işlevlerin değil, aynı zaman çok güçlü bir imparatorluğun da simgesi olmuşlar, o 
dönemlerin anısını yaşatıyorlar. Ancak günümüze yaklaştıkça kimi daha özgün 
denemelerin ortaya çıkmaya başladığı görülüyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İslam kültürlerinde dört halife döneminden sonra halifeliğin sülaleler tarafından 

sürdürülmesi güçlü krallıkların, hatta imparatorlukların doğmasına yol açmış. Bu 
dönemde saraylar ortaya çıkıyor. Saraylar yalnızca halifelerin, sultanların konutu 
değil, aynı zamanda devlet işlerinin de görüldüğü yerler, onun için hem büyük 
oluyorlar hem de görkemli bir biçimde donatılıp süsleniyorlar. Bu yapılar öylesine 
ünlenmiş ki, 1001 Gece Masalları’nda olduğu gibi bütün dünyada söylencelere konu 
olmuşlar. Pek çok yerde onlara öykünen, güç ve varsıllık simgesi olmaları istenen 
yapılar kurulmaya çalışılmış.  
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Bu sarayların özelliklerinden biri geniş bir alanda çeşitli büyüklüklerde pavyonlar 

biçiminde düzenlenmeleri. Bu yaklaşım göçebe yaşam biçiminde çadırlar içinde 
yaşamanın bir anısı olduğu biçiminde yorumlanıyor. Anadolu Selçuklularının taştan 
yapılmış saraylarının bahçelerinde görkemli bir de çadır bulunur, kimi zaman sultanlar 
yabancı elçileri bu çadırda kabul ederlermiş. Bunun vermek istediği ileti çok açık, 
bizim yerleşik görüntümüze bakıp aldanmayın, tıpkı atalarımız gibi biz de çadırlarımızı 
topladığımız gibi tepenizde bitiveririz, diye göz dağı vermek istiyor. Dağınık yapılardan 
oluşan saray düzenlemeleri İspanya’da Elhamra Sarayında olduğu gibi İstanbul’daki 
Topkapı Sarayında da gözleniyor. Ancak daha sonra, Batılılaşma etkisi altındaki 19. 
yy sarayları tek bir büyük yapı altında oluşturuluyorlar.  
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Birer askeri ön karakol olan ribatlar İslamlığın yayılma döneminde önemli rol 
oynamışlar. Gezgin İbni Batuta’nın anlattığına göre İran ve Orta Asya’da on binlerce 
ribat varmış. Dörtgen bir avlu çevresindeki odalardan oluşan bu yapılar kervansaray 
gibi başka yapılara temel oluşturmaları nedeniyle de önem taşıyorlar. İran - Orta Asya 
camilerinin ribatları örnek aldığını düşündüren ipuçları var. Büyük bir olasılıkla bu 
yapılar askerlikle ilgili önemlerini 
yitirmelerinden sonra camiye 
dönüştürülmüş. Bu kültürler de zaman 
içinde İslamlıkla ilgili olarak ilk tanıdıkları bu 
yapıların dört yanına kendi konut 
geleneklerinden aldıkları eyvanları 
ekleyerek eyvanlı cami tipini ortaya 
çıkarmışlar. Eyvanlar yarı açık yarı kapalı 
uzamlar, Orta Asya evlerinde gölge 
sağlayan öğeler olarak kullanılıyorlar. 
Camilerde ise anıtsal boyutlara ulaşırken bir 
yandan da “ev” iletisini veriyorlar.  

 
Temel cami türlerinin uygulandığı yörelerde yer yer  ilginç 

tekil örneklere de raslanıyor. Bunlardan biri Hindistan’ın 
Haydarabad kentindeki Caharminar. Bilinen cami türlerinin 
dışında kalan bu yapı birbirine dik iki yolun kesiştiği yerde 
dört kule üstüne oturuyor. Cami olarak kullanılan bölümü 
birinci katında yer alıyor. Caharminar’ın yapımına bir süre 
önce bu yerleşmeyi kendine başkent yapmış olan 
Muhammed Kulu Kutup Şahi Sultan döneminde başlanmış. 
Söylenceye göre bu hükümdar kenti sarmış olan veba 
salgınının sona ermesi için dua etmiş ve bir cami 
yaptıracağına ilişkin adak tutmuş. Kent hastalıktan 
kurtulunca da adağını yerine getirerek bu mutlu olayın 
anısına yapıyı yaptırmış. Cami adını Farsça ve Urduca dört 
anlamına gelen “cahar” sözcüğü ile Arapça kule, minare anlamına gene “manara” 
sözcüklerinden alıyor. Yapının bu biçimde kurulmasının dört halifeyi simgelediği 
düşünülüyor.  

 
Bütün bunlar ilk örneklerin, önemli yapıtların simgesel yanlarının benimsenerek 

sürdürüldüğünü gösteriyor. Yukarki örnekte olduğu gibi, kimi zaman önemli olaylar da 
bir yapı aracılığıyla anımsatılmak, simgelenmek istenmiş.  

 
Avluların çeşitli işlevleri olabiliyor. 

Sayrılarevi, okul, saray, kışla ya da 
tutuklularevi gibi az ya da çok dışa kapalı 
işlevleri olan yapılar onlardan daha çok 
yararlanıyorlar. Aralarında Eski Yunan, 
Roma, Bizans ve İslam kültürüne bağlı 
olanlar da olmak üzere, Yakın Doğu ve 
Akdeniz bölgesi evleri genellikle dışa kapalı 
oluyor. Onun için hepsinin büyük ya da 
küçük iç avluları, bahçeleri oluyor. Bunlara 
“atrium” da deniyor.  
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Bazilika Hıristiyan mimarlığı tarafından örnek 

alınmış bir düzenleme biçimi, uzunca bir süre 
kiliselerde kullanıdığı için de bu yapıların simgesi 
sayılagelmiş. Bu bir raslantı değil. Bazilikalar 
Romalılar döneminde içinde yargı  dağıtılan bir tür 
adalet sarayı işlevi görüyorlar. Başka bir deyişle, 
devlet erkini temsil ediyorlar. Hıristiyanlar bunu alıp 
dinin emrine vermişler, tıpkı Roma devletinden kalan 
boşluğu kendi ideolojileriyle doldurdukları gibi, 
bazilikayı da dinsel güçlerinin simgesi durumuna 
getirmişler. İnsanların yargılanacağını öğreten bir din 
için çok da yadırgatıcı bir davranış değil doğrusu.  

 
Pek çok öğe ve bileşen bu tür simgesel anlatımlar için kullanılıyor. Rönesans 

saraylarının pencereleri üst katlara çıkıldıkça küçülüyor, bu da buralarda kalanların 
öneminin giderek azaldığını gösteriyor. Balkonları ise yalnızca “primo piano”da, yani 
birinci katta bulunuyor, sarayın sahipleriyle aileleri buradan halk selamlıyorlar. Bu 
yapıların dış yüzleri de içindeki işlevleri yansıtacak biçimde, bir aşama sırası 
(hiyerarşi) gözetilerek işlenmiş. Giriş katındaki taşlar kaba yontulmuş oluyor, onu 
izleyen katlarda bu giderek daha inceliyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumbalar geleneksel Türk evi ile özdeşleştirilen bileşenler. Bir odayı 

genişletmeye, onun daha çok hava ve ışık almasına, içerden dışarsının daha iyi 
görülmesine yarıyorlar. Ama dışa doğru bir taşma yapan bu parça aynı zamanda ev 
sahibinin oturduğu yeri göstermesi açısından da önem taşıyor. Bugün konut olarak 
kullanılan katevlerinin yüzleri kare ya da dikdörtgenlerden oluşan bir ızgara 
görünümünde, balkonlar dışında genellikle düz oluyorlar. İçlerinde oturanların aile 
yapısına, toplumsal konumuna ilişkin görsel ipuçları içermiyorlar. Bu da bireyleri 
arasında ayrım yapmayan  eşitlikçi bir toplumsal düzeni çağrıştırıyor.  

 
Cumba Türk evinin tipik bir özelliği ama ona başka yerlerde de raslanıyor. Mısır’da 

ona “maşrabiya” deniyor, Sudan ve Cidde’de “roşan” adıyla biliniyor. Bu ülkelerde yer 
katlarında da cumba oluyor. Jean-Pierre Greenlaw’un anlattığına göre cumba 
Doğu’da Hindistana’a kadar izlenebiliyor, Batı’da da Malta ve Güney İspanya’da 
görülüyor. İspanyollar onu Güney Amerika’ya taşımışlar, Peru’nun başkenti Lima’daki 
belediye sarayının cumbaları var. Avrupa mimarlığında da cumba benzeri çıkmalar 
var, özellikle Rönesans döneminde sevilerek kullanılmışlar.  
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Çağdaş mimarlık bu öğeyi yeniden bulmuş, ABD’de Chicago Okulu adı verilen 

dönemde yapılan çok katlı bürolar “bay-window” adı verilen bu tür özel pencereleri 
kullanıyor. Onu etkileyici bir anlatım aracı durumuna getirme olanağı var. Tek bir katta 
olabileceği gibi her katta yinelenen, hatta bütün yapı yüzünde düşey bir bant oluşturan 
türlerine de raslanıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eski evlerden söz etmişken, bunların 

pencerelerindeki kafeslere de değinelim. Bu öğeyi 
İslam kültürüne bağlı pek çok mimarlık güneş 
denetimi,  gizlilik sağlama öğesi olarak kullanmış. 
Ayrıca kapalı duvar ile açık pencere arasında bir 
geçiş öğesi de oluşturuyor. Ama cumhuriyetin ilk 
yıllarında bunlar Osmanlı İmparatorluğunun bir 
kalıntısı olarak görülmüş, kadınların baskı altında 
tutulmasının bir simgesi olarak gösterilmiş.  

 
Oysa kadınlarla erkekler arasındaki kaç-göç daha eski bir gelenek, İslamdan çok 

önceki Yakın Doğu ve Akdeniz kültürlerinin hemen hepsinde bulunan bir olgu. Yeni 
Türk cumhuriyeti çağdaş yaşama biçimlerini benimsiyor, kadınların da güncel 
yaşamda yer almasını istiyor. Bu nedenle Osmanlı yaşam biçimine bağlı pek çok şeyi 
olduğu gibi kafesi de dışlamış. Olumsuz bir simge olarak görüldüğü için de çağdaş 
yapılarda kullanılmamış. Son zamanlarda bu öğeye artık kötü gözle bakılmıyor. 
Atatürk devrimlerinin yerleşmesi ile olumsuz iletisi anlamını yitirmiş. Gene de 
konutlarda görece az kullanılıyorlar.  
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İslam kültürünü benimsemiş ülkelerde evlerin yer katlarının yüksek yapılması, 
üstlerinde az ve küçük pencerelerin bulunması, bunların kepenk ve kafeslerle kapalı 
tutulması, kapılarının kolay algılanmayan bir yerde olması, dışarıya karşı onların kişi 
ya da ailelere özgü, belli bir gizliliğe sahip olan yapılar olduklarını anlatıyor, 
yabancılara buraya yaklaşmayın iletisini veriyor. Aşağıdaki İran evi buna bir örnek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiç bir yapının içine paldır küldür girilmiyor, çeşitli hazırlık aşamalarından 

geçiliyor. Özellikle kamu yapılarında bu daha da önemli, onun için girişleri 
vurgulanıyor. Yapıların insanlara toplumsal işlevlerle ilgili iletiler verdiğini, onların da 
davranışlarını buna göre ayarladıklarını söylemiştik. Bunun için en önemli işlevin yer 
aldığı uzama gelininceye kadar bahçe, avlu, giriş holü, koridor, bekleme salonu, vb 
gibi pek çok uzamdan geçmek gerekebiliyor.  

 
Bunu çok belirgin bir ileti vermek amacıyla kullanan örnekler var. Albert Speer 

Berlin’deki “Die neue Reichskanzlei”da (Yeni imparatorluk başbakanlığında), biraz da 
yapının ince-uzun arsasından yararlanarak, bu olguyu kullanmış. Yapının içine giren 
ziyaretçiler Hitler’in çalışma odasına gelinceye kadar sırayla çok sayıdaki bekleme 
salonundan geçmek zorunda kalıyorlar. Bunların tavanları ve pencereleri yüksek, 
içleri etkileyici biçimde düzenlenmiş. Böylece özellikle yabancı konuklar bu diktatörün 
huzuruna kabul edilinceye kadar ister istemez bir eziklik duygusuna kapılıyorlar.  

 

 
Dinsel yapılarda da benzer bir yöntem uygulanıyor, buradaki düzenleme insanları 

tapınma eylemine hazırlıyor, onlara bu etkinlik üstünde yoğunlaşma olanağı sağlıyor. 
Bunun törensel boyutlara ulaştığı bile oluyor. Örnek olarak bir camiye girişi vermek 
olası.  
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Namaz kılmak için camiye gelen bir kişinin önce cennet bahçesini simgeleyen 
avluya gelmesi gerekiyor. Kahire’deki Tulunoğlu camisinde olduğu gibi, kimi zaman 
avlu döşemesinin bölünmesi cennette olduğu 
düşünülen ırmakları anımsatacak biçimde 
düzenleniyor. Daha sonra aptest alınan 
şadırvana geliniyor, o da simgesel bir 
temizlenme, bir arınma etkinliği. Sonra bir kaç 
basamakla yükseltilmiş son toplanma (cemaat) 
yerine ve giriş kapısı önüne geliniyor ve burada 
ayakkaplar çıkarılıyor. Bu da bir eve, Tanrının 
evine girerken gösterilen simgesel saygının 
belirtisi. Daha sonra da toplu tapınma etkinliğine 
katılınıyor.  

 
Bu işlemler, kimi zaman başka simgesel anlatımlarla yüklenerek daha karmaşık 

biçimler alabiliyorlar. Mimar Sinan ile ilgili bir çalışma yapmış olan Hans G. Egli, onun 
İstanbul-Edirnekapı’daki Mihrimah Camisinde bulunan (törensel) giriş yolunu ve bu 
yolun çeşitli bölümlerinin yüklendiği simgesel işlevleri şöyle anlatıyor:  

 
“..a) Kemerli bir delikten gözüken çağrıcı (davetkar) merdivenler girişi 

belirliyorlar. Üstteki kulede bulunan bir “gözcü”nün “koruduğu” karanlık geçit 
havayı değiştiriyor;  

b) Bu pasajdan geçerken artık dışardaki caddenin gürültü patırtısı geride 
bırakılıyor; 

c) Uzun merdiven aşılması gereken bir “engeli” temsil ediyor;  
d) Merdivenin sonundaki terasa gelmek zorlukların sona erdiğini anlatıyor ve 

yeniden yönlenmeyi sağlıyor; 
e) Uzakta bulunan bahçeye bir göz atış aradaki geçiş uzamına girmeyi 

kolaylaştırıyor. İlerlerken, kolonlar değil de payandaların arasından geçilmesi 
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sırasında, bir kubbeye yakalanılıyor, bu da insanı yaşadığı serüveni bir kez daha 
düşünmeye zorluyor; 

f) Bir tonoz örtü insanı ilerlemek için yüreklendiriyor; 
g) Sağda önünden geçilirken “içinde bir tehlike varmış” gibi gözüken derin bir 

eyvan beliriyor; 
h) Avluya çıkmak Kuran betimlemelerinde yer alan cennete gelmişlik 

duygusunu veriyor ve düşüncelere dalmayı sağlıyor;  
i) Törensel yıkanma (abdest alma) 

yolculuğun önemli bir bölümünü 
oluşturuyor ve avludaki şadırvanın önünde 
oluyor;  

j) Temizlenilmiş olarak kutsal tapınma 
salonununa yaklaşılıyor; 

k) Bir kaç basamak yükselinerek granit 
kolonların nöbet tuttuğu geçiş bölümüne 
geliniyor; 

l) İçeri girildiğinde ise neredeyse 
tanrısal bir uzam insanın önünde açılıyor 
ve bu tüm beklentileri aşıyor. Pencerelerin 
renkli camlarından giren ışık bu kutlamaya 
katılıyor. Böyle bir kendinden geçiş 
sürecini sözcüklerle betimlemek 
olanaksız..” 

 
H. G. Egli bundan sonra insanın karşısına gelen mihrabın en kutsal yere geçişi 

simgeleyen bir kapı görünümünde olduğunu, bunun iki yanında da serbest duran ve 
değerli yapı gereçlerinden yapılmış sütunların olduğunu söylüyor. “..Tinsel dönüşüm 
yolu..” adını verdiği bu geçişlerin bir Hac ziyaretini simgelediğini, o amaca ulaşılıncaya 
kadar insanları sınayan zorlukları anlattığını belirtiyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başka dinsel yapılarda da benzer simgesel anlatımlar, çekilen zorlukları, 

katlanılacak çileleri anlatan öğeler, insanları dua edecekleri yere gelinceye kadar 
manevi olarak hazırlayan uzamlar bulunuyor. Eski Mısır tapınaklarında birbirini izleyen 
salonlar giderek küçüldükleri gibi tavanları da alçalıyor. Bunların yapının en arkasında 
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yer alan kutsal uzama hazırlayıcı bir işlevi var. Kiliselerin önünde bir, kimi zaman da 
iki, giriş bölümü, yani dış ve iç narteksler oluyor, tıpkı camilerin önünde bir son 
toplanma (cemaat) yeri olduğu gibi.  

 
Kimi kiliselerde döşeme üstünde süslemeci amaçlarla yapılmış gibi gözüken 

labirentler oluyor. Başlangıcından ortalarında bulunan ve Kudüs’ü simgeleyen noktaya 
kadar gitmek, insanların bulundukları yerden kutsal bir yere doğru gitmesinin ne denli 
zor olduğunu anlatmaya yarıyor. Çile çeken rahipler dizleri üstünde yürüyerek bu 
labirentlerin başlangıcından sonuna kadar gider, böylece de sanal bir hac yolculuğu 
yapmış, onun zorluklarını yaşamış sayılırlarmış.   

 
Labirentlerin güç, zorlu işleri anlatmak için kullanıldığı anlaşılıyor. Eski Yunan 

söylencebiliminde (mitolojisinde) bir “Minotaur”dan söz ediliyor. Boğa başlı, insan 
gövdeli bu canavar Girit’de, içinde tutulduğu bir labirentte yaşarmış. Burası Kral 
Minos’un isteği üzerine mimar Daedalus ile oğlu İkarus tarafından yapılmış. Sonunda 
her yıl kendisine Atina’lı yedi genç kız ile erkeğin kurban olarak sunulduğu Minotaur, 
içine girip çıkması çok zor olan bu labirente girmeyi başaran Aegeas’ın oğlu Theseus 
tarafından öldürülüyor. Bu söylence daha ilerde pek çok sanat yapıtına konu olmuş.  

 
Belçika’nın Ghent kenti belediyesinde “Barış Odası” olarak adlandırılan bir salon 

bulunuyor. Adını 1546’da burada birbirlerine zarar vermeme sözü veren Flanders’li 
katolikler ile protestanların anlaşmasından alan bu odanın zemin kaplaması bir 
labirent biçiminde düzenlenmiş. Kimi Avrupa saraylarının bahçelerinde de labirentler 
oluyor. Bunlar günümüzde daha çok eğlence amaçlı olarak kuruluyor, ama görüldüğü 
gibi kökenleri daha eskilere giden simgesel anlamlar taşıyor.  
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Yapılara aşama aşama girilmesini konutlarda da gözlemek olası. Türk evlerinin 
özelliklerinden biri herkese açık uzamlardan, yani kamu alanlarından özel alanlara 
adım adım geçilmesi, bu yapılırken de açık ve yarı açık uzamların kullanılması. Buna 
göre sokak kamuya ait bir açık uzam. Buradan eve girilirken önce bahçe geliyor, yani 
açık bir özel alana giriliyor. Bu kimi zaman yapılar ya da duvarlarla çevrelenmiş, 
zemini dayanıklı gereçlerle kaplanmış bir avlu da olabiliyor. Bahçe ve avlular artık o 
eve ait özel ama açık uzamlar.  

 
Bahçe ve avludan merdivenle çıkılarak hayat adını taşıyan yarı açık yarı kapalı 

uzama geliniyor. Hayat, yapının avluya bakan yüzü üstünde, üstü odalar gibi tavanla 
örtülü ama en az bir, kimi zaman da daha çok yanı açık, yani duvarla 
sınırlandırılmamış, bir yaşama ve dolaşım uzamı. Döşeme kaplaması odaların 
uzantısı gibi, onların kullandığı gereçleri kullanıyor. Kimi zaman dış sofa diye 
tanımlandığı da oluyor.  

 
Onu sofa adını taşıyan bölüm izliyor. Bu artık yapının içinde olan, her yanı oda ya 

da duvarlarla çevrili, üstü de tavanla örtülü geniş bir hizmet alanı, çok amaçlı 
kullanılan bir iç uzam. Günlük oturma ve yaşamayı sağlayan, ev işlerinin görüldüğü, 
yemeğin yendiği bir yer. Burada konuklar ağarlanıyor, aile toplantıları yapılıyor. Bir üst 
kata çıkan merdiven de genellikle burada oluyor. Bu uzamdan tek tek odalara, yani 
artık belli kişilere ait, gizliliği olan kapalı uzamlara geçiliyor.  

 
İran evlerinde de benzer bir düzenleme var. 

Evin bir köşesinde yer alan genişçe bir giriş daha 
dar bir sokak kapısına götürüyor. Ondan birbirini 
izleyecek biçimde düzenlenmiş üç giriş (antre) 
bölümüne geçiliyor. Yabancı konuklar önem ve 
aileye yakınlarına göre bunların birinde 
ağırlanıyor, daha içeri giremiyorlar. Uzun bir 
koridoru anımsatan bu üçlü girişten evin iç 
bölümlerine geçiliyor, oradan da ortada yer alan 
avluya çıkılıyor. Avlunun sokak yönündeki 
bölümleri oturma, yemek yeme ve akrabalarla 
aileye yakın konukların, komşuların ağarlandığı 
bölmeler. Avlunun uzak yanındaki bölümlerde ise 
gizliliği olan yatak odaları bulunuyor.  

 
Ölçek mimarlıkta önem taşıyan bir olgu. Yapı ölçülerinin büyütülmesi onların 

anıtsal boyutlara taşınmasını sağlıyor. Kimi düşünürlere göre mimarlık tarihi insanların 
giderek daha büyük yapılar oluşturduğunu anlatan bir daldan başka bir şey değil. 
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Büyüklük, yükseklik, anıtsallık ise kendi başına bir simge, bir ileti verme aracı 
olabiliyor.  

 
Sümerliler tapınakları olan ziguratları tanrıların düzenli 

biçimde ziyaret ettiği kerpiç evler olarak düşünürlermiş. Bu ev de 
o kültürün ilk barınakları olan kamıştan yapılmış evleri 
anımsatacak biçimde düzenlenirmiş. Bu yapılar daha ilerde bir 
tuğla subasman üstüne yerleştiriliyor, ölçüleri de giderek 
büyütülüyor, öyle ki, İÖ 2100 dolaylarında Ur kentinde yapılan 
tapınağın ölçüleri 45 x 60 m’yi, yüksekliği de 23 m’yi buluyor.  

 
En büyük tapınağı, kiliseyi, camiyi yapmak 

her dönemde o kültürün varsıllığını, gücünü 
simgeleyen bir olgu olmuş. Bu çok doğal, çünkü 
bu tür yapıların oluşturulması belli bir örgütlenme 
becerisini yansıtıyor. Günümüzde de en yüksek 
gökdeleni yapmak bir saygınlık simgesi olarak 
görülmüyor mu? Benzer şeyleri en geniş açıklığı 
geçmek, en büyük alanı 

örtmek gibi etkinlikler için de söylemek olası. Gürhan Tümer, 
“..Ayasofya’yı yaptıran Bizans imparatoru Justinianus’un, bu 
görkemli tapınağın yapımının tamamlanmasından sonra, o 
görkemli kubbenin altında, o dillere destan Süleyman 
tapınağını yaptıran Yahudi kralını anımsayarak ‘yendim seni 
Süleyman’ diye haykırdığı söylenir..”, diye anlatıyor. Mimar 
Sinan, Sai Mustafa Çelebi’ye yazdırdığı Tezkiretü’l Bünyan 
adlı yapıtta, Hıristiyanların “..Müslümanlar Ayasofya gibi 
görkemli bir yapı kuramaz..”, demesine değinerek kendisinin 
Selimiye ile sonunda bu yapıyı aştığını söyleyip övünüyor.  

 
Selimiye’nin kubbesinin çapı 31,25, yerden yükseliği 43,25 

m. Ayasofya’nın kubbesinin çapı ise 31,24 ile 30,86 m 
arasında değişiyor. İslam kültürleri mimarlığındaki en büyük 
kubbe Hindistan’ın Bijapur kentindeki Muhammed Adil Şah 
türbesinde bulunuyor, bu kubbenin çapı 37,80 m. Roma’daki 
Panteon’un kubbesi 43,30 m, gene aynı kentteki Sen Piyer 
katedralinin kubbesinin çapı 41,47 m.  

 
Geleneksel mimarlığın en yüksek minaresi 

Hindistan’da Delhi’deki Kutub Minar. Tuğladan 
yapılmış olan bu minarenin yüksekliği 72,5 m. Mimar 
Sinan’ın Selimiye’de gerçekleştirdiği minarelerin 
yükseklikleri ise 71’er m ama külahları üstündeki 
alemleriyle 85 m’yi buluyorlar. Buna karşılık taban 
genişliklerinin 3.8 m olması onları en narin 
geleneksel kulelerden biri durumuna getiriyor. Kutub 
Minar’ın taban genişliği 12 m, bu ancak en üstte 3 
m’ye iniyor. Bir Fransız mimarına yaptırıldığı için sayılır mı bilemeyiz ama çağdaş 
dönemin en yüksek minaresi Fas’ın Kazablanka kentindeki 2. Hasan Camisinin 
minaresi. 1986-1993 yılları arasında yapılan bu minarenin yüksekliği 210 m.  
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Mimarlıkta uygulanan tasarım ilkeleriyle düzenleme yöntemlerinden söz 

ediyorduk. Bunların arasında simgesel anlatım açısından en güçlü olanlardan biri 
bakışım (simetri). Bakışım canlı ve cansız doğada da en çok raslanan bir olgu. 
Mimarlıkta kullanılmasının ise çeşitli nedenleri var. İster mimarlık düzeyinde olsun, 
isterse de iç mimarlık ya da kentsel düzenleme düzeyinde olsun, yapısal bir 
düzenleme sonuçta bir düzen kurma etkinliği. Bakışım bunu en iyi anlatan bir araç, 
yani düzenli oluşu gösteriyor, yansıtıyor, simgeliyor. İster içte, ister dışta, nerede 
kullanılırsa kullanılsın etkili oluyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakışımın işlevsel bir dayanağı da var. Özellikle geleneksel mimarlıkta yapıların 

sağlam olarak ayakta durmaları onlara etki eden iç ve dış güçlerin dengeli dağılımına 
bağlı. Yapıların bakışık bir biçimde düzenlenmeleri bunu sağlıyor ya da çok 
kolaylaştırıyor, onun için de seçim nedeni oluyor. Kısaca söylersek bakışım, düzen  
duygusu verdiği, yapının sağlamlığına katkıda bulunduğu için en çok kullanılan 
tasarım ilkelerinden biri olmuş. Bu 
özellikleriyle de başta dinsel yapılar 
olmak üzere egemenlerin sarayları, 
askersel yapılar, anıtsal gömüt yapıları, 
devlet eliyle yapılan yapılar gibi önemli 
işlevlerde kullanılmış. Bir süre sonra da 
erkenin (otoritenin), gücün, varsıllığın 
simgesi durumuna gelmiş, simgesel bir 
ileti içermesi istenen başka yapı 
türlerinde de uygulanmış. Ankara’da 
tasarımı Clemens Holzmeister’e ait olan 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
bakışık düzenlemenin örneklerinden biri.  
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Yapıda bir dengenin bulunduğu duygusunun uyandırılması insanların üstünde belli 
bir güven oluşturma açısından önemli. Bakışım bunu sağlayan en kolay yöntem. Ama 
denge başka türlü de sağlanabiliyor, ille bakışım gerekmiyor. Özellikle çağdaş 
düzenlemeler olabildiğince katı düzenlemelerden kaçıyor, başka yollarla yukarda 
anılan etkileri uyandırmaya çalışıyorlar, hatta kimi zaman tümüyle tersi bir etki 
yaratma yolunu seçiyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlığın uyguladığı tasarım ilkeleriyle düzenleme yöntemlerinden bir başkası da 

aşama sırası (hiyerarşi). Aşama sırası bir yapının ya da yapılar bütününün parçaları 
arasında, çoğu kez de işlevsel bir nedene dayanarak, başta büyüklük olmak üzere 
görsel bir ayrım gözetilmesine deniyor. Buna göre önemli işlevler daha büyük, ötekiler 
de önem sıralarına göre giderek küçülerek düzenleniyor, ya da değişik biçimde 
düzenleniyorlar.  

 
Aşama sırası yapıların okunabilirliğine katkıda bulunan bir tasarım ilkesi. Daha 

önce de yapıların dıştan farklı yapılarak, girişlerinin az ya da çok vurgulanarak 
işlevlerini belirttiğini, böylece içine girmek üzere ona yaklaşanları hazırlamak gibi bir 
işlevlerinin olduğunu anlatmıştık. Yapıların içinde ya da çok sayıdaki yapıdan oluşan 
yapı topluluklarında önemli olan yerlerin, bölümlerin ötekilerden ayrılması aşama 
sırasını gözeten düzenlemeler aracılığıyla sağlanabiliyor. Bu da onları kullananları 
hazırlayan, kullanımı kolaylaştıran bir olgu. Yeni konut yerleşmelerinde yönetim ve 
hizmet yapıları, alışveriş, kültür ya da toplantı merkezleri bu yolla vurgulanıyorlar. 
Saray, külliye gibi geleneksel düzenlemeler de ondan yararlanmış.  

 
Aşama sırasının gözetilmiş olduğu yapıların dışına da yansıtılabiliyor. Toplumsal 

yapısı katı kurallara göre örgütlenmiş toplumlarda bunun önem taşıdığı gözleniyor. 
Günümüzün eşitlikçi toplumlarında bu tür yaklaşımlar yerini daha serbest 
düzenlemelere bırakmış durumda. Kentsel düzenlemelerde yolların belli bir aşama 
sırası gözetilerek düzenlendiği oluyor. Buna göre patika gibi dar, görece az kullanılan 
yaya yollarından bulvar gibi geniş, görece yoğun bir araç trafiği olan geniş caddelere 
kadar yolların yerleştirilmesinde belli bir aşama sırası gözetilebiliyor.  
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Mimarlıkta biçimler 
 
Yapı sanatında biçimler önemli bir rol oynuyor, simgesel anlatımların, verilmek 

istenen iletinin en önemli aracı durumundalar. Bu nedenle de en eski çağlardan beri 
önemsenmişler, özenle oluşturuluyorlar. Yapıların biçimleri, kütleleri anlam yüklemek, 
ileti vermek amacıyla kullanılabiliyor - ya da aradan bir süre geçtikten sonra simgesel 
anlamlar kazanıyorlar. Bir evin, bir caminin, bir üretimevinin en basit çizimleri bile 
onların birbirinden ayrıldığını gösteriyor, bu da o kültürü paylaşan bireyler tarafından 
hemen algılanıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunun yararcı bir yanı var. Çeşitli mimarlık işlevleri birbirinden farklı, yapılar da 

biçimleriyle bu ayrımı yansıtıyorlar, çünkü işlevlerinden biri de insanlara nasıl bir 
yapıyla karşı karşıya olduklarını en kısa yoldan duyumsatmak, kendilerini ona göre 
hazırlamalarını sağlamak.  

 
İlginç biçimlerin, özellikle de geometrik olanların, belki de evrensel bir yetkinliği 

anlattıkları için, insanlarda hayranlık duygusu uyandırdığı, simgesel anlamlar 
yüklendiği görülüyor. Bu yapıların biçimleri söz konusu olduğunda da geçerli. En güçlü 
simgesel biçimlerden biri daire, çoğu kez evrenin kendisiyle, sonsuzlukla 
özdeşleştirilmiş. Daire biçimini kullanan pek çok dinsel yapı var. Böylece evrensel 
düzen ile uyum içinde oldukları, sonsuzluğa kadar sürecekleri izlenimini vermeye 
çalışıyorlar. Bu yapıların kubbe ile örtülmesi de bu anlamı üçüncü boyuta taşıyor.  

 
Eskimoların buzdan evleri daire biçiminde. Afrika ya da Brezilya’da yaşayan kimi 

ilkel kabileler sazdan yaptıkları kulübelerini daire biçiminde düzenliyor, onları daire ya 
da elips bir plana uygun olarak yerleştiriyorlar. Bu onlara içinde çocukların 
oynayabileceği, evcil hayvanların korunabileceği ortak bir yer  sağladığı gibi törenlerin 
yapılabileceği bir alan oluşturma olanağını da veriyor.   
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Daire biçiminin sağladığı işlevsel kolaylıklar ve 
yapımsal yararlar var. Dairenin içinde duran bir kişi her 
yana aynı kolaylıkla ulaşabiliyor. Yapım açısından ise 
bu biçimin yapı gereçlerinin direncini arttırdığına 
değinmiştik. İlginç olan nokta kimi çağdaş tasarımların 
da bu biçimi kullanması. Richard Buckminster Fuller 
tarafından 1920’lerin sonunda tasarlanmasına karşın 
ancak 1945’de gerçekleştirilebilen “Dymaxion evi” de 
daire biçiminde bir düzenlemeye dayanıyor.  

 
İsviçre’li mimarlık tarihçisi Adolf van Vogt’un bir gözlemi var. Bu araştırmacı büyük 

devrimlerden hemen önce akılcı, geometrik biçimlere yaslanan ve devingenlik izlenimi 
uyandıracak strüktürleri kullanan bir eğilimin başladığından söz ediyor. Devrimin 
yerleşmesinden aşağı yukarı yirmi ile otuz yıl kadar sonra ise eski, görece durağan 
biçimlere yönelen bir tarihsel yinelemeciliğe dönüldüğünü anlatıyor. Bu savını Fransız 
ve Rus mimarlıklarından verdiği örneklerle desteklemiş. Fransız devriminden hemen 
önce Etienne-Louis Boullee ve Claude Nicolas Ledoux’nun tasarımları ile Rus 
devriminden sonra “konstrüktivist”lerin tasarımlarını bu eğilime örnek olarak 
gösteriyor. Bilindiği gibi hem Fransa’da hem de Rusya’da bir süre sonra gene tarihsel 
yinelemeciliğe dönülmüş. Anılan tasarımlarda daire, özellikle de küre biçiminin 
kullanılması dikkat çekici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dairenin pek çok kültürde benzer anlamlar taşıdığına değinmiştik. 
Çin’in başkenti Beijing’deki “İyi Harman” tapınağının büyük tapınma 
salonunu gören bir gezgin izlenimlerini şöyle anlatmış: “..Çok büyük ve 
daire planlı bir yapı (daire tanrısal olanı, kare de dünyasal olanı 
simgeliyor)..  ..Yapıdaki sütunların dört mevsimi, on iki ayı, gece ve 
gündüzün on iki saatini ve burçları simgelediğini öğrendik..”  



84 
 

 
Piramit de etkili bir biçim, Eski Mısır’da firavunların 

gömütlerinde kullanılmış. I. M. Pei 1989’da biten Paris’deki 
Louvre Müzesinin girişini bu geometrik biçimi kullanarak 
düzenlemiş. Vedat Dalokay İslam kültürlerinde yaygın olmayan 
bu biçimin bir çeşitlemesini Pakistan’ın İslamabad kentinde 
yapılan ve yeryüzündeki en büyük cami olan Kral Faysal 
Camisinde uygulamış. Piramit üstü kesik olarak kullanıldığında 
da etkili bir biçim olmayı sürdürüyor. Filiz ve Coşkun Erkal 
tarafından tasarlanan Ankara’daki Atatürk Kültür Merkezi böyle 
bir kesik piramide dayanıyor.  

 
Yapıların sahip oldukları geometrik biçimle tanındığı da oluyor. 

Washington’da bulunan ABD Savunma Bakanlığının adı “Pentagon”, 
çünkü bu yapının eşkenar beşgen bir planı var. Bu biçimin askerlikte 
rütbe belirtmek amacıyla kullanılan yıldızları anımsattığını söylemek 
abartılı bir yakıştırma olmasa gerek.  

 
Roger H. Clark ile Michael Pause adlı araştırmacılar ilginç bir çalışma yapmışlar. 

Çeşitli dönemlerde yaşamış 16 ünlü mimarın tasarlamış olduğu 64 yapıyı incelemişler 
ve onların planlarıyla kesitleri arasında 
bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmışlar. 
Bu ilişki plan ve kesitlerin kimi zaman 
bire bir, kimi zaman da belli bir 
biçimbozmasına (deformasyona) 
uğratılmış olarak aynı tasarım ilkelerini 
uyguluyor olması. Başka bir deyişle, 
bu yapıların hem yatay hem de düşey 
kesitleri benzeşiyor. Araştırmacılar 
bunun bir raslantı olmadığını 
anlatıyorlar. Kim bilir, belki bu 
yaklaşımın arkasında biçimsel 
kaygıların dışında simgesel nedenler 
de yatıyordur.  
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Yapıların kendi biçimleri de birer im 
olabiliyor, simge durumuna gelebiliyor. 
Piktogram (ya da piktograf) adı verilen ve 
yollarda, kamu yapılarında, haritalarda 
kullanılan biçemselleştirilmiş görüntüler 
bunun örnekleri arasında. Bunlar aracılığıyla 
belli bir yapı ya da işlev türü çok açık 
biçimde anlatılabiliyor.  

 
Bir kilise Hıristiyanlığı, cami Müslümanlığı simgeleyebiliyor. İnsanlara barınak 

sağlayan evler bu konudaki en önemli yapı türü olmuş olmalı. Dinsel yapıların 
evlerden türetilmiş, hatta tanrının evi olarak adlandırılmış olduklarına daha önce de 
değinmiştik. Pek çok ülkede dinsel yapılar insanların düşmanlarından, hatta devlet 
erkinden bile kaçıp sığınabilecekleri yapılar olmuşlar.  

 
Doğu Akdeniz bölgesinde “megaron” adı verilen bir ev türü var. Bu yapılar 

ortasında iki sütun, önünde de bir giriş bölümü bulunan yalın bir 
dikdörgenden oluşuyorlar. Sütunlar daha ilerki dönemlerde öndeki 
giriş bölümüne kaydırılmış. Megaronların penceresi yok, Türkçe’de in 
anlamına gelen mağra (ya da mağara) sözcüğü bu yapıların adından 
geliyor.  

 
Bunlar önceleri ilkel barınaklar olarak yapılmış, ama başka 

işlevler için de kullanılmışlar. Eklemeler ve kullanılan sütunların sayısı 
çoğaltılarak temel biçiminden daha karmaşık düzenlemeler elde 
edilmiş. Jericho, Dimini, Sesklo, Knossos ve Tiryns gibi kentlerde 
erken örneklerine raslanıyor. Troya’da (Truva’da) da bu tür yapılar 
var. Eski Yunanlılar megarayı alıp geliştirmişler, tapınaklarının temel biçimi ona 
dayanıyor.  

 
Yapıların biçimleriyle işlevlerini anlatması 19. yy’da tarihsel 

yinelemeciliğin uygulandığı Batı mimarlıklarında değişmeye 
başlıyor. Bu yaklaşım uyarınca her hangi bir Avrupa ya da 
Amerika kentinde yer alan Eski Yunan tapınağı görünümündeki 
bir yapı postaneden müzeye, bankadan adalet sarayına kadar 
her hangi bir işlev içerebiliyor.  

 
Çağdaş mimarlık da yapılar arasındaki farklılığın 

kalkmasına katkıda bulunmuş, aynı yapı gereçleri, yapım 
yöntemleri değişik işlevler tarafından kullanılabiliyor. Ludwig 
Mies van der Rohe’nin büro ya da konut olarak tasarladığı 
katevleri arasında biçimsel ve yapımsal olarak neredeyse hiç 
bir ayrım yok. Bu da onların işlevinin görsel olarak 
algılanmasını olanaksız kıldığı gibi önüyle arkası, sağıyla solu 
arasındaki ayrımları da ortadan kaldıran bir yaklaşım. 

 
Bu noktada yapıların biçimleriyle olduğu kadar adlarıyla da bir anlam belirttiğini, 

içlerinde barındırdıkları kurumu simgelediklerini söylemeye gerek yok. Bunlar olumlu 
olduğu kadar olumsuz çağrışımlar da yapabiliyorlar. Bunun Türk mimarlığındaki 
örneği medreseler. Medreseler Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde başvezir 
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Nizam-ül Mülk tarafından kurulan yüksek eğitim kurumları, pek çok uzmanlık daldında 
eğitim etkinliklerinde bulunmuşlar.  

 
Ama zamanla bu tür bir eğitim işlevini yitirmiş, 

medreseler de ağırlıklı olarak dinsel konularda eğitim 
veren kuruluşlar durumuna gelmişler. Cumhuriyetin 
duyurulmasından sonra bir tür çağdışı eğitim 
kuruluşunun simgesi sayıldıkları için de kapatılmışlar. 
Ülkenin ileri gitmesi amacıyla çağdaş yüksek eğitim 
kuruluşları açan, var olanlarda da köktenci 
değişiklikler yapan bir yönetim için bu tür geçmişi 
anımsatacak kurumların kapatılması çok da 
yadırgatıcı bir tutum değil.  

 
Benzer bir davranış tekke ve zaviyelerde de 

uygulanmış. Asıl amaçları çeşitli tarikatlere bağlı 
insanların buluşma yeri olan ve hankah, 
asitane, dergah gibi adlarla da anılan bu yapılar 
bir tür tembellik, fitne yuvası olarak görülmüş ve 
kapatılmışlar. Böylece medreselerle birlikte 
onlar da simgeledikleri her şeyle birlikte tarihsel 
görevlerini tamamlayarak geçmişte kalmışlar.  

 
Mimarlık üç boyutlu bir olgu. Kimi kural dışı durumlar bir yana bırakılırsa, bu onun 

her yönden algılanabileceği anlamına geliyor, yani bir yapının çevresinde dolaşarak 
bütün yüzlerini görmek olası. Sayıları arsanın biçimine göre daha az ya da çok 
olabilirse de yapıların genellikle dört yüzü oluyor. Bu da bir iletinin verilmesine katkıda 
bulunabilen bir özellik, yapıların önemini vurguluyor. Örneğin Osmanlı mimarlığı kamu 
yapılarında bitişik yapım yöntemini kullanmamış. Oysa çok sayıda yapıdan oluşan 
külliyeler gibi buna elverişli işlevler bulunuyor. Onlarda bile her bir birim bağımsız 
olarak ele alınmış. Bu durum ancak son dönemde değişiyor ve külliyelerde bitişik 
yapılara da raslanıyor.  

 
Kilise, tapınak gibi kimi öteki dinsel yapılar da tek başına duran, her yönden 

algılanan yapılar oluyorlar. Bu kuralın dışında kalan çok az örnek var, bunun bir 
nedeni kentlerdeki sıkışık arsa koşullarından kaynaklanıyor. Kimi zaman da dinsel bir 
yapının kent surlarına yaslanması örneğinde olduğu gibi, kural dışı örnekler oluyor. 
Bunun hem surların fiziksel olarak pekiştirilmesi, hem de manevi olarak desteklenmesi 
amacını güttüğü anlaşılıyor.  

 
Çevresi boş bir yapı olmak saray, belediye başkanlığı, yönetim yapısı, askerlikle 

ilgili olmak gibi işlevler için de geçerli, onların yanına başka yapılar yanaştırılmıyor, 
hatta bu doğrultuda yasal düzenlemeler bile var. Bu yalnızca o yapıların işlevlerinden 
kaynaklanmıyor, onların simgelediği özelliklerin yıpratılmaması amacını da güdüyor.  

 
Buna karşılık konutlar, tecimsel, tarımsal yapılar gibi daha az önemli sayılan 

işlevler bitişik yapılabiliyor ve dış duvarlarını ortak olarak kullanarak diziler 
oluşturabiliyorlar. Bu yapıların bir ya da daha çok yüzünün eksik olması, çevrelerinde 
dolaşılamıyor olması bir rahatsızlık konusu olmuyor.  
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Eski Mısır piramitlerinde olduğu gibi sivri 
biçimlerle biten yapılar dinsel nedenlerle 
tanrıların katı olan gökyüzüne yükselişi 
gösterdikleri kadar katı bir aşama sırası 
(hiyerarşi) gözeten örgütlenmeleri de anlatıyorlar. 
Eski Mısırlılar bir süre sonra 
Keops, Kefren ve 
Mikerinos’unkilerde olduğu 
kadar büyük piramitler 
yapamaz duruma gelmişler 
ama yapıtlarında simgesel 
olarak bu biçimi 
sürdürmüşler. Abu-Gurab-
Abusir’deki Güneş 

Tapınağında, ya da Theben-der-el-Bahri’deki Hatçepsut’un Ölüler 
Tapınağında bunun örnekleri bulunuyor. Dikilitaşlar bile en uçta 
bir piramitle biterek bu eski görkemli yapılara gönderme 
yapıyorlar.  

 
Benzer bir olguya dinsel yapılarda da raslanıyor, onlarda da yapıların kendisi ya 

da belli bölümleri sivri uçlarla bitiyor. Bunu pek çok kültürde, hatta günümüzdeki 
yapılarda bile gözlemek olası. ABD’nin Colarado eyaletinde yer alan Hava Kuvvetleri 

Akademisinin Şapeli (kilisesi) en iyi 
örneklerden biri. Dinsel bir yapı, askerlikle 
ilişkisi var ve bir eğitim yerleşkesi içinde yer 
alıyor, yani bir kaç yönden aşama sırası 
gözeterek disiplin aşılamaya yönelik 
kurumların bir birleşkesi gibi. O da fazlaca bir 
alçakgönüllülük kaygısı duymadan biçimiyle 
bunu dışa yansıtıyor. Bu örneğin gösterildiği 
bir derste öğrencilerden biri bu yapının esas 
duruştaki askerleri anımsattığını söylemişti. 
Çok da yanlış bir benzetme değil.  

 
Doğal olarak bunun tersi de geçerli. Piramit gibi simgesel anlamını yitirmiş bir 

biçim artık yalnızca biçimsel bir çeşitleme olarak kullanılıyor, onun yaptıranın böyle bir 
yapıyı gerçekleştirebilecek varsıllığa, teknolojiye ve cesarete sahip olduğunu 
anlatmanın ötesinde bir anlam taşımıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlar da insan, onlar da çağlarındaki olumsuzluklardan etkileniyor, bunları 

ellerinin tersiyle yıkıp değiştirivermek istiyorlar. Ama tasarımdan başka silahları yok, 
ancak uygun bir ortam bulduklarında o zamana kadarki mimarlık düşüncelerini 
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buruşturup bir kenara atmak istermişçesine biçimlendirilmiş yapılar oluşturdukları 
oluyor. Bu nedenle “Dekonstrüktivizm” akımına bağlı çağdaş mimarlar yapılarında 
sanki bir patlama olmuş da mimarlık öğe ve bileşenleri dışa doğru saçılmış izlenimi 
uyandıran, ya da bir doğal yıkım sonucu öylece kalakalmış gibi gözüken biçimleri, 
daha doğrusu biçim bozmalarını kullanarak yapay fiziksel çevreye bir eleştiri getirmek 
istiyorlar. Aralarında değişen değer yargılarını anlatmak amacıyla her şeyi tepetaklak 
edenler bile var.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yatık çizgiler, çapraz düzenlemeler, sarmallar devingenliği, değişimi simgeliyorlar. 

Bunları da kullanan yapılar var. Irak’ın Samarra kentinde 847-851 yılları arasında 
yapılan Cami-ül Kebir’in (El Mütevekkil camisinin), gene aynı kentteki Ebu Dülef 
Camisinin, ya da Kahire’deki Tulunoğlu Camisinin sarmal minareleri geçmiş kültürlerin 
yapıtlarına bir gönderme mi yapıyorlar, teknik bir yetersizlikten dolayı mı böyle 
biçimlendirilmişler, yoksa bir değişimi mi belirtiyorlar, söylemek zor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ama bu biçim ve düzenlemeleri kullanan çağdaş mimarların çok açık bir ileti 

vermek istediği biliniyor. Yapımcılık (Konstrüktivizm) akımana bağlı Vladimir Tatlin ya 
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da Yakov Çernikov gibi Rus tasarımcıları 1917 devrimini izleyen yıllarda 
gerçekleştirileceğini umdukları tasarımlarında toplumcu-paylaşımcı ideolojinin 
yeryüzünde bir devrim yaratacağını düşünerek eğik ve eğri çizgileri, sarmal biçimleri 
bir simge gibi kullanmışlar. ABD’li Bruce Goff’un ise Bavinger Evi ile yadsınamayacak 
bir devinim duygusu yakaladığı çok açık.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarmal düzenlemelere iç uzamlarda da raslanıyor. Onlarla 

oldukça devingen görünümler yaratma olanağı var. Bu biçim 
merdivenler için de uygun, dönerek çıkan merdivenler zaten 
kendiliğinden bir sarmal oluşturuyorlar. Bunlar bir uzamın içine 
serbest duracak biçimde yerleştirildiğinde bir yontu gibi etki 
yapıyorlar.  

 
Sarmalların taşıyıcı dizgeyi güçlendirici etkisi 

de var. Daire planlı minarelerde dış duvarları 
birbirine bağlayacak biçimde yapıldıkları zaman 
onları sağlamlaştıran bir tür donatı işlevi 
görüyorlar. Mimar Sinan Selimiye’den söz 
ederken “..Caminin dört minaresini kubbenin 
dört tarafına oturttum. Her birine üçer şerefe 
yaptım. İki minaresinin üçer merdiveni vardır, 
çıkanlar birbirini görmezler. İlk merdiven birinci 
şerefeye, ikinci merdiven ilk iki şerefeye, 
sonuncu merdiven ise her üç şerefeye çıkar..”, 
diye anlatıyor. Başka bir deyişle, sarmal merdivenleri kullanmakla 

kalmamış, onları bir de birbirlerini görmeyecek biçimde yerleştirmiş. Araştırmacı Yasin 
Yılmaz internet sayfasında onun bir maket fotoğrafını veriyor.  

 
Az da olsa sarmal 

sütunlara raslanıyor. 
Bunlar daha çok 
süslemeci amaçlarla, 
oldukça da ince 
yapılıyorlar, yapıların 
iç düzenlemelerinde, 
fazla yük taşımayan 

bölümlerinde kullanılıyorlar.  

http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=500347283&size=o
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Sarmalın kullanıldığı yapılara adını verdiği de gözleniyor. Amasya, Afyon, Uşak 

gibi kentlerdeki camiler minarelerindeki bu biçimden dolayı burma minare, burmalı 
minare camisi gibi adlar taşıyorlar. Edirne’deki Üç Şerefeli Cami’nin minarelerinden 
biri burmalı. Bir de Burmalı Mescit var. Benzer yapılara İran ve Orta Asya ülkelerinde 
de raslanıyor. Böyle bir düzenleme bu yapı bileşenlerine daha narin bir görünüm 
kazandırdığı gibi göğe doğru yükseliş izlenimini de vurguluyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarmalı kullanan en ünlü yapı büyük bir olasılıkla Frank Lloyd Wright tarafından 

New York’da yapılan Guggenheim Müzesi olmalı. Burada bütün yapı bir sarmal olarak 
tasarlanmış. 1940’lı yılların başından beri sarmal düzenlemeler üstünde çalıştığı 
bilinen Wright’ın bu yapısı 1959’da bittiğinden beri çevresindeki dikdörtgenler 
prizmasına dayanan yapılarla çarpıcı bir zıtlık oluşturduğu gibi içte yarattığı ilginç 
uzamla da etkili oluyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geleneksel yapılarda sivri çatılar süslü bir öğeyle bitiyor. Türk mimarlığında cami 

kubbelerini, minare külahlarını bitiren bu öğeye alem adı verilmiş. Alemler çok eskiden 
beri aşağı yukarı bütün kültürlerde kullanılan bayrak, tuğ gibi belli bir gruba bağlılığı 
gösteren imler olarak ortaya çıkmışlar. Türklerin İslamlığı benimsemelerinden önce 
küre biçiminde alemler kullandığını belirten araştırmacı Necmettin Ersoy, hilal 
biçiminin bir İslam simgesi olarak kullanılmasının Haçlı Seferleri sırasında 
yaygınlaştığını, giderek başka simgesel biçimlerle alemlerde de kullanıldığını 
anlatıyor.  
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Mimarlıkta biçimlerden söz ederken, belli biçimsel yaklaşımların, benzer tasarım 

ilkelerinin uygulanmasının bir sonucu olan biçemlere (stillere, üsluplara) değinmek 
gerekiyor. Bunlar kimi görece daha uzun kimi ise kısa sürelerle belli dönemlere 
damgalarını vuruyorlar, bu dönemlerdeki mimarlık anlayışları onların adları olan Erken 
Rönesans, Geç Barok, Klasik Osmanlı, gibi tanımlarla anılıyor. Kimi zaman bu adlar 
başka kültür ve sanat yapıtlarını kapsayacak biçimde anlam genişlemesine de 
uğrayabiliyor.  

 
Biçem adlarının başka anlamlar yüklendiği, belli bir ülkeyi ya da ideolojiyi 

anlattığına da raslanıyor. Rönesans İtalya ile, Barok Fransa ile, Gelecekçilik 
(Fütürizm) Faşizm ile, Yapımsalcılık (Konstrüktivizm) Komünizm ile 
özdeşleştirilebiliyor. Bu kavramların olumsuz anlamlar yüklendiği, küçümseyici 
biçimlerde kullanıldığı da oluyor. Barok İspanyolca ve Portekizce çarpık, biçimi bozuk 
inci anlamına gelen “barroco” sözcüğünden türetilmiş, bol ayrıntılı, düzensiz nesneleri 
anlatıyor. Rönesans döneminin düzenli, açık seçik, dik açılar kullanan, uzamları 
kompartmanlar biçiminde birbirinden ayıran yaklaşımına karşı bu biçemin eğrileri, 
yeğlemesi, abartılı ayrıntıları yeğlemesi, uzam sınırlarını belirginsiz duruma getirmesi 
gibi nedenlerle başlarda olumsuz bir nitelendirme olarak kullanılmış.  
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Kent düzenlemesi, bahçe mimarlığı 
 
Doğal olarak simgesel dışa vurumlara kent 

düzenlemesi düzeyinde de raslanıyor. Çeşitli kent 
dokuları var, bunlar çoğu kez işlevsel nedenlerle ortaya 
çıkmış. Zamanla bir kültürün oluşturduğu bir kent 
dokusu o kültürü yansıttığı gibi onun simgesi de 
olabiliyor. Örneğin, Romalıların özellikle İtalya dışında 
kurdukları kentler daha çok birer askersel üs niteliğinde. 
Savunma kaygıları nedeniyle birbirini dik kesen doğu-
batı yönündeki “decumanus” ile kuzey-güney yönündeki 
“cardo” adlı iki yol aksı üstünde dikdörtgen bir plana 
oturan disiplinli yerleşmeler görünümündeler.  

