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ÖZET 

 

İnsanl arı n,  günü müz kentsel  çevre koşulları nda en çok i hti yacı  ol an şey,  doğal  ve i zol e 

edil mi ş  yeşil  mekanl ardır.  Son günl erde bu konuya ol an eğili mi n art ması yl a bu 

mekanl arı n,  daha kaliteli est eti k ve görsel  niteli klere sahi p ol ması  gereklili ği  de  öne m 

kazanmı ştır. 

İşlevsel  anl a mda kullanıcıları n t alepl eri ne karşılık verebilen,  uygun,  ekono mi k ve 

fonksi yonel  açı dan önceden düşünül müş  bir  t asarı m başarılı  bir  t asarı m olabilir.  Est eti k 

açı dan i se,  t asarı m prensi pl eri ne uygun,  kol ay algılanabilen,  t ekdüze olmayan,  il gi  ve 

mer ak uyandıran,  uyu ml u ve büt ün t asarı ml ar  başarılıdır. Fakat  bir  t asarımı n yal nı zca 

esteti k veya i şlevsel  anl amda  başarılı  ol ması  o t asarı mı  yet erli  kıl maz. Tasarlanan al anda 

esteti k ve i şlev bir  büt ünün birbirini  t a ma ml ayan i ki  par çası  gi bi  düşünül meli  ve  buna 

göre hareket edil meli dir. 

Peyzaj  mi marlı ğı nı n genel  uğraşı  al anl arı ndan birisi  ol an park t asarı mı  kapsa mı nda,  sert 

peyzaj  uygul a mal arı nı n da i şlevsel  ve est eti k olması  gerekir.  İnsanl arı n hareket  edceği, 

yür üyeceği,  ot uracağı  veya herhangi  bir  rekreasyonel  akti viteyi  gerçekleştireceği  sert 

peyzaj  mekanl arı  fonksiyonel  ve görsel  anl a mda doyur ucu ol duğu oranda başarılı 

ol abilir. 

Bu çalış ma,  park t asarımı nda kullanılan sert  peyzaj  el e manl arı nı n est etik ve i şlevsel 

niteli kleri ni  ort aya koyarak,  bunl ara ilişki n tasarı m il ke ve prensipl eri ni  dünya 

geneli ndeki  bakış  açısı yla değerlendir mi ştir.  Bu bağl a mda,  il k ol arak est etik ve güzelli k 

kavra ml arı  t anı ml anarak est eti k ve i şlev arası ndaki  ilişki  ort aya kon muştur.  Ar dı ndan 

al gı  açısı ndan est etik kavra mı na deği nil mi ş,  bu konuyl a il gili  kuram ve  t eoriler 

açı kl andı kt an sonra peyzaj  mi marlı ğı  açısı ndan esteti klik ve i şlevselli k konusu açı klı ğa 

kavuşt urul muşt ur.  Peyzaj  mi marlı ğı  kapsa mı nda mekan kalitesi,  mekan organi zasyonu, 

tasarı m prensi pl eri,  organi zasyon prensi pl eri ve  sert  peyzaj  el e manl arı  üzeri nde 

dur ul muşt ur. 

Tezi n çalış ma al anı  ol an Bursa Soğanlı  Bot ani k Parkı  ile il gili  araştır ma kapsa mı nda i se  

yukarı da açı kl anan t üm bu kriterler  değerlendirilerek parkı n t asarım pr ensi pl eri 

açısı ndan est eti k ve i şlevsel  özelli ği  ort aya kon muş  son ol arak da par ka gel en 

zi yaretçilerle yapılan anket  gör üş mel eri  değerlendirilerek parkı n est etik ve i şlevsel 

yet erlilik derecesi tespit edil mi ştir. 

Genel  ol arak Bursa kentini n genel  yapısı na bakıl dığı nda kl asi k akti vitelere hi z met  eden 

pek çok parkı n varlı ğı  di kkati  çekmekt edir.  Fakat  bu parkl ar  yüksek pot ansi yelleri ne 

rağmen genelli kle çay i ç me,  manzara seyretme,  pi kni k gi bi  akti vitelerle kı sıtlı 

kal makt adır.  Bu bakı mdan Soğanlı  Bot ani k Par kı  işlevsel  anl a mda  farklılık, est eti kli k ve  

topl umu bili nçl endir me anl a mı nda ol dukça ol uml u ve başarılı bir nokt ada dur makt adır.  

Beşi nci  böl ümde parkt a yer  al an f onksi yon al anl arı nı n ve sert  peyzaj  el e manl arı nı n 

al andaki  konu ml arı  ve t ekni k özelli kleri  irdel enerek, önceki  böl üml erde anl atılan 

kriterlere uygunl uk açısından değerlendiril mi ştir.  Bunun yanı nda parkt aki  mekansal 
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ilişkiler ve bunl arı n biçim özelli kleri de ortaya konarak sı nıflandırıl mı ştır. Bursa 

Soğanlı  Bot ani k Par kı’nın t asarı mı nı n or gani k f orml ar  üzeri ne kur ul u ol duğu ve  bu geni ş 

parkı n bu şekil de bir  t asarı ma sahi p ol ması nı n yükl endi ği  t e ma  iti bati yle uygun ol duğu 

açı ktır.  Doğal  t asarı mı nın büt üne yansıtıl ması  anla mı nda kullanılan donatı el e manl arı  da 

ol dukça başarılı  ol up i şlevsel  açı dan da kullanı cıları  me mnun et mekt edir.  Bursa Soğanlı 

Bot ani k Par kı  yal nı zca Bursa’ya değil  Tür ki ye’ye park t asarı mı na yeni  bir  bakış  açı sı 

sağl ayacak niteli kte,  son derece est eti k ve yeni  t asarı ml ara ör nek ol acak bir  pozisyonda 

dur makt adır.  

Soğanlı  Bot ani k Par kı’nı n kullanı cıları nı n bu al andan me mnuni yetini  belirle mek 

a macı yl a yapılan araştırmada yönt e m ol arak alan gel en kullanı cılara daha önceden 

hazırlanmı ş  anket  sorul arı  sorul muş  ve bu sor ular  il e  kullanı cıları n sosyo-ekono mi k 

yapısı,  al anı  kullanma şekilleri  ve mekanı n est etik ve i şlevsel  kalitesi yle i lgili  görüşl eri 

tespit edil meye çalışıl mı ştır.  

Soğanlı  Bot ani k Par kı’nı n kullanı cıları nı n bu al andan me mnuni yetini  belirle mek 

a macı yl a yapılan bu araştır manı n sonucunda kullanı cıları n,  al andaki  kull anı m 

al anl arı ndan i şlevsel  açıdan i yi  derecede;  est eti k açı dan i yi  derecede memnun ol dukl arı 

ve donatı  el e manl arını  işlevsel  ve esteti k açı dan yet erli bul dukl arı 

belirlenmi ştir. Kullanı cılar  parka doğayl a başbaşa ol mak,  ot ur mak ve di nl enmek 

a macı yl a gel mekt e ol up genelli kle su el e manl arı  ve çevresi ni  t erci h et mekt edirler, 

bural arı  beğen mel eri ni n en öne mli  nedeni  parkı n doğal,  saki n ve di nl endirici 

ol ması dır. Kullanı cılara göre parkı n en öne mli eksi ği  yeni  ve farklı akti viteleri n 

getiril mesi ve bankl ar ile çocuk oyun ele manl arı nın adetleri ni n az ol ması dır. 

Sonuç ol arak araştır manın sonunda el de edilen bul gul ara ve sahada yapılan analizl ere 

dayanrak gör ül mekt edirki   Soğanlı  Bot ani k Parkı’nı n sert  peyzaj  t asarımı  kullanı cılar 

açısı ndan işlevsel ve estetik anl a mda i yi derecede me mnunl uk verici dir.  
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THE EVALUATI ON OF BURSA S OĞANLI BOTANI CAL PARK’ S HARD 

LANDSCAPE DESI GN I N THE FUNCTI ONAL AND AESTHETI CAL 

ASPECTS 

 

SUMMARY 

What  peopl e need so much i n dail y conditi on i s  nat ural  and i sol ated green areas.  By 

the i ncreasi ng of  i nt ention about  t his i ssue recentl y,  for  green spaces  havi ng mor e 

qualified aest hetic and functi onal feat ures has gai ned i mport ance.  

In t he meani ng of  f unction,  a desi gn whi ch can response user’s  de mands,  suitabl e, 

econo mi c,  consi dered before about  f uncti onal  approach i s  a succesfull  design.  I n t he 

sense of  aest hetic,  all  desi gns  whi ch are appropriate t o desi gn pri ncipl es,  easl y 

percept ed,  not  bei ng ordi nary,  exciti ng i nt erest  and curi osity,  har moni zed are 

succesfull  also.  But,  having onl y aest hetical  or  onl y f uncti onal  success  do not  make 

sufficient  a  desi gn.  On t he desi gned area,  aest hetic and f uncti on must  be consi dered 

as i ngredi ents t hat compl et e each ot hers and desi gners must act suitabl e for that idea.  