 
Barok kentlerinin ise ışınsal bir yol ağını yeğlediği görülüyor. Sokaklar tek bir 

noktadan, kralın sarayından çıkarak yelpaze gibi açılıyorlar. Başka bir deyişle, bütün 
yollar saraya çıkıyor. Bu da orada oturanın her şeyi denetim altında tuttuğu, saltçı 
(mutlakiyetçi) bir yönetim biçimini simgeliyor. Kral tıpkı ağının ortasında oturup onun 
her noktasını denetleyen bir örümcek gibi, sarayın neresinden bakarsa o yöndeki 
yolun sonuna kadar her şeyi gözleme olanağına sahip. Bunun tersi de geçerli, kentin 
her sokağırnad kralın sarayı görülebiliyor. Bu “güç bende” anlayışını yansıtan bir 
düzenleme. 1715’de kurulan Almanya’daki Karlsruhe kenti de böyle bir ışınsal plana 
göre düzenlenmiş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böyle bir düzenleme gene aynı yüzyılın sonlarına doğru ortaya atılan bir başka 

tasarımı akla getiriyor. Bu bir İngiliz düşünürü olan Jeremy Bentham tarafından 1785 
yılında yapılmış bir tutuklularevi tasarımı, adı da “panoptikon”. Burada hücreler daire 
biçiminde düzenlenmiş bir plana oturuyorlar, merkezdeki gözetim odası da her birini 
aynı anda denetim altında tutma olanağı sağlıyor. Bentham tasarımını oluştururken 
Paris’de kardeşi tarafından yapılmış bir askeri okuldan esinlenmiş. Daha sonra bu 
plan şeması çeşitli yerlerdeki cezaevlerinde uygulanmış, bir tür tutuklularevi simgesi 
olmuş.  
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Buna karşılık ABD’deki yerleşmelerin düzenlenişi ızgara planına dayanıyor. 

Birbirini dik kesen aynı genişlikteki yollar kenti aynı büyüklükteki yapı adalarına 
bölüyorlar. Thomas Jefferson’un öncülüğünü yaptığı bu düzenleme biçimi için 
yangında yapılara kolayca ulaşmak, alevlerin bir yapıdan ötekine sıçramasını 
önlemek gibi gerekçeler gösteriliyorsa da, bu doğrudan doğruya kimseye ayrıcalık 
tanımamayı amaçlayan, eşitlikçi bir toplumsal düzenin dışa vurumu. Yollar eşit  
genişlikte, yapı adaları eşit büyüklükte, kimse kayrılmamış, kent içindeki konumu 
nedeniyle kimse kimseden üstün değil. Bu düşünce öyle güçlü ki, kentlerdeki yolların 
oradan geçen enlem ve boylam çizgilerine koşut yerleştirildiği bile oluyor, yani 
kentlerin düzenlenmesinde neredeyse doğal koşulların dahi kişilere özel bir ayrıcalık 
sağlamamasına özen gösteren bir tutum benimsenmiş. Aynı zamanda mimar olan 
Thomas Jefferson’un federal başkent için hazırladığı taslak çizim de bunu yansıtıyor.  
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Başta başkent Washington’un düzenlenmesi görevi Pierre Charles L’Enfant adlı 
Fransız kökenli bir mühendis mimara verilmiş. O da tasarımında ızgara planın üstüne 
belli yerlerde birbirine kavuşarak odak noktaları oluşturan bir ışınsal yol ağı öngörmüş. 
ABD’nin özgürlük ve eşitlik yanlısı ilk kurucuları Avrupa’daki mutlakiyetçi kralların 
kullandığı biçimleri uygulayan bu tasarıma pek yüz vermemiş olmalılar. Gerçekten de 
hükümetin yetkili bürolarıyla uyumlu bir eşgüdüm içinde çalışmadığı gerekçesiyle 
L’Enfant’ın  görevine 1792’de son verilmiş, hazırladığı plan rafa kaldırılmış. Onun 
yerine Andrew ile Benjamin Ellicott kardeşlerin hazırladığı plan uygulanmış.  

 
Ama 19. yy’ın sonlarına doğru bu plan yeniden ortaya çıkarılıyor. Bu kez büyük bir 

coşkuyla benimsenmiş, uygulanması için kaynaklar yaratılmış. Bugünkü Washington 
kentinin planı ana çizgileriyle bu öneriye dayanıyor.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burada bir çelişki var gibi görünüyor ama gerçekte öyle değil. ABD’nin ilk kuruluş 

yıllarında Avrupa’daki krallık yönetimlerini çağrıştıracak biçimlere, tasarım ilkelerine 
yer vermek istemeyişi çok doğal. Ama bu ülke 19. yy’ın ortalarından sonra birdenbire 
büyük bir hızla endüstrileşmeye başlamış. Bu da onun güçlenmesine neden olmuş. 
Anakaranın batısı tam bir yağmacılık anlayışıyla sınırlarının içine katılmaya başlamış. 
Yayılmacılık anlayışı kendisini dış politika alanında da gösteriyor, İspanya ile Orta ve 
Güney Amerika ülkeleri üstündeki egemenlik konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık, 
hatta savaş bunun bir kanıtı. İşte bu dönemde L’Enfant planı yeniden gündeme 
geliyor ve uygulanıyor.  

 
Başka bir deyişle, ABD kendi içinde eşitlikçi ve demokrat ama dışa karşı 

Avrupa’nın sömürgeci ülkelerinin davranışını sergiliyor. Eşitlikçi ama köleliği 
bırakamıyor, demokratik ama sömürgecilik de çekici geliyor. Mutlakiyetçi kralların kent 
düzenlemesi biçimlerini kullanmaktan kendini alamıyor, belki de içten içe onlara 
özeniyor. Onun için de daha önceki kent düzenlemesi ilkeleri yerine bu planı 
uyguluyor.  
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Bu davranışın başka 
örneklerinin de olduğunu 
görmek ilginç oluyor. Daha 
önce Eero Saarinen’in St. 
Louis kentinde gerçekleştirmiş 
olduğu “Gateway Arch” adlı 
yapıdan söz etmiştik. Kenneth 
Frampton çağdaş mimarlığı 
konu aldığı yapıtının İtalya’daki 
faşist mimarlığından söz ettiği 
bölümünde ilginç bir resim 
vermiş. Bu, 1942’de Roma’da 
düzenleneceği tasarlanan bir 
dünya sergisinin afişi. Afişin 
üstünde parabolik bir kemer 

görülüyor. Bu kemer Gateway Arch’a o kadar benziyor ki, insan Saarinen’in bu resmi 
bilmeden kendi tasarımını hazırlamış olduğuna inanamıyor. Sanki ondan doğrudan 
kopya edilmiş gibi.  

  
Böyle bir şey nasıl oluyor? Faşist İtalya neresi, demokratik ABD neresi? Nasıl her 

ikisi de aynı simgeleri ya da simgesel anlatımları kullanabiliyorlar? Gateway Arch’ın 
tasarlandığı 1960’lı yılların başları düşünülünce bunu anlamak çok da zor değil. Bu 
yıllar ABD ile SSCB arasındaki soğuk savaşın en yoğun dönemlerinden biri. ABD 
yeryüzü egemenliği için giderek sertleşen bir tutum sergiliyor. Bu da doğal olarak 
İkinci Dünya Savaşının en yoğun dönemindeki Faşist İtalya ile benzer simgelerin 
kullanılmasına, en azından bunların yadırganmamasına yol açıyor.  

 
Eğer Saarinen gerçekten bu ya da benzer örnekleri görüp onlardan esinlenmemiş, 

Gateway Arch da masum bir biçimsel anıt olarak yapılmış ise, bu durumu açıklamak 
için tek yol kalıyor: Kimi simgeler kültürlerden, yönetim biçimlerinden bağımsız olarak 
da kullanılıyor, etkili olabiliyorlar. Başka bir deyişle, belli bir evrensellikleri oluyor. 
Almanya’daki Nasyonal Sosyalist mimarlık ile SSCB’deki komünist mimarlık 
yaklaşımları arasındaki şaşırtıcı benzerlik bunun başka bir örneği. İngiliz karikatürcüsü 
Osbert Lancaster’in bu durumu oldukça çarpıcı bir biçimde dile getiren bir çizimi var.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplumlardaki egemen güçler, bilinçli ya da bilinçsiz, kendilerine karşı olan 

simgeleri ortadan kaldırmaya, kendilerine yakın olanları yaşatmaya çalışıyorlar. 
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Mimarlıkları, kent düzenlemeleri bunu kimi zaman daha üstü kapalı, kimi zaman ise 
daha açık biçimde dışa vuruyor. Bu da ne ideoloji, ne kültür, ne de yönetim biçimi 
tanıyor. Sıradan insanlar o sırada hangisinden yana iseler onu tutuyor, aynı ya da çok 
benzeri olmasına karşın ötekini yerin dibine batırıyorlar. Yukarda anılan afişin resmini 
kitabına koyan Kenneth Frampton bile aradaki açık benzerliği görmemiş – ya da 
görmek istememiş.  

 
Bu görülmedik bir olgu değil. Daha önce Hıristiyanlığın dinsel yapılarında 

ideolojisine tümüyle zıt bir pagan kültürünün yargı dağıtma yapısının kurgusunu 
benimsediğini anlatmıştık. Bu bir bakıma daha önceki kültürün kalıtına sahip çıkma, 
onun yerini almış olduğunu simgeleme çabası.  

 
İslam kültürleri de kendilerine özgü mimarlık bireşimlerine 

(sentezlerine) ulaşıncaya kadar öteki kültürlerin mimarlık 
birikiminden yararlanmakta  bir sakınca görmemişler. En eski 
yapılar Roma tapınaklarıyla Bizans kiliselerine benziyor, 
yapımlarında da büyük bir olasılıkla Hıristiyan ustalar çalışmış. 
Şam Ulucamisinde olduğu gibi, kilise olarak başlanmış bir yapıyı 
satın alıp cami olarak bitirdikleri bile olmuş. Bu, Türklerin 
Anadolu’yu alıp Osmanlı İmparatorluğu gibi bir devlet 
kurmalarından sonra da sürüyor. Padişahlar kendilerini “Rum 
Sultanı”, yani Roma İmparatoru olarak nitelendiriyorlar. Buna 
koşut olarak da Bizans İmparatorluğunun egemenlik 
simgelerinden biri olan “pandantifli kubbe” benimseniyor ve 
yaygın bir biçimde kullanılıyor.  

 
Yeniden kent düzenlemelerine dönecek olursak, kentlerde iki tür yol dokusu 

olduğu görülüyor. Bunlardan biri serbest, kendiliğinden oluşan, organik olarak da 
adlandırılan, öteki de düzenli, geometrik bir tasarım ilkesine dayanan yol ağlarından 
oluşuyor. Baştan beri daire biçiminin güçlü bir simge olduğunu çeşitli yerlerdeki 
kullanımlarından örnekler vererek anlatıyoruz. Ona kent düzenlemelerinde de 
raslandığını öğrenmek çok şaşırtıcı değil. Gerçekten bu biçime dayanan kent 
düzenlemeleri var.  

 
İlkel insanlar barınaklarını daireye dayanan 

biçimlerle oluşturmuşlar. Bunun Eskimo 
iglularından Afrika yerlilerinin saz kulübelerine, 
Amerikan yerlilerinin tipi adı verilen 
çadırlarından Orta Asya kabilelerinin yurtlarına, 
Avrupa’nın tarih öncesi yerleşmelerinde mamut 
kemikleriyle oluşturulmuş barınaklardan Çin’de 
yapılmış yarısı toprağa gömülü kulübelere kadar 
çok çeşitli örnekleri bulunuyor. Bunun nedenleri arasında bu biçim ile taşıyıcı dizgeler 
oluşturmanın daha kolay olmasının yanında dairenin ortasından kenarlarına aynı 
uzaklığın oluşunun da etkisi var.  

 
Buna karşılık insan dik duran ve devinen bir canlı, yukarda anılanlar gibi eğik ya 

da eğri duvarlı barınaklar onda bir sağlamlık, güven, rahatlık duygusu uyandırmadığı 
gibi kimi işlevler için de uygun olmuyor. Duvar yüzlerini kullanmak, eşyaları alan 
yitirmeden yerleştirmek bunların arasında. Bulunulan yere göre eğilip doğrulmak da 
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yorucu. Bu nedenle yapım yöntemlerini öğrendiği günden sonra hep düşey duvarlı 
yapılar oluşturmuş, onları kullanmayı yeğlemiş, yerleşmelerini de onlara göre 
düzenlemiş.  

 
Pek çok yerde yerleşmelerin korunması da istenmiş, bu amaçla çitler, duvarlar, 

hendekler, giderek de surlar oluşturulmuş. Bunlar genellikle arazi koşullarına göre 
biçimlendiriliyorlar. Ama aralarında daire ya da daireye yakın çokgenleri kullananlar 
da oluyor. Bunun her zaman dairenin kapladığı alana göre en kısa çevreye sahip 
olması gibi yararcı bir nedene dayanmadığı, simgesel kaygıların da bu tür bir seçime 
yola açtığı anlaşılıyor.  

 
Böyle yerleşmelerin en eskilerinden biri İran’daki Firuzabad (ya da 

Kor Ardaşir, Ardaşir Kurah, Şahr-i Gor) kenti. Bu kentin planı neredeyse 
tam bir daire biçiminde, öyle ki, İranlı tarihçi İbni Balki onu anlatırken 
“..pergelle çizilmiş gibi..” olduğunu söylemekten kendini alamamış. 
Işınsal yollar kenti 20 bölgeye ayırıyor. Ortasında sarmal biçimli bir 
Zerdüşt tapınağının yıkıntıları bulunuyor. Onun Irak’daki Samarra 
ulucamisinin minaresi için esin kaynağı olmuş olabileceği düşünülüyor.  

 
Eski Yunan tarihçisi Herodotus gene İran’da bulunan Ekbatana (bugünkü 

Hamadan) kentini betimlemiş. Burası Med’lerin başkenti, Akamenid’ler tarafından da 
kullanılmış. Herodotus’un anlattığına göre bu kenti iç içe yedi sur sarıyormuş. Bunların 
her biri başka bir gezegeni anlatmak amacıyla farklı bir renkle boyalıymış. Kral ve 
çevresindekiler en ortada, onlardan sonra gelenler de rütbelerine göre daha dıştaki 
halkalarda otururlarmış.  

 
Irak’daki Hatra (bugünkü Al Hadr) kentini saran surlar da daire biçiminde 

düzenlenmiş, kentin ortasında da büyük bir tapınak bulunuyor. Bir Part kenti olan 
Iran’daki Darabjerd’in ortasındaki ikili kayadan birinin bir şato, ötekinin de bir tapınak 
kalıntısı olduğu düşünülüyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eski çağ dairesel kentleri daha çok Orta Doğu’da bulunuyor. Avrupa’daki kentler 

ise çokgen planlara oturuyorlar. Rönesans döneminde başta İtalya’da olmak üzere 
çeşitli Avrupa ülkelerinde ütopyalar, ideal kent tasarımları oluşturulmuş. Bu 
düzenlemelerin daha çok savunma kaygılarından kaynaklandığı anlaşılıyor. Eğik 
duvarları top atışına karşı düz bir yüz göstermediği gibi sivri köşeli biçimleri de 
“yaklaşırsan yakarım” iletisi veriyor.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d0/Firouzabad2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d0/Firouzabad2.jpg
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Ütopya sözcüğü Thomas More’un yazdığı bir kitabın adı, 

olmayan yer anlamına geliyor. Bu tür çalışmalar daha çok 
düşünürler tarafından yazılıyor ve ideal bir toplumu betimliyorlar. 
Aralarında Tomasso Campanella gibi bu toplumların içinde 
yaşadığı yapay fiziksel ortamı anlatanlar da var. İdeal kent 
tasarımları ise mimar, ressam gibi tasarımcılar tarafından 
hazırlanıyor ve bu kentlerin fiziksel görünümlerini yansıtıyorlar. 
Her iki öneri türünde de daire ve çokgen planlı kentler bulunuyor. 
İtalya’daki Palmanova gibi onları gerçekleştirmeye çalışan 
uygulamalar da var. Kıbrıs’ın Venediklilerin işgali altında olduğu 
döneminde yeniden yapılan Lefkoşa surları da 11 kenarlı bir çokgenden oluşuyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İnsanlar Yeni Dünya’ya gittikleri zaman  ideal kentleri, ütopik tasarımları 

gerçekleştirmeye çalışmışlar. Örneğin ABD’de 
kurulan yeni yerleşmelerin bir bölümünde dairesel 
planlar uygulanmış. Ohio eyaletinde bulunan birine 
doğrudan Circleville (Daire kent) adı verilmiş. Daha 
ilerki düzenlemeler daire ya da çokgen planları 
simgesel olmaktan çok işlevsel ya da şematik bir 
anlatım biçimi olarak kullanıyorlar. Bunların arasında 
Ebenezer Howard’ın önerdiği Bahçe Kent 
düzenlemesi de bulunuyor.  
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İslam kültürlerine bağlı kentler daha çok düzensiz (ya da organik) bir sokak 

dokusuna dayanıyorlar. Bir tek Bağdat için hazırlanan düzenleme bu kuralın dışında 
kalıyor. İlk kurulduğunda bu kent dairesel bir plana oturuyormuş. Norman J. Johnston 
bu konuyla ilgili olarak “..Bu kent 762’de halife al-Mansur tarafından Abbasilerin yeni 
başkenti olarak kurulmuş. Halife onun için çok parlak bir gelecek düşünmüş. Resmi 
adı Madinat-as-Salam, yani barış (ya da güvenlik) kenti. Bu, Kuran’da cenneti anlatan 
Dar-as-Salam tanımlamasına bir gönderme olarak seçilmiş..”, diyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlk tasarımın uygulaması bitirilememiş, daha sonraki yapılaşma da onu tümüyle 

yuttuğu için bugün ondan geriye bir şey kalmamış. Ama çeşitli tarihsel belgeler onunla 
ilgili oldukça ayrıntılı bilgi verdiği için az da olsa nasıl olduğunu bilebiliyoruz.  

 
Bağdat’ı iki katlı bir sur kuşatıyor. Işınsal yollar kentin ortasında birleşiyor, buraya 

da büyük bir cami ile halifenin sarayının yapılması öngörülmüş. Bu merkezin 
çevresinde yönetim işlevli yapılar bulunacakmış. Birbirine dik dört ana yol merkezi 
kentin dört kapısına bağlıyor, bunlar da Suriye, Horasan, Kufe ve Basra kapıları 
olarak adlandırılmış. Ticaret ve konut alanları ise dairenin çemberine yakın olacak 
biçimde düzenlenmiş.  

 
Bu kent düzenleme ilkesi İslam kültürünü benimseyen ülkelerde ilk ve tek örnek 

olarak kalmış. Bitirilmediği gibi izleyicisi, öyküneni de olmamış. Kentin Dicle ile Fırat 
ırmakları arasındaki konumu stratejik ve tecimsel kararlara dayanan bir seçimin 
sonucu ama planı tümüyle simgesel kaygılardan kaynaklanıyor. Bu biçimin 
benimsenmesi zamanında gökbilimleri alanındaki ilerlemelerin bir sonucu, bunun 
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yapay fiziksel çevreye kozmik bir düzen getirmek isteğinde rol oynamış olduğu 
anlaşılıyor.  

 
İslam kültürünü benimseyen ülkelerde düzenli bir kent 

kurma girişiminin bir başka örneği ise Lübnan’daki Anjar kenti. 
Bu yerleşme Roma kent düzenlemelerini ya da erken dönem 
Arap saraylarını anımsatan dörtgen bir plana oturuyor. İçinde 
birbirini dik kesen iki ana yol var. 8. yy’da Emevi halifesi Al-
Valid ibn Abdülmelik tarafından kurulan kentin kalıntılarından 
içinde sarayların, camilerin, hamamların, dükkanların olduğu 
anlaşılıyor. Kenti çevreleyen surlar üstünde dört tane de kapı 
bulunuyor. Sonradan terkedilen bu yerleşmenin de izleyicileri 
olmamış.  

 
Yapıları hatta yerleşmeleri evrende olduğu var sayılan bir düzene uygun biçimde 

gerçekleştirmek düşüncesi pek çok kültürün yapay fiziksel düzenleme etkinliklerinde 
görülen bir şey. Bu nedenle dinsel yapılar tanrısal bir düzeni yansıtacak biçimde 
bakışık (simetrik) tasarlanıyorlar, simgesel olarak bu yetkinliği dile getirmek istiyorlar. 
Benzer yaklaşımlara kent düzenlemelerinde raslanması da çok doğal.  

 
Eksenel düzenlemeler, bakışık yerleştirmeler, ışınsal 

planlar disiplin ve ciddiliği simgeliyor. Bunlar törenlere de 
uygun oluyorlar. Bu tür kentsel düzenlemeler kutsal bir 
yapıya ya da bir egemenin sarayına çıkıyorsa, yön 
belirleyici bir işlevleri oluyor. Böyle bir eksen üstündeki 
yoldan o yapıya doğru yürümek, o inanışı kabullenmek 
ya da o yöneticinin egemenliğine boyun eğmek anlamına 
gelebiliyor. Bu tür yolların en eski örneklerinden biri 2. 
Nebukadnezar’ın krallığı döneminde Babil’de yapılmış.  

 
Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi adlı yapıtında bu yolla ilgili olarak 

şunları yazıyor: “..Halen Berlin’de olan bu muazzam cadde, o devrin 
bütün inceliğini göstermektedir..  ..Bu duvarlarda bir band halinde olan 
çiniler üzerine, aslan ve silahlı askerler yapılmıştı: Bu caddeden geçen 
yabancıların üzerinde bu muhteşem dekorların, korkutucu bir etki 
yapacağı düşünülüyordu..”  

 
İnsanlar çok eskiden beri yerleşmeler kurmuş, bunları da çeşitli ilkelere göre 

oluşturmuşlar. Ama kentlerin o alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından tasarlanıp 
uygulanması, yani bir disiplin olarak kent düzenlemesinin ortaya çıkması görece daha 
yeni, 19. yy’ın giderek hızla büyüyen kentlerinin ortaya çıkardığı bir durum. Var olan 
kentlerde endüstriyel yaşam koşullarına uygun olarak değişiklikler yapmaya yönelik 
önerilerin yanında yeni kent düzenlemesi yaklaşımlarına ilişkin öneriler de bu yüzyılın 
sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlıyorlar.  

 
Bunlardan biri İngiltere’de Ebenezer Howard tarafından önerilen “bahçe kent”, 

öteki İspanya’da Antonio Soira y Mata tarafından önerilen “çizgi kent”. Birbirlerine çok 
benzer ilkelere sahip olmalarına karşın bunların birincisi anamalcı (kapitalist) Batı 
ülkeleri tarafından benimsenmiş, ikincisi ise paylaşımcı (komünist) düşüncelerden 
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yana olan ülkelerde uygulanmış. Yani çağdaş kentlerin düzenlenişinde bile ideolojik, 
simgesel kaygılar ön planda olabiliyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kentler sağladıkları çeşitli olanaklar nedeniyle çok eskilerden beri çekim odağı 

olagelmişler. Bunların en önemlilerinden biri güvenlik olmalı, kentler güvenli yaşamın 
simgesi olarak görülmüş. Sur gibi güçlü savunma yapılarıyla yalnız dış saldırganlara 
karşı bir koruma oluşturmuyor, içte de güvenli bir yaşam sağlıyorlar. Eski Yunanca’da 
kent anlamına gelen “polis” sözcüğü günümüzde de pek çok dilde kolluk güçlerini 
anlatan bir anlam yüklenmiş olarak sürüyor.  

 
Kentlerin simgesel önemi savaşlardan da anlaşılıyor. Çok eskilerden beri 

başkentlerin ya da önde gelen kentlerin alınması önemli bir başarı sayılmış, böyle bir 
olay kimi zaman bütün bir ülkenin düşmesine bile neden olabiliyor. Romalılar 
Kartaca’yı aldıkları zaman ev ev yağmalamış, sonra bütün yapıları yakmış, daha 
sonra da hepsini yıkmışlar. Bununla da yetinmeyerek kent arazisini bir tarla gibi 
sürdükten sonra üstüne tuz serpip Fenikelilerin başkentini sözcüğün tam anlamıyla 
haritadan silmişler. İstanbul’un Türkler tarafından alınması da bir dönemin kapanıp bir 
yenisinin başladığını belirleyen bir olay sayılıyor.  

 
Bunun yakın zamanlara kadar da sürdüğü görülüyor. İkinci 

Dünya Savaşı sırasında Müttefikler savaşın çabuk bitmesini 
sağlamak için sürekli olarak Alman kentlerini bombalamışlar. Bu 
istenen sonucu vermemiş, ancak daha sonra bu eylemlerini yol, 
köprü ya da kentlerin dışındaki üretimevi gibi noktalara 
yönlendirdikleri zaman zafere ulaşmışlar. Pasifikte ise atom 
bombasının Hiroşima ile Nagazaki’ye atılması savaşın sonunu 
belirlemiş.  

 
Kimi zaman kent düzenlemelerinde başka türlü 

simgesel yaklaşımlar da gözleniyor. Bunlardan biri daha 
önce sözünü etmiş olduğumuz Christopher Wren ile ilgili. 
Bu mimar 1666’daki büyük Londra yangınından sonra bu 
kentin yeniden düzenlenmesi ile görevlendirilmiş. O da o 
zamana kadar düzensiz bir biçimde gelişmiş olan kent 
merkezi için bir plan hazırlamış.  
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Christopher Wren bir astronom ve matematikçi. İngiltere’de doğal bilimler 
konusundaki araştırmaları desteklemek amacıyla 1660’da kurulan “Royal Society”nin 
(Krallık (bilim) Kurumu’nun) kurucu üyesi. Onun yaşamını konu alan yazılardan aynı 
zamanda Hür Masonlar Derneğinin üyesi olduğu da anlaşılıyor. John Evelyn, Nicholas 
Hawksmoor, John James ve Nathaniel Blackerby gibi Hür Mason oldukları bilinen 
kişiler de onunla birlikte çalışmış.  

 
Bu noktada biraz durup Hür Masonlar adıyla anılan 

kuruluşa bir göz atmakta yarar var. Yapı yapmak her 
çağda önemli olmuş, o nedenle yapı ustalarının toplum 
içinde saygın bir yeri oluyor. Bunların arasında taşçı 
ustaları da var, taş gibi strüktürel bir gereci işlemek belli 
bir beceri ve bilgi birikimi gerektiridiği için taşçı ustaları 
ötekilere göre daha önemli sayılmışlar. Bu ustalar 
deneyim kazandıktan sonra bir mimar gibi bütün bir 
yapının tasarımını üstlenebiliyorlar.  

 
David Hambling’in anlattığına göre, taşçı ustalarının İÖ 1000 dolaylarında loncalar 

biçiminde örgütlendikleri düşünülüyor. Bunun amacı haklarını korumak, aralarındaki 
dayanışmayı güçlendirmek, çalışamayacakları zamanlar için kendileri ve ailelerinin 
geçimi için bir güvence oluşturmak, birbirlerini gözetmek, özellikle de çocuklarını 
eğitmek, uğraşlarına ilişkin bilgilerin bozulmadan korunması ve aktarılması için 
çalışmak. Ortaçağ’da büyük katedrallerin yapıldığı dönemdeki Avrupa ülkelerinde bu 
ustalar önem kazanmış, onlar da örgütlerine daha sıkı bir şekilde bağlanmışlar. Bu 
ustalar bir yapı yerinden ötekine giderek çalıştıkları için birbirilerini tanımak, usta 
olmayanların aralarına girmesini önlemek amacıyla kendilerine özgü imler, simgeler 
geliştirmiş ve kullanmışlar.  

 
İngilizce “mason” sözcüğü taşçı ustası anlamına 

geliyor. Hür Masonların da taşçı ustalarının lonca 
örgütünü örnek alarak 17. yy’da aydınlar arasında 
kurulan bir dernek olarak başladığı anlaşılıyor. “Loca” 
adını taşıyan bu derneklerin amacı loncalarınkine 
benziyor, ama çalışmaları belli bir uğraşa değil, daha 
çok genel bir bilgi birikimi ve dayanışma oluşturmaya 
yönelik olmuş. Her türlü örgütlenmeye iyi gözle 
bakmayan saltçı (mutlakiyetçi) krallıklar döneminde 
kurulmaları, onların da bunu gizli tutmalarına yol açmış. İlk büyük hür mason locası 
1717’de Londra’da kurulmuş, yaklaşık yüz yıl öncesine kadar gittiği anlaşılan öteki 
locaları birleştirmiş. Günümüzde pek çok ülkede bulunan Hür Mason örgütleri artık 
daha çok toplum yararına çalışan dernekler gibi bir işlev görüyorlar.  

 
Hür Masonlar kendilerini Hz. Süleyman zamanında 

yapıldığı düşünülen ve tanrı ile insanlar arasında bir bağ 
oluşturduğu varsayılan büyük tapınağa katkıda bulunmuş yapı 
ustalarının bir uzantısı olarak görüyorlar, onun için de o 
dönemden kalan ve çeşitli geometrik şekillere, mimarlık öğe 
ve bileşenlerine dayanan imleri, simgeleri kullanmışlar ve 
kullanıyorlar. Bunları zaman zaman yapılara, hatta kent 
düzenlemelerine yansıttıkları oluyor.  
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Yeniden büyük yangından sonraki Londra düzenlemesine dönecek olursak, bu işi 

yapmakla görevlendirilen kişilerin inanışlarını burada uygulamaya çalıştıkları 
görülüyor. Örneğin bu kentin bir “Yeni Kudüs” olacağını, yani evrensel birleştirici bir 
dinsel işlev üstleneceğini düşünmüşler. Onlara göre inanışları saptıran Katolik 
kilisesine karşı Londra gerçek inancın başkenti olarak öne çıkmalıymış. Bu biraz da 
İngilizlerin inandığı İÖ 722’de İsrail krallığının yıkılmasından sonra onun batıya göçen 
bir kolu olduğuna ilişkin asılsız bir söylenceye dayanıyor.  

 
Kent yeniden düzenlenirken içindeki bütün yolların kaldırılması olanağı 

olmadığından düşüncelerini başka yollarla anlatmaya çalışmışlar. Örneğin yangından 
hasar gören kiliselerin yeniden yapılması sırasında aralarındaki uzaklıkların masonik 
ölçülere göre olmasına özen göstermişler. Wren tarafından yapılan St. Paul Katedrali, 
batısındaki Temple Bar ile Doğusundaki St. Dunstan kiliselerinden 2000 kübit (3000 
ayak ya da 914 m) uzaklıkta olacak biçimde tasarlanmış. Hawksmoor tarafından 
tasarlanan St George-in-the-East kilisesi Londra surlarından 2000 kübit uzağa 
yerleştirilmiş, gene aynı tasarımcının yaptığı St John Horsleydown kilisesi de St. Mary 
Woolnoth ile Christ Church Spitalfields kiliseleri arasındaki uzaklık da bu 
uzunluktaymış. 2000 kübitlik uzunluğun İncil’de sözü edilen kent ölçülerine dayandığı 
anlaşılıyor.  

 
Christopher Wren Londra’nın planlayıcısı olarak tanınıyor ama onunla birlikte 

çalışan ve 12 kilisenin yapımıyla görevlendirilen Nicholas Hawksmoor’un simgesel 
anlatımları kullanmada daha ağır bastığı anlaşılıyor. Bu mimarın hıristiyanlık öncesi 
pagan inanışlarına duyduğu ilgi onun “şeytanın mimarı” olarak anılmasına bile neden 
olmuş. Hawksmoor’un kiliseleri “eski kurallar” uyarınca birbirini kesen akslar ile 
dikdörtgenlere dayanıyor.  Yapıtlarında Hür Masonlar tarafından da 
simgesel anlamlarla yüklenen Eski Mısır, Yunan ve Roma yapılarına 
göndermeler bulunuyor. Bloomsbury’deki St. George kilisesinin orta 
bölümü üstünde piramit biçiminde bir kulenin yer aldığı bir küp 
olarak tasarlanmış. Gene Hawksmoor’un yaptığı St. Mary Woolnoth 
kilisesi de küp içinde küp düşüncesine dayanıyor. Bu ise Leonardo 
da Vinci’nin çizdiği “Vitruvius insanı”nı anımsatıyor ve Hür Mason 
simgelerinden biri.  

   
Hawksmoor’un yapılarında kullandığı ölçü ve biçimlerden çok onların birbirlerine 

göre yerleştirilişi simgesel anlatımlar açısından spekülasyona daha yatkın gibi 
gözüküyor. Yazar Iain Sinclair ile başlayan bu tür yakıştırmalar daha ilerde de sürmüş. 
Bu yazar Hawksmoor’un yapıtlarının eşkenar üçgen ve beşgenler oluşturduğunu, 
bunların da şeytanın imleri olduğunu söyledikten sonra bu mimarı satanik inançlara 
sahip olmakla suçlamış.  

 
Londra için durum böyleyken Washington planında da 

benzer olgular gözleniyor. Bu kentin planı Melekler ve 
Şeytanlar, Da Vinci Şifresi gibi çok satan kitapların yazar Dan 
Brown’un son yapıtıyla yeniden gündeme gelmiş. Bu yazar 
daha önce L’Enfant tarafından hazırlandığını söylediğimiz 
bugünkü Washington planı üstünde bir takım masonik im ve 
simgelerin bulunduğunu belirtiyor, bunlara anlamlar 
yakıştırarak yapıtının kurgusunu onlara dayandırıyor.  
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Örneğin ABD başkanlarının oturduğu Beyaz Saray 

çevresindeki yollar bir köşesi bu yapının üstüne gelen bir 
yıldız oluşturuyorlar. Bu geometrik şekil iki köşesi üstünde 
durduğu zaman olumlu özellikler içeren bir simge olarak 
benimsenirken tek köşesi üstünde durduğu zaman ona 
olumsuz özellikler yakıştırılıyor. Kentin başka yerlerindeki 
yolların da benzer biçimde değişik geometrik şekiller 
ortaya çıkarabileceği belirlenmiş.  

 
ABD’nin ilk başkanı olan George Washington’un 

Masonluğa yakınlığı biliniyor. Üstünde onun resminin de 
bulunduğu bir dolarlık ABD banknotunda tepesinde bir göz 
bulunan piramit simgesi yer alıyor, o da kökeni çok daha eski 
çağlara dayanan masonik bir simge. Washington kentinin 
planında George Washington’un ve masonik düşüncelerin ne 
ölçüde etkili olduğu tartışılabilecek bir konu ama bu tür 
şekilleri ortaya çıkardığı da yadsınamaz.  

 
Kent planlarında bu tür simgelerin kullanılmasının amacı ve yararı nedir diye 

düşünülebilir, sonuçta bunlar sıradan yayalar tarafından algılanamayan imler, olsun 
olsun uçak pilotları tarafından görülebilirler, o da hangi şeklin nerede ve nasıl 
görüleceği bilinirse. Bunlara halk arasında yapılan yakıştırmaların katıldığını da 
unutmamak gerekiyor. Londra’daki St. Paul Katedrali İkinci Dünya Savaşında bu 
kentin yoğun bombalanmasından neredeyse hiç hasar görmemiş, hemen olumlu bir 
yorum. Hawksmoor’un önerisi üzerine düzenlenmiş yollardan birinde üst üste bir kaç 
cinayet olmuş, hemen olumsuz bir yorum. Bunların tasarımcıları tarafından ne ölçüde 

öngörüldüğü, ya da kullanılan simgelerin 
gerçekten etkili olup olmadığı da 
tartışma götürebilecek bir konu. Kimi 
simgelerin değişik kültürlerde 
kullanabileceğine değinmiştik. Bu 
nedenle aynı dönemde yaşayan John 
Evelyn’in Londra kenti için önerdiği 
planda da benzer özelliklerin olduğunu 
görmek şaşırtıcı olmuyor.  

 
Bir kaynak Washington kenti ile ilgili olarak “..Washington kentinde 23 yıldız burcu, 

1000’den çok da burç ve gezegen simgesi bulunuyor. Tüm düzenleme gerçek bir 
büyücülük tasarımı..”, gibi bir yorum yapmış. Bunun çok abartılı bir çıkarsama 
olduğunu söylemeye gerek yok. İnsan beyni soyutlamalar yapıyor, bunların arasında 
geometrik şekiller de var, bu şekiller bir biçimde kullanılıyor, onlara ilk anlamlarının 
dışında anlamlar yükleniyor, simgelere dönüştürülüyor. Kimi zaman raslantılar da bu 
anlamları pekiştiriyorlar.  

 
Bunu her türlü olguya uyarlamak olası, en iyi örneklerinden biri insanların uzayda 

bulunup birbirleriyle ilişkiliymiş gibi devinen yıldız kümelerine, yani burçlara yaptığı 
yakıştırmalar. Birilerini aslan, boğa, ötekilerini kova, terazi gibi canlı ya da cansız 
varlıklara benzeterek adlandırmış. Ne Büyük Ayı bir ayıya benziyor, ne de yay burcu 
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bir yayı anımsatıyor. Bunların hepsi insan beyninin ürünü, görmek istediğini görme 
eğilimi. Bu bilinirse abartılı yorumlardan kaçınmak daha kolay oluyor.  

 
Böyle yaklaşımların, daha önce Washington planının aradan yüz yıla yakın bir 

zaman geçtikten sonra uygulanması örneğinde olduğu gibi, toplumsal bir olgunun 
dışavurumu olarak yorumlanması belki daha doğru. Christopher Wren ve 
arkadaşlarının Londra’yı yeni bir Kudüs gibi düşündüklerini anlatan David Hambling, 
bunun arkasında İngiltere’nin o dönemde giderek güçlenen, ele geçirdiği sömürgelerle 
yeryüzü egemenliğine soyunan bir ülke durumuna gelmiş olmasının bulunduğunu 
söylüyor. Doğal olarak mimar ya da kent plancısı gibi o toplumun önde gelen kişileri 
bunu duyumsuyorlar, kendileri de o doğrultuda im ve simgeler kullanarak onu 
destekliyorlar. Bu tür yorumlar başka yakıştırmalardan daha sağlıklıymış gibi 
gözüküyor.  

 
ABD kentlerinin bu tür yaklaşımlara çok yabancı olmadığı anlaşılıyor. Bir yargıç 

olan Augustus Brevoort Woodward, 1805’deki bir yangında önemli ölçüde hasar 
gören Detroit kenti için bir plan hazırlamış. Bu plan üçgenlerin oluşturduğu altıgen bir 
ağa dayanıyor, dolayısıyla yol ağının üstüne aralarında yıldızların da bulunduğu çeşitli 
geometrik şekilleri çizmek olanağı var. Büyük bir olasılıkla karelerden oluşan ızgara 
plan düzenlemesiyle ışınsal yollardan oluşan daire düzenlemelerinin özelliklerini 
birleştirmeye yönelik böyle bir düzenlemenin anlatmak istediği bir şeyler olmalı. Daha 
ilerde bu plan uygulanmamış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu noktada ızgara planlı kent düzenlemelerine bir kez daha dönelim. Eski 

çağlardan 19. yy’ın sonlarına kadar mimarlıkla kent düzenlemesi arasında kesin bir 
ayrım yapılmamış. Öteki kişiler kadar mimarlar da gerektiğinde bu alana katkıda 
bulunmuşlar. Kentlerin yerleştiriliş ve düzenlenmesi için verilen kararlarda ortak bir 
anlayış, bir düşünce birliği olduğu ve bunun kimi zaman da yazılı olmayan kurallarına 
herkesin uyduğu anlaşılıyor.  

 
Bu tür düşünce ve kararlar önceleri savunma ağırlıklı olmuş. Kentlerin içinde 

yaşayanları dış saldırganlara karşı korumak amacıyla surlarla çevrilmesi neredeyse 
evrensel bir olgu. Asker kökenli yöneticiler onların düzenlenmesinde söz sahibi olmuş 
olmalılar. Daha sonra öteki toplumsal etkinlikler de düzenlemeleri etkiliyor, kentlerin, 
kent uzamlarının örgütlenmesi bunlara göre değişiyor. Miletli Hippodamos gibi kent 
düzenlemecileri sık görülen bir olgu değil, daha çok özel koşulların yarattığı bir 
görüngü.  
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Büyük bir olasılıkla ızgara planlı düzenlemelerin ilk geniş ölçekli uygulamaları 

Milet’li Hippodamos’a ait. Hippodamos adı bilinen ilk kent planlamacısı olarak 
tanınıyor. Onun önerdiği düzenleme ilkesi Türkiye’de Milet ve Prienne’de, 
Yunanistan’da Pire’de, Mısır’da İskenderiye’de, İtalya’da Lokroi’de, Rodos adasında 
da Rodos’da uygulanmış.  

 
Hippodamos’un düzenleme ilkesi birbirini dik kesen yollar ile aralarında kalan 

düzgün dörtgen yapı adalarından oluşan bir ızgara plana dayanıyor. Bu tür 
düzenlemelerin öncülleri de var ama onu benimsetip yaygınlaştıran o olmuş. Ayrıca 
kent düzenlemesi üstüne bir kitabı olduğu da biliniyor, ama bu günümüze kalmamış. 
Onunla ilgili bilgileri Aristoteles’in Peri poetikes adlı yapıtından öğreniyoruz.  

 
Hippodamos’un kent düzenlemesinin yalnızca fiziksel yanıyla ilgilenmediği, onların 

toplumsal yapısına ilişkin düşünceleri olduğu da anlaşılıyor. Aristoteles onun kentin 
yönetimine, işlevlerinin örgütlenişine ilişkin düşüncelerini aktarmış, bu da 
Hippodamos’un ızgara planını uygulamış biri olmaktan çok bir düşünür olarak 
tanınmasını sağlamış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hippodamos on bin kişilik bir kent düşünüyor. Burada yaşayanlar el işçileri, 

çiftçiler ve askerler olarak üç sınıfa ayrılıyorlar. Arazi de dinsel, kamusal (ya da 
devlete ait) ve özel olmak üzere üç parçaya bölünmeliymiş. Başka bir deyişle, 
Hippodamos’un kent düzenlemeleri, öyleymiş gibi gözükmelerine karşın, hiç de 
eşitlikçi, demokratik düşüncelere dayanmıyor. Onun amacı sınıflardan oluşan bir 
toplumsal düzene ilişkin düşüncelerini yansıtan biçimsel bir anlatım kurmak olmuş.  

 
Eşit yapı adaları oluşturan ızgara plan çoğu kez demokratik yönetimlerle 

özdeşleştiriliyor. Ama Eski Yunan demokrasilerine biraz yakından baktığımız zaman 
bugünkü anlayışımıza uymayan yanları olduğunu görüyoruz. Bu kültürde yalnızca 
özgür yurttaşlar, kentliler yönetime katılabiliyorlar. Buna karşılık Atina’da yaşayanların 
% 95’i köle olduğu biliniyor. Bunu göz ardı etmemekte yarar var. Nasıl bu aldatıcı bir 
demokrasiyse, kent düzenlemeleri de aldatıcı bir eşitliği yansıtıyor. Benzer bir durum 
ABD’de de gözleniyor. Izgara planın benimsenip yaygınlaştığı dönemde bu ülkede de 
kölelik sürüyor.  
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Kentlerin kimi özellikleri var, onlar da belli öğe ve bileşenlerden 
oluşuyorlar. Bunların en önemlilerinden biri içlerindeki yollar. Bunların 
da simgesel özellikler yüklendiği, belli bir kentle özdeşleştirildiği 
oluyor. Paris’de Champs Elysees (Şanzelize), New York’da 
Broadway (Geniş yol), Berlin’de Unter-den-Linden (Ihlamurlar 
altında), İstanbul’un Avrupa yakasında İstiklal Caddesi, Asya 
yakasında Bağdat Caddesi, Ankara’da Atatürk Bulvarı bu tür yollar. 
Birer çekim merkezi oluşturan bu yolların üstünde önemli yönetim, 
alışveriş ve eğlence yapıları yer alıyor.  

 
Bir başka kentsel öğe de alanlar. Kimi zaman yolların kesiştiği noktalarda 

kendiliğinden oluşan, kimi zaman da özel olarak kurulan bu öğeler de birer kentsel 
buluşma yeri oluşturuyorlar, burada törenler, spor yarışmaları yapılıyor. İlk işlevlerinin 
ise pazar yeri olduğu anlaşılıyor. Eski Yunan kentlerinin “agora”ları, Roma kentlerinin 
de “forum”ları var. İslam kültürünü benimseyen ülkelerin kentleri düzenli bir plana 
sahip olmadığından onlarda kamuya açık alanlar oluşmamış. Roma ya da Bizans’dan 
aldıkları kentlerde bulunanlar da zamanla ortadan kalkmışlar. Bu kültürlerde cami 
avluları toplumsal buluşma yeri işlevini üstlenmiş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burada da kural dışı durumlar yok değil. Iran’daki Meidan-ı Nakş-ı Cihan 

(Yeryüzünün imgesi alanı, bugün Meidan-ı İmam) Şah Abbas tarafından başkent 
yapılan İsfahan’da kurulmuş. Çevresini revaklar altındaki dükkanlar sarıyor, içinde at 
yarışları, polo karşılaşmaları düzenlenirmiş. Semarkant’daki Registan ise üç büyük 
medrese arasında yer alıyor. Alanların da ünlendiği, içinde bulundukları kentlerle 
özdeşleştirildiği oluyor. Yeryüzündeki en geniş kamuya açık alan Çin’in başkenti olan 
Beijing’deki Tiananmen Alanı. Moskova Kızıl Meydan’ı ile tanınıyor. İstanbul’daki 
Taksim, Ankara’daki Ulus ya da Kızılay alanları da kentsel odak noktaları 
oluşturuyorlar.  
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Kentler bir ırmak, göl, deniz gibi bir su kıyısındaysalar bunlar da onun bir parçası 

sayılıyor. Köprüler, alt ve üst geçitler, tüneller, varsa surlar da kent öğeleri. Temiz ve 
kirli su ağları gibi alt yapı tesisleri de öyle. Her yerleşmeyi kent sayma olanağı yok. 
Eski Yunanistan’da bir yerleşmenin  kent sayılması için kimi koşullar aranırmış. Onun 
için de önemli kentlerinin hemen hepsinde bir tapınak, dinsel ve toplumsal amaçlı bir 
tiyatro, tecimsel etkinliklere ayrılmış bir agora, yönetimsel etkinlikler için bir meclis 
(bouleterion), eğitim amaçlı bir jimnazyum, sportif etkinlikler için de bir hipodrom 
bulunuyor. Bunların yanı sıra bir atık su ağının, yani kanalizasyonunun olması 
gerekiyor. Bunlar bir Eski Yunan kentinin olmazsa olmaz öğeleri. Yerine göre bütün 
bu kentsel öğeler de ünlenip simgesel anlamlar yüklenebiliyorlar. Londra’nın halk 
arasında “tube” (tüp) olarak adlandırılan metrosu, Paris’in atık su ağı, İstanbul’un 
Boğaziçi köprüsü gibi.  

 
Dona J. Stewart İslam kültürüne bağlı kentlerin en belirgin ortak özelliklerinin 

“..Cuma namazı kılınabilen bir cami, ona yakın bir çarşı ya da pazar, kamuya açık 
hamamlar, kent surları ve düzensiz sokaklar..” olduğunu söylüyor. Kimi yerlerde farklı 
etnik grupların yaşadığı mahallelerin birbirinden sur benzeri duvarlarla ayrıldığı da 
gözleniyor.  

 
Eski Türk kentlerinin üç parçalı bir yerleşim ilkesi benimsediği görülüyor. İran ve 

Türkistan’daki bu kentlerin kimi zaman iç içe de olabilen parçalarından birincisi, içinde 
soyluların yaşadığı ve el sanatlarının toplandığı “şehristan” (ya da şahristan). Bir tür 
kent merkezi işlevi de görüyor. İkinci parça şehristan içinde yer alan ve yöneticinin 
sarayı ile yönetim yapılarını içeren “iç kale” (ya da diz, kuhandiz). Üçüncüsü de 
“rabad” (ya da birun) adlı alışveriş merkezi. Bu düzenleme ilkesi değişik 
çeşitlemeleriyle kimi Anadolu kentlerinde de uygulanmış, bu kültürün bir özelliği olarak 
kendini gösteriyor.  

 
Kentlerin özellikle yaya bölgelerinde bulunan kent 

mobilyaları da biçimleriyle, düzenlenişleriyle simgesel 
anlamlar yüklenebiliyor, belli bir ileti verebiliyorlar. Onlara 
gösterilen özen o kentteki yaşamın niteliğine ilişkin bilgi 
içerebiliyor. Bu tür öğeler kendi çağlarındaki yaklaşımlara 
ilişkin bilgi verebildikleri gibi yenilikçi deneylere de olanak 
sağlıyorlar. Örneğin 20. yüzyıl başlarında Victor Bourgeois 
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tarafından tasarlanan Paris metrosu girişleri o dönemde egemen olan Yeni Sanat (Art 
Nouveau) biçeminin özelliklerini yansıtıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kentlerin adları da onlara ilişkin simgesel özellikleri belirtebiliyor, Eskişehir, 

Yenişehir, Viranşehir gibi. Bunun örneklerine başka kültürlerde de raslanıyor, New 
York, Neustadt gibi adlar var. Türkiye’deki Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi 
kent adlarının başına getirilen takılar bu kentlerin 1. Dünya Savaşından sonra işgal 
güçlerine karşı direnişleri ile Kurtuluş Savaşına katkılarını yansıtma amacını güdüyor. 
Kıbrıs’da da Gazimağusa adadaki Türklere karşı başlatılan Rum eylemlerine ilk 
direnişi gösteren kent olduğu için böyle anılıyor.  
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Bahçeler, parklar 
 
Bahçe, park gibi peyzaj düzenlemeleri pek çok kültürde bereketi, verimliliği 

simgeliyor. Vietnam krallarının, Çin imparatorlarının gömütleri yaşamları sırasında 
görüp gezdikleri güzel bahçelerde yapılırmış. İçindeki sulama kanallarıyla, basamaklar 
biçiminde düzenlenmiş set ve teraslarıyla Babil’in asma bahçelerinin antik dönemin 
yedi harikasından biri sayılması bir raslantı değil. Bunların ziguratlar gibi basamak 
basamak çıkan teraslar üstünde yer aldığı düşünülüyor. Eski Mısırlılar da bahçe 
düzenlemesine önem vermişler. Bulunan örneklerden onların geometrik bölünmelere 
dayanan bir düzeni olduğu, içlerinde de “T” harfi biçiminde bir havuzun yer aldığı 
anlaşılıyor.  

 
Batı kültürlerinde yeryüzünün merkezinde bulunan yaşam 

ağacının dibinden dört ırmağın çıktığına ilişkin bir inanış 
bulunuyor. Bunu simgelemek için de bahçelerin merkezindeki 
çeşme ya da havuzlarda simgesel olarak dört yol birbiriyle 
buluşturuluyor. Bu yaklaşım daha çok İslam kültürlerinin bahçe 
düzenlemelerinde kullanılmış. Bu kültürü benimseyen ülkelerde 
bahçe tasarımı önemsenen bir olgu, onların cenneti 
simgelediği düşünülüyor. İçlerinde yer alan yollar da cennete 
olduğu varsayılan dört ırmağı anlatacak biçimde, kimi zaman 
da bakışık olarak düzenleniyorlar. Timurlu, 
İran ve Babürlü mimarlıklarındaki bahçe 
düzenlemeleri bu özellikleriyle öne 

çıkıyorlar.  
 
Bahçelerin cennetle özdeşleştirmesinin bir örneği de kimi 

dillerde bu kavramı anlatmak için kullanılan “paradise” 
sözcüğünde görülüyor. Bu sözcük Medceden (ya da Eski 
Irancadan) geliyor, “pairi” (çevrelenmiş) ve “daeza (diz)” (duvar) 
anlamındaki sözcüklerden oluşuyor, çevresi duvarlarla korunan 
bir bahçeyi anlatıyor. Eski Yunanlılar bunlardan etkilenmiş, adını 
da “paradeisos” olarak benimsemişler. Romalılar onu 
Latinceleştirip “paradisus” yapmışlar, sözcük de daha sonra çeşitli 
Batı dillerinde cennet karşılığı olarak kullanılır olmuş.  

 
Uzak Doğu kültürlerinde de bahçeler önemsenmiş, içleri çeşitli simgesel 

yaklaşımlara dayanarak düzenleniyor. Bunun bir örneği Japon bahçeleri. Bu ülkede 
yer azlığından büyük bahçeler düzenlemek kolay değil, onun için bahçe öğeleri 
olabildiğince küçük tutuluyor. Bunun abartılı bir uzantısı “bonsai” adı verilen 
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küçültülmüş ağaçlar. Bahçelerde yer alan öğelere de simgesel anlamlar yüklenmiş. 
Bir fikir vermesi amacıyla bunların bir bölümünü aşağıdaki tabloda gösteriyoruz.  

 
Kullanılan bahçe öğesi Taşıdığı simgesel anlam 

 
Çiçek açmış Japon kiraz 

ağacı  
Mevsim değişmesinin kutlanması 

Japon akça ağacı Sonbaharın bir dost gibi karşılanması 
Küçük tepecikler  Dağlar 
Kaplumbağa biçiminde 

havuz 
Uzun ömür 

Leylek  Uzun ömür 
Tek bir taş 3 söylencesel adadan biri, varsıllık 
Bir dizi taş Ölümsüzler adasına doğru giden gemiler 
Havuzun ortasında ada  Cennet 
Kırmızı köprü Selamete götüren kutsanmış yol 
İkiye ayrık köprü Düz bir çizgi üstünde yürüdükleri varsayılan kötü ruhların 

engellenmesi 
Dağ Yang, erkeksilik, katılık 
Su Yin, kadınsılık, yumuşaklık 
Çakıl taşları Su (çizgileri düz ise = durgun su, eğri ise = dalgalı su) 
Yukarı dönük saçaklar Yeniden doğuşun simgesi olan Anka kuşunun uçuşu 

 
Japonya’da Zen inanışına bağlı kimi tapınakların ilginç bir bahçe düzenlemesi var. 

Ryoan-ji Tapınağında olduğu gibi bu bahçeler yalnız taş ve kayalarla oluşturuluyorlar. 
Bu gereçlerin düzenleniş biçimleri de doğal oluşumları simgeliyor.  

 
Batı kültürlerinde Barok bahçe düzenlemeleri geometrik biçimleri yeğlemiş, bunları 

yalnızca bahçenin yollarında, çiçek tarhlarında, havuzlarında değil, aynı zamanda 
onlara benzeyecek biçimde budanmış ağaçlarda bile kullanıyor. 19. yy’da 
yaygınlaşmaya başlayan İngiliz bahçeleri ise yol, ağaç, su gibi öğeleri doğal olarak 
öyle oluşmuşlar gibi bir düzenleyen bir yaklaşım benimsemiş. Bu da dönemin resim, 
yazın gibi sanatlarına egemen olan “doğaya dönüş” düşünceleriyle uyuşuyor.  
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Yakın Doğu kültürlerinde bahçe geleneği temellerinin İÖ 2. bin sonlarında Asur 

kralları tarafından atılmış olduğununu söyleyen Günkut Akın, Orta Asya ve Hint 
kültürlerinde görülen merkezdeki bir köşkten çıkarak dört yöne uzanan bahçe 
bölünmesi ile gene merkezdeki bir saraydan ışınsal olarak açılan yollarıyla Fransız 
bahçelerinin bir saltçılık (mutlakiyet) göstergesi olduğunu anlatıyor, bunun organik 
doğayı geometrize ederek onun egemenliği yerine kendi egemenliğini getirmeye 
çalışan hükümdarların güç gösterisi olarak yorumlanabileceğini söylüyor.  