In t he concept  of  park desi gni ng,  whi ch i s  t he study fi el d of  l andscape archit ect ure, 

hard l andscape applications  shoul d be aest hetic and f uncti onal.  The wal kabl e, 

movabl e,  sittiabl e ar  recreati onal  hard l andscape spaces  may succesful,  if  t hey are 

satisfyi ng by t he sense of visual and functi onal. 

Thi s  t hesis,  by put  f or ward t he pri nci pl es  of  aest hetic and f uncti onal  qualifies  of  har d 

landscape el e ments  which has  been used i n park desi gn eval uat e t he  desi gn 

pri nci pl es  and basis  rel ating t o t he m wit h aspects  of  t he worl d.  In t his  connecti on, 

firstl y by descri bi ng aest hetic and beaut y,  t he rel ati on  bet ween aecthetic and 

functi on has  br ought  i nt o.  Secondl y,   i n t he sense of  percepti on,  concept  of aest hetic 

has  been menti oned,  after  expl ai ned basi cs  and theories  about  t his  t opi c,  aest hetic 

qualit y and f uncti onalit y has  been made cl ear  i n l andscape architect ure aspects.  İ n 

the co mprehence of  l andscape architect ure,   spatial  qualit y,  space or gani zati on, 

desi gn pri nci pl es,  organization pri nci pl es  and hard l andscape el e ments has  been 

insisted.  

In t he i nvesti gati on about  Bursa Soğanlı  Bot ani cal  Par k whi ch i s  t he st udy area of  t he 

thesis,  all  t opi cs  whi ch descri bed above has  been eval uat ed and t he aesthetical  and 

functi onal  feat ures  of  park has  been br ought  i nto i n t he desi gn pri nci ples  aspects. 

And l astl y,  The aest hetical  and f uncti onal  efficiency of  Bursa Soğanlı  Bot ani cal  Par k 

has been det er mi ned by the questi onnaires t hat made wit h users eval uat ed.  

In general,  when we  l ook at  t he cit y of  Bursa’s  struct ure ,  t he existi ng of  so many 

different  parks  whi ch serve t he cl assical  out door acti vities  call  attenti on.  Al t hough 

their  hi gh pot ential,   t hese parks   has  measured co mmon acti vities  such as  dri nki ng, 

si ghti ng,  pi cni c.  Fr om t his  aspect,  Bursa Soğanl ı  Bot ani cal  Park has  kept  on quit e 
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possiti ve and succesful  poi nt  because of  t he f uncti onal  difference,  aest hetic qualit y 

and renderi ng consci ous peopl e.  

The fift h part  consists of t he di scussi on about  t echni cal  feat ures  and l ocation af  t he 

functi onal  areas  and hard l andscape el e ments  i n t he park,  and eval uati on of  t hese 

el e ments  accordi ng t o desi gn pri nci pl es  whi ch descri bed i n t he f ort h part.  Mor eover, 

spatial  connecti ons  and for m feat ures  of  t he spaces  i n t he park has  been descri bed 

and cl assified. What  t he cl ear  t hi ng i s  Bursa Soğanlı  Bot ani cal  Park’s  desi gn has 

settled on t he or gani c for ms  and havi ng t his  t ype of  desi gn f or  t he park i s  quit e 

suitabl e because of  its  the me. By t he meani ng of its  nat ural  desi gn reflected t o all, 

used ur ban f urnit ures  also quite succesful  and t hey satisfy users  i n f uncti onal  aspect. 

Bursa Soğanlı  Bot ani cal  Par k will  bri ng t he ne w aspest  about  park desi gn qualit y  not 

onl y f or  Bursa but  also for  Tur key ,  moreover  it  has  good perfor m t o be a succesful 

exap ml e for t he new designs.  

In t he si xt h part,  an i nvesti gati on about  satisfacti on of  Bursa Soğanlı  Bot ani cal 

Par k’s   users  has  been done.  I n  t his  research questionnaire met hod has  been used by 

aski ng questi ons  users  on t he st udy area or  people ar ound t here who ca me t he st udy 

area before.  By t he questionnaire,  t heir  soci oecono mi c struct ures,  usi ng t ypes  of  t he  

area and opi ni ons  about  t he aest hetic and f unctional  qualit y of  t he st udy area has 

been tried t o det er mi ned.   At  t he end of  t his  research,  det er mi ned results  are as 

foll ows;  users  satisfy t he f uncti onal  areas  i n good degree f or  t heir  aesthetic and 

functi onal  de mands  and they t hi nk t hat  t he ur ban f ur nit ures  are enough i n aest hetic 

and f uncti onal  way.  Users usuall y co me  t o t he par k t o be i n pri vat e wit h nat ure,  f or 

sitting and resti ng,  also they prefer  around t he ponds  and wat er  el e ments  to do t hese 

acti vities.  The reasons  of  pl easureness  around wat er  el e ments  are t o be nat ural, 

restful  and cal m.  The most  i mport ant  l acks  of  t he par k are different acti vities 

defficiency and number of t he seats and pl ay equip ment s i nefficiency.  

As  a  r esult  of  t his  research st udy,  accordi ng t o t he anal ysis and results  whi ch t aken 

hand by wor ki ng on t he st udy area,  obvi ousl y it i s  seei ng t hat  t he hard landscape 

desi gn of  Bursa Soğanlı Bot ani cal  Park i s  gi ves satisfacti on i n good degree by t he 

meani ng of aest hetic and functi onal for its users.  

 

 

 



 

 

1.  BÖLÜM 

 

1. Gİ Rİ Ş 

1. 1. Gi riş ve Çalış manı n Amacı  

İnsanl ar  çevrel eri nden et kilenmekt e,  çevresel  niteli kler  i nsanl arı n yaşa ml arı nı  hatt a 

mutl ul ukl arı nı  et kile mekt edir.  Bazı  araştır macılara göre çevresel  niteli kl er  i nsan 

yaşa mı nı  et kileyen en öne mli  et menl erdir. Günümüz  şehirsel  koşulları nda i se doğa il e 

büt ünl eş me  neredeyse kaybol muş,  t opl umsal  yaşa mı  bi çi ml endir me birlikt eli ği  he men 

he men t a ma men kop muşt ur.  Bu dur um bireyleri n ve t opl umun sanatla ve est eti k 

arayışlarla i ç i çeli ği ni n ve büt ünl üğünün kaybol ması na  neden ol muşt ur.  Bugün i nsanl ar, 

ancak yapabil me şansl arı  varsa,  uz man ya da uz man dahi  ol mayan ki şi  ve gr upl ar 

tarafı ndan t asarlanmı ş  araç,  gereç ve i nşa edil mi ş çevrel er  arası ndan bir  seçi m yap mak 

dur umundadırlar. 

Fi zi ksel  çevre t opl umsal davranışlar  üzeri nde t ek et kileyi ci  kaynak ol mamakl a beraber, 

insanları n davranışları  üzeri nde öne mli  et kiler  t aşı dı ğı  öne sürül mekt edir. Bugün i çi nde 

bul unul an,  me mnuni yet  duyul mayan çevre şartları,  di ğer  konul arda da ol duğu gi bi,  sor u 

sor mayan,  dur uml arı  ol duğu gi bi  kabullenen t avırlardan kaynakl anı yor  gi bidir.  Neden bu 

dur uma  gel mi ştir? Neler  yapılabilir? Nasıl çözül ebilir? gi bi  sorul ar  yet eri nce 

sorul ma makt a, duruml ar herkes tarafı ndan sahi pl enil mekt edir. 

Günü müz çevre koşulları nda özelli kle ül ke miz açısı ndan bakıl dı ğı nda,  i nsanl ar 

tarafı ndan  en çok öne sür ül en sorun,  çevre şartları nı n yet ersiz ol duğudur.  Fakat  il gi nç 

ol an Lynch’i n ifadesi  ile günü müz şehir  i nsanı nı n içi nde yaşanılan dünyanın çirki nli kleri 

hakkı nda ( kirlilik,  kaos,  monot onl uk)  bil gi  sahi bi  ol ması na ve  buna karşılık hoşl ukl ar  ve   

uyu ml u bir  çevreni n potansi yel  değeri  hakkı nda pek fi kir  sahi bi  ol ma ması na rağ men, 

insanlara ‘ ‘esteti k açı dan güzel  bir  çevre nasıl  ol malı’ ’ di ye sorul duğunda ortala ma  ol arak 

şu cevapl a karşılaşıl maktadır:  Çevresi yl e ve kendi  i çi nde uyu ml u,  ol abildi ği nce büt ün, 

yeşil, sıradan ol ayan, özgün, planlı, kullanışlı, bakıml ı çevrel er esteti k açı dan güzel dir.  
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Büt ün bu değerlendir mel er  ışı ğı nda peyzaj  mi marisi nde est eti k arayışları n ol uml u 

sonuçl ara ul aşabil mesi  i çin yaratılan mekanl arı n,  yaşayan,  yaşanılan ve i nsanlara est eti k 

bili nci  aşılayan niteli kte ol ması  gerekmekt edir.  Bizi m mesl eği mi zi n öne mli  bir  parçası 

ol an park t asarı mı nda sert  peyzaj  el e manl arı nı n esteti k,  görsel  ve i şlevsel  kalitesi  bu t ez 

içi nde irdel enerek bu konuya est eti k ve i şlevsel  açı dan bir  açı klı k getiril meye 

çalışıl mı ştır. 

Bu çalış mada est eti k konusu üç başlı k altı nda irdel enmi ş  daha sonra da Bursa ili ndeki 

Soğanlı  Bot ani k Par kı’nda yapılan çalış mayl a,  elde edilen t eori k bil gilerin doğr ul uğu 

kanıtlanmaya çalışıl mı ştır. 

Çalış manı n i ki nci  böl ümünde est eti k ve güzelli k ol gusu kısaca t anı ml anmaya çalışıl mı ş, 

üçüncü böl ümde i se esteti k konusuna al gı  açısı ndan açı klı k kazandırıl mı ş  est eti k 

al gıla manı n kökenl eri  anl atıl mı ştır.  Dör düncü böl ümde peyzaj  mi marlığı  açı sı ndan 

esteti k ve i şlevselli k konusu açı kl anmı ş,  bu başlı k altı nda peyzaj  mekanı,  sert  ve 

yu muşak peyzaj  el e manları,  t asarı m kriterleri  ve or gani zasyon prensi pl eri anl atıl mı ştır. 

Beşi nci  böl ümde Bursa Soğanlı  Bot ani k Par kı’nın est eti k ve i şlevsel  analizi  yapılarak, 

altı ncı  ve yedi nci  böl ümlerde al anda yapılan anket  çalış ması nı n analizi  yapıl mı ş,  par kı 

kullanan i nsanl arı n parktan est eti k ve i şlevsel  anl a mda me mnuniyet  derecel eri 

öl çül müşt ür. 
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Topoğraf yanı n For mu 

Peyzaj  mi marisi,  i nsan kullanı mı  ve zevki  i çi n yaratılan dı ş  çevre al anl arı nı n 

yaratıl ması  ve i şletil mesini  a maçl ayan nokt aları  yakal a mak i çi n birçok değişi k fizi ksel 

tasarı m el e manl arı nı  kul lanır.  Bu el e manl ar  i çi nde arazi  ya da yer  şekli bili nen ve  en 

öne mli  el e mandır.  Yer  şekli  her  t ürl ü dı ş  çevre akt ivitesi  i çi n t e mel  ol makla beraber,  dı ş 

çevre düzeni içi nde he m artisti k he m de gerekli bir ele mandır. [27, s. 1] 

 Ar azi  şekli  t opografya ile eşanl a mlı dır  ve dünya yüzeyi ni n üç boyutl u dı ş şekli ni 

ifade eder.  Kaba ifade i le,  yer  şekli  t oprağı n yayıl mı ş  hali dir.  Böl gesel  anl a mda,  yer 

şekli,  değişi k ti pt eki  vadi,  dağ,  t epe,  çayır  vs.  ifade eder.  Bu ti p yer  şekilleri  makr o yer 

şekilleri  ol arak adl andırılırlar.  Küçük anl a mda i se yer  şekilleri,  yükselti,  giri nti,  çı kı ntı, 

bayır,  kade meli  böl gel er,  ra mpa,  basa mak gi bi  sevi ye farklılıkları nı  si mgel er  ve  buna 

‘ ‘mi kro yer  şekilleri’ ’ denilebilir.  En dar  anl a mda ‘ ‘ mi ni  arazi  şekilleri’ ’ ku m,  giri nti, 

çı kı ntıları nı,  yürünül en döşe me  t aş  ve kayal ardaki dokusal  farklılıklar  anl amı nı  t aşır.  Her 

dur umda yer şekilleri, dış çevreni n alansal ele manıdır.  

 Peyzaj  mi marisi nde çok öne mli  bir  anl a mı  ol an yer  şekilleri,  dış  çevreyle il gili 

birçok değişi k el e manl a direkt  bağl antısı  nedeni yle t opoğrafi k dur uml ar,  başka ögel erle 

ilişkileri,  bir  böl geni n est eti k karakt eri,  al an t anı mı  ve al gılanması,  manzaral ar 

yetiştir mel er,  yükseltiler, mi kr o i kli ml er,  t oprak kullanı mı  ve belli  bir  mekanda i şl evl eri n 

or gani zasyonuna et ki ederler. 

Di ğer  t üm el e manl arı n birleşti ği  nokt a ol duğu içi n,  yer  şekilleri  dış  çevreni n 

birleştirenl eri nden bi ri dir.  Yer  şekilleri  el e man ol arak,  peyzaj  al anl arı  ve  di ğer  t üm 

el e manl arı  bir  araya getiren ve su sevi yesi ne ya da uf uğa kadar  uzanan bir  bağ ol arak 

kabul  edilebilir.  Bir  mekanı n i ncel enmesi  söz konusu ol duğunda il k önce topoğrafyası nı 

incel e mek gerekir.  Yer  şekilleri,  t asarı mcı ya değişi k kullanı ml arı n, mekanl arı n, 

el e manl arı n kullanı mı nı or gani ze et me ve yönl endir me i mkanı verir.[27, s.1- 3] 

 

I. Başlıca Arazi Şekilleri 

Yer  şekilleri ni  eği m gr upl arı na göre sı nıflandır manı n yanı  sıra i şlevsel  ve görsel  açı dan 

taşı dı kl arı pot ansi yellere göre beş gruba ayırabiliriz:  

 

 Düz Araziler 

 Dı şbükey Araziler 

 Sırt 

 İçbükey Araziler 

 Vadi  

 

Düz  Araziler:  Uf uk düzl e mi ne paral el  ol duğu varsayılan arazilerdir.  Teori k 

ol arak bu mü mkün ol sa da prati kte böyl e bir  arazi  bul mak mü mkün değildir,  çünkü her 

arazi ni n üzeri nde mutlaka bir takı m i nişler, çı kışlar, pürüzl ü yüzeyl er vardır. 
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Yüksekli kteki  değişkenliği n ol mayışı  nedeni yl e düz araziler  st ati k ve dünyanı n 

denge unsurları yla uyu m i çi ndedir.  Düz arazi de dengede durabil mek i çi n il ave bir  güç 

harcanmadı ğı ndan ve gör üşe açı k ol duğundan dol ayı  bu ti p al anl ar  üzeri ne kur ul u 

mekanl ar  daha güvenilirdir  [27,  s. 34].  Düz alanl arda çalış mak t asarımcı  açı sı ndan 

kol aydır,  fakat  bu ti p al anl ar  monot on ve durağan ol abilirler,  herhangi  bir  al ansal  t anı m 

içer medi kl eri nden dol ayı  kuşat ma ve hareketi  sağl a ma yapay t epel erle, bit kilerle ve 

başka obj elerle sağl anmalı dır  ( Şekil  4. 18)  [ 17, s. 80].  Üçüncü boyut un ol mayı şı;  düz 

arazi de açı klı k;  genişli k duygusu yaratır,  bu özelli ğe bağlı  ol arak,  manzara ve  gör üş 

uzun mesafeler  i çi n bile et kili dir.  Düz arazi de kol ay gör üşün sağl adı ğı bi r  büt ünl ük 

anl a mı  öne çı kar  ve birçok farklı  el e manı n birbirine bağlı  ol ması nı  ve görülebil mesi ni 

sağlar.  Fransı z Rönesans’ı ndaki  ‘ ‘allées’ ’lerin başarısı  biraz da üzeri nde bul undukl arı 

arazi ni n sunduğu görsel birleştiricili k özelli ği ndendir[27, s. 35].  

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil  4. 18.  Düz arazileri n yüzeyi  yapay t epel er  veya bitkil erle 

hareketlendirilebilir [25, s. 41] 

Düz arazileri n üzeri nde yat ay çi zgileri n bir  kuvveti  vardır  ve arazi yl e uyu m 

sağlarlar.  Bu arazilerde kullanılan di k el e manl ar do mi nanttırlar,  uzakt an al gılanırlar  ve 

arazi yl e kontrast ol uşt ururlar (Şekil 4. 19).  

 

 

 

Şekil 4. 19. Düz arazi ni n yat ayda ve düşeydeki kuvvet çizgileri [25, s. 41]  

 

Düz arazileri n görsel  t arafsızlı kları  onl arı  barışçıl  ve di nl endirici  kılar.  Bu özelli k 

saki n ve dur gun su el emanl arı nı n kullanı mı  i çin uygundur  ve suyun saki n özelli kt e 

ol ması  mekanı n da saki n karakt eri ne kat kı da bul unur.  Karşı  anl a mda i se bu ti p yerl eri n 

barışçıl  özelli ği  birçok değişi k el e manı n göz t arafı ndan kol ayca al gılanması nı  sağl ar. 

Cesur  renk ve yüzeyl er  bural ara yerl eştirildi ği nde heykel  ve mi mari de i stenilen sonuçl ar 

bu özelli k sayesi nde el de edilir.  Ayrı ca bir  t eatral  yapı nı n sahnesi  ol ma özelli ği  de buna 

ekl enebilir.  Vaux l e Co mte ve Varsailles  şat ol arı  bu özelli kten yol a çı karak geni ş  ve düz 

bahçeleri n ortaları na ot urtul muşt ur.  