 
Benzer şeyleri kimi Uzak Doğu kültürleri için de söylemek olası. Buna karşılık 

İslamlığı benimsemiş Yakın Doğu kültürlerindeki yöneticilerin daha paylaşımcı 
oldukları gözleniyor. Bir Babürlü yapısı olan Taç Mahal’in 8 hektarı bulan bahçeleri 
halka açık olur, oraya gelenler içindeki ağaçların yemişlerini serbestçe koparıp 
yiyebilirlermiş. İstanbul’daki Topkapı Sarayının bahçesinde yetiştirilen çiçekler de 
zaman zaman ucuz bir fiyat karşılığında saray dışında satışa sunulurmuş.  

 
Taç Mahal’den söz ederken onun yanında yer aldığı Yamuna Irmağının karşı 

yakasında da bir bahçesinin bulunduğunu anımsatalım. Adı Mahtab Bagh (Ay ışığı 
bahçesi) olan bu düzenlemeden günümüze yalnızca kalıntıları kalmış, bunlardan onun 
da birbirini dik kesen yollarla bölünmüş olduğu anlaşılıyor.  

 
 
 
 
 
 



113 
 

İnsanlar doğal oluşumlara da simgesel anlamlar 
yüklemişler. Örneğin dağlar önemli olmuş, çünkü 
kimi zaman geçit vermez bir engel oluyorlar, kimi 
zaman her şeye hayat veren sular onlardan geliyor. 
Bu nedenle dağlar, tepeler hep tanrıların eyleştiği 
yerler olarak düşünülmüş. Yunanistan’da Olimpos, 
Japonya’da Fujiyama, Mısır’da Sina böyle kutsal 
dağlar. Söylenceye göre büyük tufandan sonra sular 
çekilmeye başladığı zaman Nuh Peygamberin 
gemisi de Ağrı dağının üstünde karaya oturmuş. Onlara benzeyen, onları çağrıştıran 
düzenleme ya da yapılar tanrıların katına çıkışı simgelemiş. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Özellikle ilk çağlarda önemli dinsel yapılar dağlara, 
tepelere benzetilmiş. Ziguratlar, piramitler, Hint ve 
Endonezya tapınakları, Güney Amerika kültürlerinin 
basamaklı piramitleri böyle yapılar, ya bir tepe üstüne 
yapılıyor, ya bir tepeye benziyor, ya da ikisi bir arada 
oluyor. Meksika’da Uxmal piramidi bunun bir örneği. 
Klasik Osmanlı camilerinin üstteki kubbeyi destekleyen 
yarım kubbeler, köşeleri örten çeğrek kubbeler...  gibi 

aşağıya doğru piramitsel bir biçimde genişleyen bir 
strüktürel kurguya sahip olduğu gözleniyor. Hatta Mimar 
Sinan’ın çocuk yaşta içinden çıktığı Ağırnas köyü 
çevresindeki dağları hiç unutmayıp yapılarını da onları 
anımsatacak biçimlerde tasarladığını düşünen 
araştırmacılar bile var. Önemli kişileri tanrıların katına 
taşıdığı düşünülen ve tümülüs, kurgan, gömüttepe gibi 
adlarla anılan gömütler, hatta kümbet ve türbeler bile bu 
tür bir simgeselliğin izlerini taşıyorlar.  

 
Çin’de büyüklükleri ve biçimleriyle piramitleri anımsatan tepeler var. Doğa 

tarafından örtülmüş olan bu tepelerin imparator gömütü olarak kullanıldığı belirlenmiş. 
Bunlar Mısır piramitlerinden daha basık yapılar, ilk yapıldıklarında düzenli bahçeler 
içinde yer almış oldukları düşünülüyor. Japon imparatorlarının gömütleri de bir bahçe 
içine kurulan bir tepeden oluşuyor, üstten görünüşleri bir anahtar deliğini anımsatıyor.  
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Osmanlı İmparatorluğunda Lale Dönemi varsılların süslü bahçeler düzenlemek 

için birbiriyle yarıştığı bir dönem olmuş. Bunlar için daha çok Avrupa ülkelerindeki 
düzenlemeler örnek alınmış ve lale 
yetiştirmek neredeyse tutkuya dönüşen 
bir moda olmuş. Bu bahçelerin düzenli 
yerleştirildiği, çiçek tarhlarının da 
geometrik biçimlere uygun olarak 
düzenlendiği anlaşılıyor. Bu tür bir 
yaklaşım Osmanlı İmparatorluğunun 
Batıya açılışının da ilk belirtileri arasında. 
Patronalı Halil yönetimindeki ayaklanma 
bu döneme son veriyor, kurulan bütün 
bahçeler yakılıp yıkılmış.  

 
Kentlerdeki park, bahçe gibi yeşil alanların da içinde bulundukları kentlerle 

özdeşleştirildikleri oluyor. Londra’nın Hyde Park’ı var, New York Central Park ile 
tanınıyor. Ankara’daki Gençlik Park ise yalnızca dinlence ve eğlence olanakları sunan 
bir park değil, aynı zamanda cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan yeşillendirme 
girişimi olmasıyla da bu kentin simgelerinden biri durumunda. Günümüz kentlerinde 
kişi başına düşen kamuya açık yeşil alan büyüklüğü bir gelişmişlik, çağdaşlık 
göstergesi sayılıyor.  



115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



116 
 

 

Su 
 
Mimarlıkta suyun kullanılması da önemli olmuş. Geleneksel 

mimarlık saraylarda havuz gibi öğelere yer verirken, kralların, 
padişahların karalar ve denizler üstündeki egemenliğini 
simgelemek istiyor. Şato ya da sur gibi yapıların önündeki 
hendekte bulunan su koruyucu, geçişi engelleyici bir işlev 
görüyor. Bu zamanla bir süs havuzuna dönüşmüş, eski işlevini 
yalnızca simgesel olarak anımsatıyor.  

 
Suyun az bulunduğu yerlerde havuzlar hem su deposu işlevi 

görmüş hem de ona sahip olanın varsıllığını ve gücünü 
göstermek için kullanılmış. Kimi yerlerde açık ya da kapalı 
sarnıçlar önemli bir yapı işlevi oluşturmuş. İstanbul’da Bizans 
döneminden kalma büyük sarnıçlar bulunuyor.  

 
Günkut Akın “..Havuz Asya’da, gerek merkezi mekanı, 

gerekse de din ve hükümdar egemenliğini 
anlatmak için kullanılan simgeler arasında, 
kubbe ve haçvari plandan hemen sonra gelen 

bir önem taşır. Eldeki verilen çokluğu, havuzun simgesel bağlamı 
konusundaki kesinliğin diğerlerinden az olmadığını 
göstermektedir..”, diye yazıyor, bunun da çok eski inanışlara 
dayandığını sözlerine ekliyor. Önemli yapıların bahçe ve 
avlularında, önemli iç uzamlarında havuzların bulunması bu öğenin 
yalnızca süslemeci bir amacının olmadığını, simgesel anlamlar da 
taşıdığının bir göstergesi.  

 
Suyu denetim altına almak kolay bir iş değil, ileri düzeyde beceri gerektiriyor. 

Onun için su yapıları her zaman onları yaptıranların gücünü, varsıllığını simgeleyen 
yapılar olmuşlar. Eski Mısır ile Mezopotamya kültürleri sulama kanallarıyla anılıyorlar. 
Romalılar su kemerleriyle, hamamlarıyla ünlü. Bu imparatorlukta bulunan 200 kentin 
su kemerleri olduğu biliniyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Yalnızca varsıl Romalıların özel hamamları olurmuş ama kentlerde herkese açık 

hamamlar da yapıyorlar. Geç imparatorluk döneminde bu yapılar aynı zamanda 
toplumsal birer buluşma yeri işlevi görmüşler, bir bölümünün bahçeleri, dinlenme 
yerleri, kütüphaneleri bile var. En önemli olanları Caracalla ile Diocletian’ın 
imparatorlukları döneminde yapılanlar. İÖ 300 dolaylarında yapılmış olan Diocletian 
hamamları günde üç bin kişiye hizmet verecek kadar büyük bir yapılar bütünü 
oluşturuyor. Türkiye’deki en büyük Roma hamamı ise Antakya’da bulunuyor.  
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Hamamlar İslam kültürünü benimseyen ülkelerde de benzer bir önem taşımış. En 

eski Emevi saraylarında hamam kalıntıları bulunmuş. Hamamların yalnızca yıkanma 
işlevine yönelik bir sağlık yapısı olmaktan öteye herkese açık toplumsal buluşma 
yerleri olarak kullanıldığı görülüyor. Evlenme, sünnet gibi önemli olayların törensel 
etkinliklerine ev sahipliği yapıyorlar. Kervansaray gibi yapıların hamamları oluyor. Türk 
hamamları kimi Batılı ressamlara esin kaynağı olmuş. Ünlü Titanic lüks 
transatlantiğinde de bir Türk hamamı varmış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su yapıları daha ilerki dönemlerde de önemini korumuş. Araştırmalar İstanbul’da 

1563’den beri hizmet veren ve uzunluğu 50 kilometreyi aşan Kırkçeşme adlı su ağının 
Süleymaniye külliyesinden daha pahalıya mal olmuş olduğunu gösteriyor. Onların 
yapımıyla saraya bağlı mimarlar örgütünün mimarları ilgilenirmiş. Onun için Mimar 
Sinan’ın yapıtları arasında hamamlar, köprüler, su yolları anılıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osmanlılar bu tür yapı etkinliklerini yalnızca başkentlerinde değil başka yerlerde 

de uygulamışlar. Padişah 1. Süleyman (Kanuni) ile Hürrem Sultan’ın kızı, daha sonra 
da sadrazam Rüstem Paşa’nın eşi olan Mihrimah Sultan yapı etkinlikleriyle tanınan bir 
kişi. Yaptırdığı külliyelerin yanı sıra Mekke’de Ayn Zubayda su şebekesinin onartılıp 
genişletilmesi, ona depolar, sarnıçlar ekletmesiyle de biliniyor.  

Haseki Hürrem 
hamamı 
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Birer su yapısı sayılan köprüler her zaman simgesel 

anlamlarla özdeşleştirilmişler. Bir ağaç gövdesini bir 
akarsu ya da yar üstüne uzatmak ve böylece ilk strüktür 
öğesi olan kirişi bulmuş olmak insaları etkilemiş olmalı. 
Daha ilerde de mimarlar köprü yapımında ustalaştıktan 
sonra öteki yapıların tasarımıyla görevlendirilmişler. Köprü 
kurmak Osmanlı mimarlarının görevlerinden biri sayılıyor, 
Mimar Sinan Osmanlı ordusu için Moldavya’da bulunan 

Prut Irmağı üstünde bir köprü gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra mimarbaşılığa 
getirilmiş.  

 
Köprü kurmak iki yakayı birleştirmek anlamına geliyor. 

Onların su ya da hava gibi taşıyıcı özelliği olmayan 
maddelerin üstünde asılı durmasını izlemek bile heyecan 
verici bir duygu. Bu tür taşıyıcı özelliği olmayan maddelerin 
üstünden geçerken duyulan doğal korkunun yenilmesi, bu 
işin yapılmasıyla elde edilen ağırlıksızmış gibi olma izlenimi, 
insanda maddeye egemen olma, uzamı fethetme duyguları 
uyandırmış. Köprü üstünden izlenebilen manzaranın etkisi 
de bunlara katılıyor.  

 
Köprülerin yapımı var olan en ileri teknolojiyi kullanma 

ve doğal güçlere karşı koyabilme becerisi anlamına 
geliyor, onun için de bu yapılar pek çok kültürde bir 
ilerleme, başarı simgesi sayılmış. Aralarında bir kentin 
simgesi sayılanlar bile var. Yapı, bahçe ya da kent 
düzenlemelerinde uygulandıkları zaman işlevsel 
kullanımlarının ve güzelduyusal etkilerinin yanına bu tür 
simgesel anlamlar da katılıyor. Mimar Sinan anıtsal 
yapılarının yanı sıra yaptığı su kemerleriyle de anılıyor, 
üstünde imzasının bulunduğu tek yapı ise bir köprü. 

Leonardo da Vinci’nin köprü tasarımları arasında İstanbul’da Haliç üstünde yapılacağı 
düşünülen bir köprü taslağı var. İran’da köprülerin baraj işlevi yüklendikleri de oluyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osmanlı mimarlığının köprülere verdiği önem onların girişlerinin korkuluk babaları 

ya da sütunlarla vurgulanmasından, üstlerine büyük yazıt taşlarının 
yerleştirilmesinden, ortalarına köşk adı verilen oturup dinlenme yerlerinin 
yapılmasından da anlaşılıyor.  
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Köprülerin yapımı ile bakımı kolay olmadığı için onları 

yaptıranlar geçiş ücreti alıyorlar. Günümüzde de süren bu 
uygulama Dede Korkut’un Deli Dumrul öyküsünde olduğu gibi 
masallara, söylenceler konu olmuş. Araştırmacı Akın 
Kurtoğlu’nun belirttiği gibi, İstanbul Galata Köprüsü üzerinden 
geçen yayalardan alınan “müruriye” adlı geçiş ücretinin 
alınmasına 1930’da son verilmiş. Bu tür uygulamalar için özel 
gişelerin yapıldığını da anımsatalım.  

 
Özel bir köprü türü ise kapalı köprüler. Bunlar üstleri örtülerek, hatta üstlerine 

değişik işlevleri olan yapılar getirilerek kurulan köprüler. Çeşitli kültürlerde görülen bu 
tür yapılar arasında oldukça ilginç olanlar bulunuyor, bir bölümü simgesel anlamlar da 
yüklenmiş. ABD’nin kuruluş yıllarından kalan böyle köprüler bugün titizlikle 
korunuyorlar. İtalya’nın Floransa kentinde 1345’de yapılıp 1565’den itibaren üstüne 
ekler getirilen Ponte Vecchio bu kentin simgelerinden biri sayılıyor. Uzak Doğu 
ülkelerinde olduğu kadar Osmanlı mimarlığında da örneklerine raslanıyor. 
Bulgaristan’ın Lofça kasabasında 1874’te yapılan Osmanlı köprüsü, Bursa’daki tarihi 
Irgandı Köprüsü ile birlikte dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan üstü kapalı bir 
köprü, iki yanında ahşaptan yapılmış altmış dört dükkân yer alıyor. 
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Daha yakın dönemlerde yapılan ve çağdaş yapı gereçleriyle yapım yöntemlerini 
uygulayan köprüler de aynı simgesel anlamları taşıyor, bulundukları yerlerin önemli 
yapıları arasında sayılıyorlar. San Francisco’daki Golden Gate (Altın Kapı), 
İstanbul’daki Boğaziçi Köprüsü gibi köprüler yalnızca iki örnek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mies van der Rohe’nin Barcelona’da, Le Corbusier’nin Chandigarh’da yaptığı gibi, 

çağdaş mimarlar da suyu kullanıyorlar ama bunu simgesel olmaktan çok güzelduyusal 
nedenlerle yapıyorlar. Bir yapının önüne yerleştirilen geniş bir su yüzeyi onun 
yüzünün buraya yansımasına, dolayısıyla da etkisinin yükselmesine yol açan bir olgu. 
Su öğesi ayrıca rengiyle, yarattığı devinim, çıkardığı ses ile de etkili olabiliyor. 1990’lı 
yılların başında Semerkant kent merkezinin yeniden düzenlemesi için açılan bir 
yarışmada birincilik ödülü geniş su yüzeyleri kullanan bir öneriye verilmiş. Yarışma 
koşullarında kentin su kaynaklarının çok sınırlı olduğunun belirtilmesine karşın seçici 
kurulun bu tasarımı seçmesi biraz da bir düşü, bir özlemi dile getiriyor. Bir yapının içi 
ya da dışında suyun kullanılması eğlence ve dinlence gereksinimlerine de karşılık 
verebiliyor. Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer de suyu görüntü yansıtmak amacıyla 
kullanan mimarlardan biri.  

 
Çağdaş mimarlıkta suyu tasarımın bir parçası durumuna getiren en ilginç örnek 

ise Frank Lloyd Wright tarafından Edgar Kaufmann için yapılan Çağlayan Evi olmalı. 
1935’de ABD’de Pennsylvania’daki Pittsburg kentinin 80 km kadar güneyinde, Bear 
Run adlı yörede yapılan bu ev üstünde yer aldığı çağlayanla bütünleşmesiyle ünlü.    
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Çeşmeler de birer su yapısı. Hemen her kültürde önem taşımışlar ama suyun 
değerli olduğu yerlerde daha bir özenle ele alınmışlar. Osmanlı-Türk mimarlığı çeşme 
ve sebil yapılarıyla da tanınıyor. Su dağıtım ağlarının kurulmasından önce kentlerde 
yer alan bu yapılar bir tür refah simgesi sayılmışlar. Kamu yararı gözetilerek 
yaptırılmaları İslamlık açısından Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan bir 
davranış olarak görülmüş.  

 
Barok sanatının başyapıtları arasında sayılan Trevi çeşmesi ile havuzu Roma’nın 

kentsel odak noktalarından biri. İstanbul’da Topkapı Sarayının girişinde bulunan 3. 
Ahmet çeşmesi bağımsız bir yapı olarak tasarlanmış. 20. yy’ın başında bu kenti 
ziyaret eden Alman imparatoru Wilhelm bu olayın anısına kente armağan olarak bir 
çeşme yaptırmış, Sultanahmet alanındaki bu yapı da o zamandan beri Alman 
Çeşmesi olarak anılıyor. Çeşmeler yapıların içinde de özenle yapılıyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burada şadırvanları da anabiliriz. Onlar da camilerin bir parçası oldukları kadar 

birer su yapısı olma özelliği taşıyorlar. Fiziksel bir temizlenmenin yanı sıra camiye 
gelenlerin namaza hazırlanma ritüelinin bir parçası olarak simgesel arınma etkinliğine 
olanak sağlıyorlar.  
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Yenileştirme, iç mimarlık  
 
Yapılarımızı olabildiğince uzun süreli ve verimli olarak kullanmak istiyoruz. Onun 

için de onların bakım ve onarımını yapıyoruz. Ama eski yapıların yeni işlevlerle 
kullanılması anlamına gelen yenileştirme (restorasyon) bunun da ötesine geçen bir 
yaklaşım, çoğu kez de yararcı ve tutumbilimsel (ekonomik) kaygılarla yapılan bir 
uygulama olmuyor, bu daha çok eski yapılara duyulan sevgi ve saygının, onların 
taşıdığı simgesel iletilerin, anıların korunması amacına yönelik bir etkinlik.  

 
Yenileştirmede tutulabilen çeşitli yollar var, yapıların önem derecesine göre 

birinden biri uygulanıyor. Bunların ilki yapıyı olabildiğince bozmadan ilk durumuna 
getirmek. Başka bir deyişle, onun işlevini, taşıyıcı dizgesini ve biçimini bozmamak, 
hatta olabiliyorsa aynı yapı gereçlerini kullanmak. İkinci yol yapının taşıyıcı dizgesini 
yenileyerek onun ayakta durmasını sağlamak, işlev ve biçimini bozmadan kullanmak. 
Üçüncü yol ise yapının biçimini, yani dış görünüşünü bozmadan işlevini ve taşıyıcı 
dizgesini değiştirmek.  

 
Yenileştirme çalışmalarında benimsenebilecek yollardan biri de eski yapıdan 

geriye kalanlara dokunmadan olduğu gibi korumak, çağdaş yapı gereçleri kullanarak, 
yapım yöntemleri uygulayarak onu yeniden yaşayan bir organizmaya dönüştürmeye 
çalışmak. Bu yaklaşım o yapıda bir eski-yeni zıtlığı oluşturuyor, eski yapının kendisini 
daha iyi göstermesine yol açtığı kadar yeni yapının da çağdaş bir katkı olarak 
algılanmasını sağlıyor. Mimar Ziya Tanalı bir çalışmasında bu yolu tutan başarılı 
örnekler arasında Hammar Müzesi, Budapeşte Hilton Oteli, Madrid Caixa Forum 
Müzesi, İsveç Parlementosu eki gibi uygulamaları saymış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu doğrultudaki bir başka örnek de İstanbul’da, Ortaköy’deki Esma Sultan Yalısı. 

Bu yapının tuğla olan dış duvarları olduğu gibi korunarak içine çelik-cam bir yapım 
yerleştirilmi ve kafe, bar restoran gibi buluşma yerleri oluşturulmuş. Bu ilginç 
uygulama mimar Gökhan Avcıoğlu'nun tasarımı uyarınca gerçekleştirilmiş.   
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Özellikle büyük kentsel projelerde bu tür 
yürekli yaklaşımların var olan yapıları, kent 
dokusunu olumsuz etkileyeceği, onların ölçeğini 
bozacağı düşünülüyor. Oysa kimi başarılı örnekler 
bunun böyle olmayacağını gösteriyorlar. 
Kanada’nın Toronto kentindeki tasarım okulunu 
büyütmek söz konusu olduğu zaman tasarımcıları 
eski yapıyı bırakıp başka bir yere gitmek ya da 
onun üstüne kat çıkmak yerine ayaklar üstünde 
duran yeni bir ek yapılmasını önermişler. O yapı 
da çevresini bozmadan ona bir ek olarak 
düzenlenmiş, böylece kentin o bölgesine yeni bir 
hava getiren ilginç bir katkı oluşturmuş.  

 
Eski, özellikle de tarihsel değer taşıyan yapıların korunması, onarılması ve 

yenileştirilmesi kararlarında kimi ilkelere dayanılıyor. Bunların arasında yapının 
tarihsel önem taşıması, ünlü bir mimar tarafından yapılması, özgün, bir daha 
yinelenemeyecek bir yapım yöntemine, yapı gereçleri ya da taşıyıcı dizge kullanımına 
sahip olması gibi ölçütler bulunuyor. Bu ölçütlerin hiç birini yerine getirmemesine 
karşın içinde ünlü bir kişinin doğduğu (ya da öldüğü), barış anlaşması gibi bir belgenin 
imzalandığı önemli kişi ya da olaylara tanıklık yapmış yapılar da koruma kapsamına 
alınabiliyor, hatta başka bir yerde onların tıpkıyapımları gerçekleştirilebiliyor.  

 
Selanik’de içinde Atatürk’ün doğduğu düşünülen bir ev 

bulunuyor. Araştırmacı Veysi Akın onunla ilgili olarak şu 
bilgileri veriyor: “..Selanik Belediye Meclisi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 10. Yılı münasebeti ile 1933’te aldığı bir 
kararla, Atatürk’ün doğduğu evi kendisine hediye etmiştir. 
Atatürk, kendisine verilen bu evin müze haline getirilmesini 
istedi. Bunu müteakiben uzun süren çalışmalar neticesinde 
ev, tamir ve tefriş edilerek 10 Kasım 1953’te bir törenle 
“Selanik Atatürk Evi Müzesi” adı ile ziyaretçilere açıldı. Ev, 
1966’da yeniden tefriş edildi. Ancak 1970’li yıllarda 
yaşanan bir depremde hasar gören ev, yeniden tamir edildi. 
1980’de üçüncü defa düzenlenerek, 19 Mayıs 1980’de 
yeniden ziyarete açıldı..”  

 
Bu eve Yunanlılar tarafından saldırı 

düzenlendiğine ilişkin asılsız bir haber 6-7 Eylül 
1955’de başta Rumlar olmak üzere İstanbul'da 
yaşayan azınlıklara yönelik tahrip ve yağma 
hareketinin başlamasına yol açmış. Bu yapının 
olduğu gibi aynısı Ankara’da, Atatürk Orman 
Çiftliğine yakın bir yerde yeniden kurulmuş. Bir 
kaynak onun öyküsünü şöyle iletiyor: “..Atatürk'ün 
100. doğum yıldönümü dolayısıyla bütün yurt 
sathında girişilen kutlama çalışmaları esnasında, 
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 
1980 tarihinde yaptığı toplantıda..  .."Atatürk"ün 
Selanik'te doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği, memleketin hür bir idari 
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rejime kavuşması için kader arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı tarihi evin aynı ölçüler 
içindeki bir benzerinin Ankara'da yaptırılmasına" dair öneri.. ..büyük bir heyecan ve 
coşkuyla karşılanmış,.. ..ve konuya ilişkin formaliteler tamamlanarak derhal faaliyete 
geçilmiştir..” 19 Mayıs 1981’de temeli atılan yapı da 10 Kasım 1981’de düzenlenen bir 
törenle müze olarak kullanıma açılmış. Türkiye’de Atatürk’ün ziyaret amacıyla gittiği 
çeşitli kentlerde konuk edildiği evler bugün müze olarak kullanılıyor. Bütün bunlar o 
yapılara verilen simgesel önemi anlatan örnekler.  

 
Japonya’nın İse kentinde bir Şinto tapınağı bulunuyor. Bu 

inanışın en önemli tapınağı olan bu yapı her yirmi yılda bir 
yenileniyor. Bu da aynı yapının bir tıpkıyapımının kurulması 
biçiminde gerçekleştiriliyor, öyle ki, yapı bitip kullanılmaya 
başladığı zaman aynısı onun hemen yanına yapılmaya başlıyor, o 
bittiği zaman eski yapı yıkılıp bu kez de onun yerine yeni bir 
yapının kurulmasına geçiliyor. Bundan amaç yapının sonsuza 
kadar hem hep yeni, hem de eski özgün biçiminde kalmasını 
sağlamak, böylece de bu inanışı sürekli tazeleyerek yaşatmakmış. 
Tapınağın şu sırada 61. yeniden yapımı sürdüğüne göre bu 
geleneğin en az 1220 yıldır sürdürüldüğü anlaşılıyor.  

 
Gene aynı yörede bulunan ve geleneksel Japon 

yapım yöntemleriyle kurulmuş 100 m uzunluğundaki bir 
ahşap köprü olan İsuzu ırmağı üstündeki Uji köprüsü 
de benzer biçimde her yirmi yılda bir yenileniyormuş. 
Her iki yapım çalışmasına da törenler, şenlikler eşlik 
ediyor. Bu uygulamalar ilginç bir yenileştirme yaklaşımı 
oldukları kadar yapılara yüklenen simgesel anlamın da 

uç örneklerinden birini oluşturuyorlar.  
 
Bir onarım ve yenileştirme çalışmasının doğrudan kendisinin simgesel anlamlar 

yüklenebileceği akla gelir mi? Onun da örneği var. Polonya’nın başkenti Varşova’nın 
merkezi İkinci Dünya Savaşında yerle bir olmuş. Savaştan sonra Polonyalılar yemeyip 
içmeyip burasını yeniden eski durumuna getirmeyi neredeyse ulusal bir gurur sorunu 
yapmış, sonunda da oradaki tüm yapıları savaştan önceki durumuna getirmişler. 
Böylece bu yenileştirme çalışması Polonya’nın ülkeyi işgal etmiş olan Almanya’ya 
karşı kararlı direnişini simgeleyen ve bütün dünyaya anlatan bir anıt olup çıkmış. 
Aşağıdaki resimler bu kentin merkezinin 1945 ve 1953’deki durumunu gösteriyorlar.  

 
 



125 
 

Yenileştirmenin amaçlarından birinin eski anıları yaşatmak 
olduğunu söylemiştik. Bunun ilginç bir örneği Philadelphia’da, 
Amerika Birleşik Devletlerinin kurucularından Benjamin 
Franklin adına kurulmuş müze. Sergi alanları yer altında 
bulunan müzenin üstünde Benjamin Franklin’in evini 
anımsatan iki yapı yer alıyor. Bunların özelliği çelik 
çubuklardan oluşmaları, bir zamanlar kentin bu tarihsel 
bölgesinde olduğu düşünülen eski bir Amerikan evini yalnızca 
dış çizgileriyle anlatmaları. Müzeyi Robert Venturi tasarlamış.  
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İç uzamlar 
 
Yapıların içleri de özenle düzenleniyor. Bunun amacı onları bir takım süslemelerle 

donatmak değil. Böyle yapıldığı zaman da bir ileti içerdikleri açık ama iç mimarlık 
etkinliklerinin asıl amacı yapıya daha iyi bir kullanım getirmenin yanı sıra ona bir kimlik 
kazandırmak, böylece iç uzamların tutarlı ve olumlu bir ileti verebilmesini sağlamak. 
Yapılar uzun ömürlü nesneler, onlarda büyük değişiklikler yapmak zor, kimi zaman da 
olanaksız. Buna karşılık iç uzamların işlev ve kullanıcıları daha çabuk değişiyor, onun 
için de daha sık yenilenmeleri gerekiyor.  

 
İç düzenlemelerde güçlü bir yönleniş disiplinli, ciddi, 

katı bir toplumsal örgütlenmeyi anlatıyor. Öğretmenin 
kürsüsüne ve genellikle onun arkasındaki karatahtaya 
yöneltilmiş sınıflar ile sıraları serbest düzenlenerek 
değişik  etkinliklere olanak sağlayan derslikler arasında 
önemli bir fark oluyor. Birinciler kullanıcıları, yani 
öğretmenler ve öğrenciler üstünde olumsuz bir etki 
yapıyor, onların istenmeyen, belki de eskimiş, hatta 
aşırıya kaçan davranış biçimlerini benimsemelerine yol 
açabiliyor. Araştırmacılar serbest düzenlenmiş sınıfların çok daha iyi bir öğrenme ve 
öğretme ortamı oluşturduğu ortaya koymuşlar.  

 
İşyerlerinde geniş bir oylumun kutu kutu odalara 

bölünmesi yerine bunların alçak bölme duvarları, 
kitaplıklar, çiçeklikler, dolaplar gibi tavana kadar 
yükselmeyen bölücülerle düzenlenmesi, hem içinde 
çalışılacak sınırlı uzamlar sağlıyor, hem de 
çalışanların hepsinin o büyük uzamı paylaşması 
olanağını yaratıyor. Bu tür düzenlemeler çalışanlar 
üstünde olumlu 

bir etki yapabildiği gibi o kuruluşun saydamlığını 
da yansıtması bakımından önem taşıyor. Ayrıca 
çalışanlar arasında olduğu kadar çalışanlarla 
işlerini izleyenler arasında katı bir aşama sırası 
(hiyerarşi) ya da ayrım gözetilmediğini de 
gösteriyor. Bu tür çalışma ortamlarının ilk 
örneklerinden biri Frank Lloyd Wright tarafından 
Amerika’nın Wisconsin eyaletindeki Racine 
kentinde yapılan Johnson Wax şirketinin 
merkezi olmuş.  

 
Kimi zaman bir gereksinim yeni bir araç ya da yöntemle karşılanır, derken bu 

yaygınlaşır, herkes tarafından kullanılmaya başlanır, arkasından gelenekselleşir, 
onunla ilgili söylenceler, törensel davranışlar ortaya çıkar, derken o toplumla 
özdeşleştirilir, onun bir simgesi olur. Böyle şeyler dinsel olduğu kadar günlük 
olgularda da gözleniyor, o nedenle dinsel yapıların içi bu alışkanlıkların korunup 
sürdürülmesi amacıyla düzenleniyor. Kiliselerde oturma sıralarının, koronun yer aldığı 
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bölümlerin bulunması, camilerde müezzin mahfillerinin, halıların olması gibi. Bunlar o 
iç mekanların düzenlenişini etkiliyor, iletisini güçlendiriyorlar.  

 
Benzer bir duruma konutlarda da raslanıyor. Örneğin, Japon evleri bu kültürün 

simgelerinden biri olan çay içme törenine olanak verecek biçimde düzenleniyor. Her 
kültürün bu tür alışkanlıkları, gelenekleri oluyor, konutlarının iç düzenlenişi de bundan 
etkileniyor, bunlar zamanla onların bir simgesi durumuna geliyorlar. Aralarında 
benzeşenler de yok değil: Türk evlerine de Japon evlerine olduğu gibi ayakkabılarla 
girilmiyor, bunun için önlem alınıyor.  

 
Geleneksel olarak Türk evlerinde halı oluyor. Japon evlerinde 

ise “tatami” adı verilen örülmüş hasır yaygılar kullanılıyor. Bu 
öylesine yaygınlaşmış ki, tatamiler birörnekleştirilmiş, yani ölçüleri 
yaklaşık 1 x 2 m olarak belirlenmiş. Japon evleri bunu bir birim 
boyut (modül) olarak kullanıyor, odaların büyüklüğü içine kaç 
tatami alacağına göre belirleniyor. Böylece 3, 4, 5, vb tatami 
büyüklüğünde odalar yapılıyor. Hatta içine yerleştirilecek eşyalar 
bile bu ölçülere uygun oluyorlar.  

 
Geleneksel Türk evleri de bir oda ile yanındaki eyvanın 

yarısını birim boyut olarak kullanmış. Buna göre iki oda arasında 
bir eyvan bulunuyor. Odaların büyüklüğü ise pencere sayısına 
göre belirleniyor. Böylece bir oda büyüklüğü ve kaç odaya gerek 
olduğu saptandıktan sonra tüm yapı bu birim boyuta göre 
kuruluyor. Her iki yaklaşım da bu kültürlerin iç uzamlarının 
olduğu kadar yapı bütününün de nedereyse değişmez simgesel 
özellikleri durumuna gelmişler.  

 
Bir odaya en değersizinden bir halı bile konduğu zaman havası değişiveriyor. Yere 

serilen halılar, kilimler pek çok kültür tarafından önemsenen ev eşyaları arasında. 
Bunların dokumasına ve kullanılmasına özen gösteriliyor, onların üstüne de simgesel 
örgeler işleniyor, üstlerine sokak ayakkaplarıyla basılmıyor. Geleneksel Türk yer 
kaplama gereci olan halıların camilerde kullanılması o ortama sıcaklık kazandırdığı 
gibi ev imgesini oraya da taşıyor. Yer halıları olduğu kadar duvar halıları var.  
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1960’lı yıllarda genç kızların evlilikten beklentilerini dile 
getiren “..Geniş pencere / Düdüklü tencere / Dumansız baca / 
Kaynanasız koca..”, biçiminde bir tekerleme vardı. (Bu 
günümüzde, “..Cendere, cendere / Düdüklü tencere / (...) 
pencere..”, biçimiyle alüminyum pencere üreten bir firmanın 
tanıtmacasında kullanılıyor.) Geniş pencere içeri daha çok 
hava ve gün ışığı alabilen, ama aynı zamanda dış dünyaya 
açık, çağdaş bir konutu anlatıyor. Düdüklü tencere çağdaş bir 
mutfağı, daha genel olarak da ev işlerini kolaylaştıran aygıtlarla donatılmış bir evi 
simgeliyor. Dumansız baca ocak ya da sobayla ısıtılan bir ev yerine merkezi ısıtma 
dizgesine sahip bir konutu belirtiyor. Sonuncu ise büyüklerin egemen olduğu bir aile 
yapısından gençlere sorumluluk ve bağımsızlık kazandıran çekirdek aileye olan 
özlemi dile getiriyor. Bunlar geleneksel evlerde ya da gecekondularda bulunmayan 
şeyler.  

 
Kırsal yapılar ile geleneksel konutlar konuları incelenirken kimi eski yapıların, plan 

şemalarının, yapı gereçlerinin, strüktür dizgelerinin, yapım yöntemlerinin ve 
ayrıntıların terkedildiğini, bunların yerine yenilerinin getirildiğini gözlemek olası. Bunun 
nedenlerinden biri, belki de en önemlisi, çağdaş olmak ya da öyle görünmek olabiliyor. 
İnsanlar bu tür seçimleriyle tüm istek ve gereksinmelerini karşılamasa bile çağdaş bir 
yapıda yaşadıklarını göstermek istiyorlar.  

 
Onun için pek çok yerde daha sağlıklı olan 

geleneksel yapı gereçleriyle yapılmış evler 
yıkılıyor, onların yerini sağlıksız olmalarına karşın 
yeni yapı gereçlerini kullanan yapılar alıyor, bu 
daha ucuz olduğu için değil, yapı sahibinin 
çağdaşlığını göstermek amacına yönelik 
olabiliyor. Geleneksel kerpiç ya da ahşap yerini 
brikete bırakıyor, bunun sonucunda da yazın 
sıcaktan, kışın soğuktan yakınılıyor.  

 
Yeniden iç mimarlık düzenlemelerine dönersek, onlarda da görkemli 

düzenlemelerin, pahalı yapı gereçlerinin, özenli mobilya ve aksesuarların, 
süslemelerin kullanılmasıyla birşeyler anlatmak, belli bir ileti vermek kaygılarının 
bulunduğu oluyor. Kimi durumlarda bunların da simgesel anlamlar yüklendiğine 
raslanıyor. Bunun saraylarda, dinsel yapılarda, hatta sıradan evlerdeki örneklerinin bir 
bölümüne zaman zaman değindik.  

 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’da yapılan yapılar var, o zamanlar bir kasaba 

görünümünde olan bu kentin yeni üstlendiği başkentlik işlevlerini karşılaması amacıyla 
oluşturulmuşlar. Dönemin önde gelen mimarları olan Kemalettin ve Vedat (Tek) 
beylerin katkısıyla İkinci Büyük Millet Meclisi, Ankara Palas gibi görece işlevsel yapılar 
ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bunların yanında iki tane de saygınlık (itibar, prestij) 
yapısına başlandığı gözleniyor. Bunlar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından tasarlanan 
Etnoğrafya Müzesi ile Türk Ocakları genel merkezi. Arif Hikmet Beyin anlattıklarından 
Atatürk’ün bu yapıları önemsediği, zaman zaman yapım yerine gelip gelişmelerini 
izlediği anlaşılıyor.  
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Bu yapılardan bugün Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi olarak kullanılan Türk Ocakları 
Genel Merkezinin konumuz açısından özel bir 
yeri var. İçinde bulunan salonlardan biri bir 
Türk evi odası gibi düzenlenmiş. Renkli camlı 
pencereleriyle, süslemeleriyle oldukça 
gösterişli bir biçimde ele alınan bu oda bir süre 
Atatürk’ün çalışma odası olmuş, sonra da 
önemli günlerde kabul salonu olarak 
kullanılmış. Böylece Türk kültür kalıtına verilen 
önemi yansıtıyor.  

 
Bu yapıda bir de büyük toplantı salonu var, gerektiğinde tiyatro olarak 

kullanılabilecek bir biçimde sahne donanımları içerecek biçimde düzenlenmiş. 
Gerçekten bu yapı önce Halkevine, daha ilerde de Üçüncü Tiyatroya 
dönüştürüldükten sonra ağırlıklı olarak bu amaçla kullanılmış. Bu salonda 
Avusturya’da mobilya üretimiyle adını duyurmuş olan Thonet firmasının koltukları yer 
alıyor. Aynı salonda bulunan büyük avize ise Çekoslovak cumhuriyetinin bir armağanı, 
gerçek Bohemya kristallerinden oluşuyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu kentte bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı köşkü gibi yapıların çok daha sonra 

yapıldığı düşünülürse, bu tür kültür yapılarına öncelik tanınmasının simgesel önemi 
daha iyi anlaşılıyor. Kendisi de o dönemde bağımsızlığını yeni kazanmış bir Avrupa 
ülkesinin onlardan birine sonuçta aydınlatma öğesi olan bir armağanla bile olsa 
katkıda bulunması tümüyle simgesel ama anlamlı bir davranış. Bunlar gerektiğinde iç 
mimarlık öğelerinin de anlamlar yüklenip, iletiler verebileceğinin örnekleri.  

 
Armağanlardan söz etmişken bir düzeltmeye de yer 

verelim. Yakın zamana kadar İstanbul’daki Dolmabahçe 
Sarayının bayramlaşma (muayede) salonunda bulunan 
yaklaşık 5 ton ağırlığındaki kristal avizenin İngiliz 
hükümetinin armağanı olduğu sanılıyordu. Araştırmacı 
Cengiz Göncü’nün belgeliklerde (arşivlerde) yaptığı bir 
araştırma bunun asılsız olduğunu, avizenin doğrudan 
Osmanlı hükümeti tarafından satın alındığını ortaya 
koymuş.  

 
Çeşitli yapı öğelerinin yüklendiği simgesel anlatımları, verdikleri iletileri anlatırken 

onlara daha çok yapıların dışında raslanıyormuş gibi bir izlenim uyandırmış olabiliriz. 
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Oysa bunlar yapıların içinde de yer alıyor, orada da benzer anlamlar yüklenebiliyorlar. 
Bunun en iyi örneklerinden biri sütun ve kolonlar.  

 
Geleneksel mimarlıkta büyük iç uzamların 

tavanlarını taşımak amacıyla kullanılan bu öğelerin 
simgesel işlevleri de olmuş. Eski Mısır tapınakları 
sayılmazsa bu tür düzenlemelerin en eski 
örneklerinden biri İran’da, Ahamenid İmparatorluğu 
döneminde yapılan Susa sarayının törensel kabul 
salonu Apadana’da görülüyor. Karşılıklı iki anıtsal 
merdivenle çıkılan bir yükselti üstündeki salonun 
büyüklüğü 100 m2, tavanı ise 20 m yüksekliğinde 
72 sütun tarafından taşınıyor. Bunların renklerle, 
altın yaldızlarla bezendiği anlaşılıyor, üstlerinde ise 
aslan ve boğa biçiminde başlıklar yer alıyor.  

 
İç uzamlarda simgesel anlamlar taşıyan sütunların kullanılmasına daha başka 

kültürlerde de raslanıyor. Gotik katedrallerinin içindeki sütunlar, tıpkı Eski Mısır’daki 
papirüs ya da lotüs sütunları gibi, dilimli bir biçimde yapılmışlar. Bu genellikle yüksek 
tutulan iç uzama düşey bir vurgu kazandırıyor, bir tür tanrı katına yükselişin  
vurgulanması isteniyor. Bu dilimler üstte açılarak kaburgalı tonozlara bağlanarak iç 
uzamı taçlandırıyorlar.  

 
Günkut Akın sütunların iç uzamlarda simgesel bir biçimde kullanılmasının bir 

başka örneğine değiniyor. Onun “kare içinde dört ayak” olarak adlandırdığı bu 
düzenleme kare planlı bir iç uzamda dört sütunun kullanılmasına dayanıyor. Çin’den 
Anadolu’ya kadar çeşitli Asya kültürlerinde raslanan bu düzenleme Apadana’daki 
uygulamanın bir uzantısı, ya da küçük bir örneği gibi gözüküyor ama kökeninde daha 
eski kimi simgesel anlamların yattığı da anlaşılıyor.  

 
Aynı araştırmacı bu tür düzenlemelerin 

Hint kökenli “mandala” ile Çin kökenli “Ming 
Tang” çizimlerine dayandığını, bunların da 
“..yapıyı bir mikrokozmos olarak algılayan ve 
onunla evren arasındaki ilişkileri, astroloji ve 
matematiğe dayanan spekülasyonlarla kuran 
bir düşünce sisteminin ürünleri..” olduğunu 
anlatıyor.  
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Bu simgelere uygun olacak biçimde düzenlenmiş pek çok iç uzam yapılmış olduğu 

gözleniyor. Özellikle Osmanlı mimarlığında “divanhane” olarak adlandırılan önemli 
kişilerin saray ya da konaklarındaki kabul salonlarında uygulanmış. Ama gerek 
tapınak, gerekse cami ve kilise gibi çeşitli dinsel yapılarda da ona raslanıyor. 
Edirne’deki Eski Cami bunun örneklerinden biri. Leonardo da Vinci tarafından 
hazırlanan bir kilise tasarımı da ona dayanıyor.  

 
Şimdi bir yandan daha önce sözünü ettiğimiz çardakları düşünün, sonra da 

burada anlattığımız kare içindeki dört ayağı bunlara ekleyin. Her ikisinden “baldeken” 
adlı öğeye ulaşmak için bir adımın yetişeceği kolaca anlaşılır. Onlar da iç uzamlarda 
yer alan içinde üstü örtülü ve dört ayaklı öğeler. O uzam içinde yer alan önemli bir 
nesneyi vurgulamak amacıyla kullanılıyorlar. Onlara daha çok Batı kültürlerinde 
raslanıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İç uzamlarda sütunlardan başka öğeler de simgesel amaçlarla kullanılıyor. 

Geleneksel mimarlıkta duvarların genellikle taşıyıcı işlevleri olmuş. Bu nedenle kalın 
yapılıyorlar, onlarda her hangi bir değişiklik yapmak yapının strüktürünü zedeleyeceği 
için neredeyse olanaksız. Bu nedenle bölücü öğeler olarak paravanlar kullanılmış. 
Onların verdiği ileti arkalarının görülmemesi, gizliliği olan bu yerlere geçilmesinin 
istenmediği. Bu tür hafif ve devingen öğeler de çeşitli biçimlerde oluşturuluyorlar, 
üstleri süsleniyor.  

 
Su öğesine iç uzamlarda da raslanıyor. Saraylarda ya da önemli kişilerin 

konaklarında havuzlar bulunuyor. Gezgin İbni Bibi Konya’daki Anadolu Selçuklu, İbni 
Batuta da Birgi’deki Aydınoğulları saraylarında bulunan havuzlardan söz etmişler. 
Günkut Akın Diyarbakır’daki Artuklu sarayında yapılan kazıların bir havuzu ortaya 
çıkardığını söyledikten sonra 13. yy’a tarihlenen bu yapıdaki havuzun varsıl mozayik 
bezemeleriyle, sekizgen biçimiyle herhangi bir işlev karşılamaktan çok, simgesel 
nedenlerle yapılmış olabileceğini belirtiyor.  
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Aynı araştırmacı 12. yy’da Gazne, Şam, Fustat, 
Palermo gibi birbirlerinden uzak kentlerde selsebilli 
havuzların ortaya çıktığını, prestij simgelerine ilişkin 
modalarda olduğu gibi bunların da çok kısa bir sürede 
yaygınlaştığını, Safranbolu evlerindeki örneklerde olduğu 
gibi, bunun yakın zamanlara kadar konut yapılarında da 
sürdüğünü belirtiyor. Doğal olarak Osmanlı saray ve 
konaklarında da havuzlar yer almış, özellikle divanhane 

olarak adlandırılan iç uzamlarda yaygın bir biçimde kullanılmış. Günümüze kalmamış 
örneklerini o dönemde yapılan minyatür, kazıresim ve resimlerde görme olanağı var.  

 
Kapı ve pencere gibi öğeler de iç uzamlarda özenle ele alınan yerler, önemlerine 

göre süslemelerle vurgulanıyorlar. Özellikle renkli cam resimleriyle (vitraylarla) 
donatılmış pencereler iç uzamlarda etkili bir görünüm yaratıyorlar. Yerlerine göre onlar 
da simgesel örgelerle düzenlenmiş oluyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapılarda yer alan bileşenler işlevlerine göre çeşitli adlar alıyorlar. Bunlar onların 

işlevlerini belirtiyor. Başoda, divanhane, kabul salonu, taht odası gibi çeşitli adları 
daha önce de andık. Eski Yunan tapınaklarının kapalı iç uzamına “naos” deniyor, en 
ortada da “cella” adlı kutsal uzam bulunuyor. Kiliselerin narteks adlı girişleri, orta ve 
yan nefleri oluyor. Camilerde son toplanma (cemaat) yerinden (kubbe altı olarak da 
adlandırılan) sahın adlı büyük uzama giriliyor, ayrıca yan sahınlar da bulunuyor. 
Kadınlar mahfili (toplanma yeri) ise girişin üstündeki bölümün adı, kadınlar namaza 
oradan katılıyorlar. Padişahların namaza katıldığı hünkar mahfili ile müezzinlerin dua 
okudukları yerler ise ayaklar üstünde yükseltilmiş oluyorlar.  

 
Dinsel yapıların dışındaki yapılarda da çeşitli iç uzamlar değişik adlar alıyorlar. 

Roma hamamlarının soyunma odalarına “apodyterium” deniyor, ılıklık bölümü 
“tepidarium”, sıcak su banyolarının bulunduğu yere de “caldarium” adı veriliyor. İçinde 
bir soğuk su havuzunun bulunduğu bileşen de “frigidarium” olarak anılıyor. 
Tepidarium, caldarium ve frigidariumların üstleri de sırasıyla düz çatı, çapraz tonoz ve 
kubbe ile örtülmüş oluyor. Türk hamamlarının bileşenleri de soyunmalık, aralık, ılıklık, 
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sıcaklık, halvetler gibi adlar taşıyorlar. Benzer biçimde çağdaş mimarlıkta da iç 
uzamların niteliklerine göre çeşitli bileşen adlarına raslanıyor.  

 
 

  



134 
 

 
Mimarlığın simgeselliği 
 
Yapı sanatının simgesel yanı pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş. Ama bu 

konuda bir çalışma var ki, hepsinden önemli gibi gözüküyor. O da George Hersey’in 
The Lost Meaning of Classical Architecture (Klasik mimarlığın yitirilmiş anlamı) adını 
taşıyan yapıtı. Hersey burada Eski Yunan tapınaklarının anlamsal-simgesel bir 
çözümlemesini yapmaya çalışıyor ve oldukça çarpıcı sonuçlara varıyor.  

 
Hersey bunu yaparken en eski görgü tanığı olarak çağının 

mimarlığına ilişkin bilgileri derlemiş olan Vitruvius’un 
anlattıklarına dayanıyor. Dinsel törenler gibi toplumbilimsel 
olguları da hesaba katarak, bir de Vitruvius döneminde 
herkesin kolaylıkla anlayabildiği, ama bugün ne anlama 
geldikleri kesin olarak bilinmeyen Eski Yunanca sözcüklerin 
anlamlarını irdeleyerek, tapınaklar ile bunların çeşitli bölümleri 
ile süslemelerinin sanıldığı gibi soyut biçimlerden oluşmadığını, 
her birinin somut olgulara dayandığını söylüyor.  

 
Hersey’e göre Eski Yunan tapınağı bir yapı olmaktan çok, 

büyük bir sunak. Ayaklar üstünde duran bu sunağın üstünde 
adakların, hatta Tanrılara kurban edilecek canlı-cansız 
nesnelerin yerleştirildiği bir tabla var, bunlar buraya konurken 
yere dökülmememeleri için yukarı doğru sivrilen bir yığın 
oluşturuyorlar. Sütunlar ve bunların üstünde yer alan timpanon 
adlı çatı alnı bunu anlatıyor ya da çağrıştırıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hersey, Vitruvius ile daha sonraki yorumcuların sütunları insanlara 

benzetmesinden yola çıkarak, bu öğelerin tapınağı koruyan nöbetçiler gibi 
algılandığını anlatıyor. Sütun başlıklarının da bu nöbetçilerin başı yerini tuttuğunu 
söylüyor. Hatta kimi yerde bu sütunların doğrudan insan biçiminde yapıldığını 
anlattıktan sonra, bunun güzelduyusal amaçlarla yapılmadığını, bu tür adak yerlerinde 
savaş esiri gibi insan kökenli kurbanların yapının direk ya da sütunlarına bağlandığını, 
sütunların da bunu anlattığını, yani o tapınağın adandığı Tanrıya verilecek kurbanlar 
olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.  
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Süsleme öğelerinde görülen yemiş ya da yumurta gibi yiyecekleri anımsatan 

örgelerin (motiflerin) de raslantı olmadığını, bunların adak tablası üstüne konan 
yiyecekleri simgelediğini söylüyor. Bunların arasında Tanrıların ağzını simgeleyen diş 
örgeleri de var. Hatta Hersey, kimi zaman daha önceki ahşap yapımlarda kullanılan 
çivi başları biçiminde yorumlanan damla bezeklerin doğrudan doğruya adak 
tablasından aşağı akan kan damlaları olduğunu bile ileri sürüyor. Anlaşılıyor ki, 
bunların hepsi zamanla soyut biçimlere dönüşmüşler, bu inanışların ve törenlerin 
ortadan kalkmasıyla gerçek anlamlarını yitirerek yalnızca birer süs öğesi olarak 
sürmüşler.   

 
Mimarlıktaki süslemelerin kökenine bir yenisinin daha eklenmesi gerektiği ortaya 

çıkıyor. Dinsel yapılara getirilen adaklar, kurbanlar önce daha gerçekçi figürlerle 
anlatılırlarken zamanla daha soyut, yalnızca simgesel düzeyde kalan imlere 
dönüşmüşler, daha sonra da süsleme öğeleri olarak kullanılmışlar.  

 
Hersey, Karyatidlerle ilgili öyküye de değiniyor. Atina’daki 

Partenon’un girişinde bulunan Erektaion (ya da Erechtheum) 
adlı yapıda bulunan kadın figürlü sütunlara bakarak 
Vitruvius’un anlattığından başka açıklamaların da 
olabileceğini ortaya koyuyor. Buna göre Erechtheus, Atina’nın 
söylecesel (mitolojik) krallarından biri. Deniz tanrısı 
Poseidon’un oğlu olan Eumolpos Trakyalılardan oluşan bir 
ordu ile Atina’yı almaya geliyor. Savaştan önce Apollo eğer 
zaferi kazanmak istiyorsa altı kızından birini kurban etmesini 
istiyor. Öykünün farklı çeşitlemeleri uyarınca da kral ya 
kızlarından birini kurban ediyor, buna dayanamayan öteki 
kızları kendilerini öldürüyorlar, ya da altı kızını birden kurban 
ediyor. Daha sonra Erechtheus’un gömütü üstüne yapılan ve 
Poseidon’a adanan bu küçük tapınak da o olayı anlatmak 
amacını güdüyor.  

 
Hersey, Vitruvius’un biçemlerin, daha doğrusu Eski Yunan mimarlığındaki 

düzenlerin nereden çıktığını da anlattığını, bunlara (yani Dor, İyon ve Korent 
düzenlerine) güçlü erkek, olgun kadın, genç kız özellikleri yakıştırıldığını, bunun da 
dinsel-simgesel anlamlara dayandığını anlatıyor. Vitruvius’un daha ilerki kimi çeviri ya 
da yorumları bunları önemsemeyerek ya kısaltmışlar ya da onlara hiç değinmemişler.  

 
Hersey çalışmasında Vitruvius’un Rönesans dönemindeki çevirilerinde bu 

öykülerin nasıl yorumlandığını, bunun ötesinde nasıl yaşatıldığını da irdeliyor. İnsan 
figürlü taşıyıcılarda bir ağacın içinden çıkıyormuş gibi görünmenin, sarmalanmış ya da 
bir sepete konmuş gibi gösterilmenin Eski Yunan simgeleri uyarınca tutsaklığı 
anlattığını belirtiyor. Özellikle İranlı esirler taşların içinde tutsakmış gibi gösterilirmiş. 
Kolsuz olmak bu kültürde zararsız olmakla özdeşleştirilirmiş. Büyük bir olasılıkla 
savaş esirlerinin de kolları kesilirmiş.  