Tü m bunl ara ek ol arak düz araziler  çok yönl üdürler,  belli  bir  nokt adan t üm 

yönl ere hareket  et me ol anağı na sahi ptirler.  Bu ti p yerl erde hangi  yönün doğr u ol duğuna 

ait  i puçl arı  çok azdır,  her  ol anak aynı  ağırlı ğa ve öne me  sahi ptir.  Bu özelli kl eri nden 

öt ürü düz araziler  üzerindeki  t asarı m şekilleri  ve el e manl arı  kol ayca fazlalaştırılabilir, 

yaygı nl aştırılabilir  ve çok yönl ü ol abilirler.  Aynı  şekil de soyut  geo metri k,  kristal  şekilli 

gi bi  kendileri ni  t ekrarlayan ve  modası  geç meyen şekiller  de burada kullanılabilir. 

Kı sacası,  düz t opoğrafya çok esnek ve  prati k bir  yer  şekli dir  ve birçok görsel  ve i şlevsel 

kullanı ma ol anak verir [27, s. 37, 38].  

 



 5 

Dı şbükey Araziler:  Tü msek,  çı kı ntı,  t epe ve dağl ar  gi bi  arazi  şekilleri 

dı şbükeydir.  İki nci  t e mel  yüzey şekli  ol an dı şbükey arazi  for mu sal dırgan,  heyecan,  güç 

ve dayanı klılık duygusu verir.  Pozitif  katı  kütleleri  ve negatif  boşl ukl arı  dol duran 

dışbükey yüzeyl eri n zirvel eri  manzaranı n sı nırlarını  ve boşl uğun al gılanması nı  sağl ar. 

Genel  anl a mda,  t epe ne kadar  yüksek ne kadar  di kse,  boşl uk kavra mı nın t anı mı  da  o 

kadar  sert  ol ur.  Peyzaj  mi marlı ğı nı n pozitif  bir  nokt ası  ol arak,  dı şbükey araziler  başka 

esteti k ve i şlevsel  karakt erlere de  sahi ptirler.  Dı şbükey yüzeyl eri n etrafları  ni spet en 

al çak ve daha nötr  yer  şekilleri  il e çevrel endi ği nden kol aylı kl a odak görevi  görebilirler. 

Aynı  za manda böyl e yerler  referans  nokt ası  ol arak da belirlenebilir.  Dı şbükey arazi 

şekilleri ni n et kisi  bural ara bi nal ar,  ağaçl ar  vs.  yerleştirilerek fazl alaştırılabilir  ( Şekil 

4. 20).  Böyl ece bural arı n öne mi  ve çevreden görül ebil me özelli kleri  arttırıl mı ş  ol ur  ve 

se mboli k bir  üst ünl ük sağl ar.  Aynı  şekil de dı şbükey yerleri n yüksekli ği arazi  üst ünde 

eği me  paral el  for ml ar  ve çi zgiler  koyul arak da belirgi nl eştirilebilir.  Enine çi zgiler  i se 

yüksekli k kavra mı nı azaltacak et ki dedir [27, s. 42].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 20.  Dı şbükey arazileri n görsel  et kisi  buralara başka el e manl ar  ekl enerek 

arttırılabilir [27, s. 43] 

 

Dı şbükey arazi  şekilleri  üzeri ne çı kıl dı ğı nda egemenli k duygusu verir,  bural arda 

çevreye göz at ma,  kontrol  et me en kol aydır  ve bu t ür  yerler  yerleşime  uygundur. 

Dı şbükey al anl ar  ayrıca suyun hareketli,  di na mi k ve dökül erek akışı na ol anak 

verdi kl eri nden suyl a ol uşt urul acak liri k ko mpozisyonl arda başarı  ol anağını  arttırırlar. 

Düşen bir  su,  yerçeki mi ni n gücünü ve bir  eği mden dengeli  aşağı  düşüşü ifade eder. 

İtal ya’daki  Villa d’ Este’de kullanılan yukarıdan ze mi ne düşen su el e manl arı, 

yerçeki mi ni  gücünün i yi bir  ör neği dir.  Kı sacası  dı şbükey arazi  şekilleri,  heyecan veri ci 

ve dra mati k kullanı ml a peyzaj tasarı mı nı n öne mli bir öğesi dir [27, s. 43].  

 

Sı rt:  Dı şbükey arazi  şekline benzer  yapı daki  bir  ör nek benzer  yapı daki  ‘ ‘sırt’ ’tır. 

Sırt  bir  önceki ne göre daha ko mpakt,  sı kışı k ve içi nde bul unduğu kütlenin bir  uzantısı 

şekli nde bir  yükselti dir.  Sırtlar  da boşl ukt a bir  engel  ol uşt ururlar  ve etrafı  gözl e ml e me 

ol anağı  sunarlar.  Sırtların pek çok nokt ası ndan gözl e m ol anağı  ol sa da en uygunu bitiş 

nokt ası dır.  Bundan başka sırtlar,  peyzaj da gözl eri  boşl ukt a bir  yere göt ür meye,  bir  yer de 

odakl a maya yararlar.  İşlevsel  bir  dur uş  nokt ası nda he m araç he m de yaya trafi ği  sırtı n 

üst ünde en azı ndan sırta paral el  ol duğunda daha kol ay ol ur.  Hareket  sırta dik ya da karşı 

ol duğunda ise zor hatta dikse ol anaksı z ol ur. 

Sırtları n bir  başka karakt eri  i se ayırıcı  özelli ği t aşı mal arı dır.  Doğal  bir  engel  ol arak 

sırtlar  i ki  vadi yi  ya da iki  boşl uğu birbirinden ayırırlar.  Sırtları n ol uşt urduğu sı nırlar 

‘ ‘burada’ ’ ve ‘ ‘orada’ ’ kavra mı nı ortaya çı karırlar [27, s. 44].  



 6 

 

İçbükey Arazi  Şekilleri: Dışbükey arazilere göre bunl ar  ‘ ‘negatif  kütle’ ’,  ‘ ‘pozitif 

boşl uk’ ’ şekli ndedir.  İçbükey yer  şekli,  yeryüzünde bir  giri nti  ol duğunda ya da  i ki 

dı şbükey yer  şekli  yan yana gel di ği nde ol uşur. İ çbükey yer  şekilleri nin ol uşt urduğu 

boşl ukl ar  yüksekli ğe ve etraftaki  t epel eri n di kliği ne göre değişir.  Bunlar  i çe doğr u 

yönel mi ş  mer kezi  boşl ukl ardır  ve gör üşü t e mel e ya  da mer keze doğr u çekerler.  Bu ti p 

mekanl arda ki şi  çevresiyl e zayıf  ilişki  kur duğundan dol ayı,  soyutlanmı şlık,  yal nı zlı k, 

sı kış mı şlık,  kor unmuşl uk duygusu verebilirler  ( Şekil  4. 21).  Bu ti p yerlerde bul unan bir 

ki şi,  yükseltileri n ardı nda bul unan di ğer  böl gel eri  göre mez.  Aynı  şekil de buradaki  bir 

ki şi ni n bunun dışı na çı kması fizi ksel olarak zor da ol abilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4. 21 . İçbükey arazide i nsanı n çevresi yl e ilişki si zayıftır [27, s. 47].  

İçe dönük yapıları  nedeniyle,  birtakı m görsel  el emanl arı n en i yi  şekil de ege men 

ol mal arı  etraftaki  yükseltilere konul mal arı yla sağl anır.  Bu nedenl e anfiti yatrol ar  bu 

doğal  yer  şekilleri  üzerine yerl eştiril mekt e,  böyleli kle i zleyi ci ni n di kkatini  i çeri ye ve 

aşağı ya çekebil mek mümkün ol makt adır  ( Şeki l  4. 22).  Ne w Yor k’taki  Rockefeller 

Mer kezi  pat en kayanl arın seyir  zevki  sundukl arı  şehirsel  bir  i çbükey yer  şekli  örneği dir 

[27, s. 48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil  4. 22.  İçbükey arazi de i zl eyi ci ni n bakışları nı  aşağı ya doğr u çek mek 

mü mkündür [27, s. 48] 

 

Vadi:  Daha önce söz ettiği mi z sırt  ve i çbükey arazi  şekilleri ni  birleştiren bir  yer 

şekli dir  vadi.  Aynı  za manda,  i çbükey arazi  şekilleri  gi bi  pozitif  bir  boşluk ve  birçok 

değişi k akti viteye ol anak veren bir  mekandır.  Ayrı ca vadi  sırt  gi bi  çi zgisel  yönl üdür. 

Vadil er,  yapıları  gereği  su ve ekol oji k ol anakl ara sahi p ol duğundan ul aşı m veya yol 

yapı m a macı yl a kullanılmal arı  uygun değil dir,  onun yeri ne bu arazilerde di nl ence,  t arı m 

gi bi a maçl ara hi z met verecek mekanl ar düşünül meli dir [27, s. 48].  

Yer  şekilleri  dış  çevreyi  t anı ml a mak ve yarat mak i çi n değişi k ifadel erle 

kullanılabilir.  Mekan,  eldeki  t e mel  yüzeyi n kazıl ması,  dol durul ması  ve bu yüzeyde 

inşaat  yapıl ması,  dışbükey yerl eri n yükseltil mesi veya yüksekli k üzeri nde t eras  ya  da 

kade me  değişi kliği  yapıl ması yl a yaratılır.  Dı ş çevreden söz edil di ğinde üç kriti k 
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değişken mekan al gılama mı zı  et kiler:  (1) Mekanı n t abanı  (2)çevrel eyen yükseltileri n 

eği mi, (3)yat ay sil uet çizgisi (Şekil 4. 23). 

 

Taban,  mekanı n alt  yüzeyi  ve kullanılabilir  al anı dır.  Ti pi k ol arak t aban ne kadar  geni şse 

kullanılabilir alan da o kadar geniş ol ur.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4. 23. Mekansal al gıyı et kileyen arazi biçi mi nin üç değişkeni [27, s. 50]  

 

İki nci  değişken ol an eğim,  dı ş  çevreyi  de i çi ne al an duvar  anl a mı  t aşır.  Eği ml e 

boş  al an arası nda bir  ilişki  vardır,  eği m fazl al aştıkça boşl uğun hatları  da ona göre değişir 

ve şekillenir.  Üçüncü değişken,  uf uk çi zgisi, yer yüzünün al gılanan yükseltisi yl e 

gökyüzü arası ndaki  çi zgidir.  Yüksekli ğe ve bakan ki şi ni n bul unduğu yere göre çi zgi ni n 

uzunl uğu ve yarattı ğı  boşl uk değişir  ( Şekil  4. 24).  Bu li mitler  i çi nde gör ünen al anı n 

sı nırları ‘ ‘görünt ü akışı’ ’ ol arak adlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 24. Mekansal sı nırlar ve görünt ü akışı [27, s. 51] 

 

Bu üç değişken al anı  kapat ma açısı ndan birbirlerini  et kilerler,  bir  al anı n kapan ma 

derecesi  bunl arı n belirlediği  al anı n mi kt arı na göre değişir.  Nor mal  gör üş  alanı  gözün üst 

tarafı  i çi n 40,  alt  t arafı i çi n 20 ol mak üzere 60 dir.  Gör üş  mesafesi,  üç değişkeni n 

ilişki  derecel eri  45 ol duğunda t a m bir  çevrel e me duygusu ol uşur  ( Şekil  4. 25).  Bu öl çü 

18 ol duğunda mi ni mum kapalılı k duygusu yaratır.  Bu üç  değişkenl e oynayarak peyzaj 

mi marı,  küçük bir  al andan anıtsal  bir  al ana kadar  ol an geniş  bi r  yel pazedeki  farklı 

mekan çeşitleri yaratabilir [27, s. 50-52]. 

 

 

 

 

 

Ar azi eği mi  

Taban 

Uf uk çizgisi 
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Şekil  4. 25. Üç değişkeni n ilişki  derecel eri  45 ol duğunda t a m çevrel e me  duygusu 

ol uşur.[27, s. 52] 

 

II. Arazi ni n Morf ol oji k Yapı sı ve İşlev İlişkisi  

Tepe eği ml eri,  vadi  ve t epel eri n dur umu,  yer şekilleri ni n özelli kleri, peyzaj 

mi marisi nde arazi  kullanı ml arı nı  ve değişi k i şlevl eri  et kiler.  Her  i şlevsel  mekanı n, 

fonksi yonuna göre yerleşebileceği  opti mu m şartlı  bir  eği m kullanı mı  vardır,  ör neği n 

tenis  kortları  en fazl a %1- 3 dereceli k eği mli  al anl ara yerleştirilebilir.  Bir aşı nma kuralı 

ol arak al an ne kadar   düzse genişle me  i mkanı  da o kadar  fazl a ol ur  [ 27,  s. 15].  Al anı n 

yat aydaki  yüzey şekli yle kullanı m yoğunl uğu arası nda kuvvetli  bir  ilişki  var dır.  Çok 

sayı da i nsanı n bir  araya gel di ği  geniş  mekanl ar düz bir  ze mi ne ve yatay st abiliteye 

ihtiyaç duyarlar.  Di ğer  t araftan t epel er,  çukurlar,  vadiler  gi bi  pür üzl ü yüzeyler  sı k ve  ani 

değişi klikl er  göst er mel erine rağmen i nsanl arı n rekreasyon ve  di nl enme akti viteleri ni 

gerçekl eştirebil di ği  asıl peyzaj  parçal arı dır.  Topoğrafya ne kadar  engebeli  ol ursa, 

al a mı m kullanı m yoğunluğu o kadar  az ol acaktır  ve al andaki  düzenl emel ere ilişki n 

pr obl e ml er de artacaktır [17, s. 80].  

Ar azi yi  eği m derecel eri ne göre sı nıflandır mak i çin Eckbo çok basit  bir  anl ayış 

geliştir mi ş  ve arazi yi,  düz al anl ar:  %0- 4 arası  eğim;  ort a eği mli  ze mi nl er: %4- 10 arası 

eği m;  di k eği mli  ya maçl ar:   %10 üst ü eği m ol mak üzere üç kat egoriye ayır mı ştır. 

Eckbo’ ya göre düz ve düze yakı n al anl ar  en kul lanışlı  al anl ardır,  orta eği mli  al anl arı n 

kullanı m uygunl uğu kullanı cıları n rahat ça yür üyebil mesi,  koşabil mesi  ve pasif 

rekreasyonu gerçekl eştirebil mesi yl e öl çül ür,  di k eği ml er  tır man ma  gi bi aktif  fi zi ksel 

akti viteler dışı nda pek fazl a kullanıl mazl ar [17, s.80].  

Daha kapsa mlı  ol arak eği m gr upl arı na bakacak ol ursak kullanı m şekli ne ve 

ol anakl arı na göre beş temel arazi eği mi nden söz edebiliriz: 

 

1.  %0- 1 Çok düz:  Birçok dur umda alt yapı  gelişi mi  ve di ğer  kullanı ml ar  i çi n 

istenmeyen bir  eği m.  Bu eği mdeki  yerler  i deal  açı k al anl ar  ve suyun kol ay sonuç 

doğur mayacağı yerlerdir. 

2.  %1- 5 Düz:  Bu eği m birçok dış  i şlev ve kullanı m i çi n i deal  kabul  edilir. 

Derecel endir me pr obl e mi  ol madan bu eği m sayesi nde,  bi na yapı mı,  ot opark,  t enis 

kort u,  atletiz m al anl arı  gi bi  biri ml eri n yapı mı  ve gelişi mi ni  kol aylaştırır.  Fakat  bu 

böl gel erde çok yayıl ma monot onl uk yarat abilir.  Bazı  t oprak çeşitleri ndeki  alt yapı 

düzenl e meye ilişki n sorunl ar  özelli kle düz al anlarda ort aya çı kabilir.  Bu bağl a mda 

daha spesifik standartlar şu şekil de ortaya konabilir: 

%1 Çi ml endir me içi n önerilen mi ni mum eği m 

%2 Çi m sahal ar içi n önerilen maksi mum eği m 

%3  Bu nokt adan sonra artık eği m bi r  engel  ol uşt urur,  daha f azl a eği m artık 

kade me değişikli ği dir. 

3.  %5- 10 Eği m:  Bu eği me sahi p al anl arda birçok alt yapı  el e manı  ve i şlevi  çeşitli 

önl e m ve kol aylı kl ar  sağl andı kt an sonra gerçekleştirilebilir.  Yür üyüş  yolları  i çi n 

maksi mu m eği m ise %10’dur.  
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4.  %10- 15 Eği m:  Bu eği m birçok arazi  donanı m ve i şlevl eri  i çi n çok fazl a ol arak kabul 

edilir.  Er ozyonun önl enmesi  i çi n derecel endir me mi ni mu m ol malı dır.  Topoğrafyayl a 

ilgili  ort aya çı kacak dol gu ve kazı  i şle ml eri ni n mi ni mi ze edil mesi  i çi n büyük yapıl ar 

eği me di k konul malı dır.  Öt e yandan bu eği ml er  daha al çak nokt aları n görünmesi ne 

ol anak sağlayacak bir potansi yel e sahi ptirler.  

%15 + %15 Üst ü Eği m:  Bi rçok arazi  donanım ve  i şlevi ni n gerçekl eşmesi ne ol anak 

tanı mayan bu eği m gr ubuna giren arazilerde maddi  ve çevresel  maliyet  geliş meyi 

önl eyici  ol abilir.  Fakat  yine de akıllıca ve hassasiyetle yapılacak mi mari  kat kılar  müt hiş 

gör ünü m ve manzaralar ortaya çı karabilirler [27, s. 33].  

 

III. Arazi Yüzü For munun İşlevsel Kull anı mı  

 

Görünt üyü Kontrol:  Yer  şekilleri ni n düz yerleri ne dol gu yapılarak belli 

nokt aları  ortaya çı karabilir  ya da belli  nokt aları  gi zl eyebilir  ve böyl ece gör ünt üyü 

parçal ara böl ebiliriz. 