 
Rönesans döneminde süsleme öğesi olarak Herm’ler, Term’ler, Atlant’lar, 

Karyatid’ler ve İranlı askerler kullanılmış. Herm figürleri ölümü de simgeleyen sınır 
tanrısı Hermes’e dayanıyor. Term’ler de bir Roma tanrısı olan Terminus’dan çıkıyor, 
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sınır, bölge, bitiş ve ayrılışı simgeliyorlar. Atlant’lar yerküreyi sırtında taşıyan Atlas’ın 
türevleri. Bunlar da çeşitli biçimlerde yapıda ya da süslemelerinde kullanılıyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michelangelo Buonarroti’nin yapmış olduğu bitmemiş gibi gözüken bir dizi yontu 

var. Bunlar bir taşın içinden çıkmak istiyorcasına gösterilen insan figürlerinden 
oluşuyor, adlarından da esirleri canlandırdıkları anlaşılıyor. Yüzyıllar sonra ondan 
esinlenerek yapıtlar veren ünlü Düşünen Adam yontusunun yaratıcısı Auguste Rodin 
acaba yapıtlarını oluştururken onların bu tür simgesel anlamlar taşıdığını biliyor 
muydu?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hersey’in çalışması mimarlığa yakıştırılan pek çok simgesel anlamın mitolojik 

anlatılara, söylencelere dayanabileceğini, bunların bir bölümünün de zaman içinde 
unutulmuş olabileceğini ortaya koyuyor. Böylece kimi zaman her hangi bir anlamı 
olmadan yalnızca güzelduyusal kaygılarla yapılmış izlenimi uyandıran pek çok şeyin 
hiç de öyle olmayabileceğini, arkalarında oldukça acımasız, hatta kanlı törenlerin, 
uygulamaların yatabileceğini gösteriyor.  

 
Batı mimarlığının kendine temel aldığı ve ne denli ileri düzeyde olduğunu söyleye 

söyleye bitiremediği Eski Yunan-Roma uygarlıklarında bile bunun böyle olduğunun – 
ya da olmuş olabileceğinin – dile getirilmesi çok önemli. Bunların yalnızca o kültürler 
için geçerli olmadığını, pek çok öteki mimalıklarda da benzer gelişmelerin olduğunu, 
hatta bunların bir bölümünün bilinçsiz olarak bugün bile sürdüğünü unutmamak 
gerekiyor.  
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Daha önce adını andığımız H. G. Egli de yapıtında özellikle bir yapı, ya da bir giriş 

önünde yer alan kolonların, koruyucu simgeler olduğunu, ama Şehzade Camisinin 
yapıldığı dönemde artık bu işlevlerini yitirdiklerini anlatıyor. Buna karşılık Süleymaniye 
Camisinin girişinde bulunan yarım sütunların (pilasterlerin) püskül gibi süsleme 
öğeleriyle bitişini eski çağlarda üstüne at kuyruğundan tuğların asıldığı hakan çadırı 
direklerine benzetiyor. Bunu da tapınmanın ruhsal alemine girmeden önce insanın 
silahlarını kapı önünde bırakmak gibi içgüdüsel (ya da Egli’nin deyişiyle “hayvansı”) 
doğasından uzaklaşmak zorunda olduğunu anlatan bir simge olarak yorumluyor.  

 
Geleneksel mimarlığın bu denli yoğun simgesel içeriği ve varsıl anlatımı 

karşısında çağdaş mimarlık oldukça yalın ve yavan kalıyor. Louis Hellman onu çeşitli 
dillerden alınmış sözcük ve kurallarla oluşturulmuş, evrensel olma savında yapay bir 
dil olan Esperanto’ya benzetiyor. Çağdaş mimarlığın akılcı bir dil yaratma çabasında 
başarısız olduğunu, mimarların bir şey söylemek isterken bambaşka bir şey 
anlattıklarını, onun için de yapıtlarının insanlara yabancı kaldığını söylüyor.  

 
Belki de çağdaş mimarlığı yeni bir mimarlık dilinin kurulma aşaması, günümüzdeki 

konumunu da eskiyi ortadan kaldırma çabası olarak görmek gerek. J. B. Jackson 
“..Zamanla kendi yolumuzu bulacağız ve uygar bir manzara yaratmak için mimarlığın 
ve insan yapısı biçimlerin önemini yeniden keşfedeceğiz. Bu ise temelde simgelerin 
yeniden bulunması ve onlara inanılması sorunudur..”, diyor.  

 
Gene Louis Hellman Avrupa’da klasik mimarlığın egemen güçlerin simgesi 

durumuna gelmiş olduğunu anlatıyor. Buna Batılı ülkelerin bu mimarlığı sömürgelerine 
de taşıdığı, dolayısıyla buralarda da olumsuz çağrışımların kaynağı olduğu eklenirse, 
çağdaş mimarlığın nasıl bir arayış içinde olduğu belki daha iyi anlaşılır. Eski Yunan-
Roma kökenli klasik mimarlığın bir anlatım gücü olduğu açık, pek çok düzenleme ve 
güzelduyu ilkesi de ilk kez o çağlarda belirlenmiş. Ama olumlu olanların yanı sıra 
olumsuz iletiler de veriyor.  

 
Mimarlık uğraşını da simgelerle 

anlatmak olası. Taşçı ustaları 
yonttukları taşların üstüne kendi imlerini 
koyarlarmış. Büyük bir olasılıkla taşların 
yapıdaki yerine yerleştirilmesini 
belirtmek üzere yapılmasına başlanan 
bu imler zamanla bu uğraşın ve 
örgütlerinin simgesi olmuş. Dernek ya 
da oda gibi çağdaş uğraş örgütlerinin 

amblemlerinde de (logolarında da) bu sürüyor. Türk Mimarlar Odasının logosunu 
oluşturan şekil Eski Mısır hiyerogliflerinde ev ya da yapı anlamına gelen bir figürden 
esinlenerek hazırlanmış. Onu tek gözlü ve tek kapılı bir odanın planı gibi algılamak 
olası ama tüm uğraş üyelerini kucaklayan kollara benzetme olanağı da var.  

 
Kıbrıs’daki Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesinde yapılan bir çalışmada bir öğrenci, 
öğretmenlerinin de yardımıyla, ilginç bir amblem 
tasarlamıştı. Bir piramit, üstünde bir yarım küre bulunan bir 
silindir, ve bir dikdörtgenler prismasına dayanan bu 
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çalışmada piramit ilk çağlardaki, kubbe ya da tonozlu bir yapıyı anımsatan silindir ile 
yarım küre orta çağlardaki, dikdörtgenler prizması da günümüzdeki yapı etkinliklerini 
anlatmak amacıyla kullanılmıştı. Bu geometrik biçimleri biraz daha yalınlaştırıp iç içe 
düzenleyerek mimarlığı simgeleyecek bir logo yaratma olanağı var.  

  
Mimarlığın kendisi de yaratılma aşamasında bir simge 

dilinden yararlanıyor. Tasarım sırasında çizimler ile soyut 
imler kullanılıyor. Bunlar mimarlara düşüncelerini geliştirme 
ve bunların geçerliliğini sınama aracı olarak hizmet ediyorlar. 
Yapım işleriyle uğraşanlara da neyin nerede yapılacağını 
anlatmaya yarıyorlar.  

 
Taslak, plan, kesit, görünüş, ayrıntı, izometri, derinlikçizim (perspektif), konum 

planı... gibi adlarla anılan çizimler de simgelere dayanıyor. Mimarlar onlara baktıkları 
zaman ne anlatılmak istendiğini kolayca anlıyorlar. Onların dışındakiler ise bunu o 
kadar kolay yapamıyorlar. Bunun nedeni onların bu çizimlerde kullanılan simgeleri, 
yani o çizimlerin dilini biliyor ve kullanıyor olmamaları.  
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Çeşitli birörnekleştirme kurallarına göre yapılan kabuller uyarınca ayrıntı 
çizimlerinde yer alan yapı gereçleri de belli simgesel anlatımlar uyarınca gösteriliyor. 
Aşağıda bunlardan biri ile kullanma örnekleri görülüyor.  

 

 

 
Başta yapı ya da strüktür mühendisliği olmak üzere mimarlığa destek veren 

mühendislik dallarının da kullandığı pek çok simge var. Onları anlamak için ne 
olduklarını öğrenmek gerekiyor. Aşağıdaki çizimler sıradan kişilere köprü ya da çatı 
gibi şeyleri anımsatırken mimar ve yapı mühendisleri tarafından değişik özellikleri ve 
kullanım yerleri olan makas kirişler olarak gözüküyorlar. Elektrik ve makina 
mühendislerinin de kendilerine özgü simgelerden oluşan anlatım araçları bulunuyor.  
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Bunları da bir tür soyutlama, düşün-çizimler (ideogramlar) gibi görmek olası. 

Yalnız onlara bakmak bile kimi zaman o yapıyla ilgili belli bir bilgi sahibi olmaya 
yetebiliyor. Mimarların bu dili bilmesi, onu okuyup yorumlayabilmesi gerekiyor. Bu 
nedenle de onu öğreniyor ve kullanıyorlar.  

 
İlginçtir, gerek mimarların çizim 

yaparken kullandığı T-cetveli, 
gönye, gerekse yapı ustalarının 
kullandığı mala, çekül, gönye, çekiç 
gibi araçlar da simgesel anlamlar 
yüklenmişler, çeşitli uğraş dallarını 
ya da örgütlerini anlatmak amacıyla 
kullanılmışlar. Bunlara günümüzde 
yapı makinaları da katılıyor. En eski 
çağlardan beri kaba, yontulmamış 
bir taş eğitimsiz, düzgün, ince 
yontulmuş bir taş ise eğitimli insanı simgelemiş.  

 
Kimi yapıların belli kültürlerle özdeşleştirilmesi çok doğal bir yaklaşım, biz de 

zaman zaman bunların çeşitli örneklerine değindik. Bunlar da simgesel bir anlatım 
biçimi oluşturuyorlar. Yazarlar, araştırmacılar onları toplu bir biçimde aktararak o 
kültüre ilişkin bilgi vermeyi amaçlıyorlar. Celal Esad Arseven Türk Sanatı başlıklı 
yapıtında Türk yapı sanatına ilişkin böyle bir görüntüye yer vermiş 
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Süslemeler 
 
Süslemeler bir yapının ne kadar önemli olduğunu, onu yaptıranların ne denli varsıl 

ve güçlü olduğunu gösteren öğeler arasında. Yeni ve ileri teknolojileri kullanmak, 
pahalı gereçler, ince işlenmiş, özenle uygulanmış ayrıntılar, değerli eşyalar kadar 
etkileyici olabiliyor.  

 
Romanesk kiliselerin duvar resimleri var, Gotik renkli 

cam resimlerini (vitrayları) yeğlemiş, Bizans kiliseleri 
mozaiklerle bezenmiş. Osmanlı mimarlığı camilerinin içini 
çinilerle süslüyor ve el dokuması halılarla donatıyor. Timurlu 
yapı sanatı yapıların dışında da çini kullanıyor, onlar da 
renkleriyle etkili oluyor, bu yapıların verdiği iletiyi 
güçlendiriyorlar.  

 
İslam kültürlerinin mimarlığı değişik süsleme türleri geliştirmiş ve kullanmış. 

Arabesk (ya da islimi) bitkisel örgelerin (motiflerin) geometrik olanlarla birlikte 
kullanılması, giderek de yalnız geometrik düzenlemeler biçiminde yapılmasına 
deniyor. Zellij Kuzey Afrika kültürlerinde geliştirilmiş bir geometrik süsleme. İran ve 
Anadolu’da kullanılan geometrik süslemeler ise düğüm ya da bağ anlamına gelen 
girih adıyla anılıyorlar. Çok çeşitli biçimler alabilen bu süslemelerde soyut geometrik 
örüntüler evrendeki düzen ile sonsuzluğu simgeliyor, bitkisel örgeler ise doğayı, doğa 
sevgisini dile getiriyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süsleme yapının içinde olduğu kadar dışında da olabiliyor. 

Pek çok kültür ondan yararlanmış. Dış süslemeler daha çok 
kapı ve pencere gibi öğelerin çevresinde yoğunlaşıyor. Gotik 
kiliselerin kapılarıyla Anadolu Selçuklularının çeşitli yapıları 
üstündeki taç kapılar bunun örnekleri arasında. Geleneksel Hint, 
Güney Doğu Asya ve Endonezya mimarlıkları ile Güney 
Amerika’daki Barok yapılar da dış süslemeleri kullanıyorlar.   
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Bu konudaki en abartılı yaklaşım Hindu 

mimarlığında olsa gerek. Hindistan’da kutsal 
kent Madurai’deki Meenakshi 
Sundareswarar ya da Meenakshi Amman 
tapınağı bunun en tipik örneklerinden biri. 
Tanrı Şiva ile tanrıça Parvati’ye adanmış 
olan bu tapınakta “gopura” (ya da gopuram) 
adını taşıyan 12 kule bulunuyor. Ana 
yönlere bakan ve 49 ile 51 yükseklikleri olan 
4 kuleden doğuda olanında 1011, 
güneydekinde 1511, batıdakinde 1124 figür 
yer alıyormuş. Kuzeyde olanındaki figür 
sayısı ötekilerden daha azmış. “Sudhai” 
olarak adlandırılan bu figürlerin dinsel-simgesel anlamlar taşıdığını söylemeye gerek 
yok.    

 
Süslemeler simgesel im, biçim ve örgeler de içeriyorlar. Örneğin Budist tapınakları 

“dharma çakra” adlı sekiz çubuklu adalet tekerlek simgesini kullanıyor, bununla Buda 
öğretisinin tıpkı sürekli dönen bir araba tekerleği gibi sonsuza dek süreceğini 
anlatmak istiyor. Gerçekçi görüntüleri kullanan Hıristiyan sanatı hem resim hem de 
yontu ve kabartma olarak Hıristiyanlık açısından önem taşıyan kişilerin 
betimlemelerinden yararlanmış. Güzel yazı (hat) sanatına ağırlık veren İslam 
kültürlerinin yapıları peygamber ve halifenin adları, Kuran’dan yapılan alıntılarla 
bezenmiş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divriği’deki Ulucami özenle işlenmiş pek çok süsleme öğesinin yanı sıra gerçekçi 

figürler de içeriyor. Bunların arasında “yaşam ağacı” gibi çok daha eski kökenlere, 
Orta Asya’daki çok tanrılı inanışlara dayanan simgeler var. Eski Yunanlılar yapılarında 
konularını mitolojik ve tarihsel söylencelerden alan yontular, kabartmalar kullanarak 
onların önemini vurgulamış ya da onları simgesel anlamlarla yüklemişler. Benzer bir 
yaklaşıma daha ilerki Batı kültürlerinde de raslanıyor.  
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Süslemelerin koruyucu özellikleri olduğu var sayılan, dolayısıyla da totem olarak 

benimsenen varlıkların figürlerinin yapılar üstüne konmasıyla başlamış olabileceği 
anlaşılıyor. İlkel örneklerinden biri Amerikan Kızılderilerinin 
çadırları. Kimi Çin yapılarının çatısında biçemselleştirilmiş aslan 
ya da ejder figürleri bulunuyor. Yalnızca imparatorların 
konutlarında yer alan ejder figürlerinin pençelerinde tırnak 
olabilirmiş. M. S. Bergil ejder ile su arasında bir bağ olduğundan 
söz ediyor. Ejderlerin bulutlara tırmanıp yağmur yağdırmak gibi 
bir becerileri olduğu düşünülürmüş, onun için de bereket ve 
varsıllık simgesi olarak benimsenmişler.  

 
Bu simgesel varlıkların öteki Asya kültürlerini de etkilediği anlaşılıyor. Büyük bir 

olasılıkla Türkler de onu Çinlilerden almış ve kullanmışlar. Kimi Selçuklu yapılarında 
ejder figürleri bulunuyor, bunlar daha çok birbirine bakan iki yılan biçiminde 
gösteriliyorlar. Ejder Batı kültürlerinde de simgesel bir örge olarak kullanılıyor. Ermiş 
George böyle bir yaratıkla boğuşup onu öldürmüş.  

 
Bu figürler mimarlıkta çörtenlerde 

kullanılıyor. Bir çatının suyunu dışarı 
akıtmak amacıyla yapılan bu öğeler ejder 
başıyla boynunu anımsatacak biçimlerde 
düzenleniyor, böylece de koruyucu ve 
simgesel bir süsleme öğesi 
oluşturuyorlar. Ejder figürlü çörtenlere 
hem Gotik katedrallerde hem de Selçuklu 
camilerinde raslamak olası.  
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İslam kültürünü benimsemiş ülkelerin önemli yapıları kimi zaman oldukça ayrıntılı 
süslemelerle bezeniyor. Geometrik örüntülerin başlama ve bitme yerleri yok, sürüp 
gidebiliyor. Bununla Tanrının başı ve sonu olmayan, her şeyi kapsayan bir varlık 
olduğu anlatılmak isteniyor. Bitkisel örgeler ise doğa sevgisini yansıtıyorlar. Osmanlı 
mimarlığında doğa sevgisi yapıların üstüne yerleştirilen “kuş evleri” ile de dile 
getirilmiş.  

 
 
 
 
 
 
 
Kimi bitkisel örgelerin daha çok kullanıldığı 

görülüyor. Bunun nedeni yalnız biçimlerinden 
kaynaklanmıyor, onlara yüklenen simgesel 
anlamlar da önem taşıyor. Defne zafer simgesi 
olmuş, zeytin dalı barış simgesi olarak 
kullanılıyor. Eski Mısır’da lotus çiçeği Nil Irmağı 
sularının toprağı canlandırmasını, daha geniş bir 
anlamda ölümsüzlüğü anlatırmış, palmiye de 
zafer ve barış simgesi olarak görülürmüş. 
Dolayısıyla sütün başlıklarında kullanılmışlar. 
Sarmaşık biri zayıf biri güçlü iki kişi arasındaki 
dostluğun simgesi olmuş. Meşe ağacı gücün, erkenin simgesi sayılmış.  

 
Hayvanlara da kimi anlamlar yakıştırılıyor. Örneğin aslan hemen 

her kültürde gücün, yürekliliğin, soyluluğun simgesi olarak 
benimsenmiş, hayvanlar aleminin kralı olarak görülmüş. Hititlerde 
olduğu gibi, pek çok kültür onu dinsel ya da savunma yapılarının 
bekçisi olarak kullanmış. Yılanın hem olumlu hem 
olumsuz anlamlar yüklendiği görülüyor. Kimi 

kültürlerde sinsiliği, günahı anlatırken, kimilerinde sonsuzluğun, ya da 
sayrıları sağaltan hekimlik uğraşının simgesi olmuş. Kartal da Roma, 
Selçuklu, Nazi Almayası, Amerika Birleşik Devletleri gibi hem zaman 
ve yer, hem de ideolji açısından birbirinden çok farklı kültürlerde 
simge olarak kullanılmış ve kullanılıyor.  

 
Birden çok bitki, hayvan, ve hem insan hem hayvan özelliklerini taşıyan düşsel 

yaratıkların kullanıldığı da oluyor. Sfenkslerin gövdesi aslana benzerken başları insan 
başı biçiminde. Anıtsal boyutlardaki bir sfenks yontusu Gize’deki 
büyük piramitlerin önünde yer alıyor. Sfenkslerin kanatları da 
olabiliyor. Griffonlar kanatlı aslan biçiminde yaratıklar. Kentaurlar 
yarı insan yarı at biçimindeler. Eski Mısır resimleri gövdesi insan, 
başı hayvan, genellikle kuş biçiminde yaratıkları betimliyor. Bunlar 
insana ilkel kabilelerin büyücüleri ile daha ilerki tiyatro maskelerini 
anımsatıyorlar. Eski İran kültüründe başı insan, gövdesi kanatlı 
boğa biçiminde yaratıklar var, Persepolis’deki Apadana Sarayında 
kullanılan sütun başlıkları ise boğa, aslan ve kartallardan oluşuyor. 
Benzer örneklere başka kültürlerde de raslanıyor.  
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Süsleme öğeleri kimi zaman gerçekçi, kimi zaman da soyut 

biçimler alarak yapılarda kullanılmış. Bu tür uygulamaların derine 
inen simgesel anlamlara dayanması gerektiği anlaşılıyor. Bunun 
olmadığı yerlerde içleri boş kalıyor. 19. yy’ın sonu ile 20. yy’ın 
başında Avrupa ülkelerinde egemen olan Yeni Sanat (Art 
Nouveau) akımı kimi yapı öğelerini bitkisel örgelere dayanan 
biçimlerde oluşturmuş ama onların strüktürel ya da işlevsel 
gereksinimlerden türetilmeyişi ve ortak olarak paylaşılan simgesel 
anlamlara dayanmayışı bu akımın 20 yıl gibi görece kısa ömürlü 
olmasına yol açmış.  

 
Batı Afrika ülkelerinde uygulanan bir yapım 

yöntemi var. Bu yöntem kerpiç yapıları 
pekiştirmek için akasya ağacından elde edilen 
ve “toron” adını taşıyan ahşap çubukların 
kullanılmasına dayanıyor. Cami gibi önemli 
yapılarda bu çubukların uçları dikenli bir yemiş 
ya da hayvanı anımsatacak biçimde dışa doğru 
çıkık yapılıyor. Bu tür çıkıntılar dalları dört bir 
yana açılan ağaçları simgeliyor, onlar da bu 
kültürlerde kendini yenileme ve yeniden doğuş 
ile özdeşleştiriliyor. Mali’nin Djenne kentindeki 
Ulucami toronları kullanan en büyük yapılardan biri.  

 
İslam kültürleri 11. yy’da çeşitli yapı bölüm ve parçaları arasında kullanılan üç 

boyutlu bir geçiş öğesi geliştirmişler. Bulunduktan sonra hızla yaygınlaşan bu öğe 
İslam kültürleri mimarlıklarının en önemli ortak özelliklerinden biri olarak süslemeci 
amaçlarla çeşitli yapı bölümlerinde uygulanmış, yalnızca bir süsleme öğesi olarak 
değil, aynı zamanda ince bir sanat becerisinin simgesi olarak da kullanılmış.  

 

 
Doğadaki sarkıt ve dikitlere benzeyen bu öğe geometrik biçimlerin bir araya 

getirilmesine dayanıyor, adı da mukarnas. Onun sarkıtların ucundaki damlaları 
anımsatacak biçimdeki abartılı bir uygulamasına Endülüs (İslam İspanya) ve kimi 
Kuzey Afrika mimarlıklarında raslanıyor, bu çeşitlemesine de “mokarabe” adı veriliyor.  
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Mukarnas ve mokarabelerin çukur bir niş içinde olanları insanlara 
Hz. Muhammed’in düşüncelere dalmak amacıyla zaman zaman 
çekildiği Hira dağındaki mağarayı çağrıştırmış, kimi kültürler tarafından 
bu öğeye peygambere Kuran indirilen, dolayısıyla da kutsal sayılan bu 
mağarayı simgelediği gibi bir anlam yakıştırılmasına yol açmış. Öteki 
süslemelerde olduğu gibi, geometrik biçimlerinin ise tanrısal yetkiliği 
anlattığı düşünülüyor.  
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Başka simgesel özellikler 
 
Sayılar çok eski çağlardan beri insanların ilgisini çekmiş, onlara simgesel anlamlar 

yüklenmiş. Bu mimarlık yapıtlarına da yansıyor. Eski Mısır piramitleri bu tür özellikler 
taşıyan örneklerin başında geliyor. Her biri bir simgesel anlatımla özdeşleştirilen 
ölçülerinin, oranlarının büyük bir özenle belirlendiği anlaşılıyor. Bunları çözüp açığa 
çıkarmaya çalışan pek çok araştırma var. Örneğin Keops piramidinin kare olan 
tabanının çevresi 36524,2 Eski Mısır yardası. Bu da Eski Mısırlıların 365,242 gün 
olarak hesapladıkları bir yıla karşı geliyor.  

 
İslam kültürlerinde de sayısal simgeler önemli bir rol oynamış. 4 halife, 7 uyurlar 

(Ashab-ı Kehf), 12 imam... biçiminde sürüp giden pek çok olgu var. Bunların bir 
bölümü büyük bir özenle işlenen soyut süslemelere de yansımış. Kimi zaman 
geometrik süslemelerin kenarları, köşeleri bu tür sayıları verecek biçimde 
düzenleniyor.  

 
Üst üste iki eşkenar üçgenin oluşturduğu ve Davut 

peygambere yakıştırılan altı köşeli yıldız Museviliği 
simgelerken iki karenin oluşturduğu sekiz köşeli yıldız 
daha çok bir Türk-İslam simgesi olarak görülüyor. Bir 
kaynağa göre sekiz köşeli yıldız “..merhamet, şefkat, 
sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve 
acizliğini bilmek, cömertlik, Rabbine şükretmek.." gibi 
olguları simgeliyor ve cennetin sekiz kapısını temsil 
ediyormuş. Anadolu Selçukluları tarafından kullanılan 
sekiz köşeli yıldız Ankara’daki AKP Genel Merkezi 
yüzünde de yinelenmiş.  

 
Atilla Arpat Osmanlı mimarlığında sayısal simgeleri ele aldığı bir çalışmasında 

ebced hesabına, yani Arap sayısal abecesinde harflerin aldığı değerlere göre, kimi 
adların nasıl ve nerelerde kullanıldığından söz ediyor. Örneğin bu hesaba göre 19 
sayısı besmeleyi, 66 Allah’ı, 92 Hz. Muhammed’i, 110 dördüncü halife Ali’yi, 116 Hz. 
Musa’yı, 318 Hz. İsa’yı simgeliyor. Türbelerde yapılan ölçümlerde bu sayıların 
kullanıldığı belirlenmiş. 161 sayısına bile raslanıyor, o da ebced hesabına göre Mimar 
Sinan’ın adına karşılık geliyor.  
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Yapıların başka bir yapının ölçülerine göre yapıldığı da oluyor. İstanbul’da 
Fatih’deki İsmail Ağa camisinin ölçüleri Kabe ölçülerinin aynısıymış. Kabe’nin ölçüleri 
11.68, 12.04, 10.18, 9.90 m. 1723 yılında yapılan bu caminin ölçüleri de en, boy ve 
yükseklik olarak Kâbe'nin ölçüleriyle örtüşüyor, bu da onu bu özelliğe sahip sahip tek 
cami durumuna getiriyor.  

 
Başka kültürlerde, hatta çağdaş mimarlıkta bile bu tür sayısal simgelerin 

kullanıldığı gözleniyor. Örneğin ilk dünya sergisi için Londra’da yapılan Kristal Saray 
adlı yapının uzunluğu tam 1851 ayak, o da bu serginin yapıldığı yılı gösteriyor. Bu 
ülkeden başka bir örnek ise binyıl dönümü anısına yapılan “Millenium Dome” (Binyıl 
Kubbesi) adlı yapı. 1 Ocak 2000 yılında kullanıma açılan bu yapı gerçek bir kubbe 
değil, kubbe gibi biçimlendirilmiş ve dikmelerin taşıdığı bir ağ strüktür. Bu taşıyıcı 
dizgeyi günün saatlerini ve yılın aylarını simgeleyen 12 dikme ayakta tutuyor. Bunlar 
böylece yakında bulunan ve üstünden sıfırıncı boylam çizgisinin geçtiği varsayılan 
Londra’nın Greenwich semtine gönderme yapıyorlar. Türünün en büyük örneği olan 
yapının çapı ise 365 m, o da bir yılda bulunan günlerin sayısını gösteriyor. Mimarı 
Richard Rogers.  

 

 
EXPO olarak anılan dünya sergilerinin genellikle 

bir konusu oluyor, onlara evsahipliği yapan ülkeler de 
o konuya uygun bir yapı ile sergiye katılıyorlar. Bu tür 
yapıların en ünlülerinden biri 1958’de Brüksel’de 
düzenlenen dünya sergisi için yapılmış olan Atomium. 
Serginin konusu olan bilimsel ilerlemeyi simgeleyen bu 
yapı birbirine bağlı dokuz küreden oluşuyor ve bir 
atomu anlatıyor.  
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Doğal olarak belli bir olayın anısına yapılan yapılarda sayısal simgeler daha da 
önem taşıyor. Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kehlheim’daki Befreiungshalle 
(Özgürlük salonu) böyle bir yapı. Bu yapıda 18 sayısı kullanılmış. Bu sayı hem Leipzig 
hem de Waterloo savaşlarının ayın 18’inde yapıldığını belirtiyor, hem de bu 
savaşlarda geri alınan kaleleri anlatıyormuş. Onun katları yapıdaki 54 sütun ve 54 
kolonda kullanılmış. Ayrıca üst galerideki 36 çift sütunda da otaya çıkıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABD’nin Şikago kentinde bulunan St. Joseph kilisesi görece 

yeni bir yapı, 1977’de kullanıma açılmış. “Ukranya Katolik” 
kilisesi diye anılan bu Ortodoks kilisesinin on üç kubbesi 
bulunuyor. Bunların on ikisi Hz. İsa’nın inanç ve öğütlerini 
yaymakla görevlendirdiği on iki havariyi simgeliyorlar. Bunların 
ortasında yer alan on üçüncü kubbe ise Hz. İsa’yı simgelemek 
üzere hepsinden büyük tutulmuş. Kubbeler kimi Rus kiliselerinde 
olduğu gibi altın kaplı.  

 
Kıbrıslı mimar Ekrem Bodamyalızade tasarımını yaptığı 

Lefkoşa’daki Limasol Türk Kooperatif Bankası merkezi girişinin 
üstündeki saçağı çadırlara benzeyecek biçimde düzenlemiş. Bununla 
da Limasolluların Kıbrıs Harekatından sonra kuzeydeki Türk kesimine 
kaçtıkları zaman bir süre çadırlarda barınmış olduklarını anımsatmak 
istemiş.   

 
Yapılarda bulunan mutfak gibi hizmet birimlerinin, sağlık donanımlarının bile 

simgesel anlamlar yüklenebildiği görülüyor. Bacalar eskiden beri rahatlığı, varsıllığı 
simgelemişler, tüten baca orada sıcak bir yuvanın, kaynayan bir kazanın belirtisi 
olarak algılanmış, pek çok kültürde özenle biçimlendirilmişler. Topkapı Sarayının 
mutfak bölümü üstündeki bacalar yalnızca duman ya da kokuyu çekme işlevlerinden 
dolayı bu denli abartılmamış, bunlar aynı zamanda Osmanlı padişahlarının 
gerektiğinde kimseyi aç bırakmayacak kadar iyi durumda olduklarını da belirten, 
güven duygusu veren simgeler. Ocaklar, şömineler her kültürde önemsenmiş, özenle 
uygulanmışlar. Onlarla ilgili deyimler, atasözleri bunun dildeki yansımaları.  
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Dinsel yapıların içi çoğu kez fazla aydınlık olmuyor, loş bir ışık düzeyi yetişiyor, 

hatta öyle olmaları bile bekleniyor. Bunun nedeni insanların tanrıya adanmış bu iç 
uzamda huşu içinde düşüncelere dalmalarının istenmesi. Geleneksel Türk camileri de 
bu kuralın dışında kalmıyorlar. Gene de aralarında değişik olanlara raslanıyor. 
İstanbul’daki Şehzade Camisi bunun örneklerinen biri. Bu camiyi 1. Süleyman 
(Kanuni) öldürttüğü oğlu şehzade Mehmet’in anısına yaptırmış. Yapının mimarı olan 
Mimar Sinan da genç bir insana adanan bu yapıyı ötekilere göre biraz daha iç açıcı, 
biraz daha süslü yapma yolunu seçmiş. Bu nedenle Şehzade Camisi en aydınlık 
camilerden biri olmuş.  

 
Mimar Sinan’ın yaptığı bir başka yapı daha var, onun içi neredeyse Şehzade 

Camisinden de aydınlık. Daha önce 1. Süleyman’ın kızı olan Mihrimah Sultan’dan söz 
etmiş, yaptırdığı caminin yalnızlığını simgelemek üzere tek minareli yapıldığını 
anlatmıştık. Mimar Sinan’ın gönlü bu genç insanın mutsuzluğunu daha fazla 
vurgulamayı kaldıramamış olmalı ki, bu caminin içi de çok sayıdaki pencereyle 
aydınlanıyor, o da böylece çizgi dışı bir örnek oluşturuyor. Aşağıda bu yapıların iç 
uzamları görülüyor.  
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Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya gelirken İran’dan geçmişler. Öteki Orta Asya 

ülkelerinin yapılarında olduğu gibi onlar da İran yapı geleneğinden etkilenmişler, cami, 
medrese gibi yapılarını ona özgü dört eyvanlı, avlulu biçimde oluşturmuşlar. 
Selçuklular Anadolu’ya yerleştikten sonra ise iklimsel koşullar bu tür açık yapılara 
olanak vermemiş, onlar da giderek daha çok üstü örtülü türlere dönmüşler. Avlu yavaş 
yavaş küçülmüş, örtüsünü oluşturan küçük kubbelerden birinin fener gibi 
biçimlendirilmesiyle de üstten aydınlanan bir iç uzam görünümünü almış. Genellikle 
avlunun ortasında bulunan havuz ise bir iç şadırvana biçimine gelmiş. Bu gelişme 
erken dönem Osmanlı yapılarına kadar sürüyor. En son örneklerinden biri Bursa’daki 
Ulucami. Eski bir yapı geleneğini böyle bir biçimde anımsatarak yaşatmak da bir 
simgesellik türü.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilgisayar destekli tasarım yazılımları da bilinen, üstünde anlaşılmış im ve 

simgeleri kullanıyorlar. Bunlar iki boyutlu olduğu gibi üç boyutlu da olabiliyor.  
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Çağdaş mimarlığın Brütalizm akımı yapı içindeki boru, kablo gibi donanımları 

gizlemeden, açıkça göstererek kullanmaya dayanan bir tasarım ilkesi benimsiyor. 
Antonio Sant’Elia fütüristik çizimlerinde asansörleri yapı yüzlerine yerleştirmiş. Bugün 
artık açıkta giden asansörler, yürüyen merdiven gibi donanımlar doğrudan özel bir etki 
uyandırmak, ya da yapının etkileyici bir biçimde algılanmasını sağlamak amacıyla 
kullanılıyorlar. Bir yandan da arkalarında onların gerçekleşmesini sağlayan teknolojiye 
ve tutumbilimsel güce ilişkin dolaylı bir ileti veriyorlar. Çağdaş örneklerinden biri 
Paris’deki Pompidou Kültür merkezi. Havuzlarda görkemli fıskiyeler yapmak da 
benzer bir amaca hizmet edebiliyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimi zaman bir biçimlendirme ya da düzenleme ilkesi bağlı bulunduğu toplumun 

yaşadığı kültürel değişmeleri yansıtabiliyor. Osmanlı İmparatorluğundaki medreseler 
önce kapalı tipteler, yani yapının çeşitli işlevleri bir iç avlunun çevresinde yer alıyor. 
Zamanla avlunun bir yanındaki bölümü yapılmaz oluyor, yapının planı U harfine 
benziyor. Derken bunu ikinci parçanın yapılmaması, planın da L biçimini alması 
izliyor. Son olarak bu kanat da kalkıyor, yapı bir bahçe içindeki dikdörgene dönüşüyor. 
Eğitim yapılarındaki bu gelişme ile Osmanlı toplumunun içe kapalı olmaktan çıkarak 
yavaş yavaş görece dışa daha açık bir toplum olmaya yönelme eğilimi arasında bir 
koşutluk kurmamak elde değil.  

 
Benzer bir olguya Batı mimarlığının saraylarında raslanıyor. Dört yanı kapalı 

şatolar yavaş yavaş açılarak saraylara dönüşüyorlar. Pencerelerinin küçüklüğü ve 
sayılarının azlığı geleneksel konutların dışa kapalılığını yansıtıyor. Günümüze doğru 
aileler ve toplumlar dışa açık olmaya yöneldikçe pencereler büyüyor, sayıları artıyor. 
Bunun en uç örneğini oluşturan tümüyle cam evler, sınırlı sayıda da olsalar, yalnız o 
dönemde en serbest toplumsal örgütlenmeye sahip olan ABD’de gerçekleştirilmiş. 
Mies van der Rohe ile Philip Johnson tarafından tasarlanmış cam evler var.  
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Mimarlık ancak bir yapıya dönüştüğü zaman söz konusu oluyor. Özgönül Aksoy 

“..Düşünce aşamasında kalmış bir tasarım ‘mimarlık’ değildir, nasıl ki belli bir tasarıma 
dayanmayan herhangi bir yapı da mimarlık değilse..”, diye yazmış. Ama böyle 
tasarımlar var, onlar da belli iletiler içeriyor, simgesel anlam ve anlatımlar taşıyorlar. 
Geleceğin yaşama biçimlerine ve yapay fiziksel çevrelerine ilişkin bilgiler veren, 
öneriler getiren tasarımlarda, yani ütopyalarda, bu daha belirgin bir biçimde ortaya 
çıkıyor.   

 
Bunların arasında belli bir 

çekiciliği olanlar var, gelecekte 
nasıl daha iyi bir yapay fiziksel 
çevre oluşturulabileceğine ilişkin 
görüntüler sunuyorlar. Bunların 
bile anlattığı bir şeyler oluyor. 19. 
yüzyılın ütopik toplumcuları 
günlerinin koşullarını eleştirip 
bunların giderilmesi için yeni yapay 
fiziksel çevreler önerdikleri zaman 
çoğu kez Barok saraylarına benzer 
yapılar düşünmüşler. İçinde kent 
büyüklüğünde ortaklaşmacı bir 
topluluğun yaşayacağı yapı olarak 
o dönemdeki en büyük konut olarak gördükleri saray planlarından esinlenmişler.  

 
20. yy tasarımları daha albenili, grafik anlatım yöntemlerini daha etkili olarak 

kullanıyorlar. Bunların örnekleri arasında Archigram adlı grubun ürettikleri de var. Ama 
eleştirmen Sybill Moholy-Nagy onların kimi tasarımlarını faşist eğilimli olmakla 
suçlamış. Büyük bir olasılıkla bunun nedeni, onların çok katı örgütlenmiş toplumsal 
düzenleri anımsatan, kişilere sınırlı özgürlükler tanıyan bir yanlarının olması. Benzer 
bir biçimde Charles Jencks de Akin y Nozawa’nın bir tasarımının “..gerçekleştirilmesi 
için çok büyük bir merkezi devlet..” örgütü gerekeceğini söylemiş. Bu örnekler 
mimarlığın daha tasarım aşamasında bile ne tür iletiler verebileceğini, nasıl simgesel 
anlamlar içerebileceğini gösteriyorlar. 



155 
 

  
Kültürler yavaş yavaş gelişiyor, kendilerine özgü simgesel biçimleri oluşturuyorlar. 

Başlarda oldukça ilkel duygular ve doğal etkenlere karşı koyma kaygıları bunların 
ortaya çıkmasına neden olabiliyor. M. Suat Bergil Türk mimarlığının uzamsal 
örgütlenmesinde üç temel etkenin varlığından söz ediyor. Bunları da birincisi çapraz, 
yani birbirini dik kesen eksenler, ikincisi her şeyi örtme ve kucaklama kaygısı, 
üçüncüsü de dikeylik, ayakta dik durma, diye adlandırıyor, her birinin mitolojik ve 
dinsel kökenlerden geldiğini söylüyor.  

 
Birinci etken dört ana yönün, cennetin dört ırmağının simgesi. 

İkincisi gökyüzünün örttüğü yeryüzünü simgeliyor. Üçüncüsü de 
yeryüzüyle gökyüzünü birbirine bağlayan dünya-ağacını simgeliyor. 
Araştırmacı bu açıklamadan sonra örneklere geçiyor, medreselerin dik 
eksenli planını birinciye, kubbeyle örtülü camiyi ikinciye örnek olarak 
gösteriyor. Sivri külahlarıyla birer kule gibi yükselen Anadolu 
kümbetlerinin ölülerin göğe yükselişini anlattığını söyleyerek de bunların 
üçüncüye örnek olduğunu belirtiyor.  

 
Aynı araştırmacı mimar bu üç temel tasarım yaklaşımının göçebe 

yaşam biçimleriyle de uyum içinde olduğunu anlatıyor. Çapraz 
eksenler, yatayı bir at, düşeyi de üstündeki binici ile tanımlanabilecek 
bir süvariyi simgeliyor. Dikeyliğin bir çadırın üstündeki delikten 
yükselen dumanı anlattığını belirtiyor ve bunun bir evi, yuvayı 
simgelediğini söylüyor. Her şeyi örten, kucaklayanın da üstü yuvarlak 
gökkubbe ile örtülü düz ovaları anlattığını, bu biçimin yurt adı verilen 
çadırlara yansımış olduğunu belirtiyor.  
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Bu örneklerin gösterdiği gibi, mimarlıkta simgesellik yüzeysel bir olgu değil, çok 
derinlere inen karmaşık duygu, deneyim ve içgüdülere dayanıyor, davranış 
biçimlerinden, gelenek ve alışkanlıklardan kaynaklanıyor.  

 
Simgeler kimi zaman başka kültürlerden ödünç alınmış da olabiliyor. Bunun 

nedeni o kültüre duyulan ilgi, sevgi ve saygı olduğu gibi onun değer yargılarını, dünya 
görüşünü, zevklerini, eğilimlerini paylaşmak isteğinden kaynaklanıyor. Kimi zaman 
eski bir kültür böyle bir özenmenin kaynağı olabiliyor. Ama çağdaş kültürler arasındaki 
alışveriş daha önemli. Bu durumda baskın olan kültürden ötekilere doğru bir akış söz 
konusu. Böyle bir kültür her hangi bir şey geliştirdiği zaman ötekilerin buna 
öykünmeleri neredeyse kaçınılmaz oluyor.  

 
Kimi zaman zayıf bir kültürün biçimlerinin daha güçlü olan bir kültür tarafından 

benimsenip kullanıldığına da raslanıyor. Bu ise ilgi ya da yakınlık duymaktan çok bir 
sahiplenme eğiliminin belirtisi. Baskın olan kültür kendisinde zayıf olanın biçimlerini, 
onlara saygı duymadan, istediği gibi kullanma yetkisini görüyor.  

 
Bunun en iyi örneklerinden biri İngiliz mimarı John Nash’in Brighton’da yaptığı 

Krallık Eğlence Köşkü. Yeni yapı gereçlerini ve yapım yöntemlerini kullanmasına 
karşılık bu yapının biçimleri ne onlardan ne de içinde yer alan işlevlerden 
kaynaklanıyor. Bunlar geleneksel İngiliz mimarlığına tümüyle yabancı olan başka bir 
ülkeden, Hindistandan, daha doğrusu, bu ülkedeki Babürlü mimarlığından alınarak 
yorumlanmış ve o yapıya uyarlanmış.  

  
O dönemde endüstrileşmede ve sömürgecilikte en ileri ülke olan İngiltere, 17. 

yy’dan beri tecimsel ilişkiler içinde olduğu Hindistan üstünde egemenlik kurmaya 
başlamış. Nash’ın yaptığı köşk yalnız zevk düşkünü bir kral için yabancıl (egzotik) bir 
atmosfer yaratmayı amaçlayan bir eğlence kasrı değil, aynı zamanda Hindistan’ı 
anımsatan biçimleri kullanmasıyla bu ülkenin İngiltere egemenliğine girişini de 
simgeliyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benzer yaklaşımlara başka ülkelerde de raslanıyor. Yeni-Mısırcılık akımı bunun 

bir başka örneği. Bu, Yeni-Gotik örneğinde olduğu gibi, kendi geçmişinden biçim 
öğeleri alarak ulusal bir kimlik yaratmak isteyen tarihsel yinelemecilik türünden bir 
yaklaşım değil. Ayrıca yapıtlarını kopya edecek kadar o kültürün klasik güzellik 
anlayışından etkilenmekle de ilgisi yok. Gene aynı biçimde, bir zamanlar büyük olan 
ya da o sırada güçlü olan baskın bir kültürün ürünlerini yinelemeye de benzemiyor.  

 
Bu tutum daha çok güçlü bir kültürün öteki kültürlerin ürünlerine sahip çıkma 

cüretini duyuşunun bir belirtisi - tıpkı sömürgeleştirmek amacıyla onların topraklarına 
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el koyması, insanlarına kendi din ve dilini dayatması, onları ikinci sınıf vatandaş 
konumuna, hatta hiç bir hakkı olmayan kölelere dönüştürmesi, kendi amaçları için o 
ülkenin doğal varsıllıklarını yağma etmesi türünden bir davranış. Bu bir “ben-alırım-
dilediğim-gibi-kullanırım” yaklaşımı, ya da kısaca, emperyalizm mimarlığı. Yeni-
Mısırcılık akımının 19. yy’da Mısır’ı almış olan Fransa’da ortaya çıkması bir raslantı 
değil.  

  
19. yy’da bu tür yaklaşımların başka örnekleri de var. Bunlar Yeni Klasikçilik ile 

başlayan, daha sonra Yeni Gotik, Yeni Rönesans, Yeni Barok gibi adlar altında süren 
tarihsel yinelemecilik yaklaşımlarının bir sonucu. Yüzyılın ortalarına doğru kendi 
tarihsel biçemlerinden esinlenerek yapıt veren mimarların yenilik arayışı onları bir süre 
sonra başka kültürlerin sanatlarından esinlenmeye yöneltmiş. Bunların başında da 
Doğu ülkeleri geliyor. Çok genel olarak Doğuculuk anlamına gelen “oriyentalizm” 
başlığı altında pek çok yapıt üretilmiş. Biraz da Romantizmin etkileriyle gelişen bu 
yaklaşımlardan birinin oldukça ilginç bir gelişme öyküsü var. 

 
Bu biçimsel yaklaşımın adı Mağripçilik. Batı anlamına gelen “mağrip” genellikle 

Kuzey Batı Afrika ülkelerini anlatmak için kullanılıyor. Mağripçilik sözcüğü, Endülüs 
adıyla da bilinen İslam İspanya ile onun etkisi altındaki Kuzey Batı Afrika kültürlerinin 
mimarlık ve sanatına öykünen yaklaşımları anlatmak için kullanılan bir deyim. Batılı 
sanatçılar, tasarımcılar Doğu kültürlerini tanıdıkça yapıtlarında onlardan aldıkları 
biçem öğelerini kullanmakta bir sakınca görmemişler. İspanya’nın yakınlığı nedeniyle 
daha iyi tanınan bu ülkedeki İslam yapıları Mağripçilik, Yeni Mağripçilik gibi adlarla 
anılan biçemin ortaya çıkmasına neden olmuş. Bir biçemden esinlenirken tutarlı bir 
yaklaşım benimsemek gibi bir kaygının gözetilmemiş olduğu da anlaşılıyor, aralarında 
bir ayrım yapılmadan İslam İspanya, Türk, Mısır, İran, Hint mimarlıklarından alınan 
her türlü öğe karışık bir biçimde kullanılmış.  

 
Öte yandan Avrupa’da yaşayan Musevilerin hakları çok kısıtlıymış, onların 

kendilerine özgü anıtsal dinsel yapılar yapmalarına izin verilmezmiş. 19. yy’da bu 
değişmeye başlayınca onlar da sinagoglar için bir biçem (üslup, stil) arayışına 
girmişler, bunun için de o sıralarda ortaya çıkmış olan Mağripçiliği seçmişler. Bunun 
nedenlerinden biri bu biçemin Hıristiyanlarınkinden farklı olması. Bir başkası da İslam 
İspanya’da yaşadıkları dönemde kendilerine kötü davranılmamış olması, dolayısıyla 
İslam kökenli bir biçeme duyulan yakınlık. Sonunda, özellikle Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde, Yeni Mağripçilik yaklaşımını uygulayan pek çok sinagog yapılmış.  

 
Kaynaklar ilk önemli örneklerin 1832’de Friedrich von Gaertner tarafından yapılan 

Münih Sinagogu ile 1837’de Gottfried Semper tarafından yapılan Dresden Sinagogu 
olduğunu belirtiyorlar. Bu yapılar dıştan Romanesk kiliselerine benziyorlar ama içleri 
Mağripçilik biçemine uygun biçimde süslenmiş. Amerika’da bu yaklaşımı uygulayan ilk 
sinagog ise 1866’da Cincinnati’de yapılan B'nai Jeshurun sinagogu olmuş.  
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Başarılı örnekler arasında da Prag’daki Jübile Sinagogu (1906), gene aynı 
kentteki İspanyol Sinagogu, Çek cumhuriyetinde Plizen (Pilzen) kentindeki Büyük 
Sinagog, Budapeşte’de Dohany Caddesi Sinagogu (1854-1859) gibi yapıların adları 
anılıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu yapıların bir yandan kiliselere benzerken öteki yandan İslam 
yapı öğeleri kullanması, süsleme örgeleri (motifleri) içermesi, 
dolayısıyla derlemeci, seçmeci (eklektik) bir görünüm taşıması 
kimseyi rahatsız etmemiş. Örneğin onların da önyüzlerinde, bir ya 
da iki kule oluyor. Bunların üstü küçük kubbelerle örtülüyor. Buna 
çok benzer kiliseler var. Örneğin Münih’de bulunan ve Meryem 
Ana’ya adandığı için Frauen Kirche (Hanımın Kilisesi) adını taşıyan 
12. yy yapısı, adları anılan sinagoglardan çok daha önce, 1525’de 
bitirilmiş.   

 
Mağripçiliğin bir sonraki uygulama alanı daha da ilginç. Bu biçem Avrupa’da 

ortaya çıktıktan bir süre sonra Amerika ve Avustralya’da da yaygınlaşmaya başlamış. 
Ama buralarda tiyatro gibi tümüyle farklı işlevi olan yapılarda kullanılmış. Kısacası, 
İslam kültürlerinden birinin geliştirdiği öğeler, örgeler daha sonra Hıristiyan Avrupa 
mimarlığında kullanılmış, sonra Museviler onu kendi yapılarında uygulamışlar. Yeni 
anakaralara gittikten sonra ise kültür-eğlence yapılarıyla özdeşleştirilir olmuş. 
Georgia’daki Fox Tiyatrosu ile Melbourne’daki Forum Tiyatrosu çok sayıdaki örnekten 
yalnız ikisi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İnsan bu ve benzeri oluşumları görünce çağdaş mimarlığın öncülerinin oradan 

buradan derlenmiş öğelerle, olduk olmadık süslemelerle mimarlık olmaz, yapı sanatı 
işlevlerden çıkan biçimlere dayanmalı, yapı gereçleri kendilerine özgü biçimlenme 
koşullarına uygun olarak kullanılmalı, taşıyıcı dizgeler saklanmadan gösterilmeli, gibi 
ilkelerini çok daha iyi anlıyor, onların ne denli haklı olduğunu görüyor.  
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Kimi zaman bir biçem ile onun biçimsel öğeleri belli anlamlar yüklenebiliyor. Bu 

daha çok tarihsel yinelemecilik dönemlerinde raslanan bir olgu. Alan Holgate, “..Yapı 
öğeleri ve yapı türleri soyut düşünen pek çok insanda kimi duygular uyandırır. 
Jencks’in söylediğine göre 19. yy’da Dor biçemi bankalarda kullanılmış, çünkü onun 
ağır görünümü ve oranlarındaki ciddiliğin, nesnellik, erkillik ve akılcılık duygularını 
uyandırdığı varsayılırmış. Eski Mısır biçemi banka, gömüt ve tutuklularevlerinde 
kullanılmış, onun da ağırlık, kitlesellik, dayanıklılık ve içine girilmezlik iletilerini yaydığı 
düşünülürmüş..”, diye yazıyor. Bunların hepsinin Batılı yargılara dayanan 
değerlendirmeler olduğunu söylemeye gerek yok.  

 
ABD’de ev denince akla “Colonial Style” (Sömürge dönemi 

biçemi) adı verilen ve ülkenin yerleşmeye açıldığı ilk 
dönemlerinde yapılan konutlar gelirmiş. Amos Rapoport bunu 
anlattıktan sonra, ABD’de uzay programlarından sorumlu 
NASA’nın uzay uçuşundan geri gelen astronotları karşıladığı 
odadaki eşyaları bu dönemin biçem özelliklerini taşıyacak 
biçimde düzenlettiğini söylüyor, bununla onlarda evlerine dönüş 
yaptıkları duygusunun pekiştirilmek istendiğini sözlerine ekliyor.  

 
Yapılar insanların toplumsal konumlarını da belirtebiliyorlar. Bu nedenle pek çok 

yeni varsıl malsahibi kendine bir ev yaptıracağı zaman falanınkine benzesin 
isteyebiliyor, dahası filanca biçemin (stilin, üslubun) özelliklerini taşıması için 
diretebiliyor. Gene Amos Rapoport, Orta Doğu ülkelerinde düz çatının daha düşük bir 
toplumsal konumun belirtisi olarak görülmeye başlandığını anlatıyor.  

 
Özellikle Avrupa ülkelerinden İsrail’e göç edenler kendi ev biçimlerini de birlikte 

getirmişler. Bunlar genellikle dik eğimli çatılarla örtülü oluyorlar. Bu konutların 
sahiplerinin toplum içinde daha üst düzeydeki konumlara gelmesi, başkalarının da bu 
evlere öykünmesine neden olmuş, kırma çatılı evler yaygınlaşmış. Düz çatı sıcak yaz 
aylarında uyumak, çamaşır asmak ya da yemiş kurutmak gibi yararlarına karşın 
gözden düşmüş, artık yapılmaz olmuş.  

 
Kimi yapılar ya içinde bulundukları kentleri, ya da tüm bir 

ülkeyi simgeleyen imler olabiliyorlar. En bilinen örnekler 
arasında Eyfel Kulesi – Paris, Empire State gökdeleni – New 
York, Kremlin (adlı iç kale) – Moskova, Anıtkabir – Ankara, gibi 
örnekler var. Hollanda denince de akla yel değirmenleri 
geliyor. Kent görünümlerini yansıtan posta kartlarında özellikle 
bu tür yapılar gösterilmeye çalışılıyor. 
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Bunun çağdaş örnekleri arasında İkinci Dünya 

Savaşından sonra ABD hükümeti tarafından Berlin’lilere 
armağan edilen kongre salonu var. SSCB işgali altında olan 
o zamanki Doğu Almanya’nın içinde kalan bu kentte bir tür 
özgürlük simgesi olarak benimsenmiş. Hugh Stubbins 
tarafından tasarlanan yapı 1980’li yıllarda belirlenemeyen 
bir nedenle yıkıldığı zaman tüm Almanya yasa boğulmuş.  

 
Bir yapının birden çok dinsel inanışı simgelemesi de raslanan bir durum. Kudüs’de 

bulunan Mescid-i Aksa Emeviler döneminde yapılmış ve 691’de bitmiş. Onun 
bulunduğu yerde daha önce Hz. Süleyman’ın tapınağının olduğu düşünülüyor. Bu 
tapınağı Romalılar yıkmış. Sonra Bizans imparatoru Jüstinyen buraya bir kilise 
yaptırmış ama o da Sasaniler tarafından yıkılmış. Onun için bu caminin bulunduğu yer 
hem Museviler, hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar için kutsal sayılan bir yer olma 
özelliğini taşıyor.  