Aynı  za manda yer  şekilleri  bir  obj e ya da manzarayı  göz önüne ser mek ya  da 

göst er mek i çi n de kullanılır.  Tepeye ya da yüksek bir  nokt aya yerleştirilen obj el er 

el bette uzun mesafelerden görülebilirler (Şekil 4. 26).[27, s. 53]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 26. Yüksek bir nokt aya yerleştirilen obj el er  uzak mesafel er den 

gör ülebilirler. [27, s. 53] 

 

Aynı  şekil de bir  eği me ya da bir  sırta yerleştirilen obj el er  de karşı  ya maçlardan 

ve daha al çak yerlerden gör ül ebilirler.  Eği m di kl eşi p duvarl aştı kça gör üş  çi zgisi ni 

yakal a mak zorlaşır.  Buna bağlı  bir  başka yer şekli  düzenl e mesi  ise bir  obj eni n 

gör ünt üsünü yakal a mak ya da ort aya çı kar maktır. Buna ar dışı k gör üş  denir.  Bir  obj eni n 

bir  kı s mı  göst eril di ği nde bir  merak,  ve i stek ol uşabilir.  Bakan ki mse büt ünü gör meden 

ufak parçal ara bakarak da zevk al abilir.  Bu dur umda  bakan kişi  obj eni n tü münü gör mek 

içi n hareket e geçer  ve t asarı mcı  yer  şekilleri yle oynayarak bu dur umu dest ekl eyebilir  

(Şekil 4. 27 ve 4. 28 ) [27 s. 55, 56].  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 27.  Dol gu al an ilgi  çeki ci  obj eyi  sakl ayarak i zl eyi ci de merak ve hareket 

et me duygusu uyandırı yor. [27, s. 55] 
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Şekil  4. 28.  Tepe belli bir  mesafeden odak nokt ası nı  sakl ar  fakat  kenara 

yakl aştıkça yeni den ortaya çı karır[27, s. 56].  

 

Yer  şekilleri ni n bir  başka i şlevi  de ol uşt urul an t epeci kl erle i stenmeyen obje veya 

gör ünt ül eri n kapatılabilmesi dir.  Bu t ekni k eği mli  araziler  i çi n ol dukça kullanışlı  i ken 

çok düz al anl arda da bit kisel  mat eryalleri n kullanıl ması yl a dest ekl enebilir.  Benzer 

tekni kl er  yolları,  hi z met  al anl arı nı,  bazı  mekanl arı uzakl aştır mak i çi n de kullanılır  ( Şekil 

4. 29 ve 4. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4. 29 Toprak dol gu istenmeyen görünt ül eri kapat mak içi n kullanılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4. 30 Tepe eği mi görünmesi istenmeyen noktayı tabanda perdeli yor.  

 

Harekete Et ki:  Yer  şekilleri  dış  çevrede he m araç he m de  yaya trafi ği ni 

yönl endir mede kullanılabilirler.  Yer  şekilleri  arazi de nereye nasıl  hareket  edeceği mi z 

konusunda direkt  ol arak et kili dir,  ti pi k ol arak sirkül asyon üst ünde engel  ol mayan 

al anl ara doğru ilerler. 

Ar azi  üzeri nde engeller  arttı kça hareket  zorl aşır. Aşağı  ve yukarı  hareket  i çi n 

harcanan fi zi ksel  enerji f azl alaşır  ve sonuçt a seyahat  süresi  ve mecburi  bekl e me  ve 

di nl enmel er  de artar.  Yür ümede i se her  basa mak di kkatle yerleştirili p,  denge 

duygu muzun nor mal  seviyede t ut ul ması  sağl anır.  Tü m bunl arı n sonucunda,  yaya yolları 

içi n %10’l uk eği mden fazl ası  hareket  i çi n mümkün değil dir.  Eğer  yürüyüşün yavaş 

ol ması  i steni yorsa bir  eği m ya  da  basa makl ar  yol uyl a bu sağl anabilir. Yür üyenl eri n 
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dur durul ması  isteni yorsa yi ne aynı  şekil de bir  yükselti  kullanıl malı dır  [27,  s. 60]  ( Şekil 

4. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 31 Ki şileri n hareket hızı yer şekilleri ne göre değişir. 

 

Yer  şekilleri ni n ve arazi  for munun i şlevsel  kullanı ml arı  kısaca aşağı daki  şekil de 

anl atıl makt adır. 

 

 

 

  
Rüzgar kırıcı    Görsel perdeleyi ci 

 

 

 

 Gür ült ü önl eyi ci    Bi na platfor mu 

 

 

 

   Oyun al anl arı nda engebeli zemi nl er ol uşt urucu 

 

Şekil 4. 32 Yer şekilleri nin işlevsel olarak kullanılış yerleri [25, s. 43]  

 

Topoğraf yanı n For mu 

Peyzaj  mi marisi,  i nsan kullanı mı  ve zevki  i çi n yaratılan dı ş  çevre al anl arı nı n 

yaratıl ması  ve i şletil mesini  a maçl ayan nokt aları  yakal a mak i çi n birçok değişi k fizi ksel 

tasarı m el e manl arı nı  kul lanır.  Bu el e manl ar  i çi nde arazi  ya da yer  şekli bili nen ve  en 

öne mli  el e mandır.  Yer  şekli  her  t ürl ü dı ş  çevre akt ivitesi  i çi n t e mel  ol makla beraber,  dı ş 

çevre düzeni içi nde he m artisti k he m de gerekli bir ele mandır. [27, s. 1] 

 Ar azi  şekli  t opografya ile eşanl a mlı dır  ve dünya yüzeyi ni n üç boyutl u dı ş şekli ni 

ifade eder.  Kaba ifade i le,  yer  şekli  t oprağı n yayıl mı ş  hali dir.  Böl gesel  anl a mda,  yer 
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şekli,  değişi k ti pt eki  vadi,  dağ,  t epe,  çayır  vs.  i fade eder.  Bu ti p yer  şekilleri  makr o yer 

şekilleri  ol arak adl andırılırlar.  Küçük anl a mda i se yer  şekilleri,  yükselti,  giri nti,  çı kı ntı, 

bayır,  kade meli  böl gel er,  ra mpa,  basa mak gi bi  sevi ye farklılıkları nı  si mgel er  ve  buna 

‘ ‘mi kro yer  şekilleri’ ’ denilebilir.  En dar  anl a mda ‘ ‘ mi ni  arazi  şekilleri’ ’ ku m,  giri nti, 

çı kı ntıları nı,  yürünül en döşe me  t aş  ve kayal ardaki dokusal  farklılıklar  anl amı nı  t aşır.  Her 

dur umda yer şekilleri, dış çevreni n alansal ele manıdır.   

 Peyzaj  mi marisi nde çok öne mli  bir  anl a mı  ol an yer  şekilleri,  dış  çevreyle il gili 

birçok değişi k el e manl a direkt  bağl antısı  nedeni yle t opoğrafi k dur uml ar,  başka ögel erle 

ilişkileri,  bir  böl geni n est eti k karakt eri,  al an t anı mı  ve al gılanması,  manzaral ar 

yetiştir mel er,  yükseltiler, mi kr o i kli ml er,  t oprak kullanı mı  ve belli  bir  mekanda i şl evl eri n 

or gani zasyonuna et ki ederler. 

Di ğer  t üm el e manl arı n birleşti ği  nokt a ol duğu içi n,  yer  şekilleri  dış  çevreni n 

birleştirenl eri nden biri dir.  Yer  şekilleri  el e man ol arak,  peyzaj  al anl arı  ve  di ğer  t üm 

el e manl arı  bir  araya getiren ve su sevi yesi ne ya da uf uğa kadar  uzanan bir  bağ ol arak 

kabul  edilebilir.  Bir  mekanı n i ncel enmesi  söz konusu ol duğunda il k önce topoğrafyası nı 

incel e mek gerekir.  Yer  şekilleri,  t asarı mcı ya değişi k kullanı ml arı n, mekanl arı n, 

el e manl arı n kullanı mı nı or gani ze et me ve yönl endir me i mkanı verir.[27, s.1- 3] 

 

I. Başlıca Arazi Şekilleri 

Yer  şekilleri ni  eği m gr upl arı na göre sı nıflandır manı n yanı  sıra i şlevsel  ve görsel  açı dan 

taşı dı kl arı pot ansi yellere göre beş gruba ayırabiliriz:  

 

 Düz Araziler 

 Dı şbükey Araziler 

 Sırt 

 İçbükey Araziler 

 Vadi  

 

Düz  Araziler:  Uf uk düzl e mi ne paral el  ol duğu varsayılan arazilerdir.  Teori k 

ol arak bu mü mkün ol sa da prati kte böyl e bir  arazi  bul mak mü mkün değildir,  çünkü her 

arazi ni n üzeri nde mutlaka bir takı m i nişler, çı kışlar, pürüzl ü yüzeyl er vardır. 