 
Yukarda posta kartlarından söz ettik. Eski çağlardan beri gezginlerin kentleri 

betimlerken onların önemli yapılarına değindikleri biliniyor. Bunların arasında Evliya 
Çelebi gibi İslam kültürüne bağlı olanlar daha çok yazılı betimlemeleri yeğlerken öteki 
kültürlerde resimli anlatımlar da kullanılmış. Bu tür çok yapıt var, bir kente gelen 
gezginlere satılmak üzere bu tür resimler hazırlanırmış. Posta kartları bunların çağdaş 
bir süreği.  

 
İslam kültürleri içindeki az sayıdaki örnekler minyatürlerde 

görülüyor. Bu resimler gerçekçi betimlemelerden çok simgesel 
anlatımlara dayanıyor, diyelim ki, bir görüntü bir padişahı 
gösteriyorsa bunun ille de ona benzemesi beklenmiyor, onun 
biçemselleştirilmiş bir görüntüsü olması yetiyor. Bu kent 
betimlemeleri için de çok farklı değil. Matrakçı Nasuh bu tür 
minyatürleriyle tanınan bir sanatçı. 1. Süleyman (Kanuni) 
döneminde yaşamış, bu padişahın kimi seferlerine katılmış, bu 
sırada gördüğü kentlerin minyatürlerini yapmış. Bunların 
kentlerdeki yolları yukardan, plan olarak gösterirken üstlerindeki 
yapıları karşıdan, yüzden göstermek gibi bir özelliği var.  

 
Pek çok Batılı sanatçının bu tür resimleri, kazı resimleri 

(gravürleri), taş baskıları bulunuyor. En bilinenlerinden biri 
İtalyan ressamı  Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
yaşamını yaptığı kent görünümlerini gezginlere satarak 
kazanırmış. Japon ressamı Utagava (Ando) Hiroşige de 
oluşturduğu tahta baskısı resimlerde ülkesindeki kentleri 
gösteren görüntüler kullanmasıyla ünlü.  

 
Kent görüntülerinin duvar resmi büyüklüğünde kullanıldığı ilginç bir örnek 

Birgi’deki Çakırağa Konağında bulunuyor. Bu evin iki büyük odasından birinde bir 
İstanbul, ötekinde de bir İzmir görüntüsü yer alıyor. Söylentiye göre Çakırağa biri 
İstabullu, biri de İzmirli olan iki eşinin sıla özlemi çekmemelerini sağlamak amacıyla 
odalarına bu resimleri yaptırmış.  
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Yapı görüntülerinin başka ortamlarda da kullanıldığı görülüyor. Para ve pullar 

bunun örnekleri arasında. Önemli yapıların resimleri eski çağlardan beri paraların 
üstünde yer alıyor. Öyle ki, bugüne kalmayan kimi 
yapıların varlığını onlardan öğrenmek bile olası. T. L. 
Donaldson adlı bir yazar 1859’da Londra’da yayınlanan 
Architectura Numismatica (Sikkelerdeki mimarlık) adıyla 
bir kitap yazmış. Banknotların, yani kağıt paraların 
kullanılmaya başlaması bu geleneği bozmuyor, 
günümüzde kredi kartları bunu sürdürüyor.  

 
İlk pulların kullanılmaya başladığı 1840’lı yıllardan bu yana yapı 

resimleri ile kent görünümleri pulların üstünde de yer alıyor. Hem 
paraların hem de özellikle yurt dışına da çıkan pulların büyük bir 
dolaşımı olduğu için bir ülkeyi ya da onun kültürünü simgeleyen 
görüntülerle donatılması çok doğal. Bugün bu tanıtım amacıyla yapılıyor. 
1958-1960 yılları arasında “Memleket serisi” adı altında çıkan Türk 
pulları o zamanki illerin görüntülerini içeren bir dizi.  

 
Yapılar ve uzamlar zamanla kendilerine özgü birer kimlik, kişilik kazanıyorlar. 

Bunu ona kullanıcıları sağlıyor. Onlar yapıları süslüyor, boyuyor, eşyalarla 
donatıyorlar. Bu etkinlik kimi zaman “kişiselleştirme” diye de anılıyor. Bu davranışın 
arkasında iki neden yatıyor. Bunlardan biri bir yapının kullanışlılığını arttırmak, öteki 
de onun imgesini değiştirmek ya da yenilemek. Kullanıcılar kendi zevklerine uygun 
düzenlemeler yapıyorlar, bunu da başkalarına göstermek istiyorlar. Kişiselleştirme 
daha çok iç uzamlarda yapılıyorsa da, kimi zaman pencere, dış duvar ya da bahçe 
gibi kamusal alanlarla sınır oluşturan öğe ve bölgelerde de uygulanıyor.  

 
Kişiselleştirme de simgesel anlamlar yüklenebiliyor. 

Türk köy ve kasabalarında hacca gidenler bunu göstermek 
için evlerini yeşile boyatıyorlar. Alman orta sınıf 
insanlarının bahçelerine yerleştirdikleri cüce yontuları 
dillere destan olmuş. Bir örneğine daha önce tuğla 
kaplamalı konutlarda değindiğimiz gibi, kimi zaman, onun 
aynı konumdaki öteki komşularınkinden farklı olduğunu 
göstermek amacıyla, bir yapı yüzünün değişik bir biçimde 
ele alındığı, boyandığı, kaplandığı görülüyor. Pencerelere, 
balkonlara değişik saksı ya da çiçeklikler yerleştiriliyor.  
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İç uzamlara da benzer işlemler uygulanıyor, ağır eşyalar alınıyor, tavanlara kristal 
avizeler, duvarlara resimler asılıyor. Bunların hepsi az ya da çok simgesel anlamlar 
taşıyor, sahiplerinin ya da kullanıcılarının varsıllığını, toplum içindeki konumlarını, 
duygu ve düşüncelerini yansıtıyorlar.  

 
Süslemelerin koruyucu im ve imgelerde türemiş olabileceğini söylemiştik. 

Yeryüzünün her yerinde kiliseler mozaiklerle, duvar resimleriyle, cam resimleriyle, 
dinsel açıdan önem taşıyan kişilerin figürleriyle bezeli. Bu yapılar kendilerini koruduğu 
varsayılan bir ermişe adanıyorlar. Resim ve yontular zamanla koruyuculuk işlevlerini 
yitirmişler, buna karşılık dinsel öyküleri anlatan eğitici bir işlev yüklenmişler.  

 
İslamlığı benimsemiş olan kültürlerde ise gerçekçi figürlere dayanan resim ve 

yontular yasak sayılmış, buna karşılık yapılarda yazı bir süsleme öğesi olarak öne 
çıkmış. Camilerde peygamberin ve dört halifenin adları yazılı levhalar kullanılıyor. 
Giriş kapısı, mihrap gibi önemli öğeler Kuran’dan alınmış ayetlerle çevreleniyor. 
Büyük bir olasılıkla koruyuculuk işlevini bunlar üstleniyor.  

 
Evlerde de bunun izlerini görmek olası. Hacılar ya da 

Çatalhöyük’de bulunan en eski evler ölülerin gömülmesi için 
de kullanılmışlar, onların koruyucu ruhlar olarak 
yaşadıklarına inanılırmış. Japon evlerinin bir köşesi ailenin 
artık yaşamayan bireylerini anmak amacıyla düzenleniyor. 
Çağdaş konutlarda yer alan bir aile büyüğü resminin bile, 
süslemeci olmanın ötesinde anlamlar taşıdığını söylemek 
çok yanlış olmasa gerek. Kimi zaman sahaflardan alınmış 
eski bir resim, öyle olmasa bile, evin bir duvarına asılırsa, ev 
sahibinin dedelerinin ünlü, soylu biri olduğu izlenimini 
uyandırmaya yetiyor. Doğal olarak “paşa dedenin” ne kadar 
çok madalyası olursa etkileyiciliği de o kadar yüksek oluyor.  

 
Pierre von Meiss gibi kimi mimarlık kuramcıları uzam (mekan) kavramının yanı 

sıra bir de “ortam” kavramından söz ediyorlar. Bununla anlatılmak istenen farklı, 
kendine özgü bir havası, atmosferi olan uzamlar. Bu tür uzamların genellikle 
dinlenceye yönelik işlevleri oluyor, kendilerine özgü eşyaları, bitki gibi özel öğeleri 
bulunuyor, insanlar tarafından oldukça sık bir biçimde kullanılıyorlar. Orada bulunmak, 
insanlarıyla tanışmak, havasını koklamış olmak hoş bir deneyim anlamına geliyor.  

 
Böyle bir yerin kendine özgü bir havası, bir yaşamı, hatta 

içinde bulunanların ayrı davranış biçimleri bile olabiliyor. Bu bir iç 
ya da dış uzam olabileceği gibi ikisinin karışımı da olabiliyor. 
Çoğu kez özel bir tasarımları olmuyor, zaman içindeki birikimleri 
onlara ilginç kimliklerini kazandırıyor. Değişik insanların, özellikle 
de sanatçıların, öğrencilerin geldiği bir kahve ya da pastane 
bunun bir örneği. İstanbul’daki Çiçek Pasajı böyle bir ortam. Kimi 
kentlerin, kent parçalarının ufak tefek alışveriş yapılıp ayak üstü 
bir şeyler yenip içilen, dükkanların vitrinlerine, gelip geçenlere 
bakılan, tanışlarla buluşulan, kısacası “piyasa” yapılan yolları, 
sokakları da böyle yerler.  
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Bu tür ortamları yapay olarak kurmak ve yaşatmak kolay değil. 
Hatta var olanlar bile günün yalnız belli bir saatinde ya da haftanın 
belli bir gününde bu özelliklerini taşıyabiliyorlar. Gene İstanbul’da, 
Ortaköy’de oluşturulmuş olan sanatçılar çarşısı da benzer 
özelliklere sahip bir ortam, özellikle hafta sonlarında büyük bir 
canlılık kazanıyor. Bunlar bir nedenle özelliklerini yitirirlerse onları 
yeniden canlandırmak zor oluyor. Onun için kimi ülkelerde bu tür 
ortamlar korunuyor, araç trafiğinden arındırılıyor, kent 
mobilyalarıyla donatılıp varsıllaştırılıyorlar. Hatta gezginci 
satıcıların, çiçekçi kadınların, sanatçıların buralara gelmesi 
özendirilerek çekiciliklerinin yükseltilmesine çalışılıyor.  

 
Her şey gibi mimarlık yapıtları da aşınıyor, yıpranıyor, eskiyorlar. Onun için de 

bakım gerektiriyorlar. Özellikle tarihsel yapıların zaman zaman onarımdan geçmesi 
kaçınılmaz bir durum. Yapıların bozulmasında en önemli etken insan, insanlar yapılar 
ürettikleri kadar onların yıkılmasına da neden oluyorlar. Başta yersarsıntısı olmak 
üzere yangın, sel baskını gibi doğal yıkımlar da yapıların hasar görmesine neden olan 
etkenler. Bunlar da yapıların kimi zaman köklü biçimde onarılmasını gerektiriyor.  

 
Mimarlık ürünlerinin oluşturulması zor ve pahalı, onun için 

de önemseniyor. Bu onunla ilgili kimi törenlerde dışa vuruyor. 
Türkiye’de bir yapının temel atma töreninde kurban kesiliyor. 
Batı kültürlerinde “köşe taşı yerleştirme” töreni var. Bunlar çok 
eski çağlardan kalan gelenekler. Yapının temeli onu taşıyan 
önemli bir öğe. Köşe taşı öteki taşların yerleştirilişinde hiza 
belirleyen bir taş. Onların yapımı yapım etkinliklerinin 
başlamasını belirtiyor, bu nedenle düzenlenen törenler de simgesel önem taşıyorlar.  

 
Hemen her kültürde bu tür törenlere raslanıyor. Eski Mısır’da yapım işlerinin 

başlaması bir dizi törenle oluyor. Alan Winston’un anlattığına göre bunlar 
 

1. Kılavuz iplerinin gerilmesi, yani yapı planının zemine uyarlanması, 
2. Yapı yerinin törensel temizlenmesi,  
3. İlk temel çukurunun kazılması,  
4. Temel çukurunun kumla doldurulması,  
5. İlk taş ya da taşların yerleştirilmesi,  
6. Temel armağanlarının gömülmesi,  
7. Yapım çalışmalarının başlatılması 
 

gibi aşamalardan oluşuyor. Tapınak gibi önemli yapılarda firavunlar da bu törenlere 
katılıyorlar. Eski Mısırlılar yapılarının temellerinde içine çeşitli armağanların konduğu 
özel çukurlar bırakırlarmış. Sunulan armağanların arasında bitki tohumları da 
bulunuyor. Bunlar yapı yükselişinin tıpkı topraktan çıkan bir bitkinin büyümesi gibi 
sorunsuzca olması istendiğini belirtiyor, tohumların simgesel olarak bunu sağlayacağı 
düşünülüyor. 

  
Benzer törenleri bulunan Hindu mimarlığında değişik aşamaların farklı adları 

oluyor, neyin nasıl yapılacağı da Vastu Şastra (ya da Vastu Veda) adlı mimarlık 
bilgileri kitabında ayrıntılı olarak belirtilmiş.  
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Eski yapılarda köşe taşı yapının kuzey-doğu köşesine 
yerleştirilirmiş, çünkü bu köşenin kutlu olduğu köşe taşının 
oraya yerleştirilmesinin uğur getireceği düşünülürmüş. Bu 
taşın altına buğday taneleri, şarap ve zeytinyağı gibi bereket 
simgesi adakların da yerleştirildiği oluyor. Bunun kimi 
kültürlerde uygulanan insan ya da hayvanların kurban 
edilmesi töreninin bir çeşitlemesi olduğu düşünülüyor.  

 
M. Suat Bergil bu bağlamda Kabe’de bulunan Hacer-i Esved'in bu 

yapının "köşe taşı" olduğunun unutulmaması gerektiğini, Hz. 
Muhammed’in içerdeki bütün putların kaldırılmasını isterken saygı 
gösterilmesini buyurduğu bu taşın, yapının ortasında ya da 
duvarlarından birinde değil de bir köşesinde olmasının bir anlamı 
olması gerektiğini söylüyor, Hz. İsa'ya da Hıristiyanlıkta "köşe taşı" 
yakıştırması yapıldığını anımsatıyor. 

 
Araştırmacılar değişik kültürlerde yapıların temelleri yapılırken yalnız hayvanların 

değil insanların da kurban edilmiş olduğunu anlatıyorlar. Hatta onların canlı olarak 
doğrudan yapının temellerine gömüldüğüne ilişkin bulgular var. Eski Japon 
söylenceleri insan payandası anlamına gelen “Hitabora”dan söz ediyorlar. Bu 
törenlerde yapıların temellerine ya da yakınına genç kızlar canlı canlı gömülürler, 
bunun da o yapıyı kazalardan ve düşman saldırılarından koruyacağı düşünülürmüş. 
Ünlü Çin seddi imparator Şi Huangdi döneminde yapılmış, İÖ 220 ile 200 yılları 
arasında yapılan bu yapıda bir milyondan çok işçi çalışmış. Söylencelere göre yapım 
sırasında yaşamlarını yitirenler seddin temellerine gömülür, bunun tanrıların gönlünü 
hoş tutacağı düşünülürmüş.  

 
James George Frazer bu tür geleneklerin günümüzde de 

sürdüğünden söz ediyor. Yunanistan’da bir yapının temel 
atma töreninde horoz, teke, kuzu gibi hayvanlar kesilerek 
kanı temel taşının üstüne akıtılır, hayvanın kadavrası da 
daha sonra bu taşın altına gömülürmüş. Bunun amacı yapıya 
güç ve dayanıklılık kazandırmakmış. Eskiden yapı sahipleri 
bir insanı bu amaçla kullanırmış. O insanın ölçüleri gizlice 
alınır, ya kendisi ya da gölgesi temel taşının altına 
gömülürmüş. Gölgesi temel taşının altına gömülen bir 
insanın bir süre sonra öleceğine inanıldığından temeli 
atılmakta olan bir yapının yanından geçenler yüksek sesle 
uyarılır, gölgelerini kaptırmamaları söylenirmiş. Yakın 

dönemlere kadar “gölge satıcıları” bulunur ve yapıyı yaptıranlara birinin gölgesini 
satarlarmış. Bu da yapının temellerine insanların canlı canlı gömülme geleneğinin bir 
uzantısı. Böyle bir işleme tabi tutulan kişinin ruhunun o 
yapıyı koruyucağına inanılırmış.  

 
Günümüzde önemli yapıların temel atma ya da 

köşe taşı yerleştirme törenlerine yapının önemine göre 
yöneticiler ya da o toplumun önderi konumundaki 
kişiler çağrılıyor, onlardan temele ilk harcın koymaları, 
köşe taşını yerleştirmeleri isteniyor. Kimi zaman bu 
işlemler için özel olarak için yapılmış kürek, mala, 
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çekiç gibi araçlar kullanılıyor. Kürek ve mala temele ya da köşe taşının altına ilk 
harcın konması, çekiç de taşın yerine oturtulması için kullanılan araçlar, altın gibi 
değerli bir madenden yapıldıkları da oluyor, üstlerinde süslemeler bulunuyor. Temel 
atma töreninde temele ilk harcın konmasından sonra törene katılan öteki kişiler de 
temele harç atıyorlar. Bu törenlerde din adamlarının dua okumasına da raslanıyor.  

 
Çok eski bir yapıcılık geleneğinin süreği olan bu tür geleneklerin şans 

getireceğine, işçileri kazalardan koruyacağına inanılıyor. Bir kurbanın kesilmesi ayrıca 
o yapı yerinde çalışanlara daha işin başında iyi bir yemek sağlıyor. Köşe taşlarının 
üstünde yapıyı yaptıranın, mimarının adı, yapım tarihi gibi bilgiler içeren bir yazıt da 
olabiliyor.  

 
Kimi kültürlerde çatının tamamlanması bir tören 

nedeni. Örneğin Almanya’da çatının üstüne direğe 
bağlanmış süslü takılar getiriliyor, malsahibi de yapım 
işleriyle ilgilenen herkesin katıldığı bir şölen düzenliyor. 
Eski Mısırlıların yapıların temeline tohumlar koyarak 
onun tıpkı bir bitki gibi sorunsuz bir biçimde bitmesini 
istediklerini düşünün. Bu da sanki bir yerde atılan 
tohumun başka bir yerde filiz vermesi gibi, simgesel 
olarak o bitişi simgelemiyor mu? Türkiye’de çatı yapımının tamamlanması üstüne 
bayrak çekilerek belirtiliyor. Kimi yerlerde buna bir tepsi baklava da eşlik ediyor, işçiler 
bunu almadan kiremitleri döşemeye başlamıyorlar.  

 
Eski Mısırlıların yapı bitimi törenleri biten yapının törensel olarak temizlenip 

arındırılması, hangi tanrı adına yapılmışsa ona adanması, son olarak da armağan ve 
kurbanların sunulması biçiminde olurmuş.  

 
Yapıların kullanıma açılışı da bir törenle oluyor, bu eğer 

bir kamu yapısıysa önemli kişiler gelip genellikle giriş 
kapısının önüne gerilmiş kırmızı bir kurdeleyi keserek yapıyı 
kullanıma açıyorlar. Söylenceler 1. Süleyman’ın (Kanuni) 
Süleymaniyeyi iki ay içinde bitireceği sözünü yerine getirdiği 
için caminin açılışında kapısının anahtarını Mimar Sinan’a 
verdiği, doğal koşullar altında kendisinden beklenen açılışın 
yapılmasını ondan istediğini anlatıyorlar.  

 
Her kültür yapım etkinliklerini 

başka başka törenlerle kutluyor. 
Yapıların üstüne getirilen 
yazıtlarda (kitabelerde) 
mimarların, ona emek vermiş olan 
öteki sanatçıların adları yazılıyor, 
yaptıranı, yapıldığı yıl belirtiliyor. 
Benzer etkinlikler günümüzde de 
sürüyor. Bu tür gelenekleri 
unutma eğilimindeki çağdaş 
toplumlarda bile yapıların önemi 
bir biçimde vurgulanıyor.  
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Yapıların üstüne getirilen yazıtlar ayrı bir taş ya da maden plak üstüne yazılıp 
yerine takılabildiği gibi o yapıyla birlikte görülmesi amacıyla özel olarak hazırlananları 
da oluyor. Bu tür işler dönemin önde gelen sanatçıları tarafından yapılıyorlar. Hem 
eski hem de yeni yazıyla düzenlemeleri bulunan Türk sanatçısı Emin Barın’ın bu tür 
yazıtları var. Atatürk’ün Anıtkabirindeki yazılar ile Pakistan’ın İslamabat kentindeki 
Kral Faysal camisindeki yazıları o hazırlamış.  

 

 
Törenler arasında bir kişiye kentin hemşehrililiğinin verilmesi de var. Hatta ünlü bir 

kişiye artık var olmayan bir kent kapısı anahtarının simgesel olarak sunulması o kişiyi 
o kentin bireylerinden, hemşehrilerinden biri saymak anlamına gelen bir onurlandırma 
biçimi.  

 
Yapılara ad da veriliyor. Ürettiğimiz, kullandığımız pek çok ürün var ama pek azını 

kişiselleştiriyor, onlara benzerlerinden ayırt edici bir kişilik kazandırıyoruz. Ama yapılar 
öyle değil. Bir bölümü kendi işleviyle anılıyor, Ankara Valiliği, İstanbul Belediyesi gibi. 
Bir bölümü de yaptıranının adıyla tanınıyor, Süleymaniye, Selimiye gibi. Nedense 
evlere ad verme yaygınlaşmamış ama Türkiye’de apartmanların adı oluyor, öteki 
yapılardan taşıdıkları adlarla ayrılıyorlar.  

 
Kimi zaman bir yapıya önemli bir kişinin adı veriliyor, kimi 

zaman da yapının bir bölümüne, örneğin bir toplantı 
salonuna benzer bir işlem uygulanıyor. Kulle-i Cedide, 
Yenice Hisar, Boğazkesen Hisarı gibi adlarla da anılan 
İstanbul’daki Rumeli Hisarı’nın kuleleri onları yaptıran 
komutanların adlarıyla, Saruca Paşa, Zağanos Paşa, Halil 
Paşa kuleleri olarak anılıyorlar.  

 
Aynı şeyler kent öğeleri olan sokaklar, alanlar, parklar için de geçerli. Doğal olarak 

en küçüğünden en büyüğüne kadar yerleşme birimlerinin de birer adı oluyor. Bütün 
bunların amacı onları benzerlerinden ayırt etmek olduğu kadar onları 
önemsememizden, onlara belli bir kimlik, kişilik, özellik kazandırmak, simgesel 
anlamlar yüklemek isteyişimizden kaynaklanıyor.  



167 
 

 
Köşe taşı örneğinin de belirttiği gibi, yapılar ile iç uzamların köşeleri önem taşıyan 

notktalar olmuş. Bu çeşitli kültürlerde değişik biçimlerde dışa vuruyor. Suat Bergil Türk 
konutlarında aile reisinin oturduğu onur yerinin girişin çapraz karşısında bulunan 
köşede olduğunu, buna “baş köşe” dendiğini anlatıyor. Oda girişinin bulunduğu 
köşenin ise simgesel olarak evin hanımının egemenlik alanı olarak kabul edildiğini, 
ona da “dip köşe” dendiğini söyledikten sonra ikisi arasındaki uzamın günlük yaşam 
ya da konuk ağırlama durumuna göre değişik biçimlerde düzenlendiğini sözlerine 
ekliyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aynı araştırmacı bu olguya başka yapılarda da raslandığını, 

örneğin çeşitli tarikat yapılarınlarında bulunan “sohbet (ya da 
yaran) odası”, “meydan evi” gibi uzamlarda topluluğun önderi 
olan kişilerin benzer bir düzen uyarınca oturduklarını anlatıyor. 
Klasik Osmanlı camilerinde sultanların namaz kılması için 
ayrılmış yer olan hünkar mahfili de bir köşede yer alıyor.  

 
Tıpkı kapılarda olduğu gibi, önemli yapılarda köşelerin 

kulelerle, dışa taşmalarla pekiştirilmesini, onların strüktürel 
önemlerinin yanı sıra bu tür simgesel anlatımlar nedeniyle de 
vurgulanmak istendiğinin belirtisi olarak görmek yanlış olmasa 
gerek. Bunun örneklerinden biri İstanbul’daki Taşkışla.  

 
Dilerseniz bu düşünceyi kent düzenlemesi düzeyine de çıkarabiliriz. Çok eski 

çağlardan beri hükümdar saraylarının kentin ortasında değil, bir kenarında yer 
almakta olduğu görülüyor. Bu kuralın dışında kalan çok az saray var. Bizans sarayları 
surlara bitişik olarak düzenlenmiş. 2. Mehmet (Fatih) İstanbul’u aldıktan sonra 
sarayının kentin ortasında bir yerde yapılmasını istemiş ama kısa bir süre sonra 
bundan vazgeçmiş, bugünkü Topkapı Sarayının olduğu yerin bu amaçla 
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düzenlenmesine geçilmiş. Bugün bile bu adla anılan Eski Sarayın yeri ise daha sonra 
Beyazıt külliyesine verilmiş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarayların kentin bir yanına, özellikle de bir köşesine 
yerleştirilmesinin çeşitli yararlar sağladığı anlaşılıyor. Bunlardan biri 
bu yapıların en az bir yanlarından sur duvarları gibi güçlü bir 
yapıyla korunması. Çoğu kez kent, hatta ülke hazinesinin de 
burada saklandığı düşünülürse bu önemsiz değil. İstanbul 
alındıktan sonra bir yanıyla surlara yaslanan Yedikule adındaki iç 
kalenin yapılma nedenlerinden biri devlet hazinesinin burada 
saklanabileceği düşüncesi. Daha sonra Topkapı Sarayı bu amaçla 
kullanılmış.  

 
Bu düzenlemenin hükümdarların güvenliği açısından da gerekli olduğu anlaşılıyor. 

Kuşatma altındaki bir kent düşer, ya da bir iç ayaklanma başarılı olursa sarayların bu 
konumu hükümdar ailesine gizli bir geçitten kent dışında daha güvenli bir yere 
kaçabilme olanağını veriyor. Bu nedenle kimi araştırmacılar hükümdarların 
düşmanlarından çok kendi halklarından korktuğu yönünde yorumlar bile yapmışlar. 
Gene de böyle bir seçimde simgesel kaygıların ağır bastığını gösteren belirtiler az 
değil – ya da zamanla yukardaki nedenlerle benimsenmiş olan bu uygulama simgesel 
bir önem kazanmış. Mezopotamya kültürlerinden başlayarak aralarında eski Türk 
kentlerinin de bulunduğu pek çok örnek bunu gösteriyor.  

 
İnsanlar kentleri uygarlıkla, uygar olmayla özdeşleştirmişler. 

Bu kavram için kullanılan eski “medeniyet” sözcüğü Suudi 
Arabistan’daki Medine kentinin adından türemiş, Medineli, yani 
kentli olmak anlamına geliyor. Batı dillerinde kullanılan 
“civilization” sözcüğü de Latince “civitas” sözcüğünden türetilmiş, 
o da “Roma vatandaşı, Romalı olmak” anlamını taşıyor. 
Ansiklopedik internet sitesi Wikipedia büyük kentlerin günümüz, 
Gize piramitlerinin eski çağ, Çin seddinin de Uzak Doğu 
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uygarlıklarının simgesi olarak görülebileceğini söylüyor.  
 
Kevin Cappis adlı bir sanatçı var, bilgisayar gibi sayısal (dijital) bir ortamı 

kullanarak yapıtlar üretiyor. Onun yapıtları arasında sıkışık yerleşmiş, çok katlı 
yapılardan oluşan düşsel kent görünümleri var. O bunları “gerçeküstü kentler” diye 
adlandırmış ama bir bölümü oldukça gerçekçi bir izlenim bırakıyor. Bu, “kent” dendiği 
zaman başka insanlarda olduğu gibi sanatçıların gözleri önünde de bunlara benzer 
imgelerin (imajların) belirdiğini gösteriyor.  

 

 
Bizim asker olmayanları anlatmak için kullandığımız “sivil” sözcüğü yukarda 

andığımız sözcükten geliyor. Sivil mimarlık olarak kullanıldığında da devlet eliyle değil 
konut gibi daha çok adı bilinmeyen yapı ustaları tarafından yapılan yapılar anlaşılıyor.  

 
Mimarlık sözcüğünün kökü Arapçadaki “umr” sözcüğü, anlamı da şenlendirme, 

varsıllaştırma, geliştirme, bayındır kılma. Daha sonra yoksullara yiyecek dağıtan aşevi 
anlamını yüklenen imarethane, önceleri bir yerleşme merkezini, burada oturan 
yöneticinin sarayı ile çevresindeki yapıları anlatan bir sözcük olarak kullanılırmış. Bu 
sözcük Ümran gibi özel adlarda, Ümraniye gibi yer adlarında sürüyor. Dilerseniz 
bunları da birer simgesellik örneği olarak düşünebilirsiniz.  
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Benzetme 
 
Mimarlıkta benzetmeler yapmak ilginç bir olgu. Bu aynı zamanda onun simgesel 

yanını daha belirgin bir biçimde ortaya çıkaran bir şey. Yapı sanatındaki benzetmelere 
“analoji” ya da “metafor” dendiği de oluyor. Her ikisi de Eski Yunanca sözcüklere 
dayanarak türetilmiş bu kavramlar temelde birbiri ile bağlantısı olmayan iki nesne ya 
da olgu arasında bir benzetme kurmayı anlatıyor. Birincisi daha çok var olan bir şeyin 
başka bir şeyle karşılaştırılmasını anlatmak için kullanılıyor, örneğin kalbin bir 
pompaya benzetilmesi gibi.  

 
Çağdaş-ertesicilik (post-modernizm) dönemiyle birlikte mimarlık sözlüğüne girmiş 

olan ikinci sözcük ise daha çok her hangi bir şeyin biçimlendirilmesinde başka bir 
şeyden esinlenmeyi anlatmak için kullanılıyor. Araştırmacı Christine Wonoseputro 
çeşitli metafor türlerinin olabileceğine değinmiş. Mimarlık çok yönlü bir olgu 
olduğundan onunla pek çok başka şey arasında benzetmeler kurma olanağı var. 
Bunlar da onun belli bir yönünün daha iyi anlaşılmasını sağlıyorlar.  

 
Benzetmelerin en önemlisi yapıları insan gövdesi, hayvanlar, bitkiler, evren, vb 

gibi varlık ya da nesnelerle özdeşleştirmek. Gürhan Tümer Bir Başka Mimarlık adlı 
yapıtının 112 sayfalık bir bölümünü bunun örneklerine ayırmış. Örneğin Vastu Şastra 
adını taşıyan bir Hint kitabı insan gövdesiyle tapınakların kimi bölümleri arasında bir 
ilişki kuruyormuş. Bir başka yapıt olan Goraska Şataka ise insan gövdesinin dokuz 
sütunlu bir eve benzediğinden söz ediyormuş.  

 
Hint mimarlığının bu tür benzetmeleri sevdiği 

anlaşılıyor. Evler için de kullandığı bir tanesi var. Burada 
kare bir plan içinde dizlerini dışa açmış, ayak tabanlarını da 
birleştirip kendine doğru çekmiş bir insan figürü bulunuyor. 
Bu figür kozmik insan Puruşha'nın kurban edilerek 
yeryüzüne bağlanışını simgelermiş. Her bölümü ayrı bir 
anlam taşıyan bu şemanın en ortasında, içinde yatan insan 
figürünün göbeğinin bulunduğu yerde evin en önemli ve 
gizli bölümü, yani iç avlusu yer alıyor. Bu noktanın tanrı 
Brahma'ya ait olan bölgeyi belirlediği düşünülürmüş.  

 
Hint mimarlığı yalnız evlerde değil öteki yapı türlerinde, hatta 

yerleşmelerde de “mandala” adı verilen dinsel-simgesel şemaları 
kullanıyor. Jan Pieper, Hindu yapım ilkelerini bir araya getiren 
Manasara adlı derlemenin bu tür sekiz yapı ya da yerleşme şeması 
içerdiğinden söz ediyor. Romalı kuramcı Vitruvius’un sözünü edip 
Leonardo da Vinci’nin görüntülediği “Vitruvius Adamı” da Batı 
kültürleri tarafından benimsenen bir simge durumuna gelmiş, altın 
orana dayanan bu çizim evren içindeki dünyayı, onun da içindeki 
insanı anlatıyor.  

 
Günümüzde yapılarla insanlar arasında yapılan benzetmeler daha çok işlevsel 

düzeyde oluyor. Yapıları kaplayan sıva, badana gibi dış kabuklar bir gövdeyi örten 
deriye benzetiliyor. Onları sıcağa soğuğa karşı yalıtan gereçler derinin altındaki yağ 
tabakasını çağrıştırıyor. Yapıların içine su getiren borular damarlara, elektrik 
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donanımı, telefon, televizyon, bilgisayar bağlantıları insanlardaki sinir dizgesine, atık 
suların boşaltılmasını sağlayan sağlık donımları barsaklara, yapıyı ayakta tutan 
taşıyıcı dizge insan iskeletine, kiremitleri saçlara benzetiliyor. Pencerelerin göze 
benzetildiğinden daha önce de söz etmiştik. Günümüzün ilerlemiş teknolojisi ile 
gerçekleştirilen kendi kendine açılıp kapanan kapılar, pencereler, perdeler, yanıp 
sönen ışıklar, hangi katta duracaklarını bilen asansörler, yangın, hırsız uyarıları gibi 
şeyler “akıllı yapılar” deyişinin ortaya çıkmasına yol açmış.  

 
Yapıların işleyiş ve biçimlenişini insan vucudunun işleyiş ve biçimlenişiyle 

karşılaştırmanın pek çok kültürde ilgi çekmiş olduğu anlaşılıyor. Kimi zaman yük 
taşıyıcı öğeler insan biçimde yapılmış. Eski Yunan mimarlığındaki “karyatid”ler bunun 
bir örneği. Vitruvius’a göre Karyalılar (Caria’lılar) Pers savaşları sırasında öteki Yunan 
kentlerini desteklememişler. Savaşı Yunanlıların kazanmasından sonra bu kent ele 
geçirilmiş, erkekleri öldürülmüş, kadınları da köle yapılmış.  

 
Onların onurdan yoksun bu sonunu simgelemek için 

de karyatidler yapılarda yük taşıyıcı öğeler olarak 
kullanılmış. Vitruvius benzer bir öyküyü Pers savaş 
esirlerine benzeyen yontuların yük taşıyan öğeler olarak 
kullanılışını açıklamak için anlattıktan sonra mimarların 
bu tür biçimlerin nedenini açıklayabilmek için iyi tarih 
bilmeleri gerektiğini söylüyor.  

 
Yapılara insan özelliklerinin yakıştırılmasına ve 

onlarda bu özelliklerin uygulanmasına “mimarlıkta 
antropomorfizm” adı veriliyor. Bu sözcük Eski Yunanca 
insan anlamına gelen “anthropos” ile şekil, biçim 
anlamına gelen “morphe” sözcükleriyle oluşturulmuş. L. 
Hellman yapıların “başı ya da şapkası” (çatısı), “ayağı ya 
da pabucu” (temeli) olduğunu söylüyor.   

 
Doğrudan insan biçiminde yapılmış bir yapıya ne derdiniz? 

Çin’in başkenti Beijing’de bulunan Tianzi Oteli böyle bir yapı. 
46,1 m yüksekliğindeki 10 katlı bu yapı üç insan figüründen 
oluşuyor. Bunlar Çin söylencebiliminden (mitolojisinden) 
alınmış, iyi talih, varsıllık ve uzun yaşamı simgeliyorlarmış.  

 
Yapıların taşıyıcı öğelerini, yani kirişlerini, kolonlarını 

kemiklere, onların oluşturduğu dizgeyi de iskelete 
benzetme olanağı var demiştik. Gerçekten de kemiklerin 
yapısıyla kolonların yapısı arasında büyük benzerlikler 
bulunuyor. Kemiklerin de uçları sütun başlık ve 
altlıklarında olduğu gibi genişliyor. Bu bölümlerin içinde 
bulunan süngerimsi doku tıpkı bir uzay kafesi 
andırırcasına boşluklu oluyor.  

 
Kemiklerin yük taşımaya katkısı olmayan orta bölümü boş oluyor, ilik barındırmak 

gibi başka bir işleve hizmet ediyor. Hangi gereç ya da kesit biçimi seçilirse seçilsin, 
kolonların da içini boş yapmak, bu boşluğu sağlık donanımı ya da yağmur oluğu 
geçirmek için kullanmak olası, bu onların taşıyıcı özelliğini azaltmıyor. Böyle bir 
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benzeşme çok doğal, çünkü kemiklerle kolonlar aynı fizik yasaları uyarınca 
çalışıyorlar, tıpkı kamışlarda da olduğu gibi.  

 
Az sayıda da olsa kemik biçimlerinden esinlenen mimarlar var. İspanyol mimarı 

Antonio Gaudi bunlardan biri, yapıtlarını oluştururken yalnızca kemiklerin biçimsel 
özelliklerini kullanmamış, aynı zamanda işliğinde kurduğu deneylerle onların taşıyıcı 
özelliklerini de araştırmış. Böylece organik ya da organımsı (ya da organ benzeri) 
olarak nitelendirilen akımların öncüsü olmuş. Onun yapıtlarından biri olan Casa Batllo 
(Batlo evi) bugün bir müzeye dönüştürülmüş ama yerel halk arasındaki adı “casa del 
ossos”, yani kemikler evi... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırmacı Stephen Gardiner, Le Corbusier’nin yaşamını ve çalışmalarını ele 

aldığı kitabında bu mimarın gençliğinden beri yanında bir resim defteri 
bulundurduğunu, gezip dolaştığı yerlerde gördükleriyle izlenimlerini oraya çizdiğini 
anlatıyor. Daha sonra onlara bakar, kimini de esin kaynağı olarak kullanırmış. 
Hindistan'a gittiğinde de çizimler yapmış, bunların arasında özellikle sokaklarda 
gördüğü inekleri, onların boynuzlarını çizmiş. Daha sonra da biçemselleştirdiği (stilize 
ettiği) boynuz örgesini biçimsel bir öğe olarak yapılarında kullanmış. İnsanlar her gün 
gördükleri bu biçimin yapılara yansıtılmasını beğenmişler. Bilindiği gibi inekler bu 
ülkede kutsal sayılıyor.  
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Le Corbusier’nin bu tür metaforlara ilgi duyduğu, çeşitli biçimleri 
araştırarak gerektiğinde esin kaynağı olarak kullandığı anlaşılıyor. 
Uzun bir süre kulak kıvrımlarından etkilenmiş, resimlerinde, 
yontularında bu organa benzer biçimleri işlemiş. S. Gardiner onun 
bu örgeyi Cezayir için hazırladığı planda da kullandığını anlattıktan 
sonra, bu tasarıma bakıldığı zaman onun bir resim mi, yontu mu, 
mimarlık ya da kent düzenleme çalışması mı olduğunu söylemenin 
zor olduğunu sözlerine ekliyor. Bu mimarın deniz kabukları, büyük 
çakıl taşları gibi başka nesnelerden etkilenip onları kullandığı 
biliniyor. Çeşitli kültürlerde bulunan ve onun barış simgesi güvercine 
benzettiği “açık el” örgesi de öyle.  

 
Öteki sanatlar tarafından da kullanılan benzetmelerin mimarlıkta çeşitli 

örneklerine, bunların da oldukça renkli betimlemelerine raslanıyor. Yapıyı ağaca 
benzetme, ağaçlarla özdeşleştirme en sevilenlerden biri, çünkü onun kökleri 
anımsatan bir temeli, sütunlara benzeyen gövdesi, dalları çağrıştıran konsol çıkmaları 
oluyor. Üstündeki süslemeleri yaprak ve çiçeklerle karşılaştırmak, yararcı işlevlerini 
anlatırken gölge veren bir ağaç gibi koruma sağladığını söylemek olası. Kent 
sokaklarının oluşturduğu dokuyu ağaç dallarına, yapralardaki damarlara benzetenler 
de oluyor. 

 
İngiliz mimarı Christopher Wren’in sütunların nereden 

geldiğine ilişkin bir açıklaması varmış. Ona göre ilkel 
insanlar ormanlarda yaşarlar ve ağaçlara taparlarmış. Bu 
da daha sonra sütunların yapılarda kullanılmasına 
götürmüş. Louis Sullivan’ın bir yapıyı ağaca benzettiği 
biliniyor. Onun öğrencisi olan Frank Lloyd Wright da öyle 
yapıyor, ama ustasından farklı olarak biçimsel bir 
benzetme yerine ağacı ağaç yapan koşulların düşünülmesi 
gerektiğini söylüyor, tasarımlarda böyle bir yaklaşımın uygulanmasını istiyor.  

 
Eski Girit ve Yunan kültürlerinde olduğu gibi, pek çok kültür yapı öğelerinde 

kullandıkları gereçlerin üstünü göz alıcı renklerle boyamışlar. Eski Mısır ve İran 
kültürlerinde de böyle olduğu anlaşılıyor. Bu gözle bakınca bu yapılarda kullanılan 
kolonları ağaçlara benzetmemek elde değil.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

Hayvanlarla ilgili benzetmeler olduğu gibi bir de “zoomorfizm” (yani hayvansı 
biçimcilik) var. Bu öteki canlılarda görülen strüktür ve biçim özelliklerini yapıya 
aktarma çabalarına verilen bir ad. Bu tür akımlara bağlı tasarımcılar yapılarında 
doğada gözlenen kabuk, eklem, kanat gibi olguları abartarak kullanıyorlar. Kimi 
zaman da gerçekten bir deniz kabuğuna ya da insanın üstüne yürüyormuş gibi 
gözüken dev bir böceğe benzer yapılar oluşturuyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemiklerle kolonların strüktür açısından benzeştikleri gibi doğadaki bitkisel ve 

hayvansal kabuklar ile donatılı betondan yapılan kabuk taşıyıcılar ve dalgalı plaklar da 
benzeşiyorlar. Hepsi görece ince oluyor, çünkü üstlerine gelen yükleri eşit olarak tüm 
yüzeylerine yayabiliyorlar. Dalgalı yapılmaları, kenarlarının güçlendirilmesi onların 
direncini daha da arttırıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
Uygulamacılığının yanı sıra dil konularına da ilgi duyan mimar Firuzan Baytop 

Mimarlık ve İnşaat Deyimlerinde Hayvanlar adlı küçük ama sevimli yapıtında, 
“..İnsanlar yeni bir aygıt buldukları, yeni bir kavram ya da yöntem geliştirdiklerinde 
bunlara genellikle çevrelerinden, özellikle de hayvanlardan 
esinlenerek isimler takmışlardır..”, diyor. Bunun mimarlıkta da 
geçerli olduğunu anımsattıktan sonra yitip gitmekte olan bu tür 
sözcük ve tamlamaları karşılıklarıyla birlikte veriyor. Saydıkları 
arasında “kargaburun”, “balıksırtı”, “kırlangıçkuyruğu (geçme)”, 
“kirpikorniş (ya da saçak)”, “filayağı”, “horozkuyruğu”, 
“kedimerdiveni”, “sıçandişi”, “eşek sırtı çatı”, gibi pek çok örnek 
var. Bunlara özellikle cami gibi büyük yapılarda kullanılan ve 
yapının oranlarına uygun olarak yapılmış, ama ancak törensel 
günlerde kullanılan büyük bir kapı kanadı üstünde günlük 
kullanım amaçlı daha küçük bir kanadın bulunmasını anlatan 
“analı-kuzulu kapı” deyişi de eklenebilir.  

 
Hayvanlarla ilgili benzetmeler kimi zaman bir yapının olduğu gibi bir hayvanı 

anımsatacak türde biçimlendirilmesi gibi uç noktalara varabiliyor. Bir yapıya başka bir 
canlının görüntüsünü verme düşüncesinin değişik kültürlerde örneklerine raslamak 
olası. Bir 18. yy Fransız mimarı olan Charles-François Ribart fil biçiminde bir yapı 
tasarlamış. Tayland’ın başkenti Bangkok’da da bu hayvanın biçemselleştirilmiş (stilize 
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edilmiş) bir örneğini mimarlığa uyarlayan bir yapı bulunuyor. ABD’de New Jersey’deki 
Margate kentinde yer alan Lucy’de olduğu gibi, bu tür yapılar daha çok özel bir 
çekicilik oluşturmak ya da tecimsel (ticari) bir etki yaratmak amacıyla kuruluyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsrail’in Caesarea kentinde 

yapılmış bir çocuk yuvası var, 
Knafo+Klimor mimarlık ortaklığı 
tarafından gerçekleştirilmiş olan 
bu yapıda da fil örgesi 
kullanılmış. Onun buradaki 
amacı ise çocuklar için 
tasarlanmış yapıya eğlenceli bir 
kimlik kazandırmak. Adı da “Üç 
fil çocuk yuvası”.  

 
Finlandiyalı mimar Alvar Aalto’nun kimi yapıtlarıyla bu mimarın daha sonra 

tasarladığı cam vazolar arasındaki benzerliği görmemek olanaksız. Onların bu ülkede 
bulunan çok sayıdaki göllerden esinlenerek oluşturulduğu düşünülüyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimi özelliklerinden dolayı mimarlıkla dil arasında da bir benzerlik kurmak olası. 

Her ikisi de belli bir şey anlatıyor, belli bir ileti vermek amacıyla kullanılıyorlar. Yapı 
gereçlerinden, öğe ve bileşenlerinden oluşan mimarlık gibi dil de ses, seslem (hece), 
sözcük gibi küçük birimlerden oluşuyor, bunlar yalnız başlarına çok bir anlam 
taşımıyorlar ama bir bütün oluşturacak biçimde bir araya getirildiklerinde anlamlı bir 
ileti oluşturabiliyorlar. Onların bir araya getirilişi de gelişi güzel olmuyor, dil bilgisi ya 
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da gramer adı verilen, kendi içinde tutarlı bir mantığı olan kurallara uygun olarak 
yapılıyor. Polonya kökenli ABD’li Daniel Libeskind “..Mimarlık bir dildir..”, diyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Mimarlıkla giysiler arasında benzetme 

kurmak da olası. İnsanların öteki canlılar 
gibi kabukları, tüyleri yok, giysileri 
derilerinin bir uzantısı olarak onları 
olumsuz dış etkilere karşı koruyor. 
Yapıları da giysilerin bir uzantısı gibi 
görme olanağı var. Bu benzetmeyi 
konumuz açısından da yapabiliyoruz. 
Nasıl giysiler duygu ve düşünceleri dışa 
vurabiliyorsa, yapılar da benzer bir 
biçimde bunu yapıyorlar.  

 
Çağdaş dönemlere gelinceye kadar hemen bütün kültürlerde giysiler renkleriyle, 

biçimleriyle insanların toplum içindeki konumunu belirtecek bir biçimde 
düzenlenmişler. Bu tür katı ayrımlar günümüzde geçerliliğini yitirmiş, neredeyse kadın 
ile erkek giysileri arasındaki ayrımlar bile ortadan kalkmak üzere. Yapılar da benzer 
bir biçimde belli bir işlevi anlatmak, belli bir toplumsal konumu vurgulamak amacıyla 
kullanılmış. Bugün bu tür simgesel anlatımlar giderek azalıyor.  

 
Geleneksel giysiler arasında özellikle başlıklar önem taşımış. Çoğu kez amaçları 

insanları daha büyükmüş gibi göstermek, gerektiğinde korku salmak. Yeniçerilerin 
börkleri, Vikinglerin boynuzlu miğferleri, kızılderililerin tüylü başlıkları bunun örnekleri 
arasında. Geleneksel mimarlıkta da kubbe gibi bir örtü bir yapının iç uzamını 
sınırladığı zaman ona uygun bir büyüklük ve yükseklikte yapılıyor.  O yapının dış 
görünüşünün daha güçlü olması istediğinde ise çift çeperli olarak düzenleniyor, hatta 
içe kubbe, yani küresel biçimdeyken dışı koni ya da çogen tabanlı bir piramit gibi 
olabiliyor. Yapının içiyle dışı arasında bir uyum olmayışı, iki örtü arasında hiç işe 
yaramayan bir boşluğun kalması kimseyi rahatsız etmiyor. Bu yaklaşıma pek çok 
çeşitli kültürde raslamak olası.  

 
Giysiler de tıpkı yapılar gibi kendi ilksel işlevlerinin ötesinde biçimlendirilip 

süsleniyorlar. Onlar da bakım ve onarım gerektiriyor, kimi zaman güncelliklerini 
yitiriyorlar. Terziliği mimarlık uğraşına benzetmek olası, her ikisinde de bir müşteri 
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oluyor, istek ve gereksinmelerini belirtiyor, terziler de bunlara göre uygun bir ürün 
tasarlayıp gerçekleştirmeye çalışıyorlar.  

 
Giysilerde olduğu mimarlıkta da modalara, yani kısa süreli güncel eğilimlere ve 

bunların birden bire yayılıp kullanılmasına raslanıyor. Başkalarından geri kalmamak, 
gelişmelere ayak uydurabilmek düşünceleri pek çok başka şeyi etkilediği gibi mimarlık 
ürünlerini de etkiliyor. Doğal olarak mimarlıktaki moda giysilerdeki gibi bir mevsimden 
ötekine gibi kısa süreli olmuyor, mimarlığın doğasına bağlı olarak daha yavaş 
gelişiyor. Belli bir zaman süresini kapsayıp değişik dönemlerde uygulandıkları zaman 
ise biçemlerden (stillerden, üsluplardan) söz ediyoruz.  

 
Cinsellik, bütün canlılarda olduğu gibi, insanların 

yaşamında da önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle yapı 
gereçlerinin, mimarlık öğe ve bileşenlerinin erkek ve kadınsı 
özelliklerle özdeşleştirilmesi çok doğal. Ayrıntılar, yapılar, 
hatta bütün bir kent bile bu tür benzetme ve 
karşılaştırmaların konusu olabiliyor. Vitruvius, Dor biçemi 
sütunları bir güçlü bir erkeğe, İon biçemindekileri de narin 
bir kadına benzetmiş. Bruno Zevi de Claude Bradgon’nun 
yapıları kadınsı ve erkeksi yakıştırmalara göre 
kümelendirdiğini anlatıyor.  

 
Paul-Alan Johnson “..18. yy’da Jacques-François Blondel öğrencilerini çeşitli yapı 

türleri için uygun anlatımlar bulmaya ve geleneksel klasik mimarlıkta yapıldığı gibi 
bunların bir listesini hazırlamaya özendirirdi. Bu anlatımların arasında ‘erkeksi ve 
güçlü’, ‘hafif, kibar ve kırılgan’, ‘kırsal, köylü gibi’, ’saf’, ‘kadınsı’, ‘gizemli’ gibi 
tanımlamalar bulunurdu ve bunlar eleştirel bir mimarlık dilinin temel ilkelerini 
oluştururlardı..”, diye yazıyor.   

 
Genellikle kule benzeri biçimler erkek üreme organıyla karşılaştırılıyor, buna 

karşılık mağra benzeri olanlar da kadın rahmi ile, yani sararak koruyan ve yaşam 
veren bir organla özdeşleştiriliyor.  

 
Hindu tapınaklarında bir kubbe ile örtülü olan kutsal uzam ise 

doğrudan bu adı taşıyor: “Garbhagrah” rahim odası demek, 
dişiliği, anneliği simgeliyor. Bu tapınakların üstünde yer alan 
tekerlek kabartmaları da onların güneş tanrısının arabaları 
olduğunu anlatıyor. Tekerlek Hint kültüründe var oluşun sonsuz 
döngüsünü ve Buda yasalarını simgeliyor.  

 
Kimi yapım ayrıntıları, özellikle de bağlantılar, iç içe geçen ve biri bir girinti öteki 

de bir çıkıntı yapan iki parçadan oluşuyor, lamba-zıvana, cıvata-somun gibi. Bunlar da 
erkek ve kadın cinsel organlarını çağrıştırıyorlar, yapı işçilerinin argosunda da öyle 
adlandırılıyorlar. Başka bir ilginç benzetmeye de kemerlerde raslanıyor. Bunların tek 
kilit taşıyla oluşturulanları erkek, ortasında düşey bir derz bulunan iki kilit taşıyla 
oluşturulanları dişi kemer olarak adlandırılıyor.  
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Bu tür yakıştırmaların günümüzde de sürdüğü 

görülüyor. Jackie Craven bir dizi yapı görüntüsü vererek 
izleyicilerinden bunları kadın, erkek, karışık, yansız 
biçiminde nitelemelerini istemiş. Onlardan gelen yanıtlardan 
sonra da açıklamalar yapıyor: Gödelen gibi düşey çizgileri 
egemen olan yapılar genellikle erkek olarak nitelendirilmiş. 
Ama bunun için yapının ille de çok yüksek olması 
gerekmiyor. I. M. Pei tarafından tasarlanmış olan  Cornell 
Üniversitesi Herbert F. Johnson Sanat Müzesi örneğinde 
olduğu gibi kalın ayaklar üstünde duran, köşeli yapılara da 
erkeksi özellikler yakıştırılabiliyor.  

 
Buna karşılık yuvarlak çizgilere sahip olan yapılar genellikle 

kadın olarak nitelendirilmiş. Benzetmeler bu kadarla kalmıyor, 
hem erkeksi hem de kadınsı özellikler taşıyan yapılar da çift 
cinsiyetli anlamına gelen “androjen” yapılar olarak 
adlandırılmış, örnek olarak da Taç Mahal gösterilmiş. Bu 
benzetmelere katılıp katılmama özgürlüğümüz var doğal 

olarak. Ama örneklerin gösterdiği gibi, kimi yapıların kadınsı, kimilerinin de erkeksi bir 
duyum verebileceğini, öyle ya da böyle bir izlenim uyandırabileceğini düşünmek 
olanağı var.  

 
Sonuçta günümüzde kadın mimarlar da var. Bu satırların yazarı “Işıl Ay Sendromu 

– Yapılar ille de cinsiyetsiz mi olmalı” başlıklı bir yazısında kadın olsun erkek olsun 
mimarlık öğrencilerinin hepsinin aynı tasarım ilkeleri doğrultusunda projeler ürettiğine 
değindikten sonra aralarında bir ayrım olmamalı mı, sorusunu ortaya atmıştı. Endüstri 
tasarımcıları bu konuları biliyor, ürünlerini cinsel çekiciliklerine göre kadınları ya da 
erkekleri düşünerek biçimlendirmekten çekinmiyorlar.  