Yüksekli kteki  değişkenliği n ol mayışı  nedeni yl e düz araziler  st ati k ve dünyanı n 

denge unsurları yla uyu m i çi ndedir.  Düz arazi de dengede durabil mek i çi n il ave bir  güç 

harcanmadı ğı ndan ve gör üşe açı k ol duğundan dol ayı  bu ti p al anl ar  üzeri ne kur ul u 

mekanl ar  daha güvenilirdir  [27,  s. 34].  Düz alanl arda çalış mak t asarımcı  açı sı ndan 

kol aydır,  fakat  bu ti p al anl ar  monot on ve durağan ol abilirler,  herhangi  bir  al ansal  t anı m 

içer medi kl eri nden dol ayı  kuşat ma ve hareketi  sağl a ma yapay t epel erle, bit kilerle ve 

başka obj elerle sağl anmalı dır  ( Şekil  4. 18)  [ 17, s. 80].  Üçüncü boyut un ol mayı şı;  düz 

arazi de açı klı k;  genişli k duygusu yaratır,  bu özelli ğe bağlı  ol arak,  manzara ve  gör üş 

uzun mesafeler  i çi n bile et kili dir.  Düz arazi de kol ay gör üşün sağl adı ğı bi r  büt ünl ük 

anl a mı  öne çı kar  ve birçok farklı  el e manı n birbirine bağlı  ol ması nı  ve görülebil mesi ni 

sağlar.  Fransı z Rönesans’ı ndaki  ‘ ‘allées’ ’lerin başarısı  biraz da üzeri nde bul undukl arı 

arazi ni n sunduğu görsel birleştiricili k özelli ği ndendir[27, s. 35].  
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Şekil  4. 18.  Düz arazileri n yüzeyi  yapay t epel er  veya bitkil erle 

hareketlendirilebilir [25, s. 41] 

Düz arazileri n üzeri nde yat ay çi zgileri n bir  kuvveti  vardır  ve arazi yl e uyu m 

sağlarlar.  Bu arazilerde kullanılan di k el e manl ar do mi nanttırlar,  uzakt an al gılanırlar  ve 

arazi yl e kontrast ol uşt ururlar (Şekil 4. 19).  

 

 

 

Şekil 4. 19. Düz arazi ni n yat ayda ve düşeydeki kuvvet çizgileri [25, s. 41]  

 

Düz arazileri n görsel  t arafsızlı kları  onl arı  barışçıl  ve di nl endirici  kılar.  Bu özelli k 

saki n ve dur gun su el emanl arı nı n kullanı mı  i çin uygundur  ve suyun saki n özelli kt e 

ol ması  mekanı n da saki n karakt eri ne kat kı da bul unur.  Karşı  anl a mda i se bu ti p yerl eri n 

barışçıl  özelli ği  birçok değişi k el e manı n göz t arafı ndan kol ayca al gılanması nı  sağl ar. 

Cesur  renk ve yüzeyl er  bural ara yerl eştiril di ği nde heykel  ve mi mari de i stenilen sonuçl ar 

bu özelli k sayesi nde el de edilir.  Ayrı ca bir  t eatral  yapı nı n sahnesi  ol ma özelli ği  de buna 

ekl enebilir.  Vaux l e Co mte ve Varsailles  şat ol arı  bu özelli kten yol a çı karak geni ş  ve düz 

bahçeleri n ortaları na ot urtul muşt ur. 

Tü m bunl ara ek ol arak düz araziler  çok yönl üdürler,  belli  bir  nokt adan t üm 

yönl ere hareket  et me ol anağı na sahi ptirler.  Bu ti p yerl erde hangi  yönün doğr u ol duğuna 

ait  i puçl arı  çok azdır,  her  ol anak aynı  ağırlı ğa ve öne me  sahi ptir.  Bu özelli kl eri nden 

öt ürü düz araziler  üzerindeki  t asarı m şekilleri  ve el e manl arı  kol ayca fazlalaştırılabilir, 

yaygı nl aştırılabilir  ve çok yönl ü ol abilirler.  Aynı  şekil de soyut  geo metri k, kristal  şekilli 

gi bi  kendileri ni  t ekrarlayan ve  modası  geç meyen şekiller  de burada kull anılabilir. 

Kı sacası,  düz t opoğrafya çok esnek ve  prati k bir  yer  şekli dir  ve birçok görsel  ve i şlevsel 

kullanı ma ol anak verir [27, s. 37, 38].  

 

Dı şbükey Araziler:  Tü msek,  çı kı ntı,  t epe ve dağl ar  gi bi  arazi  şekilleri 

dı şbükeydir.  İki nci  t e mel  yüzey şekli  ol an dışbükey arazi  for mu sal dırgan,  heyecan,  güç 

ve dayanı klılık duygusu verir.  Pozitif  katı  kütleleri  ve negatif  boşl ukl arı  dol duran 

dışbükey yüzeyl eri n zirvel eri  manzaranı n sı nırlarını  ve boşl uğun al gılanması nı  sağl ar. 

Genel  anl a mda,  t epe ne kadar  yüksek ne  kadar  di kse,  boşl uk kavra mı nın t anı mı  da  o 

kadar  sert  ol ur.  Peyzaj  mi marlı ğı nı n pozitif  bir  nokt ası  ol arak,  dı şbükey araziler  başka 

esteti k ve i şlevsel  karakt erlere de sahi ptirler.  Dı şbükey yüzeyl eri n etrafları  ni spet en 

al çak ve daha nötr  yer  şekilleri  il e çevrel endi ği nden kol aylı kl a odak görevi  görebilirler. 

Aynı  za manda böyl e yerler  referans  nokt ası  ol arak da belirlenebilir.  Dı şbükey arazi 

şekilleri ni n et kisi  bural ara bi nal ar,  ağaçl ar  vs.  yerleştirilerek fazl alaştırılabilir  ( Şekil 

4. 20).  Böyl ece bural arı n öne mi  ve çevreden görül ebil me özelli kleri  arttırıl mı ş  ol ur  ve 

se mboli k bir  üst ünl ük sağl ar.  Aynı  şekil de dı şbükey yerleri n yüksekli ği arazi  üst ünde 

eği me  paral el  for ml ar  ve çi zgiler  koyul arak da belirgi nl eştirilebilir.  Enine çi zgiler  i se 

yüksekli k kavra mı nı azaltacak et ki dedir [27, s. 42].  
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Şekil  4. 20.  Dı şbükey arazileri n görsel  et kisi  buralara başka el e manl ar  ekl enerek 

arttırılabilir [27, s. 43] 

 

Dı şbükey arazi  şekilleri  üzeri ne çı kıl dı ğı nda egemenli k duygusu verir,  bural arda 

çevreye göz at ma,  kontrol  et me en kol aydır  ve bu t ür  yerler  yerleşime  uygundur. 

Dı şbükey al anl ar  ayrıca suyun hareketli,  di na mi k ve dökül erek akışı na ol anak 

verdi kl eri nden suyl a ol uşt urul acak liri k ko mpozisyonl arda başarı  ol anağını  arttırırlar. 

Düşen bir  su,  yerçeki mi ni n gücünü ve bir  eği mden dengeli  aşağı  düşüşü ifade eder. 

İtal ya’daki  Villa d’ Este’de kullanılan yukarıdan ze mi ne düşen su el e manl arı, 

yerçeki mi ni  gücünün i yi bir  ör neği dir.  Kı sacası  dı şbükey arazi  şekilleri,  heyecan veri ci 

ve dra mati k kullanı ml a peyzaj tasarı mı nı n öne mli bir öğesi dir [27, s. 43].  

 

Sı rt:  Dı şbükey arazi  şekline benzer  yapı daki  bir  ör nek benzer  yapı daki  ‘ ‘sırt’ ’tır. 

Sırt  bir  önceki ne göre daha ko mpakt,  sı kışı k ve içi nde bul unduğu kütlenin bir  uzantısı 

şekli nde bir  yükselti dir.  Sırtlar  da boşl ukt a bir  engel  ol uşt ururlar  ve etrafı  gözl e ml e me 

ol anağı  sunarlar.  Sırtların pek çok nokt ası ndan gözl e m ol anağı  ol sa da en uygunu bitiş 

nokt ası dır.  Bundan başka sırtlar,  peyzaj da gözl eri  boşl ukt a bir  yere göt ür meye,  bir  yer de 

odakl a maya yararlar.  İşlevsel  bir  dur uş  nokt ası nda he m araç he m de yaya trafi ği  sırtı n 

üst ünde en azı ndan sırta paral el  ol duğunda daha kol ay ol ur.  Hareket  sırta dik ya da karşı 

ol duğunda ise zor hatta dikse olanaksı z ol ur.  

Sırtları n bir  başka karakt eri  i se ayırıcı  özelli ği t aşı mal arı dır.  Doğal  bi r  engel  ol arak 

sırtlar  i ki  vadi yi  ya da iki  boşl uğu birbirinden ayırırlar.  Sırtları n ol uşt urduğu sı nırlar 

‘ ‘burada’ ’ ve ‘ ‘orada’ ’ kavra mı nı ortaya çı karırlar [27, s. 44].  