 
Bu denemenin çeşitli yerlerinde yapıların, öğe ve bileşenlerinin başka şeylere 

benzetildiğinden söz ettik, yuvarlak pencerelerin göze, kemer ya da kubbelerin aşama 
sırası gözeten bir toplum yapısına benzetilmesi, donatılı beton taşıyıcıların egemen 
güçlerin kendini göstermeden toplumları etkilemesi türünden örnekleri bir kez daha 
anımsatalım. Beijing’deki Çin Ulusal Stadyumu yeryüzündeki en büyük çelik yapı. 
İnsanlar onu bir kuş yuvasına benzetmişler. Norman Foster tarafından yapılan bir 
gökdelene de Londralılar tarafından “hıyar”, hatta “erotik hıyar” takma adı 
yakıştırılmış.  
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19. yüzyılın ikinci yarısında endüstrileşmiş ülkelerin kentlerinde nüfus artışından 

yarar sağlamayı amaçlayan açıkgözler niteliksiz katevleri üretmeye başlamışlar. 
Bunların ABD’de, özellikle de New York’da yapılan bir türü, planları bu spor aygıtına 
benzediği için, “dumbbell tenement”, yani halter kiraevleri olarak adlandırılıyor. İçinde 
yoksul insanların koğuşlardaymış gibi yaşadığı bu tür katevlerine Almanya’da “kiralık 
kışlalar” denmiş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Son dönem örnekleri arasında Prag’daki bir sigorta şirkeninin işyeri olan bir yapı 

bulunuyor. Hırvat kökenli Çek mimar Vlado Milunic ile Kanada’lı mimar Frank Gehry 
tarafından yapılan yapı önce “Rasin” olarak adlandırılmış ama kısa bir süre sonra ona 
“Danseden yapı”, “Fred ile Ginger” takma adları yakıştırılmış. Bunun nedeni yapının 
dans eden bir çifte benzemesi, bu nedenle de müzikal filimlerdeki dans sahneleriyle 
ünlü Fred Astaire ile Ginger Roger adlı Amerikalı oyuncuların adlarıyla anılıyor. Ona 
“Sarhoş bina” dendiği de oluyor. Gehry’nin bu tür biçimlendirmelere duyduğu ilgi onun 
Boston’daki bir akademik merkez olan Ray ve Maria Stata Center adlı yapısında da 
gözleniyor.  
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Hindistan’ın Delhi kentinde açılışı 1986’da yapılmış olan ülkenin en büyük Bahai 
dua evi bulunuyor. Açılmakta olan bir çiçek tomurcuğunu anımsatan biçimi ona “Lotus 
Tapınağı” adının verilmesine yol açmış. Yapının İranlı olan mimarı Fariborz Sahba şu 
sırada Kanada’da yaşıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doğrudan mimarlığı konu alan benzetme ve yakıştırmalar da var doğal olarak. Tim 

McGinty mimarların yarattığı bu tür özgün anlatımlara değinirken Charles Moore’un 
“geod-benzeri” sözcüğünü kullanmaktan hoşlandığından söz ediyor, bu mimar “..bir 
dokunun içine yerleşik patolojik boşluk..” anlamına gelen geod sözüğünü kullanarak 
yapının içi ile dışının farklı imgeler verebileceğini dile getirmek istermiş.  

 
İtalyan mimarı Gio Ponti de kitabında benzer deyişler kullanmış. Örneğin, bu 

denemenin başında da söylediğimiz gibi, “..mimarlık bir kristaldir..” demiş. Bunu 
“..Dikilitaşlar bir bilmecedir..”, “..Çeşme bir sestir..”, “..Oda bir dünyadır..”, “..Kapı bir 
çağrıdır..”, “..Kolonatlar bir korodur..”, “..Ev bir düştür..”, gibi başkaları izliyor. Charles 
Jencks’in “..kozmogenik mimarlık..”tan söz eden kitabının adı Architecture of the 
Jumping Universe, yani “Sıçrayan evrenin mimarlığı”. Hülya ile Ferhan Yürekli de bir 
yapıtlarına Mimarlık – Bir Entellektüel Enerji Alanı adını vermişler.  

 
Alman mimar Bruno Taut 1. Dünya Savaşından sonra uğraşdaşları arasında 

“ütopik mektuplar” adıyla anılan bir dizi yazışma başlatmış. Bunlarda hem o hem de 
öteki mimar ve sanatçılar geleceğe ilişkin tasarımlar üretmişler. Bruno Taut kendi 
tasarımlarını “Alpine Architektur”, yani Alp mimarlığı olarak adlandırmış. Tasarımları 
dağlarının tepesinde yer alacakmış gibi gözüken ve ışıl ışıl pırıldayan yapılardan 
oluşuyor. Gene aynı mimarın kentlere ilişkin tasarımları var, bunlarda kentin ortasında 
kültür merkezi işlevli büyük yapılar öngörüyor. Onları da “Stadtkrone”, yani kent tacı 
diye nitelendirmiş. Çağdaş mimar Daniel Libeskind ise Honkong Üniversitesi Yaratıcı 
Medya Merkezi için hazırladığı tasarımını “..kendine özgü biçimde kristalleşmiş bir 
yapı..” olarak tanımlamış. 
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Bu satırların yazarı bir denemesinde mimarlığı kör, topal, çolak, zincire bağlı bir 
insana benzetmiş, onu sırtındaki kambura bir bıçak saplanmış olarak betimlemişti. Bu 
kişi, yani mimarlık, genç bir insana bütün bu sakatlıklarının kendi işlerine dışardan 
karışanlardan kaynaklandığını, eğer onu serbest bıraksalar bunların hepsinin düzelip 
iyileşeceğini, kendisinin de çok daha güzel ve başarılı yapıtlar ortaya koyabileceğini 
anlatıyordu. Gene aynı yazar başka bir yazısında beş yıldızlı otel gibi yüksek yapıları 
şaha kalkmış atlara, kentlerin çevresindeki gecekonduları birbirlerine sokulan şaşkın 
ördeklere benzetmişti. İstanbul surlarını konu alan yazısının başlığını da, bu yapıların 
ötekilerle karşılaştırıldığında ne kadar eski olduğunu belirtmek ister biçimde, “İstanbul 
Dinosurları” olarak seçmişti. Bu çalışmanın başında da mimarlığı çok yüzlü bir 
pırlantaya benzetiyor.  

 
Başta geometrik şekillere simgesel anlamlar yüklediğini 

anlatmıştık. Kare, dikdörgen, küp ya da dikdörtgenler prizması 
gibi şekiller doğrulukla, düzgünlükle özdeşleştirmiş, giderek 
adil oluşun, adaletin simgesi sayılmışlar. İÖ 500 dolaylarında 
Konfüçyüs kimi etkinliklerin “kareliğinden” söz ediyor. 
Aristoteles de İÖ 350 dolaylarında "kare davranış biçimini" 
doğruluk, dürüstlük ile özdeşleştirmiş. Karenin bu simgesel 
anlamını o zamandan bu yana koruduğu görülüyor. Taş gibi 
düzgün yontulması gereken yapı gereçlerinin de benzer 
anlamlarla yüklendiği oluyor. Arthur C. Clarke’ın romanına 
dayanarak Stanley Kubrick tarafından yönetilen 2001 A Space 
Odysee (2001 bir uzay macerası) adlı filimde de yetkin bir dikdörtgenler prizmasından 
oluşan bir monolit, yani tek bloktan oluşan bir taş, uzayın başka bir yerinde olduğu 
anlaşılan bir kültürü simgelemek amacıyla kullanılmış.  

 
Bir yapay çevre düzenlemesi etkinliği olan mimarlığın simgesel önemi onunla ilgili 

oyunlara, oyuncaklara da yansımış. Küçük yapı taşlarından oluşan oyuncaklarla 
yapılar kurmak bütün çocukların sevdiği oyunların arasında. Bebek evleri Eski 
Mısırlılar zamanından beri sevilirliğini yitirmemiş. Endüstrileşmenin gelişmesinden bu 
yana yapım etkinliklerine dayanan oyuncaklar hem çeşitlenmiş, hem de ucuzlamış. 
Aralarında Meccano, Lego gibi yeryüzünün en uzak köşelerine kadar gidebilmiş 
olanları var.  

 
Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Santiago Calatrava gibi kimi ünlü mimarların 

çocukluklarında bu tür oyuncaklarla oynadıkları, bunun onların yapı sanatı uğraşına 
ilgi duymalarına neden olduğu biliniyor. Bruno Taut yapı taşları renkli camlardan 
oluşan böyle bir oyuncak tasarlamış. Gene bir Alman mimar olan Hermann Finsterlin 
ise, 1921-1922 yıllarında geometrik şekiller kullanarak “Das Stilspiel” (Biçem oyunu) 
adlı bir oyuncak yapmış.  
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Amatör modelciler bu ve benzeri oyuncaklarla ünlü yapıların maketlerini 
kuruyorlar. Doğal olarak maket yapımında karton, kibrit çöpü, iskambil kağıdı gibi 
çeşitli gereçler kullanılıyor. Japon kağıt kesme ve katlama sanatları olan krigami ile 
orgiami de bunların arasında. Günümüzde yapım etkinliklerinin, kent düzenlemelerinin 
bezetimine (simulasyonuna) dayanan bilgisayar oyunları çoktan onların arasına katıldı 
bile. En tanınanlarından biri Simcity adını taşıyor. Lego’nun da “Digital designer” 
(Sayısal tasarımcı) adlı üç boyutlu bir bilgisayar yazılımı var.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maketlerden söz etmişken eğlence parklarında yer alanları da anımsatalım. Bu tür 

parkların en eskisi İngiltere’de Londra yakınlarındaki 
Beaconsfield kasabasında bulunan Beconscot. Roland 
Callingham tarafından özel bir eğlence uğraşı olarak 1920’li 
yılların ortasında kurulmaya başlanan bu park 1929’da 
ziyaretçilere açılmış. Hollanda’da 1952’de kurulan Madurodam 
ise en ünlülerinden biri. Kurma girişimi Bayan B. Boon van der 
Starp ile Bay ve Bayan J. M. L. Maduro tarafından başlatılan bu 
park mimar S. J. Bouma tarafından tasarlanmış. İçinde 
Hollanda’da bulunan önemli yapıların 1/25 ölçekli maketleri yer 
alıyor.  

 
Bu tür parkların Türkiye’deki tek örneği İstanbul’da bulunan “Minyatürk” adlı park. 

Burada geniş bir bahçe içinde çeşitli dönemlere ait önemli yapıların ölçekli maketleri 
yer alıyor ve genç yaşlı pek çok ziyaretçinin ilgisini çekiyor. 1968’de “Legoland” (Lego 
ülkesi) adını taşıyan bir park da Danimarka’nın Billund kasabasında açılmış. Bugün 
onun dışında ABD’de California’da, Almanya’da Günzburg’da, İngiltere’de Windsor’da 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:26_01_01.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:26_01_01.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:26_01_01.jpg
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Legoland eğlence parkları var, içlerinde Lego yapı taşlarıyla kurulmuş minyatür 
yapılar bütün ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.  

 

 
Mimarlık yapıtlarıyla başka nesneler arasında görsel ilişki kurmanın bir başka 

görüntüsü de bu yapıları ya da onlarda uygulanan tasarım ilkelerini alaya almayı 
amaçlayan karikatür ya da fotomontaj gibi çalışmalarda görülüyor. Alman düşünürü  
Friedrich Nietzsche, “..Karikatür sanatın başlangıcıdır. Bir şeyi imlerle belirtmek hoşa 
gider. Eğer bu anlatım alay etmeye ve güldürmeye yönelikse daha da çok hoşa gider.   
Her hangi bir şeye gülmek yüksek bir ruhsal yaşamın belirtisidir..”, diyor. Mimarlık da 
bunun dışında kalmıyor doğal olarak.  

 
Bu tür yaratıların biri Le Corbusier’nin ünlü Ronchamp Şapelinin çağrıştırdığı 

nesneleri anlatıyor. Bir başkası Jorn Utzon’un Sydney Operasını birbiri üstüne binen 
kaplumbağlara benzetmiş. Gene bu yapıyla ilgili bir karikatür onun çizgilerinin bir 
köpekbalığının yüzgecine benzediğini anıştırıyor (ima ediyor). 1920’li yıllarda o 
dönemin önde gelen çağdaş mimarlarının tasarımlarıyla katıldığı Almanya’daki 
Weissenhof örnek konut yerleşmesi de bundan payını alan örneklerden biri. O 
dönemde yalınlığı yapıları renk kullanmadan yalnız beyaz yaparak oluşturmaya 
yönelik eğilim, bu yerleşmenin sanki bir Akdeniz ülkesinde yer alıyormuş gibi 
gösterilmesine yol açmış. Le Corbusier’nin donatılı beton iskelet strüktürlü Dom-ino 
evi ise geleneksel bir ev düşlüyor... 
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Karikatürü Türk sanatçıları da başarıyla kullanıyorlar. Semih Balcıoğlu’nun Güle 

Güle İstanbul adlı albümü tümüyle çağdaş yaşam ile geleneksel çevreler arasındaki 
çelişkilere dayanıyor. Mimar olan Tan Oral ile Behiç Ak’ın da bu konuda karikatürleri 
var. Öteki karikatür sanatçılarının da mimarlık ile kent düzenlemelerini konu alan 
başarılı yapıtlarına raslanıyor.  
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Ama bu alandaki en güçlü ad Louis Hellman olsa gerek. Kendisi de mimar olan bu 
İngiliz sanatçısı mimarlığından çok onu konu alan karikatürleriyle ün kazanmış. Gerek 
uğraş dergilerinde, gerekse kendi hazırladığı kitaplarda yayınlanan karikatürleri yalnız 
benzetmeye dayanan bir gülmeceye dayanmıyor, aynı zamanda mimarlığa da 
eleştirel bir gözle bakılmasını sağlıyor.  

 
Hellman bir yarışma için hazırladığı karikatürlerinde aynı çizim içine hem ünlü 

mimarların portre karikatürlerini hem de onların tanınmış yapıtlarının 
biçemselleştirilmiş plan ya da görünüşlerini yerleştirmiş, böylece bir yapının olduğu 
kadar onun mimarının da bir karikatürünü ortaya çıkarmış. Bu çizimlerini Archi-tetes, 
The ID in the Grid (Archi-tetes, griddeki kimlik) başlıklı bir kitapta toplamış. Benzer 
biçimde İngiltere kraliçesi, başbakanı, o zamanki ABD başkanı gibi kimi ünlü kişiler 
için hazırladığı düşsel ev tasarımları var, bunlar çeşitli mimarlık öğelerini kullanarak o 
kişilerin portre karikatürlerini oluşturuyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir başka ilginç yapıtı ise Architecture for Beginners (Yeni başlayanlar için 

mimarlık) adlı kitabı. Kendi hazırladığı çarpıcı çizim ve yapıştırma resimlerle 
(kolajlarla) görsel olarak desteklediği bu çalışmasında mimarlık tarihini değişik bir 
bakış açısıyla ele alıyor, yapı sanatının eleştirel bir dökümünü yapıyor. Mimar 
François Blanciak 2008’de yayınladığı kitabında 1001 tane “yeri ve işlevi belli 
olmayan” yapı çizimi vererek yapı sanatını alaya alıyor. Dave Trautrimas adlı 
Kanadalı bir sanatçının da günlük nesneleri bir araya getirerek oluşturduğu yapılara 
benzer yapıştırma resimleri (fotomontajları) var.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlık, dolayısıyla da onun simgesel anlatım özellikleri, başka yaratı alanları 

tarafından da kullanılıyor. Yapıları konu alan, onları kendi anlatmak istediklerine katan 
sanatlardan biri resim. Tiyatro da oyunları genellikle bir yapay fiziksel ortam içine 
yerleştiriyor. Ama yapılaşmış çevreyi en etkili biçimde kullanan yaratı alanı sinema 
olsa gerek. Bunun çarpıcı örneklerinden biri Fritz Lang tarafından yönetilen 1927 
yapımı Metropolis. Belli olmayan bir gelecekte geçen filim, anamalcı (kapitalist) bir 
toplumda işçiler ile işverenler arasında yaşanan bunalımı konu alıyor. Filime adını 
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veren büyük kent ile içindeki görüntüleri de konusundaki ağır baskıcı havayı 
yansıtmakta başarıyla kullanılmış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filimdeki görüntüler aynı yıllarda geleceğe ilişkin düşsel tasarımlar üreten 

mimarların yapıtlarıyla da uyum içinde. ABD’li Hugh Ferris ile SSCB’li Yakov Çernikov 
giderek büyüyüp yükselen gökdelenlerin kentlere egemen olacağını  gösteren 
ürkütücü çizimler hazırlamışlar. Bunlar baskıcı yönetimlerin elinde geleceğin hiç de 
düşünüldüğü gibi parıltılı olmayabileceğini anlatmak için mimarlığın simgesel dilini 
kullanıyorlar.  

 
En önemli özellikleri resmi yapılmış olan yapısal ortamların insan ölçeğini hiçe 

saymaları, insanların aralarında, içlerinde yitip gideceği yapılardan oluşmaları. 
Ferris’in yapıtları daha ilerde Yarasa Adam (Batman) filimlerinin içinde geçtiği Gotham 
City adlı kente esin kaynağı olmuş. Konusu alternatif bir 1939 yılında geçen 2004 
yapımı Sky Captain and the World of Tomorrow (Sky Captain ve Yarının Dünyası) adlı 
bilimkurgu filiminin de bu çizimlerden etkilenen sahneleri varmış.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinemadan örnekler bunlarla sınırlı kalmıyor doğal olarak. Yakın dönemlerdeki 

örnekleden biri The Lord of the Rings (Yüzüklerin efendisi) adlı üçleme. Burada 
büyücüler çok yüksek kulelerde oturup egemenliklerini sürdürmeye çalışıyorlar. Hatta 
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dizinin ikinci filminin adı The Two Towers, yani iki kule. Onlara karşılık Hobbit adlı 
insan benzeri küçük yaratıklar gösterişsiz, hatta toprağın altında kaldığı için 
gözükmeyen evlerde oturuyorlar. Snow White and the Seven Dwarfs (Pamuk Prenses 
ve Yedi Cüceler) adlı filimde de kötü kalpli kraliçe neredeyse ulaşılamaz bir tepe 
üstündeki şatoda otururken yedi cücelerin olabildiğince alçakgönüllü bir kulübeleri var. 
Bunlar sinemanın mimarlığa özgü simgesel anlatımları kullanmasının örnekleri. Türk 
gölge tiyatrosu olan Karagöz’de de Karagöz’ün evi cumbalı olarak gösteriliyor.  

 

 
 Neyse ki, Amerika’da Empire State, Rusya’da Moskova Devlet Üniversitesi gibi 

yapılar çok sayıda değil de yukada anılan mimarların geleceğe ilişkin kestirimleri kağıt 
üstünde kalmış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynaklar Hugh Ferris’in tasarımlarının çağındaki mimarları etkilemiş olduğunu 

belirtiyorlar. Bunun en iyi örneklerinden biri Frank Lloyd Wright tarafından tasarlanan 
Johnson Wax şirketinin merkezi. Wright’ın burada kullandığı ve kendisinin “lily pad” 
(su zambağı destesi) olarak adlandırdığı mantar kolonlar Ferris’in bir tasarımıyla 
neredeyse birebir örtüşüyor. Bu tür kolonlar o dönemde Amerika’daki yapı 
yönetmeliklerine uygun olmadığı için yapımlarına ancak kurulan örnek kolonlar 
üstünde yükleme deneyleri yapıldıktan sonra izin verilmiş.  
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Kuveyt’deki su kulelerini görenler de onları pijama giymiş  mantarlara 
benzetiyorlar. İğne dilli gözlemciler ilk tasarlandıkları gibi “çıplak” beton olarak 
bırakılsalarmış daha iyi olacakmış, diyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlığı başka bir şeye benzetmenin değişik bir örneği de yenileştirilmesi 

(restorasyonu) yapılan iki yapıda gözleniyor. Bunlardan biri ABD’nin Missouri 
eyaletindeki Kansas kent kütüphanesi. Bu yapının yola bakan garajının yüzü sanki 
orada büyük kitaplar varmış gibi düzenlenmiş. İkinci yapı ise İngiltere’nin Cardiff 
kentinde bulunan bir kütüphane. Burada yapım işleri sürerken yapı geçici bir kılıf içine 
alınmış, onun üstüne de sanki orada kitaplar duruyormuş gibi bir görüntü getirilmiş. 
Eleştirmenler bu yapıya da “..ayol, bu kılıf yapının gerçek yüzünden daha iyi, keşke 
hep öyle kalsa..”, diye takılıyorlarmış.  
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Gemiler 
 
Endüstri çağında makinalar ve ulaşım araçları da yukarki benzetmelere eklenmiş, 

örneğin yapıların gemilere benzetilmesine raslanıyor. Bu yeryüzünün çeşitli yerlerinde 
denizcilikle uğraşan insanların ortak özelliği olmalı. Çok da doğal, çünkü gemiler onlar 
için bir geçim sağlama aracı olduğu kadar öteki yapı etkinliklerinde kullanabilecekleri 
birer örnek ve deneyim kaynağı da olmuş.  

 
Ronald Lewcock ve Gerard Brans kimi Güney Doğu Asya kültürlerinde yapılarla 

kullanılan gemiler arasında şaşırtıcı bir benzerlik olduğunu anlatıyorlar. Bu benzerlik 
bir çatı yapımı gibi ayrıntı düzeyinde olabileceği gibi ev gibi görece küçük ya da ortak 
kullanılan daha büyük yapılarda, hatta tören alanlarıyla tüm bir yerleşmenin 
düzenlenmesinde kendini gösterebiliyor. Avustralya’nın Darnley adasında yaşayan 
yerlilerin yapıları bunun bir örneği.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çin ve Japon mimarlığındaki eğri saçaklı çatılar gibi kimi biçimler, zaman içinde ilk 

anlamlarını yitirmiş  bile olsalar, bunun izlerini taşıyorlar. Türkiye’de de Karadeniz 
bölgesi insanlarının becerikli tekne yapımcıları oldukları kadar dülgerlikte, giderek 
yapı kalfalığında da ustalaşmış kişiler olduklarını anımsatalım.  

 
Gemi kavramının çok eskilerden beri simgesel anlamlar yüklendiğini gözlemek 

olası. Bu taşıt büyük ırmakların kıyısında kurulmuş olan eski Mezopotamya ve Mısır 
kültürlerinin en önemli ulaşım aracı olmuş. Mısırlılar anıtsal yapılarını oluşturdukları 
büyük taşları onlarla taşımışlar, ölen kişilerin gömüt törenlerinde de gemiler 
kullanılıyor, onları yer altı dünyasına götürmesi için yanlarına gemi bibloları konuyor. 
Büyük tufan efsanesi Mezopotamya’da çıkmış, daha sonra öteki kültürler tarafından 
da benimsenen bu söylencede canlıları kurtarmak için Nuh Peygamberin çok büyük 
bir gemi yaptığı anlatılıyor.  
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19. yy’da yaşamış ABD’li yontucu Horatio Greenough mimarlıkla ilgili bir yazısında 
mimarların gemi yapımcılarını örnek almaları gerektiğini söylemiş. Le Corbusier de 
buharlı gemilere olan hayranlığıyla tanınıyor. Eleştirmen Moritz Besser bu mimarın 
“konut birimi” adlı yapılarını konu alan sözlerini “..Alışılagelmiş katevleriyle 
karşılaştırıldığı zaman bunların çok daha fazla yontu özelliklerine ve anlatım gücüne 
sahip oldukları görülüyor, onları bir transatlantiğe benzetmek galiba gene en iyisi..”, 
diyerek bitiriyor. Kimi çağdaş mimarların işlevsel birer araç olmaları nedeniyle 
makinalara yakınlık duydukları biliniyor. Saatçi bir aileden gelen Le Corbusier’nin 
kitaplarında transatlantik resimleri var, “..Ev bir konut makinasıdır..”, deyişi ona ait.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemilerin, özellikle de transatlantiklerin 1920-1930’lu yıllarda pek çok mimarı 

etkilediği anlaşılıyor. Yapılarını doğrudan bir gemiye benzetmeseler bile kimi yapı öğe 
ve bileşenlerini onlara özgü biçimlerle kurgulamışlar. Marko Kiessel ile Asu Tozan’ın 
da belirttiği gibi, bu taşıtlar eğri biçimleri, yatayı vurgulayan çizgileri ile canlılık, 
devingenlik simgesi olmuşlar.  

 
Yuvarlak pencereler, yuvarlatılmış yapı köşeleri, güverteleri 

anımsatırcasına taşan balkonlar, kaptan köşkünü çağrıştıran 
düzenlemeler, yapının kolonlar üstünde yukarı kaldırılarak ona 
yüzüyormuş izleniminin verilmesi ve benzeri uygulamalar bu yapıların 
özellikleri arasında. Gemileri yeni bir toplumsal düzenle 
özdeşleştirenler, ona sağaltıcı, hastaları iyileştirici, insanları kurtarıcı 
anlamlar yükleyenler bile olmuş. Kimi zaman Gotik kiliselerin sivri 
kemerli ve kaburgalı tonoz tavanları gemi iskeletine benzetilmiş.  

 
Yapıtları gemiyi anımsatan mimarlar arasında Alvar 

Aalto, Erich Mendessohn, Hans Scharoun, Ernst May, 
Bruno Taut, Walter Gropius, Otto Salvisberg gibi çağdaş 
mimarlığın önde gelen adları var. Daha önce, kuleli 
yapılardan söz ederken andığımız Ankara’daki Sergievi 
ile Gar Gazinosu da bu tür özellikler taşıyorlar. Gene bu 
kentteki eski Rusya büyükelçiliğinin bir savaş gemisine 
benzetilerek yapılmış olduğu anlatılırdı. Bu yaklaşımın 
kimi uzantılarına Kıbrıs’da da raslamak olası.  

 
1930’lu yıllardan sonra gemiler simgesel anlamını 

yitirmişse de biçimsel bir esin kaynağı olmayı 
sürdürmüşler. 1950 ve 1960’lı yıllarda Hans Scharoun’un 
Berlin Filarmoni Orkestrası Konser Salonu, Jorn Utzon’un 
Sydney Opera’sı gibi kimi büyük ölçekli yapılarda bunun 
izleri görülüyor. Özellikle sonuncusu Sydney limanındaki 
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yelkenlilere bir gönderme yapmak için böyle biçimlendirilmiş.  
 
Yapıları gemilere benzetme eğiliminin günümüzde ancak tek tük örneklerine 

raslanıyor. Dubai’deki Burj al Arab (Arap kulesi) adlı lüks otel bunlardan biri. 
Ankara’daki Armada alışveriş merkezi, 
donanma anlamına gelen adına uygun olarak, 
bir gemiyi anımsatacak gibi biçimlendirilmiş, 
önünde de gemileri istenen yerde tutmak için 
zincirle denize atılan iki ya da daha çok kollu 
gemi demiri, yani bir çapa bulunuyor. 
İspanya’nın Bilbao kentinde bulunan ve tasarımı 
Frank Gehry’e ait olan Guggenheim Müzesi de 
bir gemi görüntüsünü anımsatıyor. Mario 
Botta’nın kimi yapıtları gemilere özgü biçimler 

içeriyor. Aldo Rossi Teatro del Mondo (Dünya tiyatrosu) adlı bir yüzer tiyatro 
tasarlamış. Ricardo Bofill’in Barcelona Oteli de camdan yapılmış bir gemiyi andırıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu alandaki ilginç bir gelişmeye değinmeden 

geçmeyelim. O da günümüzde gemi yapımı 
yöntemlerinin değişmiş olması, onlar da çok katlı 
yapılara benzer bir biçimde yapılıyorlar. Öneri 
düzeyinde kalmış olsalar bile yapıları denizaltı, uçak 
gibi öteki taşıtlara benzetmek de onları gemilere 
benzetmenin bir uzantısı ya da çeşitlemesi 
sayılabilir. Paolo Soleri’nin İngilizce “architecture” 
(mimarlık) ve “ecology” (çevrebilim) sözcüklerinden 
türeterek “Arcology” adını verdiği tasarımlarının 
arasında uzay gemilerini andıran öneriler var.  
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Bunun tersi de oluyor diyerek bu bölümü bitirelim. ABD’de bir papaz bir itfaiye 

kamyonunu yürüyen bir kiliseye dönüştürmüş, onunla çağrıldığı yerlere gidip nikah 
kıyıyor ya da ayin yönetiyormuş.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.flickr.com/photos/wojtekgurak/3885874019/
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Atasözleri, deyimler, söylenceler 
 
Benzetmelerin, yakıştırmaların sözlü olanları da var. Yapı gereçlerini, mimarlık 

öğe ve bileşenlerini, yapıların kimi bölümlerini anlatan sözcükler, deyim ve terimler, 
atasözleri ve benzeri dil kullanımları da mimarlığın simgesel önemi konusunda ipuçları 
veriyorlar. Özellikle atasözleri bu bakımdan oldukça ilginç örnekler içeriyorlar. Burada 
hepsine değinme olanağı yok, ama bir ikisini anımsatarak okuyucularımızı başkalarını 
bulmaya özendirmek istiyoruz.  

 
Bir Türk atasözü “..Yalnız taş duvar olmaz..”, bir başkası da “..kapı açık yatma..”, 

diyor. “..Duvarı nem, insanı gam yıkar..” ile “..Yuvayı yapan dişi kuştur..” da birer Türk 
atasözü. Gene atalarımız “..Ev alma, komşu al..”, demişler. Çinliler “..Bambu 
kamışından çite yaslanma, duvara yaslan..”, dermiş. Ermenilerin de “..Küçük mutfak, 
büyük ev yapar..”, diye bir atasözü bulunuyor. İngilizcedeki “..My home is my castle..” 
(Evim şatomdur) deyişi çok ünlü, bir yandan evi yüceltirken bir yandan da onun 
koruyucu özelliğini dile getiriyor. Eskiden çocuklar “..Evli evine / Köylü köyüne / Evi 
köyü olmayan / Sıçan deliğine..”, diye bir tekerleme söylerlerdi. Bunlara bilmece, 
mani, türkü, şarkı gibi başka halkbilimsel yaratıları da katmak olası.  

 
Pek çok dinsel yapının evleri anımsattığını, hatta doğrudan onlardan türediğini 

söyledik. Ev öylesine güçlü bir simge ki, bu yapı türünün adı başka yapılar için de 
kullanılıyor. Sayrılarevi, tutuklularevi, üretimevi, sergievi ve pek çok başkası gibi. Kimi 
eski sözcükler ise Farsça’dan dilimize girmiş olan aynı anlamdaki “hane” sözcüğüyle 
kurulmuş birleşik sözcüklere dayanıyor. Büyük bir ev olduğu düşünülen saray 
sözcüğünün de benzer kullanımları var: Kervansaray, Belediye Sarayı, Adalet Sarayı, 
Kültür Sarayı, Spor Sarayı örnekler arasında.  

 
Bu davranışa öteki kültürlerde de raslanıyor. 1851 Londra’da dünya sergisini 

barındıran yapının adı Crystal Palace, yani Billur Saray. İtalya’da 1960 Roma 
olimpiyat oyunları için Pier Luigi Nervi tarafından tasarlanan biri büyük biri küçük iki 
kapalı spor salonu “Palazzo e Palazetto dello Sport”, yani büyük ve küçük spor sarayı 
adını taşıyorlar.  

 
Türkçede Batı dillerinden alınan “palas” sözcüğü bir süre oteller için kullanılmış. 

Geçici bir konaklama yerini anlatan “otel” sözcüğü de Fransızcadan geliyor, bu dilde 
soyluların konutlarını anlatmak için kullanılırmış. Varsıl kişilerin konutları da doğal 
olarak daha büyük oluyor, konak, köşk, kasır, villa gibi adlar alıyorlar. Ama 
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yoksulların, kimi zaman da yasa dışı olarak yaptığı barınakların adı, bu ayrımı 
yadsırcasına, hep aynı kökten geliyor: Konak – konut – kondu. Bu sözcükler aynı 
zamanda kırsal yaşam biçiminden kentsel yaşam biçimine geçişin izini de taşıyorlar. 
Askerler konuşlandırılıyorlar. Eskiden “vaziyet” planı deniyormuş, bugün “konum” 
planı diyoruz.  

 
Mimarlığın, çeşitli yapı öğe ve bileşenlerinin başka şeylere benzetilmesinden söz 

ederken onun gemilere, kolonların ağaçlara benzetildiğini anlattık. Bunların arasında 
oldukça renkli olanlar var, örneğin Michelangelo Buonarroti “..Mimarlık öğeleri insan 
vücuduna benzer. İnsan anatomisini bilmeyen iyi bir mimar olamaz..”, demiş. Güzel 
benzetmelerden birini düşünür Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling yapıyor: 
“..Mimarlık uzamdaki müziktir, donmuş bir müzik..”, demiş. Onun çağdaşı olan Alman 
yazar ve ozanı Johann Wolfgang von Goethe’nin de “..Mimarlığı donmuş müzik olarak 
tanımlarım..”, dediği söyleniyor. Romanya’lı yontucu Constantin Brancusi ise 
"..Mimarlık içinde yaşanan bir yontudur..”, gibi bir anlatım kullanmış.  

 
Daha cüretli yakıştırmalar da var, mimarı tanrıya benzetmek, hatta tanrının mimar 

olduğunu söymek gibi. Onlardan biri olan Clough Williams-Ellis, “..Tek bir yaratan 
vardır, o da sanatçıdır. Mimar uygulamalı bir sanatçı olduğuna göre yeryüzü ile 
gökyüzü arasında duran bir yarı tanrı gibidir. Ayakları temellerin çamurunda, başı ise 
yıldızlarda..”, demiş. Philip Johnson ise mimarlığın yeryüzündeki en eski uğraşa 
benzediğini söyledikten sonra “..tek amacı müşteriyi mutlu etmektir..”, diye ekliyor. 
Buyrun size mimarlığa yapılan yakıştırmalardan bir demet.  

 
Augustus W. N. Pugin “..Mimarlığın tarihi yeryüzünün tarihidir..”, 

demiş. Manfredo Tafuri ile Francesco Dalco çağdaş mimarlık 
tarihini iki yüzlü Roma tanrısı Janus’a benzetiyorlar. Bunun nedeni 
olarak bir yandan 18. ve 19. yy’larda bir kriz dönemi yaşayan bu 
uğraşın, yani mimarlığın, verimini konu almasını, bir yandan da 
yitirmekte olduğu kimliğini yeniden kazanmaya başlamış olan bir 
uğraş olmasını gösteriyorlar.  

 
Daha önce de öykülerin, söylencelerin yapılar ile yapı bölüm ve parçalarının 

simgesel önemine ilişkin bilgi verebildiğinden söz etmiştik. Stefanos Yerasimos’un 
Ayasofya efsaneleriyle ilgili ilginç bir çalışması var. Yazar burada çeşitli efsaneleri 
karşılaştırmalı olarak inceliyor ve padişah 2. Mehmet’e (Fatih) karşı ya da ondan yana 
olanların nasıl bu ortamı kullanarak düşüncelerini dile getirdiğini anlatıyor.  

 
Bütün öykülerde Ayasofya’nın yapımı sırasında 

çıkan bir zorluktan söz ediliyor. Padişah yanlısı 
anlatılarda ya imparator ya da yapının mimarı 
ortaya çıkan sorunu çözüyor, ona karşı olanlarda 
ise doğa üstü güçler devreye giriyor, insan 
oldukları için imparator ile yapının mimarının 
güçlerinin de sınırlı olduğunu, yeryüzündeki en 
büyük katedralinin yapımının ancak tanrısal istemle 
gerçekleşebileceğini belirtmek istiyorlar. Böylece 
de İstanbul’u aldıktan sonra güçlü bir imparatorluk 
kurma yolunda olan 2. Mehmet’e, dolaylı da olsa, “..Mağrur olma padişahım, senden 
büyük Allah var..” türünden uyarıcı bir gözdağı vermeye çalışıyorlar.  
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Bu tür anlatımların tarihsel bir gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorgulanabilir. Ama 

çoğu kez yapıların simgesel önemini vurgulayabildikleri de açık. 1821’de ölen Fransa 
imparatoru Napoleon Bonaparte önce St. Helen adasında toprağa verilmiş. 1840’da 

gömütünün Paris’e taşınmasına izin verilmiş, bu kentte de 
savaşlarda sakatlanan askerler anısına yapılmış olan, “Les 
Invalides” ya da “Hotel national des Invalides” adıyla bilinen 
ve Fransız askerlik tarihiyle ilişkilendirilen bir yapıya 
getirilmiş.  

 
Lahidin yerleştirilmesi için bu yapıda önemli değişiklikler 

yapılmış. Söylenceye göre Napoleon öldükten sonra kendisi 
için yapılacak olan gömütün önünde insanların tıpkı o 
yaşarken yaptıkları gibi eğilmelerini sağlayacak bir biçimde 
düzenlenmesini istermiş. Belki de buna dayanılarak 
Napoleon’un lahidi Les Invalides’in zemininden daha alçakta 
olan bir düzey üstüne yerleştirilmiş, onu görmek için eğilip 
bakmak gerektiğinden onun bu dileği de bir ölçüye kadar 
gerçekleştirilmiş olmuş.  

 
Osmanlı İmparatorluğunun görkemli döneminde padişahların huzuruna çıkacak 

yabancı elçiler kapıdan başları öne eğik olarak girerlerken Türk elçiler yabancı 
kralların önüne başları dik olarak girerlermiş. Buna içerleyen yabancı krallar da ne 
yaparsak elçilerin başı eğik olarak kabul salonuna girmelerini sağlarız diye 
düşünmüşler, sonunda alçak bir kapı yapılırsa bunun gerçekleştirilebileceğine karar 
vermişler. Durumu görüp nedenini anlayan Türk elçisi ise arkası dönük olarak kapıdan 
geçmiş, böylece gene o kişinin önünde eğilmeden içeri girmiş.  

 
4. Murat koyduğu ve sıkı sıkıya uygulattığı yasaklarıyla da tanınıyor. Bir keresinde 

kılık değiştirmiş olarak kentte dolaşırken bir kayığa binmiş. Oradaki yolculardan biri 
kum üstüne çizgiler çizerek bakılan bir tür fal olan “remil” açıyormuş. Padişah ona 
bunun yasak olduğunu anımsattığı zaman burada kimsenin onu göremeyeceğini 
söylemiş. Bunun üzerine 4. Murat kimliğini açıklamış, sonra da adama “..şimdi benim 
için bir remil aç bakalım..”, demiş, “..eğer kente hangi kapıdan gireceğimi bilirsen 
yeteneğini takdir eder, canını bağışlarım..”.  

 
Adamcağız kızarmış bozarmış ama başka bir kurtuluş yolu olmadığını görünce 

padişahın isteğini yerine getirmiş. Falın açılması bitince vardığı sonucu bir kağıda 
yazmış, onu padişaha verirken de bunu kente girdikten sonra okumasını rica etmiş. 
Bunun üzerine 4. Murat kayıkçıya kayığı Yenikapı açıklarına yanaştırmasını söylemiş. 
Karaya çıkınca da çevresine gelen askerlere surların oradaki bölümünü yıkmalarını 
buyurmuş. Böylece açılan kapıdan içeri girdikten sonra remilcinin kağıdını okumuş. 
Burada “..Padişahım, yeni kapın mübarek olsun..”, diye yazıyormuş.  

 
Bütün bunlara başkalarını da eklemek olası.  
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Yapıların vurgulanması 
 
Yapıların ya da çeşitli bölümlerinin simgesel özellikler taşıyabileceğini, bir anlam 

kazanarak iletiler verebileceğini anlattık. Onların bu önem ve anlamlarının altının 
çizilip vurgulandığı da oluyor. Yapı sanatçıları yapıların dışı ve içinde bunu sağlamak 
için için çeşitli yöntemler geliştirip kullanmışlar. Tam bir simgesellik örneği olmasalar 
bile burada bunların bir bölümüne değinmekte yarar var.  

 
Daha önce anlattıklarımızı bir kez daha anımsatalım. Önemli yapıların bir tepe 

üstüne yerleştirilmesi onların anlamını vurgulamaya yarıyor demiştik. Benzer biçimde 
bir su kıyısında, bir yarımada ya da ada üstünde olmak da öyle. Fransa’daki Mont 
Saint Michel adlı kasaba ile üstünde yer alan manastır anakaradan biraz uzakta, bir 
ada üstünde kurulmuş. Bu yerleşme Atlas Okyanusundaki gel-git olayı sırasında ya 
karayla bağlantılıymış ya da deniz üstünde bir adaymış değişik görünümler alıyor, bu 
da içindeki manastır kilisesinin simgesel anlamını ilginç bir biçimde vurguluyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapılar genellikle kentsel ortamlarda bulunuyorlar. Doğal ortama yerleştirilmeleri 

onlara özel bir vurgu sağlıyor. Avusturya’daki Neuschwanstein Şatosu orman 
ortasındaki bir tepe üstüne yapılmış. Kimi erken dönem İslam saray ve camileri de 
boş bir arazi üstünde yer alıyorlar, böylece de görkemli bir görünüm kazanıyorlar. 
Kentler arası yollarda yapılan kervansaraylar da öyle. Genellikle manastır ya da tekke, 
zaviye gibi yapılar yerleşmelerin dışında olmayı yeğliyorlar. Trabzon’daki Sümela 
Manastırı gibi ulaşılması zor dağların yamacını seçenler de oluyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belli bir özelliği olan, değerli yapı gereçlerinin kullanılması da yapıların önemini 

ortaya çıkarıp simgeselliğini vurgulayan araçların arasında. Brunei Sultanlığının 
başkenti olan Bandar Seri Begawan’daki Sultan Omar Ali Saifuddin Camisinin 
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minareleri mermerden yapılmış, kubbesi de altın kaplama. Çini, cam, ayna 
kullanılmasının örneklerine değinmiştik. Afganistan’ın Herat kentindeki Ulucami 
çinileriyle öne çıkarken Malaysiya’nın Kuala Terengganu kentinde yeni yapılan Kristal 
Caminin cam yüzeyleri özellikle geceleri ilginç bir görüntü veriyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doğal ışık ile yapay aydınlatma da yapıların vurgulanmasında önemli rol oynayan 

etkenler arasında. Pek çok mimarın ışığın önemini vurgulayan sözleri var. Doğal ışık 
iç uzamlarda ilginç görüntüler oluşturabiliyor. Ayasofya kubbesinin kasnağında bir dizi 
pencere var, buradan içeri giren ışık kubbeye neredeyse yapıya değmiyormuşçasına 
hafif bir görünüm kazandırıyor. Daha önce anmış olduğumuz Le Corbusier de bunu 
Fransa’da, Ronchamp’daki Notre Dame ziyaretgah şapelinde (küçük kilisesinde) 
oldukça etkili bir biçimde kullanmış. Burada yaratmak istediği etkiyi şu sözlerle 
anlatıyor:  

 
“..(Yapının çatısını oluşturan) kabuk anlamsızca kalın gözükmelerine karşın 
işlevsel olan duvarlar üstünde duruyor. Bunların içinde donatılı beton kolonlar 
var. Kabuk onlar tarafından taşınıyor ama duvarlara değmiyor. (Aralarında 
bulunan) on santim kalınlığındaki ışık çizgisi ise hayranlık uyandıracak..”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapı yüzlerinde bulunan girinti çıkıntılar ışık-

gölge oyunları yaratarak onların canlanmasına yol 
açıyor. Camilerin içinde kandillerin kullanılması 
büyük iç uzamların kendilerine özgü loş bir ışıkla 
aydınlatılmasını sağlamış. Günümüzde yapılar dıştan 
ışıklandırılıyor, bu onların ve simgesel özelliklerinin 
gece saatlerinde de algılanmasına olanak veriyor. 
Kıbrıs’ın Girne kentinde bulunan Sen Hilaryon kalesi 
bu şekilde ışıklandırılmış, üstünde bulunduğu dağ ile 
birlikte oldukça etkileyici bir görüntü oluşturuyor.  

  
Yapılar üç boyutlu olgular. Ama onlarda var olan derinlik etkisinin vurgulanması 

hem iç uzamların hem de yapı kitlesinin algılanmasında önem taşıyan bir olgu. 
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Rönesans mimarı Michelangelo Buanorotti Roma’da gerçekleştirdiği Kapitol Tepesi 
adıyla bilinen düzenlemesinde yapıları ters bir derinlik etkisi verecek biçimde, yani 
alanın iki yanında yer alan yapıları arkaya doğru birbirlerinden uzaklaşacak bir 
biçimde yerleştirmiş. Böylece onların uyandırdığı derinlik duygusunun etkisiyle görece 
dar olan bu alan gerçekte olduğundan daha genişmiş gibi algılanıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barok mimarı Gianlorenzo Bernini öteki yapıtlarının yanı sıra Vatikan’daki Sen 

Piyer kilisesine giden yol ile önündeki alanı düzenlemesiyle tanınıyor. Bu alan iki 
parçalı olarak tasarlanmış. Bunlardan kiliseye yakın olanı bir yamuk biçiminde, ama 
kiliseye doğru açılıcağına daralıyor. Bu da ters bir derinlik etkisi yaratıyor, kilise 
yüksekliğinin enine göre daha büyükmüş gibi algılanmasına neden oluyor. Alanın 
ikinci bölümü ise büyük bir elips biçiminde, ortasında bulunan dikilitaşa doğru hafif bir 
eğimi var. Alanın iki bölümü de çift sütun dizileriyle donatılmış. Bunlar da Papalığın en 
önemli yapısının daha da vurgulanmasını sağlamış.  
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Bu tür görsel önlemlerin 
alınması mimarlığın eskiden beri 
bildiği bir uygulama. Eski Yunan 
yapı sanatçıları düz olduğu 
zaman aşağıya doğru eğriymiş 
gibi gözükecek tapınak çizgilerini 
düzeltmek için onları hafifçe 
yukarı doğru eğri yapmışlar. 
Boşluk ve doluluk etkisi yaratan 
sütunların da uzaktan içe doğru 
eğikmiş gibi gözükmelerini 
önlemek için hafifçe dışa doğru 
şişirerek kullanıyorlar. Buna “entasis” deniyor.  

 
Benzer bir uygulamanın İslam kültürünü benimsemiş ülkelerin mimarlık baş 

yapıtlarından biri olan Hindistan’ın Agra kentindeki Taç Mahal’de de olduğu 
anlaşılıyor. Büyük bir alan üstünde yer alan bir yapılar kompleksinin odağı olan asıl 
türbe, giriş kapısından 275 m kadar uzakta yer alıyor. Kaynaklara göre kapıdan içeri 
girilince türbe küçük ve çok uzakta gibi gözüküyor. Ama ona yaklaşıldıkça sanki 
giderek büyüyormuş izlenimi uyandırıyor, yanına gelindiğinde de tüm görkemli 
anıtsallığıyla insanları etkiliyor. Özellikle yapının soğan biçimindeki kubbesi sanki 
yavaş yavaş şişiyor gibi bir izlenim bırakırmış. Derinlik ve yükseklik duygusunu 
pekiştirecek önlemler yapıların iç uzamlarında olduğu kadar bahçe düzenlemelerinde 
de kullanılıyor.  

 
Bu tür düzenlemeler aslında derinlik algılamasında oluşan ve 

gözden uzakta olan nesnelerin daha küçük görünmesi olgusunun 
ölçek bozma amacıyla kullanıldığı bir görsel yanılsamaya 
dayanıyorlar. Bu yöntem fotoğrafçılıkta, sinemada ve video 
çekimlerinde özel bir etki yaratmak amacıyla kullanılıyor. En bilinen 
örneklerinden biri ünlü eğik Piza Kulesini eliyle iten bir insanın 
görüntüsü. Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) gibi filimlerde 
gerçek insanların cüce gibi gösterilmesi de ona dayanan bir başka 
örnek.  

 
Yapı sanatında kimi zaman “zorlama derinlikçizim” (forced 

perspective) olarak adlandırılan bu yöntemin eski örnekleri yanında 
günümüzde de kimi uygulamaları var. Eskiden kilise kuleleri yukarı 
doğru küçülecek biçimde yapılarak daha yüksekmiş izlenimi 
vermeleri sağlanırmış. Gene bu yapıların absidlerindeki pencereler 
daha küçük tutularak kilisenin daha derinmiş olduğu izlenimi 
yaratılırmış. Aynı yapının iç ve dış görünüşlerine bakıldığı zaman bu 
daha kolay anlaşılıyor.  
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Rusya’nın Odessa kentinde bulunan ve 1837-1841 yılları arasında yapılmış olan 

Potemkin Merdiveni de bir başka ilginç uygulama. Kentin simgesi durumuna gelmiş 
olan bu merdivenin en altındaki basamaklar 21.7 m genişliğinde. Bunlar yukarı doğru 
çıkıldıkça daralıyor ve 12.5 m’ye iniyor, böylece merdiven olduğundan daha uzunmuş 
izlenimi bırakıyor. Merdivene alttan bakıldığı zaman yalnız basamakları gözüküyor. 
Buna karşılık üstten bakıldığında yalnız sahanlıklar görülüyor. Bu da onun görsel 
etkisini güçlendiren başka bir düzenleme oyunu. Kaynaklar bu yapının 1825’de  
Francesco Boffo ile St. Petersburglu mimar Avraam I. Melnikov tarafından 
tasarlandığını ve Upton adlı bir İngiliz mühendis tarafından uygulandığını belirtiyorlar. 
Merdiven Sergei Eisenstein’ın 1925’de yaptığı Potemkin Zırhlısı adlı sessiz filimle ün 
kazanmış, eski adı olan Primorsky de daha sonra, 1955’de şimdiki adıyla değiştirilmiş.  

 
Zorlama derinlikçizim uygulamalarına günümüzde eğlence parklarında raslanıyor. 

Bu tür parklarıyla ünlü Walt Disney de ondan yararlanmış, parklarında özel etkiler 
yaratmasını istediği yapılarında ugulatmış. ABD’de eğlence yerleriyle ünlü Las Vegas 
kentindeki yapılarda da onlara raslanıyor.  

 
Zorlama derinlikçizim etkilerine benzer bir etkiyi ölçek 

bozmalarıyla da yaratmak olası. Bu da fotoğrafçılıkta, sinemada ve 
video çekimlerinde kullanılan bir yöntem, mimarlıkta da raslanıyor. 
Kısaca iki farklı ölçeğin birlikte kullanılmasına dayanan bir görsel 
yanılsama olarak tanımlanabiliyor. Sinemadaki örneklerinde 
oyuncuların olduğundan büyük yapılmış eşyalar arasında 
gösterilmeleri onların bir nedenle küçülmüş olduğu izlenimini 
uyandırıyor. Ya da tersi, gerçeğe çok yakın maketlerin içine 
yerleştirilmiş karınca gibi canlılar birden bire büyüyüp 
canavarlaşmış gibi gösterilebiliyorlar.  

 
Bu yöntemi daha önce sözünü etmiş olduğumuz Alman mimar Albert Speer 

Berlin’de yaptığı “Die neue Reichskanzlei”da (Yeni imparatorluk başbakanlığında) 
uygulamış. Adolf Hitler’in çalışma odasındaki eşyalar gerçek ölçülerinden daha büyük 
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tutulmuşlar. Böylece oraya gelenlerin bu ölçek bozması karşısında kendilerini daha 
küçük, daha önemsizmiş gibi görmeleri amaçlanmış. Ünlü kişilerin yontularının 
olduklarından daha büyük yapılması da aynı nedene dayanıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başka ortamlarda olduğu gibi mimarlıkta da her hangi bir 

öğenin çerçeve içine alınması onun önemini, anlatım gücünü 
yükseltiyor. Bu nedenle giriş, kapı, pencere gibi öğler genellikle 
süsleme örgeleri içeren çeşitli çerçeveler içine alınıyor, sütunların 
arasına yerleştiliyor, kabartma, yontu ve silmelerle donatılıyorlar. 
Bu tür vurgulmalara hemen hemen bütün kültürlerde raslanıyor.  

 
Yapıların bir yükselti üstüne kaldırılmasının, girişlerinin yarı açık geçiş uzamlarıyla 

donatılmasının etkilerine değinmiştik. Dinsel yapılar, saraylar bu öğeleri en sık 
kullanan yapı türleri arasında, ama benzer vurgulara başka yapılarda da 
raslanabiliyor. Çapraz çizgiler, konsol taşmalar yapılara devingenlik kazandıran, 
onlara ağırlıksızmış duygusu katan öğeler olarak kullanılıyor ve belli bir vurgu 
yaratılabiliyorlar. Beijing’de “Yasak kent” olarak da anılan Çin imparatorluk sarayı bir 
yükselti üstünde yer alıyor. Frank Lloyd Wright Şelale Evinde konsol çıkmalar 
kullanmış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapı öğelerini tek düze değil de bir zıtlık yaratacak, kaşıtlık oluşuracak biçimde 

kullanmak, eşit aralıklarla değil belli bir ritm duygusu yaratmak üzere düzenlemek en 
etkili vurgulama araçları arasında. Belli bir biçimin, öğenin, yapı gerecinin, rengin, 
çizginin, süsleme ya da ayrıntının yapının çeşitli yerlerinde yinelenmesi de ona bir 
bütünlük, süreklilik duygusu kazandırarak etkili olabiliyor, simgesel anlatımların 
vurgulanmasını sağlıyor.  
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Eskiden yapıların geometrik biçimlerle 
oluşturulması, bakışık düzenlenmeleri onların taşıyıcı 
dizgelerinin oluşturulmasına olumlu katkıda 
bulunduğu için benimsenirmiş. Bugünkü yapı 
teknolojisi bunu gereksiz kılıyor, daha serbest 
biçimlendirmelere olanak sağlıyor. Gene de yapıların 
açık seçik bir geometrisinin olması, bakışık değilse 
bile dengeli bir biçimde düzenlenmesi onların içerdiği 
simgesel anlamların vurgulanmasına katkıda 
bulunuyor. Bunun böyle olmaması rahatsızlık 
uyandırabiliyor.  

 
Yapıların anlatım gücünü ikizleriyle yükseltmek de bir başka yöntem. İslam 

kültürleri mimarlığında kullanılan minareler, Batı mimarlığındaki kilise kuleleri bunun 
en iyi örnekleri arasında. Doğrudan ikiz olarak yapılmış yapılar da var. New York’da 
bir saldırı sonunda yıkılmış olan Dünya Ticaret Merkezi, Kuala Lumpur’daki Petronas 
kuleleri, Madrid’deki KIO eğik büro gökdelenleri (ya da “Puerto de Europa”) ikiz 
yapılar. Bahrein’deki Dünya Ticaret Merkezi de öyle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapı sanatçıları çeşitli öğelerin uzam sınırlayıcı özelliklerini biliyorlar ve bunu 

yapılarını vurgulamak, onların etkisini yükseltmek için kullanıyorlar. Örneğin köşelere 
getirilen kule gibi yüksek yapı parçaları yapıların üstündeki uzamı sınırlıyor, onların 
daha büyükmüş gibi algılanmasını sağlıyorlar. Çeşitli kültürlerde bu yöntemden 
yararlanıldığı gözleniyor.  
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Çeşitli düzenleme yöntemlerinin yapıların etkisini güçlendirdiğini, bunların da 
simgesel anlamlar yüklenebileceğini söyledik. Yöntemlerden biri de aksların 
birbirlerine göre yön değiştirmesi. Başka bir deyişle, yapı bölüm ya da parçalarının 
birbirlerine dik ya da belli bir açıyla yerleştirilmeleri. Bu tür yön değiştirmeler onları 
vurgulamak amacıyla kullanılan yollardan biri. İspanya’nın Kurtuba (Cordoba) 
kentinde bulunan Elhamra (Alhambra) sarayının iki büyük avlusu aksların dik 
düzenlenmesi örneklerinden biri. İran’daki İsfahan kentindeki Şah (ya da İmam) 
camisi önünde uzanan büyük alanın aksına göre göre değişik bir açıyla yerleştirilmiş, 
bu da ona başka bir yerlerdeki benzer yapılara göre daha güçlü bir etkileyicilik 
kazandırmış.  
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Çağdaş mimarlıkta simgesel anlatımlar 
 
Sırası geldikçe bu çalışmanın çeşitli yerlerinde belli bir simgesel anlatım ya da 

anlam yüklenmenin, ileti vermenin çağdaş mimarlıktaki kimi uzantılarına değindik. 
Ama örneklerimiz ağırlıklı olarak mimarlığa bu açıdan yaklaşmanın daha yoğun olarak 
gözlendiği geleneksel mimarlıktan seçilmişti. Çağdaş mimarlık yaklaşımları genellikle 
işlevlere, çevre koşullarına, yalın anlatım biçimlerine daha çok önem veriyormuş gibi 
gözüküyor. Simgesel iletilerin önemli bir dışa vurum aracı olan süslemeleri 
kullanmıyor, hatta onları yadsır tutumlar sergiliyor. Onun için de simgesel anlam ve 
anlatımlar içermiyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor.  

 
Oysa bu tam böyle değil. Bu tür iletileri okumayı öğrendikçe çağdaş yaklaşımların 

da, kimi zaman dolaylı bir biçimde de olsa, simgesel anlatımlar içerebildiği görülüyor. 
Bu bölümde bunlara değinmek istiyoruz.  

 
Bu örneklerin en önemlilerinden biri çok fazla tanınmayan bir yapıda, Kanada’nın 

Toronto kentinde bulunan belediye sarayında, gerçekleştirilmiş,. Bu yapının tasarımı 
uluslararası bir yarışma sonunda elde edilmiş, tasarımcıları da Finlandiyalı Viljo Revell 
ile Kanadalı John B. Parkins. Projede iki büro bloku öngörülmüş, bunlar planda 
karşılıklı birbirine bakan birer yay üstüne yerleştirilmişler, aralarında da daire 
biçimindeki toplantı salonu var. Dış görünüşlerinde öteki büro yapılarından çok farklı 
bir özellik bulunmayan bu yapılar bu biçim ve yerleştirilişleriyle güçlü simgesel iletiler 
veriyorlar.  

 
Tek değil de iki blok biçiminde düzenlenmeleri Kanada’da 

biri İngiliz öteki de Fransız kökenli iki etnik grubun varlığını 
anlatıyor. Onların aynı topraklar üstünde yaşadıklarını 
belirtmek istercesine her ikisi de yerden yükseltilmiş ortak bir 
platform üstünde yer alıyor. Bloklardan biri ötekinden daha 
yüksek, İngilizlerin nüfusu da Fransızlarınkinden daha fazla. 
İki yapı da, bir şeyi korumak ya da kucaklamak için açılmış el 
ya da kollar gibi karşı karşıya yerleştirilmiş, ortalarında 
sorunların birlikte çözülebileceğini anlatan belediye meclisinin 
toplantı salonu bulunuyor. Büro bloklarının çaplarının, 
pencere büyüklük ve düzenlenişinin aynı olması da iki 
toplumun eşit olduğunu anlatıyor.  

 
Simgesel anlatımların çağdaş mimarlıktaki bir 

başka örneği ise Brezilyalı mimar Oscar 
Niemeyer tarafından ülkenin yeni başkenti 
Brasilia’da yapılan parlamentoda görülüyor. Bu 
yapıda yer alan iki toplantı salonunun örtüleri biri 
yukarı biri de aşağı bakan çanaklar biçiminde 
kabuk strüktürler kullanılarak düzenlenmiş. 
Bunlardan biri halk meclisinin, öteki de senatonun 
toplantı salonunu örtüyor, konum ve biçimleriyle 

bunların arasındaki ayrımı belirtiyorlar. Onların üstünde durduğu dikdörtgenler 
prizması biçimindeki yapı dayanakları olan halkı simgeliyor. Yüksek bloklar ise yapıya 
bağlı büro uzamlarını içeriyor, uzaktan algılanabilen kentsel im oluşturuyorlar.  
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Yapı planlarının  geometrik biçimlere dayandırılmasından söz ettiğimiz bölümde 

ABD savunma bakanlığının beşgen bir plana oturtulmuş olduğunu belirtmiştik. Kimi 
daha eski örnekler arasında da benzer yaklaşımlar gözleniyor. K. S. Alabyan ile W. 
Simbirzew tarafından tasarlanıp 1934-1939 yılları arasında Moskova’da yapılan 
Kızılordu Tiyatrosu bunun örneklerinden biri, planı yıldız biçiminde. Bilindiği gibi 
Kızılordu’nun simgesi bir yıldız. Bu aslında çok yeni bir şey değil, kimi Avrupa saray 
ve şatolarında da benzer plan düzenlemelerine gidilmiş. Bunlardan biri İtalya’da 
Caprarola’daki Farnese Sarayı. Prag’daki Rönesans şatosunun altı köşeli yıldızdan 
oluşan bir planı var, adı da bunu yansıtıyor: Schloss Stern, yani Yıldız Şato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çağdaş mimarlık süsleme öğelerinden çok yararlanmıyor, hatta onları yadsıdığı 

bile oluyor dedik ama açık seçik ayrıntılar, özenle yapılmış bağlantılar, özenli bir gereç 
kullanımı da aynı ölçüde etkili olabiliyor ve benzer iletiler verebiliyor. Yapımlarında 
yüksek teknolojileri uygulayan ya da alışılagelmişin dışındaki strüktür dizgelerini 
kullanan yapılar orada özel bir şey olduğunu gösterebiliyorlar.  

 
Almanya’daki Münih olimpiyat stadyumunda 

uygulanan ağ strüktür yalnızca geniş bir alanın 
örtüldüğünü göstermiyor, aynı zamanda bu ülke 
teknolojisinin böyle bir yapımı gerçekleştirilebileceğini 
de anlatıyor. Benzer şeyleri başka taşıyıcı dizgeler 
için de söylemek olası. Bir jeodezik kubbe zararsız bir 
sergiye ev sahipliği yapmıyor, onu izlemeye gelenleri 
biçimi ve gerçekleştirilişiyle de etkiliyor.  

 
Sergi yapılarında en yeni yapı gereçleriyle yapım 

yöntemleri kullanılarak ilginç biçimler, uzamlar 
oluşturulmasının nedeni biraz da bu. Bunun ilk örneği 
1851’de Londra’daki ilk dünya sergisini barındıran Kristal 
Saray olmuş. 1970’de Osaka’da açılan dünya sergisindeki 
Fuji pavyonu da o zamana kadar gerçekleştirilen en büyük 
şişme strüktür uygulaması olma özelliğini taşıyor.  

 
Totaliter rejimler eskiden beri mimarlığın simgesel önemini anlamış ve onları kendi 

amaçları doğrultusunda kullanmışlar. 20. yy’da Nasyonal Sosyalist dönemi Alman 
mimarlığı ile Faşist dönemi İtalyan mimarlığı klasik biçimleri ideolojik simgelerle 
birleştiren yapılar oluşturmuş, kimi zaman bunları büyük boyutlara taşıyarak etkili 
olmaya çalışmışlar.  
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Almanya’da Nasyonal Sosyalist rejim döneminde 
çok büyük yapıların gerçekleştirilmesine girişilmiş. 
Bunun amacı içinde insan etkinliklerinin yer alabileceği 
büyük uzamlar oluşturmak olduğu kadar yapıların 
anıtsal boyutlarıyla insanları etkilemek, rejimin gücünü 
göstermek. Mimarlığın propagandaya araç edilmesi o 
dönemde gerçekleştirilen sergi etkinliklerinde de 
gözleniyor. Alman mimarlığını tanıtan böyle bir sergi 
1940’lı yılların başında Türkiye’ye gelmiş ve Türk 
mimarları arasında heyecan yaratmış, bir bölümünü de 
etkilemiş.  

 
Bu rejimler yapım etkinliklerini kamuoyunun ilgisini başka bir yere yöneltmek 

amacıyla da kullanıyorlar. Yüksek amaçlar konuyor ve gerçekleştirilmeleri için özveri 
bekleniyor. 1920’lerde İtalya’da faşistlerin, 1930’larda Rusya’da komünistlerin kimi 
uygulamaları bu doğrultuda. Moskova ile St. Petersburg’da yapılan yer altı treni 
istasyonları bir tür ulusal gurur konusu olmuş. Onların Barok sarayları anımsatan 
düzenlenişleri ise bu saraylara özgü süsleme öğelerinin herkes tarafından 
paylaşılması gerektiği düşüncesinden kaynaklanıyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimi zaman yeni bir yönetim kendinden önceki dönemin simgelerini ortadan 

kaldırarak yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bunun abartılı örnekleri de var. 1917 
devriminden sonra Çarlık Rusya’sını anımsatacak tüm im ve simgeler yok edilmiş. 
İkinci Dünya Savaşından sonra Almanya’da yapıların üstünde yer alan bütün 
Nasyonal Sosyalist im ve simgeler kaldırılmış. Çin’de “Kültür Devrimi” adı altında 
yaşanan yıkım ve kıyım da benzer etkinlikleriyle anılıyor.  

 
1927’de Türkiye’de bütün resmi yapıların üstündeki 

Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tuğra, arma ya da 
övgü yazıtlarının kaldırılmasını öngören bir yasa çıkmış. Doğal 
olarak bu tür girişimler geçmişi, tarihsel kültür birikimini yok 
etme tehlikesi de içeriyorlar. Ama rejimler kendilerini korumak, 
benimsetmek, eskinin anımsanmasını, hatta özlenmesini 
engellemek amacıyla bunu göze alıyorlar. Bu da bir bakıma 
simgelerin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor.  

 
Kulelerin bir güç, egemenlik simgesi gibi görülmesine 19. yy’dan bu yana artık 

raslanmıyor, onların uygulanması yalnızca biçimsel nedenlerle oluyor. Gene de bunlar 
ilgi çekici yapı bileşenleri, 20. yy’da ise tanıtım (reklam) amacıyla kullanıldıklarına 
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raslanıyor. Televizyonun yaygınlaşmasından önce sinemanın altın çağını yaşadığı 
dönemlerde ABD’de yapılan kimi sinemalar bu yapı bileşenini kullanarak dikkatleri 
üstlerine çekmeye çalışmışlar. En ünlülerinden biri Los Angeles kentindeki Academy 
Theater adlı olanı ama başka benzeleri de var.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gökdelenler ABD’de kentlerindeki yüksek arazi ederlerinin ortaya çıkardığı bir 

gereksinim, onları uygulayacak toplumsal, 
tutumbilimsel, teknolojik koşullar birleşince 
çok katlı yapılar ortaya çıkmış, bir süre sonra 
da varsıllık ve güç göstergesi olmuşlar. 
Gelişmekte olan bir ülkede, hele onları 
gerçekleştirecek olanaklar yok, koşullar hazır 
değilse, onları bir gereksinim olarak görmek 
olanaksız. Böyle yapılar bir öykünme, bir 
gurur nesnesi, gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde 
olunduğunu göstermenin bir aracı durumuna 
gelebiliyorlar.  

 
19. yy’da ABD kentlerinde, özellikle de Chicago ile New York arasında neredeyse 

bir yarışma içindeymişçesine yükselen bu yapılar, 20. yy’da Empire State’in 
yapılmasından sonra bir durgunluk dönemi yaşamışlar. Daha sonra şirketler 
arasındaki rekabet gene kızışıyor, bu yapıyı da aşan gökdelenler ortaya çıkmaya 
başlıyor. Bugün bu yarış petrol varsılı ülkelere kaymış durumda. Bunlardan Birleşik 
Arap Emirliklerindeki Dubai’de olanlar neredeyse birbirleriyle boy ölçüşen birer güç 
gösterisi olarak kent içinde yer alıyorlar, her gün de onlara bir yenisi ekleniyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 
 

Bu ülkeler büyük yapılarının tasarımını Batılı 
mimarlara yaptırıyorlar. Onlar da kendilerine göre 
yorumlarla o ülkelerin mimarlığını simgeleyeceğini 
düşündükleri yapı biçimlerine yöneliyorlar. Buna 
bir örnek Malayziya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’daki yeryüzünün en yüksek ikiz gökdeleni 
olan Petronas kuleleri. Bu yapıların planı ülkenin 
tarihsel tapınak yapılarında görülen girinti ve 
çıkıntılardan esinlenilerek düzenlenmiş. Bir 
zamanlar kullanıldıkları için simgesel anlam 
kazanmış kimi öğeleri bu denli abartılmış bir 
biçimde kullanmanın onların simgesel anlamını 
günümüze taşımakta ne ölçüde başarılı olduğu 
tartışmaya açık bir konu, gene de çağdaş yapı 
sanatının önde gelen örneği olarak anılıyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kimi olumsuz olaylar da kulelerin simgesel önemini ortaya 

koyuyor. 2001’de tasarımı Minoru Yamasaki’ye ait olan New 
York’daki Dünya Ticaret Merkezi ikiz gökdelenlerinin teröristler 
tarafından düzenlenen bir saldırı sonucu yıkılması bunun yakın 
dönemdeki örneklerinden biri. Bu yapıların yeryüzündeki 
tecimsel etkinlikleri denetleyen güçlerin simgesi olmaları 
nedeniyle bu saldırıya hedef oldukları anlaşılıyor. Anımsanacağı 
gibi 1993’de kulelerin kuzeyde bulunanına da gene bombalı bir 
saldırı düzenlenmişti. Benzer biçimde ABD Savunma Bakanlığı 
olan Pentagonun, ABD başkanlarının konutu olan Beyaz 
Sarayın hedef alınması bir raslantı değil, bu yapıların hepsi 
işlevleri kadar simgesel önemleri nedeniyle seçilmiş.  

 
Simgesel anlamları olan yapılar bu tür olumsuz 

davranışları üstlerine çekiyorlar. En eski 
örneklerinden biri Efes’deki Artemis tapınağının İÖ 
356 yılında ün kazanmak isteyen Herostratus adlı biri 
tarafından ateşe verilmesi olmalı. 1789 Fransız 
Devrimi sırasında bir süredir tutuklularevi olarak 
kullanılan, dolayısıyla da krallık erkesinin simgesi 
olarak görülen Bastille kalesinin ele geçirilerek 
yıkılması da benzer bir etkinlik, gerçekleştirildiği 14 

Temmuz günü daha sonra bu ülkede özgürlük bayramı olarak benimsenmiş.  
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Buna benzer bir olaya Türk tarihinde de raslanıyor. Yeniçerilerin İstanbul’da iki 
büyük kışlası varmış. Eski Odalar ve Yeni Odalar adıyla anılan bu kışlalardan birincisi 
Şehzade Camisinin karşısında, ikincisi de Aksaray’da Etmeydanı olarak anılan 
yerdeymiş. Bunların geniş bir avlu çevresindeki önü revaklı odalardan oluştuğu 
biliniyor. Avluların ortasında da Orta Camisi olarak anılan mescitler varmış. 2. Mahmut 
döneminde, 1826’da Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra bu kışlalar onlardan bezmiş 
olan İstanbul halkı tarafından yıkılıp ortadan kaldırılmışlar. Böylece yarar sağlamaktan 
çok zararlı olmaya başlamış olan bu askerlik kurumu ile birlikte onunla özdeşleştirilen 
yapılar da yok edilmişler, bu olaya da “Vaka-i Hayriye”, yani hayırlı olay adı verilmiş.  

 
Yeni taşıyıcı dizgeler yeni anlatım olanakları sağlıyor. Mimarların onları kullanarak 

çağdaş mimarlık düşüncelerinin yalınlığa, işlevselliğe dayanan ama tek düzeliğe de 
yol açan görünümünü zorladıkları da oluyor. Daha önce adını andığımız Eero 
Saarinen onlardan biri, kimi yapılarında eğik ve eğri çizgiler kullanarak özgün bir 
anlatım yakalamaya çalışmış. En ünlü yapıtı New York’da John F. Kennedy hava 
alanında yer alan TWA yolcu terminali. Burada kullanılan kabuk biçimleri konmakta 
olan bir kuşu anımsatıyor.  

 
Gene aynı mimarın Virginia’da yaptığı başkent Washington’a hizmet eden Dulles 

yolcu terminali donatılı beton asma bir strüktüre dayanıyor. Tasarımcı bu yapıların 
uyandırdığı devingenlik izlenimiyle uçak yolculuğu duygusunu iletmek istemiş. Buna 
karşılık Yale Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan Ingalls kapalı hokey salonu abartılı 
biçimiyle neredeyse tarih öncesi sürüngenleri anımsatan bir görünüm almış, spor 
etkinliklerindeki devinimi zedeleyen bir yaklaşım olarak eleştirilmiş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donatılı beton gibi yeni yapı gereçlerine, önüretim (prefabrikasyon) gibi yeni 

yapım yöntemlerine karşı duyulan çekingenlikten söz etmiştik. Yeni taşıyıcı dizgelerin 
de bundan pay aldığı görülüyor. Richard Buckminster Fuller daha önce Walther 
Bauersfeld tarafından bulunan jeodezik kubbeyi geliştirip yaygınlaştırmış olan bir 
mühendis. ABD’de, Michigan’daki Dearborn’da bulunan Ford Rotunda adlı yapının 
üstündeki kubbe de onun ilk uygulaması. 1953’de yapılan bu kubbe 30 günde 
tamamlanmış. Fuller, yazar ve tarihçi John Peter’e onunla ilgili olarak aşağıdaki 
anısını anlatmış: 
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“..Enkaz kaldırıcılar bekliyormuş... 
 
Ford şirketi yetkilileri bana başvurdular ve rotundanın üstüne ivedili olarak bir 
kubbe kurmak istediklerini söylediler. Şirket ellinci yıldönümünü kutlamaya 
hazırlanıyormuş. Genç Henry Ford da dedesinin beğeneceği bir şey yapmak 
istiyormuş. Dedesi hep rotundanın avlusunun bir kubbeyle örtülmesini ister, 
böylece onun daha kullanışlı olacağını düşünürmüş. O da bu vesileyle böyle bir 
şey gerçekleştirilirse iyi olur diye düşünmüş. Ama bunda oldukça geç kalınmış, 
mühendislerinden açılışa birkaç ay kala aklına gelen bu işi ayarlamalarını istemiş.  
  
Onlar da yaptıkları incelemede görmüşler 
ki, Ford’un Chicago Dünya Fuarı nedeniyle 
yaptırdığı bu yapı hafif bir çelik iskelete 
dayanıyor, kalıcı olması düşünülmemiş. 
Ama yaşlı Ford onu o kadar sevmiş ki, fuar 
bittikten sonra Şikago’daki yerinden 
söktürüp Dearborn’da yeniden kurdurmuş. 
Yani yapının bir kubbeyi taşıyamayacak 
kadar zayıf olduğu anlaşılmış. Böyle bir 
kubbenin ağırlığını kaldırabilmesi için bir 
sürü destekle, kuşakla sarılıp 
sarmalanması gerekiyormuş. Genç Henry de kubbede ısrar ediyormuş. Bir kuzeni 
varmış, öğrenciyken benim çalışmalarımı görmüş. Henry’e benim bu işi 
yapabileceğimi söylemiş.  
 
Böylece bana geldiler ve işi bana verdiler. Ama Ford’un mühendisleri o denli 
kuşkucuydu ki, bütün iş süresi boyunca sürekli benimle uğraştılar. Çok ama çok 
sıkı çalışmam gerekti, sonunda da verilen süreden bir ay önce işi tamamladım, 
üstelik çok az da bir ücret aldım. Kubbeyi büyük bir hirdolik vincin üstüne 
kurmuştuk. Sonunda kaldırıp yapının üstüne oturttuk, bütün kalıpları da çıkardık. 
Çok güzel bir açılış töreni oldu.  
 
Törenden sonra Ford’un başmühendisi bana geldi. “Sizi yalnız kutlamak 
istemiyorum, aynı zamanda dehşete düşeceğiniz bir şey de söyleyeceğim”, dedi. 
“Bunu söylemekten nefret ediyorum ama, kubbenin ayakta durmayacağından o 
kadar emindik ki, bir enkaz kaldırıcısıyla anlaştık. Eğer kubbe çökerse yıkıntıyı 
temizleyecekti.” Kutlama törenleri nedeniyle televizyon programları gibi şeyler için 
tam yirmi beş bin dolarlık bir masraf yapmışlar. Eğer yapı çökecek olursa bunu en 
kısa zamanda ortadan kaldırmak gerekir diye düşünmüşler. “Yani acil bir durumda 
elimizin altında olsun diye onunla anlaşmıştık”, dedi ve, “doğrusunu isterseniz ona 
size verilenden daha büyük bir ücret ödemek zorunda kaldık”, diye de ekledi..” 

 
Söylemeye gerek yok, daha sonra pek çok başarılı jeodezik kubbe uygulaması 
gerçekleştirilmiş.  

 
Son dönemlerin simgesel iletiler içeren en önemli yapısı Daniel Libeskind 

tarafından Berlin’de yapılan Yahudi Müzesi olmalı. Bu yapının planı çarpıtılarak 
dağıtılmış bir altı köşeli yıldıza dayanıyor. Bilindiği gibi Davut Peygamberle 
özdeşleştirilen bu yıldız Yahudiliğin simgesi, İsrail bayrağında da yer alıyor. Yapı 
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yüzündeki penceler ince ve keskin yarıklar biçiminde, öyle ki, sanki birer yara 
bereymiş izlenimi bırakıyorlar. Yapının kendi kapısı yok, içine daha önce Alman 
yargıtayını barındıran Barok biçemli yapıdan giriliyor.  

 
Yapının “soykırım” ile “sürgün” adlı eksenlerinin kesişmesi Alman Yahudilerinin 

1940’da başlayan sınır dışı edilişini simgeliyor. Yapının içinde iki koridor gibi 
düzenlenmiş sergi alanlarından hangisinde dolaşılırsa soykırımın tarihini öğrenmek 
olası. Tüm yapı korkutucu olmak için tasarlanmış, izleyenlerin bu ürkütücü olayı 
duyumsaması istenmiş. Yapının kulelerinden biri “Soykırım” adını taşıyor, tümüyle boş 
olan bu kuleyi loş bir ışık aydınlatıyor. “Anı Boşluğu” adını taşıyan kule de boş, yerde 
bulunan ve “Dökülmüş Yapraklar” olarak anılan yuvarlak metal plakların üstünde çığlık 
atan insan yüzleri gözüküyor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çağdaş mimarların bir olguyu vurgulamak için simgesel anlatımları görece serbest 

bir biçimde kullandıkları da görülüyor. Başka bir deyişle, tasarımcılar o yapı için özel 
bir vurgulama türü, biçimi, yöntemi benimseyip (ya da geliştirip) uyguluyorlar. Bunlar 
herkes tarafından bilinen simgesel bir anlatımı yinelemese bile onları anıştırarak 
tasarımcıların altını çizmek istediği olguyu güçlü bir biçimde ortaya çıkarmaya 
yetiyorlar. Bu yaklaşımın bir örneği Coop Himmelb(l)au tasarım bürosu tarafından 
ABD’de Los Angeles’de gerçekleştirilen bir görsel ve sahne sanatları okulu. Buradaki 
simgesel anlatımlar yapının işlevlerini vurgulamak amacıyla kullanılmış. Üstünde 
sarmal bir rampa bulunan eğik kule bu sanatları belirten bir fener ile bitiyor. Yapılar 
bütününün ortasına yerleştirilen kütüphanenin koni biçimindeki çatısı da burasının 
öğrenmenin merkezi olduğu dile getirmek istiyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coop-himmelblau.at/
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Çağdaş mimarlıkta simgesel anlatımların 
kullanılmasına kent düzenlemesi düzeyinde de 
raslanıyor. Bunun ilginç örneklerinden biri 
Brezilya’nın yeni başkenti olması düşünülen Brasilia 
kenti için Lucia Costa tarafından hazırlanan plan. İki 
ana yol aksı üstüne yerleştirilmiş olan kentsel işlevler 
birbirini kesen iki çizgi kent görünümünde. Ama bu 
düzenlemenin ortaya çıkardığı haç biçimi bu ülkede 
egemen olan Katolik Hıristiyan inanışının da en 
önemli simgesi. Bu durumda kent düzenlemesi 
ilkelerinin mi, yoksa simgesel kaygıların mı ön planda 
olduğunu söylemek zor.  

 
Daha yakın dönemden bir örnek Çin’de yeni kurulan bir kent olan Lingang. 

Gerkan, Marg ve Ortakları adlı mimarlık bürosu tarafından bu kent için hazırlanan 
yerleşim planına ilişkin olarak tasarımcılar yeni bir yaklaşım benimsemek durumunda 
kaldıklarını, bunu da “..Çin’de tanrısal uyumun simgesi olan daireye..” dayandırma 
yolunu seçtiklerini söylüyorlar. Başka bir anlatımla, mimarlıkta olduğu kadar kent 
düzenlemesi çalışmalarında da simgesel anlamlar yaşıyor ve sürüyorlar.  
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Ya Türk mimarlığı? 
 
Simgesel anlatımlara çağdaş Türk mimarlığında 

da raslanıyor doğal olarak. Geçmiş biçemlere özgü 
biçim özelliklerini ya da düzenleme ilkelerini 
yineleyerek kullanan örneklerden biri Isparta’da, 
İslamköy’de bulunuyor. Burada eski Türkiye 
cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adına yapılan 
çağdaş bir külliye var. Geleneksel Türk mimarlığına 
yapılan bu göndermenin yanı sıra  külliyenin müze 
bölümünde çatı örtüsü olarak kubbeler kullanılmış. 
Bunların sayısı simgesel bir ileti vermeyi amaçlıyor. 
Küçük kubbeler Süleyman Demirel’in kaç kez 
başbakanlık yaptığını belirtirken ortalarındaki daha 
büyük kubbe de onun cumhurbaşkanlığını anlatmak amacını güdüyor.  

 
Akılcı-işlevci yaklaşımlarıyla tanınan mimarların bile simgesel anlatımlara 

başvurduğunu gözlemek olası. Bu daha çok malsahibi öyle istediği için yapılmış 
olabiliyor. Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından Ankara’da yapılan Anavatan Partisi 
Genel Merkezinin planları, hatta çevre düzenlemesi altıgenlerden oluşuyor. Bilindiği 
gibi bu partinin amblemi petekler üstünde duran bir arı biçiminde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Büyük bir olasılıkla çağdaş Türk mimarlığında simgesel anlamlar yüklenen en 

önemli  yapı Ankara’daki Atatürk’ün Anıtkabiri olsa gerek. Tasarımı Emin Onat ile 
Orhan Arda’ya ait olan bu yapıdaki simgesel anlatımlar daha baştan konumu ile 
yerleştirilişinde kendini gösteriyor. Yapımı 1944 başlayan, 1953’de de açılan 
Anıtkabir, o zamanki adı Rasattepe olan Anıttepe üstünde yer alıyor. Yerleştirilişi de 
bu tepe ile her ikisi de birer tepe üstünde olan ve simgesel anlamlar taşıyan Ankara 
Kalesi ile cumhurbaşkanlığı köşkünün olduğu Çankaya’dan geçerek birbirini dik kesen 
aksların üstünde olacak biçimde düzenlenmiş. Atatürk’ün lahitinin arkasındaki 
pencereden tam karşısına gelen Ankara Kalesini görme olanağı var. Ana yapıya 
gelen tören yoludan da Çankaya gözüküyor.  
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Atatürk devrimlerini, cumhuriyet ilkelerini ve Türkiye’nin çağdaşlığını dile getirmek 

isteyen yapının merdivenlerle ulaşılan girişi iki kule ile vurgulanıyor. Bunlardan birinin 
önünde ulusal giysiler içinde üç kadın yontusu yer alıyor. 
İkisi kalın bir çelengi tutuyor, başak demetlerinden oluşan 
bu çelenk Türkiye'nin bereketli topraklarını simgeliyor. 
Kadınlardan biri ileri uzattığı elindeki kapla Atatürk'e 
Tanrı'dan rahmet dilerken ortada bulunanı eliyle yüzünü 
kapatarak yasını dile getirmiş. Bu üçlü grup Atatürk’ün 
çok önem verdiği Türk kadınlarının onun ölümünün acısı 
içinde bile gururlu ve ağır başlı oluşunu anlatmak istiyor.  

 
Öteki kulenin önünde ise üç erkekten oluşan başka bir 

yontu grubu yer alıyor. En sağdaki başında miğferi ve kalın 
kaputu ile Türk askerini, onun yanındaki elinde kitabı ile Türk 
gençliğini ve aydın insanını, biraz gerisindeki ise yerel 
giysileriyle Türk köylüsünü simgeliyor. Yontuların yüzleri acılı 
olsa bile Türk insanlarının ağırbaşlılığı ile yüksek irade 
gücünü anlatmayı amaçlıyor. Bu yontular Hüseyin Anka 
Özkan tarafından yapılmış. 
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Giriş kulelerini Anıtkabire gelenleri Atatürk'ün 
huzuruna çıkmaya hazırlamak amacıyla yapılmış bir 
yol izliyor. “Aslanlı Yol” olarak anılan bu yolun iki 
yanında 12 çift aslan yontusu yer alıyor. Bunlar artık 
yapıları koruyan kutsal hayvanlar değil, sayılarıyla 
Oğuz boylarına gönderme yaparken Hitit aslanlarını 
anımsatan biçimleriyle Atatürk’ün Türk ve Anadolu 
tarihine verdiği önemi, Anadolu’da yaşamış bütün 
kültürlerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından da 
benimsendiğini anlatmak istiyorlar. Bir kaynak Aslanlı Yolun simgesel özelliklerini şu 
sözlerle betimliyor:  

 
“..Ata’nın kabrine ulaşan 262 metrelik Aslanlı yolun 

sağ ve solunda bulunan 24 aslan, “24 Oğuz boyunu” 
temsil ediyor. Türk kültüründe güç sembolü olduğu için 
seçilen aslan figürlerinin çift olması milletin “birlik ve 
bütünlüğünü” vurgularken, aslanların kedi gibi yatar 
pozisyonda olması ise bu büyük gücün 
“barışseverliğini” sembolize ediyor. Ziyaretçilerin de 
kabrin manevi atmosferine ayak uydurmaya 
yönlendirildiği Aslanlı yolda, taşlar Ata’nın huzuruna 
çıkanların “başlarının öne eğik” olması için 5 santimlik 
çim boşluğu bırakılarak döşenmiş..”  

 
Aslanlı Yolun iki yanında yer alan ağaçlar burada 

yürünürken ana yapının algılanmasını engelliyorlar ama 
onun bitiminde çıkılan geniş ve kolonatlı tören alanında 
sola dönülünce Anıtkabir tüm görkemiyle ziyaretçilerin 
önünde beliriveriyor. Basamaklarla tören alanından 
yükseğe kaldırılmış yapı, önünde bulunan on kalın 
kolon nedeniyle Eski Yunan tapınaklarını anımsatıyorsa 
da düz çatısı ve kare kesitli kolonları onların kopyası 
olmadığını gösteriyor. Yapının dışa görece kapalı olan 
geleneksel kümbet ya da türbeleri yinelemeyip bu 
biçimde tasarlanmış olması da Anadolu kültürlerinin 
Türk toplumu tarafından özümsendiğini, onların 
hepsinin çağdaş bir yorumu olduğunu belirtiyor. Buna 
karşılık ana yapının içinde bulunan lahitin tam altındaki gömüt odası sekizgen planı ve 
külah örtüsüyle Anadolu Selçuklu ile Osmanlı gömüt yapılarında kullanılan biçimleri 
yineleyerek bu kültürlere özgü özelliklerin de göz önünde tutulduğunu gösteriyor.  

 
Görüldüğü gibi bu yapı konumundan çeşitli ayrıntılarına kadar pek çok simgesel 

anlatımla yüklenmiş. Bunlara kapı ve pencerelerin üstündeki hafifletme kemerleri, 
Türk mimarlığına özgü çörtenler, bronz parmaklıklar, yer kaplamaları, duvar ve tavan 
süslemeleri, yazılar, ana yapı ve kulelerdeki meşaleler... gibi öğeler de katılıyorlar. 
Ana yapı ile kulelerin üstü kurşun kaplamayla örtülü. Kulelerin basık piramit çatıları 
eski Türk çadırlarını anımsatan mızrak ucuna benzer biçimlerle bitiyor. Batı ve Uzak 
Doğu yapı sanatlarında daha çok görülen yontu, oyma ve kabartmalar (rölyefler) ise 
geniş ve çağdaş bir dünya görüşünün belirtileri. 
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 Yanlış simgesellik 
 
Mimarlıkta simgesel anlatımları abartan, biçimleri yanlış anlam ve içeriklerle 

kullanan, yanıltıcı olabilen örnekler de var. Bu tür yaklaşımların ters etki yapacağını, 
kullanılmalarına özen göstermek gerektiği unutulmamalı.  

 
Büyük bir olasılıkla abartılı simgesel anlatımların en önde gelen örneklerinden biri 

petrol varsılı Arap ülkelerinde Batılı mimarlar tarafından oluşturulan yapılar olmalı. 
Bunların arasında Cidde’deki haç terminali bulunuyor. ABD’li Skidmore, Owings ve 
Merrill tasarım bürosu tarafından uygulanan bu yapı Arabistan’da da kullanılan kıl 
çadırlardan esinlenilerek yapılmış. Ama öyle bir sayı ve ölçülerde ki, bu iletisini 
neredeyse tümüyle yitiriyor. Kimse tasarımcılarına böyle tutarsız bir yakıştırma 
yapmanın yanlış bir simgesellik olduğunu söylememiş anlaşılan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danimarkalı mimar Jorn Utzon’un Kuveyt’de yaptığı “Majlis 

Al-Umma” (Ulusal meclis) yapısı da benzer bir simgeselliğe 
başvurmasıyla tanınıyor. Yapının önünde bulunan yüksek 
ayaklar donatılı beton asma bir çatıyı taşıyor. Bu öğe eski 
Arap çadırları önünde bulunan güneş kesici örtülerden 
esinlenerek oluşturulmuş.  

 
“Expo” adı da verilen uluslararası sergilerin yeni yapım türlerinin denendiği bir alan 

olduğunu söylemiştik. Kimi zaman onlarda da yanlış simgeselliğe raslanıyor. Bu 
yapıların tasarımcıları (ya da onlardan bu tür yapılar isteyen yöneticiler) tarihsel 
oldukları için ülkelerini temsil edeceğini düşündükleri biçimlerden oluşan tasarımları 
yeğliyorlar. Çekicilik açısından bile olsa bugünü geçmişe öykünen yapılarla 
anlatmanın bir çelişki olduğu düşünülmüyor. Örnekler arasında 2010 yılında 
Şanghay’da düzenlenecek expo için hazırlanmış olanlar var. Pakistan pavyonu bir 
kale kapısı gibi düzenlenmiş. Nepal pavyonu da ülkedeki geleneksel evlere 
benzetilerek yapılmış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.expo2010.cn/a/20090428/000007.htm
http://en.expo2010.cn/a/20091020/000001.htm
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Aynı Expo’da yer alan Çin pavyonu ise bu ülkenin geleneksel ahşap yapım 
yöntemlerinden birinden esinlenerek oluşturulmuş. Çin yapı sanatında 2000 yıldan 
fazla bir süredir uygulanan bu yöntemin adı “dugong”, birbirine kenetlenerek konsol 
taşmalar oluşturan bir taşıyıcıyı anlatıyor. Dugonglar sütun başlığı işlevi görüyor, dışa 
taşan konsol çıkmaları, saçakları taşıyorlar. Önemli yapılarda bu öğeler oldukça 
renkli, ayrıntılı süslemelerle donatılmışlar. Çin pavyonu bu öğeden esinlenerek 
oluşturulmuş. Ters bir piramide benzeyen yapının altı katlı çatısı 56 dugong tarafından 
taşınıyor, böylece de bu ülkede yaşayan 56 etnik grubu simgeliyormuş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piramidin etkileyici bir biçim olduğunu söylemiştik. Özellikle Eski Mısır’da 

firavunların gömütü olarak güçlü bir simge oluşturmuş. Ama içi boşaltılıp ABD’de bir 
eğlence kenti olan Las Vegas’da otel olarak kurulduğu zaman bu işlevinden tümüyle 
uzaklaşmış oluyor. Böyle bir yaklaşımı haklı gösterecek bir neden olmasa gerek ama 
insanların tanıtmaca (reklam) amacıyla yapmayacağı şey yok gibi gözüküyor.  
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Türk tasarımcılarının da zaman zaman bu tür yanılgılara düştüğü gözleniyor. 
Sedat Hakkı Eldem tarafından New York 1939 uluslararası fuarı için hazırlanan Türk 
pavyonunun eski evlere benzetilerek yapılması, o dönemde kendini göstermeye 
başlayan tarihsel yinelemeci 2. Ulusal Mimarlık akımının etkisi nedeniyle hoş 
görülebilir belki. Ama yukarda anılan Şanghay exposu için hazırlanan Türk pavyonu 
tasarımında İÖ 6500 dolaylarından kalan bir Çatalhöyük görüntüsünün esin kaynağı 
olması, Anadolu’nun çok eski çağlardan beri çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış 
olmasını anlatmak için bile olsa, zayıf kalıyor. Günümüze olduğu kadar daha önceki 
uygarlıklara da haksızlık gibi gözüküyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yanlış simgeselliğe bir başka örnek de Ankara’nın Keçiören ilçesinin girişinde yer 

alan bir kültür yapısı.  “..Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden örnekler alınarak Türk 
tarihi ve kültürel değerlerini yansıtacak şekilde..” yapıldığı belirtilen bu yapıda bir 
müze, restoran ve asma katlı kümbet yer alıyor, adı da Estergon Kalesi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.expo2010.cn/a/20090922/000003.htm
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Bunları okuyup yapının resimlerini görünce insanın aklına pek çok soru geliyor. 
Neden bir müze ve restoran bir kaleye benzetilsin? Ankara’nın simgesi olan bir kalesi  
var zaten. Bu yörede ise böyle bir savunma yapısı hiç olmamış, tümüyle yapay olarak 
yaratılmış. Onca kale yapısı içinde neden Estergon Kalesi? Macarca adı “Esztergomi 
var” olan özgün yapı Budapeşte kentinin 60 km kadar kuzeyinde yer alıyor. Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında iki kez alındıktan sonra yitirilen kale, bu devletin gerileme 
döneminin başlangıcını belirleyen hüzünlü olaylardan biri olarak Türk tarihine, adına 
yakılan bir türkü ile de folkloruna geçmiş. Yani övünülecek bir yanı yok, keşke 
yitirilmeseydi türünden bir söylem ise günümüzde çağ dışı bir özlem olmaktan ileri 
gidemiyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapının kendisi de bir karikatür gibi. Estergon kalesine benzetilmek istenmiş 

izlenimi uyandırıyor ama görünüşüyle onun duvarları üstünde yer alan bir kiliseyi 
anımsatıyor. Bu yapı bir yüksek bir tambur üstündeki kubbeyle biterken Ankara’daki 
benzeri çokgen tabanlı bir piramit külahla bitirilmiş. İnsan neden günümüzde dışa açık 
olması beklenen müze, restoran gibi işlevlerin dışa kapalı, yanıma yaklaşmayın iletisi 
veren bir kale yapısı içine yerleştirilmiş olduğu sorusunu sorar sormaz da ne olduğu 
anlaşılmayan “asma katlı kümbetin” nasıl olup onlarla birlikte olduğu sorusuna 
takılıyor.  

 
Yapının girişinde yer alan iki kuleciğin soru imleri 

yaratmasına kalmadan pencerelerinde ne tür bir 
mimarlıktan esinlenilmiş sorusu öne geçiyor. Yarım 
daire biçimindeki basık kemerli pencereler daha önce 
söylenen kilisenin üstünde de var. Ana giriş kapısı 
çevresindeki incelikten yoksun süslemeler ise esin 
kaynağı olduğu söylenen yapı sanatlarını utançtan 
yerin dibine geçirecek bir ilkellik düzeyindeler. 
Önündeki kalp biçimindeki çiçek tarhı da son noktayı 
koyuyor. Sonuçta bu yapı Türk tarihi ile kültürel 
değerleri böyle yansıtılacaksa hiç olmasın daha iyi, 
dedirtiyor.  
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Uzun sözün kısası iyi niyetle yapılmış bile olsa, yanlış esin kaynakları, yer ve tür 

seçimindeki hataları, işlevsel tutarsızlıkları, anlaşılmayan abartıları, incelikten uzak 
ayrıntıları, çağ dışı seçmeci yorum ve yaklaşımı ile bu yapı bambaşka iletiler veren, 
hatta olumsuz çağrışımlara yol açacak bir yanlış simgesellikler derlemesi olmaktan 
kurtulamamış.  

 
Bu bağlamda bir başka olguya daha değinmekte yarar var. O da tarihsel yapıların 

ilgi gördüğünü bilen kimi açıkgöz girişimcilerin onlara öykünen yapılar yaptırmaları, 
hatta hiç var olmamış sahtelerini üreterek yutturmaları. Emre Madran bir bilimsel 
toplantıda bu konuya dikkat çekmiş, bu tür yapıların kimi zaman uzmanları bile 
şaşırtabileceğine değinerek uğraşdaşlarını böyle bir sahteciliğe karşı uyarmıştı. Rant 
elde etmek amacıyla gerçek tarihsel yapıların bozulup yok edilmesi engellenemezken 
bir yandan da onların sahtelerinin üretilmesine çalışılması gerçekten anlaşılmaz bir 
çelişki. Doğan Tekeli de bir başka bilimsel toplantıda yanlış kimlik arayışı çabalarının 
benzer ürünlerine değiniyor.  

 
Benzer durum camiler için de geçerli. Bir 

zamanlar yapı sanatçılarının sanatsal becerilerini 
gösterdikleri bir işlev oluşturan bu yapılar, bugün 
önemli ölçüde mimarların dışındaki kişiler tarafından 
gerçekleştiriliyorlar. Genellikle de Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün büyük, orta, küçük olarak 
kümelendirdiği eski cami biçimlerini yineleyen tip 
tasarımlar uygulanıyor. Mimarı Necip Dinç olan 
Türkiye’nin en büyük camisinin, Adana’daki Sabancı 
Merkez Camisinin ne tür bir simgeselliğin örneği 
olduğu sorulabilir. Bir internet başvuru sitesi olan 
Vikipedi bu camiyle ilgili olarak,  

 
“..Klasik Osmanlı mimarisi tarzında yapılmıştır. Genel görünüm olarak Sultan 
Ahmet Camisi’ne, plan ve iç mekan olarak Selimiye Camisi’ne benzer. 4 yarım-
kubbe, 5 kubbe, 6 minaresi vardır; bunlar 4 kitap, 4 halife ve 4 mezhebe, 
İslam’ın 5 şartına, imanın 6 şartına karşılık gelmektedir. 32 metre çaplı ana 
kubbe 32 farza, avludaki 28 kubbe Kur'an’da adı geçen 28 peygambere, ana 
kubbedeki 40 pencere Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğu yaşa ve 40 
rekat namaza, 99 metrelik 4 minare Allah’ın 99 güzel ismine karşılık gelir..”,  

 
diye yazmış. Bu tür bir simgesillik bugün kime nasıl sesleniyor 
acaba? Çağdaş camiler içerdikleri sosyal tesisler aracılığıyla eski 
külliye mimarlığının ruhunu yaşatmaya çalışıyorlar, Osmanlı 
padişahlarının yaptırdığı yapıların kopyalarıyla değil.  
 

Bu yetişmezmiş gibi ona çok yakın bir kentte benzer bir yapı 
daha yer alıyor: Mersin’deki Muğdat Camisi. Onun övünç kaynağı 
Türkiye’deki üçüncü altı minareli cami olması. Yalnız Merkez 
Sabancı Camisinin 18 şerefesi bulunurken Muğdat Camisi bunu 
24’e çıkarma becerisini göstermiş.  
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Kemal Kutgün Eyüpgiller “Türkiye'de 20. Yüzyıl Cami Mimarisi” başlıklı 
incelemesinde camilerdeki simgesellik üstünde de duruyor. Bu konuyla ilgili olarak 
şunları söylemiş:  

 
“..Yukarıda da sözü edildiği gibi, son 50 yılın camileri, çoğunlukla Klasik dönem 
dediğimiz 16. yüzyıl camilerinin kötü birer kopyası olarak inşa edilmiş yapılardır ve 
ortak özellikleri kubbeli olmalarıdır. Kopyalama işleminin birebir yapılmaması, kimi 
zaman farklı camilerden farklı biçimsel öğelerin seçilerek yeni yapıda birarada 
kullanılması, kimi zaman da arzu edilen yapının büyüklüğüne bağlı olarak kopya 
edilen caminin oran ve boyutlarının bozularak yeni yapıda uygulanması, tarihsel 
yapıların özgün görünümünden çok farklı yeni bir mimarinin doğmasına yol 
açmıştır. Yüzlerce yılın deneyimiyle biçimlenen Osmanlı cami mimarisinin 20. 
yüzyıl kopyaları ne yazık ki ucube yapılara dönüşmüştür. Osmanlı mimarisini iyi 
tanıyan mimarlarca yapılmış nitelikli “Historisist” camiler varsa da, bunların sayısı 
birkaçı geçmemektedir. 

 
Kullanıcıların olmasa bile, cami yaptırıcılarının ortak arzusunun “kubbe” olduğu 
anlaşılmaktadır. Toplumsal olarak kutsal addedilen ibadet yapıları, bu özelliklerine 
bağlı olarak işlevsel ve sembolik öğeler barındırırlar. Peki, kubbe cami mimarisinin 
olmazsa olmaz bir sembolik öğesi midir? Gerek Osmanlı coğrafyasına, gerekse 
de diğer ülkelerin mimarisine baktığımızda böyle bir yargının mümkün olmadığı 
ortaya çıkacaktır. 

 
Bilindiği üzere ilk camiler kubbeli yapılar değildi. Cami mimarisinin değişmezleri 
ibadet edilecek yönü belirleyecek bir mihrap, vaaz için minber ve vaaz kürsüsü ve 
son olarak insanlara namaz vaktini bildirmek için minareden ibarettir (Kaldı ki, 
minarenin işlevi de sorgulanmalıdır. Geçmişte olduğu gibi müezzinin şerefeye 
çıkıp, ezanı okuması gerekmediğinden, minarenin işlevi günümüzde sembolik 
düzeydedir. Dolayısıyla, cami mimarisinde minarenin yeri ve tasarımı gözden 
geçirilmelidir. Sembolik anlamına karşın, günümüz camilerinde, yapının kendisiyle 
son derece oransız, yüksek minarelerin inşa edilmesi, üzerinde durulması gereken 
bir başka sorundur). Kubbe, temelde sembolik değil, işlevsel bir mimari unsurdur. 
Endüstri Devrimi öncesinde geniş bir mekânı örtmenin en elverişli yolu olarak tarih 
boyunca kullanılmıştır. 19. yüzyılın ardından, çelik ve betonarmenin gelişmesi ile 
işlevi büyük ölçüde sona ermiştir. Kubbe, kendisine yüklenen sembolik anlam ve 
günümüz yapıcıları eliyle, 20. yüzyıl cami mimarisinin “vazgeçilmez” unsuru haline 
getirilmiştir. 

 
İslam dininin ilk camileri ile günümüz camileri arasında benzerlikler azdır. İlk 
dönemlerden bugüne cami mimarisi sürekli gelişim göstermiş, İslam dininin 
yayıldığı farklı coğrafyaların özelliklerine bağlı olarak birbirinden çok farklı 
görünümlere ulaşmıştır. Dolayısıyla, cami mimarisi değişmez unsurlardan oluşan 
bir kavram olmadığı gibi, formalist beklentiler de içermez. Öyle olsaydı ilk camiden 
bugüne hep aynı bina yapılırdı. Anadolu’daki geleneğe bakarsak, geçmişte hiçbir 
caminin bir diğerinin kopyasının olmadığını görürüz. İnşa edilen her yeni camide 
mutlaka bir yenilik, yeni bir üslup, teknolojik gelişme izlenir. Osmanlı mimarisinde 
birbirinin aynı cami bulmak sanıyorum ki olası değildir. Erken Osmanlı, Klasik 
dönem, 19. yüzyıl camileri üslup olarak birbirinden farklıdır. Hiçbir dönem 
kendinden önceki dönemi taklit etmeye yönelmemiş, döneme özgü mimariyi 
yaratmıştır. 
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Öte yandan, Anadolu coğrafyasında, kubbeli camiler azınlıktadır. Teknolojik 
zorluğu ve pahalı bir imalat olması nedeniyle Hanedan mensupları ve varlıklı 
yönetici sınıf dışındaki halkın kubbeli cami yaptırması çoğunlukla mümkün 
olmamıştır. Dolayısıyla Anadolu’nun yaygın ve geleneksel cami tipinin, tarih 
boyunca, çatılı camiler olduğunu anlaşılmaktadır..” 
 
Yeni bir konser salonu yapılması söz konusu olduğu bir sırada da bir orkestra şefi 

Almanya’daki bir kentte bulunan opera yapısının aynen yapılmasını istemişti, o da çok 
farklı bir davranış değil. Bunları görüp duyduğu zaman insan ister istemez bir Türk 
mimarının 65 yıl önce söylediklerini düşünmeden edemiyor:  

 
“..Bugünün mimarisi bugünün tekniği ile bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek 
zorundadır. Her vesile ile söylediğimiz gibi, bugünün Türk mimarisi, yani milli 
mimarisi eskiden hiç bir motif almadan da yapılabilir. Başka memleketlerin 
hepsinin kendine göre bir modern mimarisi teşekkül etmiştir. Fakat bunların hiç 
birinde kendi eski mimarilerinden alınıp üstlerine takılmış süs motifler yoktur. 
Olsa bile o memleketin mimarisini böyle aktarma edilmiş suni şekiller temsil 
edemez.. ..Onun için milli mimari demek, gazetelerde yazılıp herkese tavsiye 
edildiği ve profesör Bonatz’ın yaptığı gibi, eski eserlerimizin bugün bize güzel 
görünen fakat hiç bir ihtiyacımızı karşılamayan motiflerini alıp binalarımızın 
üzerine takmak değildir. Bugünün Türk mimarisi bugünün tekniği ile bugünün 
ihtiyaçlarına cevap veren mimaridir. Eski eserlerimizden süs değil mana ve 
mantık almalıyız. Onların yapılırken nasıl her tarafı düşünülüp taşınılarak 
yapıldığını anlamalı ve bu haslete mirascı olmalıyız..”  

 
Bu sözleri Orhan Alsaç 1940’lı yılların ortasında gündemde 

olan İkinci Ulusal Mimarlık tartışmaları sırasında, Ankara’da 
yapılan Saracoğlu memur konutlarının eski Türk evlerine 
öykünen biçimsel yaklaşımını eleştirmek için söylemiş. Onlara 
eklenecek fazla bir şey yok gibi gözüküyor.  

 
Yukarda adını andığımız Kemal Kutgün Eyüpgiller yazısını sanat tarihçisi ve 

müzeci Tahsin Öz’ün 1954 yılında yayınlanan düşüncelerini aktarak bitirmeyi 
yeğlediğini söylüyor. Tahsin Öz’ün sözleri şöyle:  

 
“..Kubbe meselesine gelince; her devrin mimarları asırlar boyu bilhassa 
mabedlerde geniş mekâna kavuşmak için ne büyük hamleler yapmışlardır. Ancak 
konstrüksiyon malzemesi, isteklerinin tahakkukuna imkan vermiyordu. ……. 
Halbuki bugün bu hususları halledecek çeşitli malzeme bulunmaktadır. Sinan'lar, 
Davud'lar, Mehmet Ağa'lar bu malzemeyi bulsalar acaba yine kubbede mi 
kalırlardı? Asla!..” 
  

Öz’ün önerileri de şöyle:  
  
"…hususi teşekküllerin aklına gelen bir şekilde camiler yaptırmağa kalkması reva 
mıdır? Mimarimiz yeni bir eser vermiyecek midir? Elhasıl hangi cepheden mütalaa 
edilirse edilsin yeni yapılacak camilerimiz için serbest müsabakalar açılması, 
salahiyettar jürilerden geçirilmesi her yönden bir zarurettir..” 
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Camiler dinsel yapılar, onlarda kimi simgesel özelliklerin korunmak istenmesi 
doğal karşılanabilir. Gene de unutulmaması gereken iki nokta var, bunlardan birincisi 
İslamlığın tapınma işlev ve yapılarına ilişkin her hangi bir kural koymamış olduğu. 
İkincisi de geleneksel olarak bu yapıların dönemin en iyi yapı ustalarına, mimarlarına 
yaptırılmış olmaları. Onlar da kimi denemeler, değişiklikler yaparak bu yapıları 
gerçekleştirmişler, cami mimarlığına olduğu kadar yapı sanatına da katkıda bulunarak 
onu varsıllaştırmışlar. Doğal olarak bu yapılar da geliştirilecek, yenileşecek. Bunu 
yaparken kültürel bir değer yaratılmasına özen gösterilirse kimsenin bir diyeceği 
olmaz. Aşağıda yeni cami yapılarından bir kaç örnek görülüyor. Hangi özelliklerin 
geleceğe kalacağını ise zaman gösterecek.  

 

 
Yanlış simgeselliğe öteki kültürlerde de raslanıyor doğal olarak. 1990’lı yılların 

başında Lüksemburglu bir mimar ve kent düzenlemecisi olan Leon Krier kent 
parçalarını Eski Yunan, Roma ya da Ortaçağ kentlerine benzeterek oluşturduğu 
tasarımlarıyla bir süre ilgileri üstüne toplamayı başarmıştı.  
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Bir başka yanlış ya da yanıltıcı simgeselcilik de göründüğü gibi olmamak, olduğu 
gibi görünmemek. Okumayı sürdürmeden aşağıdaki resimlere bir bakın ve oradaki 
yapıların ne tür bir işlevi olabileceğini bulmaya çalışın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir şey yakıştıramadıysanız söyleyelim, bunlar 1900 dolaylarında Rusya’nın St. 

Petersburg kentinde yapılmış olan kiralık katevleri (apartmanlar). İnsan onları gördüğü 
zaman başka her şey aklına geliyor da onların kiralık katevleri olabileceğini 
düşünemiyor, çünkü simgesel anlatım araçları gibi kullanılmış yapı öğeleri yanıltıcı 
izlenim verecek bir biçimde düzenlenmişler. Bunlara benzer yapılara bir tarihsel 
yinelemecilik dönemi yaşayan başka kültürlerde de raslanıyor.  

 
Aldatıcı, yanlış, yapay – ya da doğrudan içi 

boş bir simgeselliğin, daha doğrusu salt 
biçimciliğin örneklerinden birini Malaysiya’nın 
başkenti Kuala Lumpur’daki bir yapıda gözlemek 
olası. Pek çok yerde 1909’da yapılan bu yapının 
çok güzel olduğu söyleniyor. Gerçekten de onun 
kendine özgü bir albenisi olduğunu yadsımak 
olanaksız, sanki küçük yapı taşlarıyla kurulmuş 
oyuncak bir saray gibi duruyor.  

 
Bu yapının işlevinin bir tren istasyonu olduğunu öğrendiğimiz zaman ise bir an 

durmak zorunda kalıyoruz. Bu onun işleviyle biçimi arasında bir bağlantı 
kuramayışımızdan kaynaklanıyor. Pastanın içinde ne olduğu önemli değil ama 
üstündeki krema yerinde olacak. Yapının içi çok daha alçakgönüllü, işlevine ters 
düşmeyecek bir yalınlıkta. Peronların bulunduğu bölüm ise neredeyse tümüyle 
çağdaş bir görünümde.  
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Bir kaynak onunla ilgili olarak, “..Bir büyük salon ile bilet gişeleri ve büroları içeren 
ana yapı ağırlıklı olarak Yeni Mağripçilik benzeri İndo-Sarasen ya da Batı ile Babürlü 
mimarlıkları karışımı olan ‘Raja’ biçeminde yapılmıştır..”, diyor, bunun 19. ile 20. yy’da 
Avrupa’da olduğu kadar sömürge Hindistan’ında da belli bir sevilirlik elde etmiş 
olduğunu söylüyor. Yapıya egemen olan at nalı, kaş (ya da eşeksırtı) biçimindeki 
kemerleri, köşelerde yer alan (önceleri altıyken eklemelerle sekize çıkarılmış) 
çatrileriyle bu yapı o dönemde aynı kentte yapılan kimi başka yapılara benziyormuş. 
İndo-Gotik, Babürlü Gotiği, Yeni Babürlü biçemi, Hindu Gotiği gibi adları da olan İndo-
Sarasen biçemi ise özellikle İngiliz mimarları tarafından kullanılan bir Doğuculuk 
(oryantalizm) türü ve tarihsel yinelemeci bir yaklaşım.   

 
Bundan sonra bu yapının mimarının adı Arthur Benison Hubback olan bir İngiliz 

olduğunu, onun buraya gelmeden önce Hindistan’da çalışmış olduğunu öğrenmek 
artık şaşırtıcı olmuyor. Daha önce de bir örneğine değinmiş olduğumuz gibi, İngiliz 
mimarları sömürgelerindeki mimarlıkların özelliklerini alırlar ve onları istedikleri gibi 
uyarlarlar, Hubback da öyle yapmış. Kullandığı öğelerin ne tür yapılardan alındığı, 
hangi kültürden geldiği onun için hiç bir anlam ve önem taşımıyor. Müslümanların 
çoğunlukta olduğu Malaysiya’da da Mağrip ve Babürlü mimarlıklarından aldığı öğeleri, 
biçimleri uygulamakta bir sakınca görmemiş, tam tersine, büyük bir olasılıkla bunu 
Malayziya yapı sanatına bir katkı olarak bile düşünmüş olmalı.  

 
Yukarda sözü edilen at nalı ya da kaş biçimli kemerler 

başka kültürlerde de kullanılan öğeler. Ama çatriler, onlar ne 
anlama geliyor? Bu öğe Babürlü ve kimi öteki Hint 
mimarlıklarında yer alıyor. Daha önce sözünü ettiğimiz 
yükseltileri ve onları izleyen çardakları anımsayacaksınız. 
Büyük bir olasılıkla bu öğe de tarımsal bir yerleşmeyi 
koruyan askerler için yapılmış bir tür gölgelikten türemiş. Bu 
nedenle gücü ve yetkeyi simgeliyor, onun için de saraylarda 
ve dinsel yapılarda kullanılmış. Onların bir tren 
istasyonundaki işlevi tümüyle süslemeci olmaktan ileri 
gitmiyor.  

 
Burada bir ayraç açıp tren istasyonu mimarlığı üstünde biraz durabiliriz. Tren 

istasyonu 19. yy’da ortaya çıkan yeni bir işlev, yani daha önce örneği olmayan bir yapı 
türü. Batı yapı sanatında da onun nasıl ele alınacağı bilinememiş. Kısa sürede kent 
içinde çok kişinin kullandığı önemli bir ulaşım yapısı durumuna gelmesi tasarımına 
özen göstermeyi gerektiriyor.  

 
Bunun dışa yansıması iki türlü olmuş. Bunlardan birincisinde trenlerin yanaştığı ve 

yolcuların kullandığı peronların üstünün örtülmesi işini mühendisler üstlenmiş, bu 
alanın kesintisiz kullanılabilmesi için çelik stüktürler geliştirerek büyük açıklıkları 
geçen taşıyıcı dizgeler oluşturmuşlar. Buna karşılık onların önünde yer alan bekleme 
salonları ile gişelerin bulunduğu yerlerin, dolayısıyla da yapı yüzlerinin tasarımını 
mimarlar üstlenmiş. Onlar da çağlarının derlemeci, seçmeci düşünceleri uyarınca 
bunu yerine getirmişler. Londra’daki St. Pancreas tren istasyonu bunun tipik bir 
örneği. Yapı içte tümüyle çağdaş bir strüktüre sahipken dıştan neredeyse bir Gotik 
kiliseyi anımsatıyor. Bu tür çelişkili davranışların değişik örneklerine çok sık 
raslanıyor.  
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19. yy sonu ile 20. yy başında İstanbul’da yapılmış iki istasyon, Sirkeci ile 

Haydarpaşa tren istasyonları da yabancı mimarlar tarafından yapılmış. Bu yapılar da 
onların Türk ve Batı mimarlıklarını yorumlayış biçimlerini yansıtıyorlar. Neyse ki, 
Türkiye bir sömürge değil, kendine özgü köklü bir mimarlık geleneği var. Onun için bu 
yapılar Hint’ten Çin’den denetlenmiş biçimler içermiyorlar, Kuala Lumpur’daki 
benzerlerinden daha tutarlı bir biçimde ele alınmışlar.  

 

 
Bu yapılar gene de önemli ölçüde seçmeci birer yaklaşım sergiliyorlar. Buna 

karşılık 1930’lu yılların sonunda bitirilmiş olan Ankara Garı önündeki gösterişli 
sütunlara karşılık daha tuturlı bir görünüm sergiliyor. 1980’li yıllarda gene İstanbul’da 
yapılan Sögütlüçeşme tren istasyonunda ise çağdaş bir mimarlık dili yakalanmış gibi 
gözüküyor.  
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Gemilere, uçaklara, uzay araçlarına öykünen, yitirilmiş bir geçmişe özenen ya da 

belirsiz bir geleceğe özlemi dile getiren, insan, hayvan ya da başka nesnelerin 
biçimlerini yineleyen, özünü anlamadan içi boş bir biçimciliğe takılıp kalan, öteki 
kültürlerin mimarlık dilini, simgelerini yanlış bir ileti verecek bir biçimde ya da eğlence 
amacıyla uyarlayan yapılar... Kuşkusuz belli bir çekicilikleri var, tasarımları, 
kullanılmaları, izlenmeleri ilginç olabiliyor. Bir bölümü dikkat çekmek ya da tecimsel 
yarar sağlamak için oluşturulmuş. Onların ortaya koyduğu yanıltıcı simgeselliğe 
aldanmamak gerekiyor.  
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Simgeselleştirme örnekleri 
 
Buraya kadar mimarlıkta simgesel anlatımların nasıl oluştuğunu ve kullanıldığını 

anlatmaya çalıştık. Bunlar bize yapı sanatında iki değişik  simge oluşumu olabileceğini 
gösteriyor. Birincilerde her hangi bir işlevi karşılamak için gerçekleştirilen yapı öğe ve 
bileşenleri ya da yapıların kendisi bir süre sonra bu tür anlamlar yükleniyor ve 
iletiyorlar. Daha ilerde de o amaçla bu biçimler yinelenerek kullanılıyor. İkinciler ise 
daha tasarım aşamasındayken yapıların simgesel anlamları, vermeleri istenen iletiler 
gözetilerek oluşturuluyor.  

 
Birinciye örnek olarak kuleleri gösterebiliyoruz. Savunma ve iletişim 

gereksinmelerini karşılamak için yapılan yüksek yapılar bir süre sonra birer güç, erke, 
egemenlik, varsıllık, güvence simgesi durumuna gelmişler, yapılarda da o nedenlerle 
kullanılmış, hatta birer yapı bileşeniyken bağımsız yapılara dönüşmüşler. Bu başka 
yapı öğe ve bileşenleri için de geçerli. Böyle birimler zaman içinde simgesel 
anlamlarını yitirseler bile birer biçim olarak yineleniyor, yeni anlamlar yüklenerek 
başka işlevlerde de kullanılabiliyorlar, değişik çeşitlemeleri ortaya çıkabiliyor.  

 
İkinci simge oluşumuna örnek olarak ise Toronto Belediyesi, Brezilya 

Parlamentosu gibi yapıları göstermek olası. Bunlarda daha tasarım aşamasında 
oluşturulacak yapı ya da yapı bölümlerine simgesel anlamlar yüklendiği ve tasarım ile 
uygulamanın bunlara uygun olarak yapıldığı görülüyor. Böylece yeni olmalarına karşın 
bu şekilde oluşturulan yapılar simgesel anlamlar yüklenmiş, belli birer ileti veren 
yapılar oluyorlar.  

 
Her iki tür simgesel anlatım oluşturma biçimi de özenli bir tasarım yaklaşımı 

gerektiriyor, biçimlendirilmelerinde işlevsel, yapımsal, strüktürel, tutumbilimsel 
kaygıların yanı sıra simgesel olanların da gözetilmesi bekleniyor. Bu bölümde 
oluşturulmalarını izleme olanağını bulduğumuz öğrenci çalışmalarıyla bu tür anlam ve 
anlatımlar içeren yapıların tasarlanış sürecine değinmek istiyoruz.  
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İlk örnek 
 
Tasarım aşamaları 
 
Yer: Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünmüş olan Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da, 

Türk ve Rum kesimlerini ayıran “Yeşil Çizgi” adlı sınıra yakın bir arsa üstünde  
 
Konu, işlev: Kıbrıs araştırmalarının yapılıp duyurulabileceği bir toplantı ve kültür 

merkezi  
 
Amaç: İlerde her iki kesim birleştikten sonra da kullanılabilecek bir yapı 

oluşturmak 
 
Tasarım yaklaşımının esin kaynağı: Adada yaşayan, dilleri, 

dinleri, eknik kökenleri farklı iki toplumun anavatanları Türkiye 
ile Yunanistan bayraklarını oluşturan ay-yıldız ile haç örgeleri 

 
Bu örgelerin soyut biçimlere dönüştürülmesi: Birbirini dik olarak 

kesen iki çizgi, bir nokta ve bir yay parçası  
 

Bu biçimlerin içlerine yapı işlevlerini yerleştirmeye uygun bir 
temel fikire (mimarlık konzeptine) dönüştürülmesi: Yapıda yer 
alacağı düşünülen işlevlerin üçe ayrılması, bunların planda 
köşelerinden birer küçük kare çıkarılmış bir büyük kare, küçük 
bir daire ve kalın bir yay parçası içine yerleştirileceğinin 
düşünülmesi 

 
Tasarım işlevlerinin bu biçimler içine yerleştirilmesi: Programda bulunan 

kütüphane, araştırma ve toplantı odaları, yönetim vb gibi işlevlerin kare kitlede, girişin 
bir iletişim kulesi olacağı da düşünülen küçük dairede, konferans salonu işlevlerinin de 
yay parçası içinde öngörülmesi 

 
Yapıların yönlendirilişi: Dikdörtgen biçimindeki arsa üstünde, kare kitlenin güney, 

yay parçasının kuzey kesime bakacak biçimde yerleştirilmesi, kulenin de ikisi 
arasında yer alacağının düşünülmesi  

 
Tasarımın kısa betimlemesi:  
 
Temel işlevleri iki ayrı kitle içinde toplayan tasarım, yapıların ortasında bir kule 

öngörüyor. Bu kule yakında bulunan camiye dönüştürülmüş Ayasofya (St. Sophia) 
Gotik katedralinin (Selimiye Camisinin) kulelerine çağdaş bir gönderme yaparak 
biçimiyle yarattığı zıtlıkla bir vurgu yarattığı gibi iki yanındaki yapıların girişi işlevini de 
üstleniyor, iki yapıya ancak oradan ulaşılabiliyor. Kulenin en üstünde tüm kenti 
görebilecek bir döner lokanta var ve uzak iletişimi (telekomünikasyonu) sağlayacak 
çanak antenlerle donatılmış. Böylece dünyanın her yerindeki Kıbrıs araştırmalarına 
ulaşımı sağlıyor, bu merkezde yapılan araştırma ve bilimsel toplantıları da dışa 
duyurması öngörülüyor. Kulenin strüktürel bir işlevi de var, üstüne gerilen kablolarla iki 
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yanındaki yapıların çatılarını taşıyor. Bunlar ayakta durabilmek için kuleye, dolayısıyla 
birbirine bağlı durumdalar.  

 
Tasarımın yüklendiği simgesel anlatımlar: 
 
Farklı biçimlere dayanan iki yapı 

adada yaşayan iki toplumu simgeliyor. 
Bunlar kolonlar üstünde duruyorlar, 
böylece bağımsız olmalarına karşın gene 
de birbirlerinden ayrı olamadıkları 
anlatılıyor. Aralarında kentin her yerinden 
görülebilecek yükseklikte olduğu için 
kentsel bir im işlevi gören kule bulunuyor 
ve onları görsel olduğu kadar işlevsel ve 
strüktürel olarak da birbirine bağlıyor. 
Zeminde yapılara yönlendirici her hangi 
bir yol, patika ya da kaldırım bulunmuyor, 
yapıların üstünde bulunduğu alanın tümü 
taş kaplanmış, oradan girişlerinin 
bulunduğu kuleye serbestçe ulaşılıyor. 
Böylece yapıların birinden biri ötekine 
göre daha önemli bir konumdaymış gibi 
algılanmıyor. Bu alan simgesel olarak her 
iki toplumun birlikte yaşadığı Kıbrıs adasını anlatıyor. Üstünde yer alan taşlar kare 
biçiminde ve eşitliği simgemek üzere hepsi aynı büyüklükte tasarlanmış, yapı gereci 
olarak kullanılan mermerin beyaz rengi de adada özlenen barışı simgeliyor.  

 
Görüldüğü gibi burada yapı gereçlerinin renginden yapıların kendine, çeşitli öğe 

ve bileşenlerinden taşıyıcı dizgesine, yerleştiriliş ve düzenlenişlerine kadar pek çok 
yönüne çeşitli anlamlar yüklenmiş. Eğer gerçekleştirilecek olsa böyle bir yapının o 
ülkede ve o kentte yaşayanlar için simgesel bir önem taşıması öngörülmüş.  

 

Öteki örnekler 
 
Benzer bir başka öğrenci çalışması da gene Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da, Yeşil 

Çizgiye komşu bir arsa üstünde yer alacağı düşünülen kültür merkezi ile ilgili. Burada 
da yapının işlevleri ikiye bölünmüş, aralarına da programda öngörülen sergi alanı 
yerleştirilmiş. Dar, uzun ve yüksek bir koridor biçiminde ve yapıyı çaprazlamasına 
kesen bu sergi alanı hem içten hem dıştan açıkça algılanan biçimiyle kentin ve 
ülkenin ikiye bölünmüşlüğünü simgeliyor. Onun Türk kesimine bakan ucu yapının 
girişi olarak tasarlanmış. Rum kesimine bakan ucunda ise sağır bir kapı yer alıyor, bu 
o zamanlar aralarında geçiş bulunmayan iki toplumu anlatıyor. İlerde toplumlar 
arasındaki ilişkiler yumuşayıp karşılıklı geçişlerin sağlandığı bir döneme gelindiğinde 
sağır kapının açılarak Rum kesimine yönelik bir giriş olarak kullanılabileceği 
düşünülmüş. Böylece bu yapı da simgesel anlamlarla yüklenmiş, gerçekleştirilmiş olsa 
ülkenin ve kentin tarihi içindeki bir dönemi anımsatacak, simgeleyecek bir biçimde 
tasarlanmış.  

 



232 
 

Aynı konuyu ele alan öteki örnekler arasında Lefkoşa’daki Yeşil Çizgi adlı sınır 
çizgisinin havuzlarla düzenlenmiş bir “mavi çizgi”ye dönüştürmek, iki yanında 
oluşturulan parklarla yeşil imgesini sürdürmek, bunların üstünde öngörülen yapıların 
birbirine köprülerle bağlanması, simgesel anlamları bu yönleriyle dile getirmek gibi 
öneriler bulunuyor. Bir başka tasarım Kıbrıs’ın Türk kesimine hizmet veren Ercan 
havaalanında yapılması düşünülen bir yolcu terminaliyle ilgili. Bu yapının gelen ve 
giden yolcular için öngörülmüş büyük bekleme salonu bir kubbeyle örtülmüş. Bu 
kubbeyi ortasından geçen bir ışık bandı ikiye bölüyor. Böylece hem bekleme 
salonlarına doğal ışık girmesi sağlanıyor, hem de adanın ikiye bölünmüşlüğü 
simgeleniyor.  

 
Bütün bu örnekler tasarımlarda simgesel anlatımlara nasıl yer verilebileceğini 

gösteriyor, yapıların yalnızca fiziksel-tutumbilimsel kaygılara ağırlık verilerek değil, 
aynı zamanda biçimsel-simgesel işlevler gözetilerek de tasarlanabileceğini 
gösteriyorlar. Doğal olarak değişik yerlerde bulunan bütün yapı işlevlerinin bu kadar 
yoğun simgesel anlatımlarla donatılmasına olanak yok. Mimarların karşısına her 
zaman Anıtkabir ya da Brasilia kenti gibi projeler çıkmıyor. Ama bunların 
gözetilebileceği yapıların sayısı o kadar da az değil, onların kullanılarak anlamlarının 
vurgulanabileceğinin, hatta yükseltilebileceğinin bilinmesi, bu tür özelliklerin aranıp 
bulunmasını sağlayabiliyor.  

 
Bu noktada bir konunun altının çizilmesinde yarar var, o da yapıları yaptıran 

malsahiplerinin de yapıların biçimsel-simgesel işlevlerinin olduğunu bilecek düzeyde 
olmaları, kendileri istemeseler bile mimarlara tasarımlarını bunları da gözetecek izni 
verip yeterli olanakları sağlamaları. Galiba işin en zor yanı bu, yani mimarların 
malsahiplerini bu işlevlerin de önemli olduğuna inandırabilmesi. Gene de Ankara’da, 
Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi ya da Estergon Kalesi gibi örnekler, olumsuz yanları 
olsa da, bu tür gereksinmelerin yapı sahipleri tarafından duyumsandığının 
göstergeleri.  

 
Daha önce sözünü etmiş olduğumuz Ankara’daki Atakule’nin mimarı olan Ragıp 

Buluç’un bu bağlamda söyledikleri ilgi çekici. Bu mimar kendisine yöneltilen “..Atakule 
ile başlayarak birçok kule tasarladınız. 90’lı yıllarda İstanbul’daki deniz trafik kulelerini, 
en son da Keçiören’deki Cumhuriyet Kulesi’ni. Bunlar arasında yıllar var. Çok 
simgesel bir tarafı olan bu yapıların algılanışında sizce o günden bugüne bir fark var 
mı?..” sorusunu şöyle yanıtlamış:  

 
“..O projeler arasındaki fark ancak bendeki fark olabilir. Mimarlık işi öyle bir şey 
ki bazen eski yaptıkların sana düşman olur. Çünkü sen değişmişsindir zaten. 
Atakule’ye başlamadan önce, 1985’te Tsukuba Dünya Fuarı’nda çok şey 
öğrendim çünkü 500 m2 bir yer veriyorlar sana ve burada Türkiye’yi anlatmanı 
istiyorlar. O zamana kadar inandığın fonksiyonalizm, rasyonalizm ile bu işi pek 
anlatamazsın. Sembollere doğru kaydım ve bu bana çok şey öğretti.. ..Oradan 
başlayan ve Atakule ile devam eden dönemde, sembolist yeni değerler aramaya 
mecbur hissetim kendimi.. ..Atakule 1989’da bitti ve yaptığım dönemde çok 
etkiliydi. Arkasından gelen Cumhuriyet Kulesi’nde ise artık, fonksiyonun ötesinde 
birtakım simgeleri de mimarlığın içine sokmaya başladığımı söyleyebilirim..”  

 
Bunları söyledikten sonra da bir anısını anlatıyor: “..Bazı olaylar sonrasında bir 

belediye başkanı yardımcısı bir gün benden özür diledi. Niye dilediğini sordum. 
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“Kusura bakmayın çünkü biz ilk defa bir mimarla çalışıyoruz.” dedi. Şimdi, bir ülkede 
bir idarecinin ilk defa bir mimarla çalışması onun kabahati olduğu kadar mimarların da 
kabahatidir..”, diyerek mimarların yapı sahiplerini doğru şeyler yapmaya inandırmaları 
gerektiğini anlatıyor. Bunların arasında simgesel olan anlam ve anlatımlar da var. Bu 
satırların yazarı bunların bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyor.  

 
Simgesel anlamlar yalnız önemli yapılar için söz konusu değil doğal olarak. Her 

yapı kendi türünün tek örneği, yalnız ona özgü özellikler içeriyor. Bunların öne 
çıkartılması öteki yapılardan farklı olduğunun belirtilmesi bile kimi zaman önem 
taşıyor, ona değişik bir özellik kazandırıp, onun yerel bir simge oluşturmasını 
sağlayabiliyor. Biz hepsine değinemedik bunların da pek çok örneği var.  
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Mimarlık ve düşün (felsefe) 
 
Mimarlık ile bilgi alanları arasında çeşitli ilişkiler var. Düşünü de bunların arasına 

katmak gerekiyor. Bu yalnız onun da bağımsız bir sanat alanı oluşundan 
kaynaklanmıyor. Düşünürlerin yapay fiziksel çevre konusunda düşünce üretmiş 
olması, mimarların da biçim, güzellik, işlev, ve genel olarak yapılaşmış çevre 
konusunda üretilen düşüncelere katkıda bulunacak çalışmalar yapmış olması, bunu 
gerekli kılıyor.  

 
Mimarlık yapılarla, tasarımlarla, iç ve dış uzamlarla, biçim ve kütlelerle ilgileniyor. 

Bunları yaratmak için yapı gereçlerini, mimarlık öğe ve bileşenlerini kullanıyor. Onları 
ayakta tutabilmek için çeşitli strüktür dizgelerinden, parçaları birbirine bağlamak için 
yapım yöntemlerinden yararlanıyor. İşlevlerle, bunların ilişki ve örgütlenmeleriyle 
uğraşıyor, en uygun çözümleri bulmaya çalışıyor. Anlamlı bir bütün yaratmak, bir ileti 
vermek, duygu ve düşünceleri aktarmak amacıyla biçimleri kullanıyor, bunlarla ilginç, 
heyecan uyandırıcı olduğu kadar kullanışlı, tutumlu ve rahat olacak yapılar üretmeye 
çalışıyor.  

 
Bir mimarın olası çözüm seçenekleri arasından kendi amaçları için en uygun 

olanları seçmek üzere çeşitli kararlar vermesi gerekiyor. Ayrıca çeşitli istek ve 
gereksinimleri karşılayabilmesi için insanların doğal yapısını, duygularını ve davranış 
biçimlerini bilmesi bekleniyor. Bütün bunlar bilgi, deneyim, anlayış, duygu, sezgi, 
yaratıcılık, sağduyu ve güzelduyu sahibi olmayı gerektiriyor. Hepsi için de düşünme, 
tasarlama, hesap yapma, planlama, örgütleme ve yönetme gibi etkinlikler gerekiyor.  

 
Bunların hepsi düşünme süreçleri, akıl yürütmeyi gerektiren etkinlikler. Mimarlar 

duygu ve sezgileriyle davranan sanatçılar, ya da her hangi bir şeyi sorgulamadan, 
tartışmadan üreten el sanatçıları değil, düşünen kişiler oluyorlar. Eğer bir mimarlık 
yapıtını toplum kültürüne katkıda bulunan bir yapı olarak tanımlarsak, onun bir 
düşünce ürünü olduğunu da kabul etmek zorundayız.  

 
Bir yapıyı gerçekleştiren bir mimar düşüncelerini çok somut bir biçimde dile 

getiriyor. Ortaya koyduğu yapıyla yapı gereçlerinin, mimarlık öğe ve bileşenlerinin, 
taşıyıcı dizgesinin, yapım yöntemlerinin en doğru biçimde kullanılarak bir araya 
getirildiğini anlatıyor. İnsanlara nasıl yaşamaları, nasıl davranmaları gerektiğini 
gösteriyor. Yalnız işlevsel değil, güzelduyusal iletiler de veriyor.  

 
Mimarlık dayanıklı gereçler kullandığı için bu iletiler onları verenden daha uzun 

yaşamlı oluyorlar. Eğer bir mimar düşüncelerinin ilerde de geçerli olmasını sağlamak 
istiyorsa, geleceği düşünmek, yani planlamak, tasarlamak zorunda. Büyük bir 
olasılıkla mimarlığın bu yanı yapı sanatçılarının yalnızca kendi alanlarıyla sınırlı 
kalmayıp öteki konularda da düşünceler üretmesine neden olmuş. Mimarlar 
uğraşlarını insan doğası ve davranışlarını, toplumsal yapısını, gereksinimlerini, 
çevresel ve tutumbilimsel koşullarını anlayabilmek için bir araç olarak kullanmışlar ve 
kullanıyorlar.  

 
Pek çok mimar neyin kullanışlı, neyin güzel olduğu konusunda düşünmüş, bunlara 

ulaşmak için genel geçer kurallar bulmaya çalışmış. Buradan doğa ve yaşamın anlam 
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ve önemine geçmek için bir adım daha atmak yetişiyor. Bunu da geleceğe ilişkin 
kestirimlerde bulunmak izliyor.  

 
Eğer düşün (felsefe) Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ünde (7. baskı, 1983) 

tanımlandığı gibi, “..Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması..”, ya da kısaca bir  
“..dünya görüşü..”, ise, mimarlar da, az ya da çok, birer düşünür sayılabilirler. Onlar 
düşüncelerini her zaman yazılı bir biçimde dile getirmiyorlar. Yaptıkları yapılar 
düşüncelerinin, isteklerinin birer belirtisi. Ama yalnız yapılar yok onların yaratıları 
arasında. Tasarımları, önerdikleri yapılar için hazırladıkları çizimler de var. Bir bölümü 
anlatım, eleştiri, öneride bulunma ve kestirimler yapma aracı olarak yazılı ya da sözlü 
dili de kullanmış.  

 
Denebilir ki, ancak gerçekleştirildiği zaman mimarlıktan söz edilebilir. Yapılmamış 

bir yapay fiziksel çevre, en ileri düşünceleri içeriyor bile olsa, hiç bir anlam taşımaz. 
Bu doğru. Mimarlık tarihçisi Dennis Sharp “..Kağıt üstünde kalmaya tutsak olmuş bir 
mimarlık fantazi olmaktan ileri gidemez. Mimarlık tarihi kullanışsız olduğu, pahalı 
olduğu ya da bir fırsatını bulamadığı için gerçekleştirilememiş pek çok tasarım ve 
düşle doludur. Bunların çoğu da kuramlarla ya da yan tutan polemiklerle 
desteklenmiştir. Mimarlık en iyi fiziksel olarak ‘bitirilmiş’ olmasıyla yaşanabilen bir 
olgudur..”, diyor.  

 
“..Buna karşılık..”, diye sürdürdüğü düşüncelerini, “..mimarların, sanatçı ve 

tasarımcıların yazdıkları da yöntemlerini ve düşünce biçimlerini açıkça ortaya koyan 
değerli belgelerdir..”, sözleriyle bitiriyor. Buna bu tür çalışmaların özel olarak onları 
yazanların içinde yaşadıkları zamanı, koşulları, kültürü daha iyi anlamaya, genel 
olarak da mimarlığı ve yapay fiziksel çevreyi daha iyi tanımaya yaradığı da eklenebilir.  

 
Kimi düşünürlerin de yapay fiziksel çevre konularını ele aldığını, var olan koşulları 

eleştirip geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Batı 
kültürlerinde Eski Yunan düşünürlerinden, Doğu kültürlerinde de Hintli kuramcılardan 
bu yana mimarlık konularında kuramsal çalışmalar yapılmış. Yazarların, ressamların 
da ideal toplumlara, geleceğin yapı ve yerleşmelerine ilişkin öngörüşler içeren 
yapıtları oluyor. Bunların hepsi, kimi zaman “düşsel mimarlık” olarak da adlandırılan 
ilginç bir alan oluşturuyorlar. Kulağa daha bilimsel gelen bir başka ad da “kavramsal 
mimarlık”.  

 
Çağdaş düşünürler arasında en çok Avusturya’lı Ludwig 

Wittgenstein’ın mimarlığa yakınlığı biliniyor. Kız kardeşi yaptırdığı 
evle ilgilenmesini isteyince büyük bir titizlikle bu işi üstlenmiş, kimi 
zaman çevresindekileri bezdirme pahasına her ayrıntısı üstünde 
durmuş, çeşitli bölümleri onun istediği oranlar tutturuluncaya kadar 
yıkılıp yeniden yapılmış. Bugün Bulgar kültür ateşeliğini barındıran 
yapı 1929’da bitirilmiş. Wittgenstein’ın yapı sanatına duyduğu bu ilgi 
Viyana telefon rehberinde bir süre uğraşının mimarlık olarak 
gösterilmesine bile neden olmuş. 
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İşlevlerde aşama sırası 
 
Mimarlıkta anlam ve anlatıma ilişkin olarak buraya kadar anlattıklarımız bize yapı 

işlevleri arasında bir aşama sırası (hiyerarşi) olup olmadığını, onların belli bir önem 
sırasına göre dizilip dizilemeyeceğini düşündürüyor. İşlevlerin tarihsel gelişmesine 
bakınca bu yapılabilir gibi gözüküyor.  

 
Mimarlık yapıtları belli gereksinimlerin sonucunda ortaya çıkıyorlar. Tarihsel 

süreç içinde işlevlerin bir bölümünün eskiyip güncelliğini yitirdiği, o tür yapıların artık 
yapılmaz oduğu gözleniyor. Bunun en iyi örnekleri arasında savunma yapıları var. 
İşlevlerin bir bölümü önemli bir değişiklik göstermeden, bir bölümü ise nitelik 
değiştirmiş olarak sürüyor. Konutlar her dönemde olmuş. Kütüphane de eskiden beri 
olagelen bir işlev, ama günümüzde ilk başlardaki niteliğini oldukça değiştirmiş olarak 
karşımıza çıkıyor. Konaklama, sağlık, eğitim, alışveriş yapıları da öyle.  

 
Bir de yeni işlevler var, bunlar özellikle endüstrileşme döneminde ortaya 

çıkıyorlar, daha önceki dönemlerde örnekleri olmuyor. Üretimevi (fabrika), enerji 
merkezi, tren istasyonu, otobüs terminali, hava alanı gibi üretim ve ulaşım yapıları 
bunların arasında. İşyeri, spor yapıları, radyo ve televizyon gibi iletişim yapıları, 
sinema gibi eğlence yapıları da öyle. Onların arasında da eskiyip ortadan kalkanlar 
ya da nitelik değiştirenler bulunuyor. 

 
Abraham Maslow adında Amerikalı bir davranışbilimcisi insan gereksinimleri 

üstünde düşünmüş ve onların belli bir aşama sırasına göre dizilebileceğini söylemiş. 
Bu konudaki kaynaklar onun düşüncelerini şöyle özetliyorlar: 

 
“..Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi 
içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve 
bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından 
belirlendiğini sözkonusu etmektedir. Maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir 
dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. 
Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç 
kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.. 

 
.. Maslow'a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait 
gereksinimler ise, diğer deyişle günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri 
doyurmaya yöneliyorsa, kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden 
bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır.  

 
Belirli bir kategorideki gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki 
kategorinin gereksinimlerini algılamaz, böyle gereksinimleri yoktur. Örnek olarak günlük 
olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan, kendini sürekli olarak olası 
bir tehdit altında algılayan bir insanın, dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi 
bir gereksinimi yoktur.  

 
Belirli bir gereksinim kategorisindeki gereksinimlerin karşılanması durumunda kişi, bir üst 
kategorideki gereksinimleri karşılamaya yönelecektir. Bu durum kişilik gelişme düzeyini 
de bir üst düzeye sürükleyecektir..”  
 
Maslow düşüncelerini piramit biçimindeki bir şemaya yerleştirerek özetlemiş.  
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Bu kuram üstünde daha sonra da çalışılmış, Maslow’un düşünceleri geliştirilerek 

ileri götürülmüş. Aşağıda onun piramidinin son dönemlerde yapılmış bir örneği yer 
alıyor. 
 

Aşkınlık, üstünlük 
Başkalarının bilinçlenmesine katkı, yardım 

 

Bilinçlenme 
Kişisel gelişim, bilgi üretme, manevi tatmin 

 

Güzelduyusal gereksinimler 
Güzellik, denge, uyum, biçimsel kaygılar, yaratıcılık, vb 

 

Öğrenme gereksinimleri 
Bilgi edinme, anlama, kavrama, yorumlama, kendini bilme 

 

Saygınlık gereksinimi 
Başarı, toplumsal konum sahibi olma, sorumluluk üstlenme, ün kazanma 

 

Sevgi ve (bir şeye) ait olma gereksinimleri 
Aile, ilişkiler, bağlılık, çalışma grubu, vb 

 

Güvenlik geresinimleri 
Korunma, güvence, düzen, yasa, sınırlar, kararlılık, vb 

 

Bedensel ve yaşambilimsel gereksinimler 
Temel yaşam gereksinimleri – yeme, içme, soluma, üreme, uyku, sıcaklık, ışık, vb 

 
Bireylerin gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanan bu çalışmalar bunun 

toplumlara da uyarlanabileceğini düşündürüyor. Eğer böyle bir yaklaşım yanlış 
değilse, yapı işlevlerinin de değişen toplumsal gereksinimlere koşut  olarak belli bir 
aşama sırasına uyarınca geliştiği söylenebilir gibi gözüküyor.  
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Buna göre piramidin en altındaki basamakta bedensel ve yaşambilimsel 

(biyolojik) gereksinimlerin en önce karşılanması gerekeceği anlaşılıyor. Gerçekten de 
insanlar önce ilkel barınaklar yaparak yapı etkinliklerine başlamışlar. Temel bir işlevi 
karşılayan gömüt yapıları da en eski işlevler arasında bulunuyor.  

 
Mağara, yere açılmış çukur, dal, kemik gibi gereçlerden 
yapılmış derme çatma örnekler sayılmaz da belli bir yapımı 
olanlara bakılırsa en eski evlere ilişkin bulgular İÖ 20 000 – 
10 000 yıllarından kalan kalıntılar. En eski yerleşmelerden 
biri olan Çatalhöyük evleri İÖ 6250-5400 arasına 
tarihleniyor.  
 
En eski anıtsal gömütler Eski Mısır uygarlığındaki 
mastabalar. En eski piramit firavun Djoser tarafından İÖ 
2630 dolaylarında yaptırılmış.    

 
İkinci basamakta güvenlik gereksinimleri anılmış. Bunu sağlamak için tutulan yol 

birlikte yaşamak, başka bir deyişle kentler kurmak. İnsanların ürettiği yapılar arasında 
en eskilerinden birinin kentleri korumak amacıyla üretilen sur, kale, hisar gibi 
savunma işlevli yapılar olduğu görülüyor.  

 
Mezopotamya kültürleri en eski kentleşme örneklerine 
sahip. Sümer yerleşmelerinin İÖ 5000 kadar eskiye gittiği 
belirlenmiş. Bunların hepsinin surları var. Anadolu’daki 
Kilikya Krallığı tarafından kurulan Mersin Kalesi en eski 
savunma yapılarından biri, İÖ 4500-4200 arasında yapıldığı 
düşünülüyor.  

 
Üçüncü basamak sevgi ve bir şeye ait olma, bağlılık gereksinimlerine değiniyor. 

İnsanların yukardakilerden sonra ürettiği en eski yapılardan biri ise bu tür 
gereksinimleri karşılamayı amaçlayan dinsel yapılar olmuş.  

 
En eski dinsel yapılar da Eski Mısır uygarlığından kalan 
tapınaklar. Mısır’ın güneyi ile Sudan’ın kuzeyi arasındaki 
Nubia bölgesinde bulunan Amada Tapınağı firavun 3. 
Tutmosis döneminde, İÖ 15. yy’da yapılmış. Efes’deki 
Artemis tapınağı İÖ 550 dolaylarından kalma. Roma’daki 
Pantheon ise Hadrian’ın imparatorluğu döneminde, İS 126 
yılında yapılmış.  

 
Dördüncü basamak saygınlık gereksinimlerinden söz ediyor. Toplumlar da bunu 

görkemli saraylar, yani yönetim yapıları gerçekleştirerek karşılamışlar.  
 

Saray olarak düzenlendiği bilinen en eski yapılardan biri 
Girit’deki Knossos Sarayı. İÖ 1700-1400 yılları arasında 
aşama aşama yapılmış olduğu düşünülüyor. Topkapı 
Sarayı’nın yapımına 1459’da başlanmış. Fransa kralı 14. 
Louis Versailles Sarayına 1682’de taşınmış.   

 
Öğrenme gereksinimini belirten beşinci basamak insana hem Hıristiyan Batı, hem 

İslam Doğu kültürlerinde neredeyse aynı zamanda ortaya çıkan medrese, üniversite 
gibi yüksek öğrenim kuruluşlarıyla onlar için üretilen yapıları düşündürüyor.  
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Avrupa’daki en eski üniversite İtalya’nın kuzeyindeki 
Bologna kentinde 1088’de kurulmuş. Paris üniversitesinin 
kuruluşu tarihi ise 1096.  
 
İslam kültürlerindeki ilk medrese 1046 yılında Nişabur’da 
kurulmuşsa da Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk 
tarafından kurulan (ve onun adıyla anılan) medreselerin 
kurulması 1063-1099 yılları arasında gerçekleşmiş. Uluğ 
Bey ise 15. yy’da Semerkant’da bir gözlemevi kurduruyor.  
  
Günümüzdeki teknik üniversitelerin öncülü olan Paris'deki 
Ecole des Ponts et Chaussees - Köprü ve Yollar 
Okulu'nun kurulması 1741’de. Onu Almanya’nın 
Braunschweig kentinde 1745'de kurulan Collegium 
Carolinum, ya da daha sonraki adıyla Carolo-Wilhelmina 
yüksek teknik okulu izliyor. 

 
Bu gereksinimler karşılandıktan sonra onların inceltilip güzelleştirilmesi, yani 

yapıların tasarımlarına, düzenlenmelerine, ayrıntılarına, ölçü ve oranlarına özen 
gösterilmesi, onların süsleme ve bezemelerle donatılması yoluna gidilmiş, bu da 
altıncı basamakta anılan güzelduyusal gereksinmelere karşı geliyor.  

 
Eski Mısır duvar resimleri, Eski Yunan sütun başlıkları, 
yontu ve kabartmalar, Roma ve Bizans mozaikleri, İslam 
kültürlerinde geometrik ve bitkisel süsleme öğeleri, güzel 
yazı, mukarnaslar, Gotik cam resimleri (vitraylar), oran 
dizgeleri.  

 
Yedinci basamak bilinçlenmeden, gelişimden söz ediyor. Bu da bize müze, kültür 

merkezi gibi daha önce olmayan işlevleri karşılamak üzere üretilen yapı türlerini 
anma olanağını veriyor.  

 
En eski müze Londra’daki British Museum, 1753’de 
kurulan bu müze 1759’da ziyarete açılmış. Almanya’nın 
Münih kentinde 1903’de kurulan bilim ve teknik müzesi bu 
alandaki en büyük müzelerden biri. Ankara’daki oyuncak 
müzesi 1990’da kurulmuş.  

 
 
Maslow kuramının toplumsal gereksinimler ile onların yapı işlevlerine 

uyarlanmasına ilişkin somut örnekler bu basamakta bitiyor gibi gözüküyor. Ama 
dilerseniz son basamakta konuyu tek yapı düzeyinde değil de, genel bir yaşama 
biçimi olarak ele alabiliriz. Belli bir gelişmişlik aşamasına ulaşan toplumlar kendi 
yaşama biçimlerini öteki toplumlara da öğretmeye, aşılamaya, hatta dayatmaya 
yönelebiliyorlar. Çin, Roma, Osmanlı imparatorluklarının dolaylı ya da doğrudan 
yaptıkları gibi. Ya da Batı kültürlerinin yeryüzünün başka yerlerindeki, onlara göre 
daha az gelişmiş olan kültürlere kendi kültürleri ile onlara ait yapı türlerini götürüp 
oradaki insanları bunların iyi, doğru, güzel olduğuna inandırmak istemeleri gibi. Ya da 
günümüzde her yerde “Amerikan yaşama tarzının” benimsetilmeye çalışılması, buna 
yönelik yapı türlerinin çoğalması gibi.  

 
Sonuç olarak bu tür sıralamaların mimarlığın simgesel anlamlar yüklenmesi, 

yapıların iletiler vermesi konularının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceği 
anlaşılıyor.  
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Teknolojik ve tutumbilimsel (ekonomik) gelişmeler de yeni gereksinimler ortaya 
çıkararak yapı sanatını etkiliyorlar. Endüstrileşmenin başlaması üretim ve ulaşım 
yapılarını gündeme getirmiş. Bu üretim biçimi daha fazla boş zaman ortaya çıkarıyor, 
bu da kültür ve spor yapılarının öne çıkmasına yol açmış. Başta yer sarsıntısı olmak 
üzere sel baskını, yangın, tsunami, toprak kayması, salgın hastalık gibi doğal 
yıkımlar (afetler), savaş ve iç savaşlar, başkaldırı, devrim gibi toplumsal oluşumlar da 
benzer bir etki yapıyorlar, başka bir deyişle, onlar da işlevlerin, dolayısıyla onların 
düzenlenişlerinin değişmesine neden olabiliyor ya da yeni işlevlerin ortaya çıkmasına 
yol açabiliyorlar.   
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Son bir kaç söz 
 
Bu çalışmada mimarlığın çoğu zaman göz ardı edilen ama önemli bir özelliğinden, 

yani mimarlık yapıtlarının simgesel anlamlar yüklenebileceğinden, temel işlevinin 
ötesinde iletiler verebileceğinden, bunu yapabilmek için de belli anlatım yolları 
kullanabileceğinden söz ettik. Günümüzde mimarlardan daha çok işlevsel-yapımsal 
sorunlara ağırlık vermeleri, mimarlık öğrencilerinden de bunları öğrenmeleri isteniyor. 
Malsahipleri ya da yöneticiler onun yararcı-tutumbilimsel yanını önemsiyorlar. 
Mühendisler ya da üstleniciler (müteahhitler) onun strüktürel – yapım yeri (şantiye) 
yönetimi konularıyla ilgileniyorlar. Yapı gereç ve öğelerini üreten endüstriler onun 
üretim ve kurulma sorunlarına ağırlık veriyorlar. Ama bütün bunlar yapıların biçimsel-
simgesel öneminin bunlardan daha az olduğu ya da hiç olmadığı anlamına gelmiyor. 
Her yapının anlattığı bir şeyler var.  

 
Burada verilen örnekleri bir kaç katına çıkarmak olası. Mimarlığın bu yanına 

örnekleriyle değinmek istediğimiz için bu denemeyi burada bitiriyor, okuyucularımıza 
da buradakilerin dışında kalan örnek ve uygulamaları bulmalarını öneriyoruz. 
Bilinmesi gereken şey, mimarlığın yalnızca işlevler, yapım yöntemleri, yapı gereçleri, 
mimarlık öğe ve bileşenleri, strüktür dizgeleri, sağlık donanımları ve yapı makinaları, 
tasarım ilkeleri ve düzenleme kurallarından oluşmadığı. Her yapının bilinçli ya da 
bilinçsiz bir biçimde yüklendiği simgesel anlamlar, verdiği iletiler oluyor, bunlarla 
dolaylı ya da doğrudan bir biçimde yalnız bugüne seslenmiyor, onları geleceğe de 
taşıyorlar. Bunları bilmek, doğru biçimde yorumlayıp kullanmak, L. Hellman’ın da 
söylediği gibi, bir şey anlatmak isterken bambaşka bir şeyleri çağrıştırmamak, hatta 
olumsuz olabilecek iletiler vermemek için daha tasarım aşamasında bunları 
düşünmek ve uygun önlemleri almak gerekiyor.  

 
Yapıların yüklendiği simgesel anlamlar, verdiği iletiler onları yaratan kültürün yapı 

sanatına verdiği önemi, yaptıranların varsıllık ya da gücünü, toplumların seçimlerini, 
örgütlenme ve yapıları gerçekleştirme becerisini, onları yaratan ve kullananların 
duygu ve düşüncelerini, dünyaya bakış açılarını ortaya koyacak pek çok ipucu 
içeriyor.  

 
Böyle bir olguda mimarların kendi duygu ve düşüncelerini yansıtmaları için 

oldukça dar bir alan kalıyormuş gibi gözükse de bu gene var. Kimi zaman bir oran 
kullanımı, bir ayrıntı çözümü, bir süsleme buna yetişebiliyor. İşlevlerin yeni bir 
örgütlenmesi, bir tasarım ilkesinin seçimi, bir strüktür dizgesi ya da yapım yönteminin  
uygulanması, biçimlerin, uzamların, kitlelerin, yapı yüzlerinin yaratıcı bir biçimde 
düzenlenmesi gibi şeyler mimarların duygu ve düşüncelerini yansıtabiliyor. Bunlar 
algılanıyor ve anlaşılıyorlar.  

 
Mimar Sinan sayısı 350’yi aşkın yapılarında süsleme öğelerini oldukça tutumlu bir 

biçimde kullanmış. Bunlardan biri taşıyıcı bir öğe üstünde yer alan belli belirsiz bir 
süsleme. Ünlü usta yaptığı bir köprünün kemerinden birinin kilit taşına bir gül 
kabartması işletmiş. Böylesine alçakgönüllü bir im bile onun yapılarına ne denli özen 
gösterip onlara nasıl bir sevecenlikle yaklaştığını anlatmaya yetişiyor. Aradan yüzyıllar 
geçmesine karşın bu iletiyi hala alıyoruz.  
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Mimarlığın bir dili olduğunu söyledik. Bitmiş yapının bir biçimi oluyor, o da bir ileti 

yayıyor. Kimi bölümleri ya da tümü bir im, bir imge, hatta bir simge olabiliyor. Bu da 
yapıların bir işlevinin daha olduğunu, içinde yalnızca insan etkinliklerinin geçtiği 
sınırlandırılmış boşluklardan oluşan bir olgu değil, bir ileti taşıyıcısı olduğunu 
gösteriyor. Böylece insanların soyutlama eğiliminin bir parçasını oluşturdukları gibi 
kültürel bir değer de yaratabiliyorlar.  

 
Mimarlığın ortaya koyduğu biçimlerin simgesel anlamlar içermesi bütün kültürlerde 

önemsenmiş. Bunu o kültürlerin ürettiği öteki ürünlerden de anlamak olası. Ocak, 
şömine gibi öğeler ve ev eşyaları (mobilyalar), kendilerine özgü bir gereksinimden 
kaynaklanmamasına karşın, mimarlıktan aldıkları biçimleri kimi zaman ona uyum 
sağlamak, çoğunlukla da simgesel özellikleri nedeniyle yineleyerek kullanıyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlığın bu yanına özen gösterilmediği zaman ise yapıtlar içleri boş birer yapı 

olmaktan ileri gidemiyorlar. Bir ileti içermiyor, yanlış hatta yanıltıcı iletiler veriyorlar, 
insanlar üstünde olumsuz etkiler oluşturuyorlar. Bu da onların kullanılsalar bile 
benimsenmemelerine, kullanıcıların onlara yabancılaşmasına yol açıyor.  

 
Yapıların bir ileti vermemesi, simgesel anlamlar yüklenmemesi, güzelduyusal 

özellikler ya da en azından bir zeka pırıltısı içermemesi onların bakımsızlaşmasına, 
kullanıcıları tarafından horlanmasına yol açarak dış görünüşlerine yansıyor. Yapıların 
orasına burasına olumsuz ekler getiriliyor, afişler tabelalar asılıyor, teller kablolar 
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bağlanıyor. İnsanlar duydukları hoşnutsuzluğu onlara kötü davranarak dışa vuruyor, 
bilerek onlara zarar veriyorlar.  

 
Toplumbilimciler bir gözlem yapmış: Zaman zaman 

yapıların ya da belli bölümlerinin, içlerindeki eşyaların kötü 
kullanıldığı, üstlerine “grafiti” adı verilen çiziktirilerin, 
boyamaların yapıldığı, hatta onların kırılıp parçalandığı 
görülüyor. Bu tür eylemler “vandalizm” olarak da 
adlandırılıyor. Yapılan gözlem ise şu: Bu tür olaylara çirkin, 
pis, kullanışsız, bakımsız, bozulmuş yapı, yapı bölümü ve 
eşyalarda daha sık raslanıyor.   

 
Kendi başına bırakılmış iki yapıdan hangisinin 

camları kırıksa, kısa bir süre sonra başka bölümlerinin 
de insanlar tarafından kırılıp döküldüğü görülmüş. 
Zamanla bu yapılardan görece daha sağlam olanı 
hala olduğu gibi dururken öteki neredeyse bir yıkıntı 
görünümü alıyor. Yani bir yere zarar verilmiş 
olduğunun görülmesi insanların içindeki kırıp dökme 
(tahrip etme, vandalizm) dürtüsünü harekete geçiriyor, 
doğal koşullar altında hiç yapacakları yokken onlar da 
kaldırıp bir taş atıyorlar.  

 
Benzer şeyler dağınık, rahatsızlık verici, kirli, gürültülü, 

pis kokulu ortamlar için de geçerli. En titiz insanlar bile 
böyle yerlere tükürmekten, pisletmekten, çöp atmaktan 
gocunmuyorlar, oralarda bağıra çağıra konuşuyorlar. Tersi 
durumlarda ise bu tür davranışlara sözcüğün tam anlamıyla 
“elleri varmıyor”, o yerleri olabildiğince düzgün tutmaya 
çalışıyorlar, davranışlarını ayarlıyorlar.  

 
Bu gözlemi kent bölümleri, park, bahçe, kent 

mobilyası, hatta taşıt araçlarını kapsayacak biçimde 
genişletmek olası. Bu nedenle çekici, güzel yapılar 
yapmak, işlevlerine uygun olduğu kadar iyi ve güzel olan 
yapay fiziksel çevreler, yaşama ortamları oluşturmak 
önem taşıyor. Bu yöndeki çabalar yalnızca beden sağlığı 
için değil aynı zamanda ruh sağlığı için de gerekli. 
İnsanların güzel, iyi, yararlı şeyleri koruma güdüsünü 
pekiştirmek, çevrelerini daha kötü bir duruma sokma 
eğilimlerini kışkırtmamak gerekiyor.   

 
Bugün yapay fiziksel çevrelerin sürdürülebilir olmasını, içinde 

bulundukları doğayı bozmayacak özellikler taşımasını istiyoruz. 
Bunun en önemli parçası ise yapılar, ama unuttuğumuz nokta 
sürdürülebilirliğin, çevre dostu olmanın mekanik bir biçimde ele 
alınmış yapılarla değil, güzelduyusal değerler içeren, anlamlı 
iletiler verebilen yapılarla yapılabileceği. Buna özen gösterilmezse 
öteki önlemlerin hiç bir anlamı olmuyor.  
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Bunun çarpıcı bir örneği ABD’nin Missouri eyaletinde 
bulunan St. Louis kentindeki Pruit-Igeo yerleşmesi. 1954’de 
yeni bir konut yerleşmesi olarak düzenlenmesine başlanan bu 
yapılar bir süre sonra o denli tahrip edilmiş ki, burada oturmak 
olanaksız duruma gelmiş. Yerleşmenin giderek bir sefalet 
bölgesi durumuna gelmesi ve artan suçluluk oranı evlerin 
terkedilmesine neden olmuş. Sonunda 23 ha’lık bir arazi 
üstünde yer alan ve 2870 konut birimi içeren 33 on bir katlı 
apartmanın boşaltılıp yıkılmasına karar verilmiş, bu da 1972-
76 yıllarında, yani yapılmaları üstünden 20 yıl bile 
geçmemişken, uygulanmış. Bunun başka örnekleri de var.  

 
Hiç kuşkusuz o zamandan beri tartışılan bu olayın  

toplumbilimsel, tutumbilimsel çeşitli boyutları var, pek çok 
nedenin bir araya gelmesi onların bu sonunu hazırlamış. 
Bunların hepsinden bu yapıların mimarı olan Minoru 
Yamasaki’yi sorumlu tutmak yanlış, bu durumun ortaya 
çıkmasına yetkili kişi ve kuruluşlar yol açmış. Onların 
öngörmediği etkenlerden biri, resimlerden de anlaşılabileceği 
gibi, bu yapıların hiç bir anlatım gücü içermeyişi, hiç bir olumlu 
ileti vermeyişi, insanların kendileriyle özdeşleştirebilecekleri 
hiç bir özelliğinin bulunmayışı. Özetle ruhsuz oluşları. Bu tür 
olumsuzlukların ortaya çıkmaması için, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, mimarların  müşterilerini bu konularda 
uyarması, malsahiplerinin de bu konulara duyarlı olması 
gerekiyor.  

 
 
Çünkü mimarlık yalnızca bir yapı kurma etkinliği değil aynı zamanda kültürel bir 

değer oluşturma etkinliği de. Philip Johnson “..Ben her zaman büyüklükten yana 
olmuşumdur... Mimarlık tarihi anıtların tarihidir. İnsanların yalnız ekmek ve kötü evlerle 
yaşayabileceğine inanmıyorum..”, diyerek bunu anlatmak istiyor. John Lobell de 
“..Eğer mimarlık bir işe yaramak istiyorsa yalnızca gereksinmeleri karşılamaktan öteye 
geçmelidir. Mimar aynı zamanda tutkulara da hizmet etmek zorundadır. Bu, bir 
yapının ne olmak istediği kadar insanın kendini anlatma tutkusudur da. Mimarlık 
tutkulara hizmet ettiği sürece dünyanın tinsel açıdan varsıllaşmasına katkıda 
bulunur..”, sözleriyle ona katılıyor.  

 
İnsanlar içinde yaşadıkları kültürle, kent ya da ülkeyle, onların tarihsel, iklimsel ve 

yerbilimsel koşullarıyla ilişki kuran, güzelduyu (estetik) açısından doyurucu, insan 
ölçeğini gözeten, davranış ve beğenilerine seslenebilen, alçakgönüllü de olsa bir ileti 
içeren, kendilerine bir yaşama sevinci verebilen yapay fiziksel çevrelerde bütün 
bunları algılıyor, daha mutlu oluyorlar. Bu tür ortamları benimseyip koruyorlar. Bunu 
unutmamak gerekiyor.  

 
Çok çeşitli yönleri olması nedeniyle sözlerimize mimarlığı bir pırlantaya 

benzeterek başlamıştık, gene bir pırlantayla bitirelim. Brasilia’da 1982’de yapılmış bir 
yapı var, adı Templo da Boa Vontade, yani iyi niyet tapınağı. Söylediklerimize 
katılıyormuşcasına onun en üstüne çok büyük bir kristal yerleştirilmiş.  
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