 

İçbükey Arazi  Şekilleri: Dışbükey arazilere göre bunl ar  ‘ ‘negatif  kütle’ ’,  ‘ ‘pozitif 

boşl uk’ ’  şekli ndedir.  İçbükey yer  şekli,  yeryüzünde bir  giri nti  ol duğunda ya da  i ki 

dı şbükey yer  şekli  yan yana gel di ği nde ol uşur. İ çbükey yer  şekilleri nin ol uşt urduğu 

boşl ukl ar  yüksekli ğe ve etraftaki  t epel eri n di kliği ne göre değişir.  Bunlar  i çe doğr u 

yönel mi ş  mer kezi  boşl ukl ardır  ve gör üşü t e mel e ya  da mer keze doğr u çekerler.  Bu ti p 

mekanl arda ki şi  çevresiyl e zayıf  ilişki  kur duğundan dol ayı,  soyutlanmı şlık,  yal nı zlı k, 

sı kış mı şlık,  kor unmuşl uk duygusu verebilirler  ( Şekil  4. 21).  Bu ti p yerlerde bul unan bir 

ki şi,  yükseltileri n ardı nda bul unan di ğer  böl gel eri  göre mez.  Aynı  şekil de buradaki  bir 

ki şi ni n bunun dışı na çı kması fizi ksel olarak zor da ol abilir. 
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 Şekil 4. 21 . İçbükey arazide i nsanı n çevresi yl e ilişki si zayıftır [27, s. 47].  

İçe dönük yapıları  nedeniyle,  birtakı m görsel  el emanl arı n en i yi  şekil de ege men 

ol mal arı  etraftaki  yükseltilere konul mal arı yla sağl anır.  Bu nedenl e anfiti yatrol ar  bu 

doğal  yer  şekilleri  üzerine yerleştiril mekt e,  böyleli kle i zleyi ci ni n di kkatini  i çeri ye ve 

aşağı ya çekebil mek mümkün ol makt adır  ( Şeki l  4. 22).  Ne w Yor k’taki  Rockefeller 

Mer kezi  pat en kayanl arın seyir  zevki  sundukl arı  şehirsel  bir  i çbükey yer  şekli  örneği dir 

[27, s. 48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil  4. 22.  İçbükey arazi de i zl eyi ci ni n bakışları nı  aşağı ya doğr u çek mek 

mü mkündür [27, s. 48] 

 

Vadi:  Daha önce söz ettiği mi z sırt  ve i çbükey arazi  şekilleri ni  birleştiren bir  yer 

şekli dir  vadi.  Aynı  za manda,  i çbükey arazi  şekilleri  gi bi  pozitif  bir  boşluk ve  birçok 

değişi k akti viteye ol anak veren bir  mekandır.  Ayrı ca vadi  sırt  gi bi  çi zgisel  yönl üdür. 

Vadil er,  yapıları  gereği  su ve ekol oji k ol anakl ara sahi p ol duğundan ul aşı m veya yol 

yapı m a macı yl a kullanılmal arı  uygun değil dir,  onun yeri ne bu arazilerde di nl ence,  t arı m 

gi bi a maçl ara hi z met verecek mekanl ar düşünül meli dir [27, s. 48].  

Yer  şekilleri  dış  çevreyi  t anı ml a mak ve yarat mak i çi n değişi k ifadel erle 

kullanılabilir.  Mekan,  eldeki  t e mel  yüzeyi n kazıl ması,  dol durul ması  ve bu yüzeyde 

inşaat  yapıl ması,  dışbükey yerl eri n yükseltil mesi veya yüksekli k üzeri nde t eras  ya  da 

kade me  değişi kliği  yapıl ması yl a yaratılır.  Dı ş çevreden söz edil di ğinde üç kriti k 

değişken mekan al gılama mı zı  et kiler:  (1) Mekanı n t abanı  (2)çevrel eyen yükseltileri n 

eği mi, (3)yat ay sil uet çizgisi (Şekil 4. 23).  

 

Taban,  mekanı n alt  yüzeyi  ve kullanılabilir  al anı dır.  Ti pi k ol arak t aban ne kadar  geni şse 

kullanılabilir alan da o kadar geniş ol ur.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4. 23. Mekansal al gıyı et kileyen arazi biçi mi nin üç değişkeni [27, s. 50]  

 

Ar azi eği mi  

Taban 

Uf uk çizgisi 
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İki nci  değişken ol an eğim,  dı ş  çevreyi  de i çi ne al an duvar  anl a mı  t aşır.  Eği ml e 

boş  al an arası nda bir  ilişki  vardır,  eği m fazl al aştıkça boşl uğun hatları  da ona göre değişir 

ve şekillenir.  Üçüncü değişken,  uf uk çi zgisi, yer yüzünün al gılanan yükseltisi yl e 

gökyüzü arası ndaki  çi zgidir.  Yüksekli ğe ve bakan ki şi ni n bul unduğu yere göre çi zgi ni n 

uzunl uğu ve yarattı ğı  boşl uk değişir  ( Şekil  4. 24).  Bu li mitler  i çi nde gör ünen al anı n 

sı nırları ‘ ‘görünt ü akışı’ ’ ol arak adlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 24. Mekansal sı nırlar ve görünt ü akışı [27, s. 51]  

 

Bu üç değişken al anı  kapat ma açısı ndan birbirlerini  et kilerler,  bir  al anı n kapan ma 

derecesi  bunl arı n belirlediği  al anı n mi kt arı na göre değişir.  Nor mal  gör üş  alanı  gözün üst 

tarafı  i çi n 40,  alt  t arafı i çi n 20 ol mak üzere 60 dir.  Gör üş  mesafesi,  üç değişkeni n 

ilişki  derecel eri  45 ol duğunda t a m bir  çevrel e me duygusu ol uşur  ( Şekil  4. 25).  Bu öl çü 

18 ol duğunda mi ni mum kapalılı k duygusu yaratır.  Bu üç  değişkenl e oynayarak peyzaj 

mi marı,  küçük bir  al andan anıtsal  bir  al ana kadar  ol an geniş  bir  yel pazedeki  farklı 

mekan çeşitleri yaratabilir [27, s. 50-52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 25. Üç değişkeni n ilişki  derecel eri  45 ol duğunda t a m çevrel e me  duygusu 

ol uşur.[27, s. 52] 

 

II. Arazi ni n Morf ol oji k Yapı sı ve İşlev İlişkisi  

Tepe eği ml eri,  vadi  ve t epel eri n dur umu,  yer şekilleri ni n özelli kleri, peyzaj 

mi marisi nde arazi  kullanı ml arı nı  ve değişi k i şlevl eri  et kiler.  Her  i şlevsel  mekanı n, 

fonksi yonuna göre yerleşebileceği  opti mu m şartlı  bir  eği m kullanı mı  vardır,  ör neği n 

tenis  kortları  en fazl a %1- 3 dereceli k eği mli  al anl ara yerleştirilebilir.  Bir aşı nma kuralı 

ol arak al an ne kadar   düzse genişle me  i mkanı  da o kadar  fazl a ol ur  [ 27,  s. 15].  Al anı n 

yat aydaki  yüzey şekli yle kullanı m yoğunl uğu arası nda kuvvetli  bir  ilişki  var dır.  Çok 

sayı da i nsanı n bir  araya gel di ği  geniş  mekanl ar düz bir  ze mi ne ve yatay st abiliteye 

ihtiyaç duyarlar.  Di ğer  t araftan t epel er,  çukurlar,  vadiler  gi bi  pür üzl ü yüzeyler  sı k ve  ani 
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değişi klikl er  göst er mel erine rağmen i nsanl arı n rekreasyon ve  di nl enme akti viteleri ni 

gerçekl eştirebil di ği  asıl peyzaj  parçal arı dır.  Topoğrafya ne kadar  engebeli  ol ursa, 

al a mı m kullanı m yoğunluğu o kadar  az  ol acaktır  ve al andaki  düzenl emel ere ilişki n 

pr obl e ml er de artacaktır [17, s. 80].  

Ar azi yi  eği m derecel eri ne göre sı nıflandır mak i çin Eckbo çok basit  bir  anl ayış 

geliştir mi ş  ve arazi yi,  düz al anl ar:  %0- 4 arası  eğim;  ort a eği mli  ze mi nl er: %4- 10 arası 

eği m;  di k eği mli  ya maçl ar:   %10 üst ü eği m ol mak üzere üç kat egoriye ayır mı ştır. 

Eckbo’ ya göre düz ve düze yakı n al anl ar  en kul lanışlı  al anl ardır,  orta eği mli  al anl arı n 

kullanı m uygunl uğu kullanı cıları n rahat ça yür üyebil mesi,  koşabil mesi  ve pasif 

rekreasyonu gerçekl eştirebil mesi yl e öl çül ür,  di k eği ml er  tır man ma  gi bi aktif  fi zi ksel 

akti viteler dışı nda pek fazl a kullanıl mazl ar [17, s.80].  

Daha kapsa mlı  ol arak eği m gr upl arı na bakacak ol ursak kullanı m şekli ne ve 

ol anakl arı na göre beş temel arazi eği mi nden söz edebiliriz: 

 

5.  %0- 1 Çok düz:  Birçok dur umda alt yapı  gelişi mi  ve di ğer  kullanı ml ar  i çi n 

istenmeyen bir  eği m.  Bu eği mdeki  yerler  i deal  açı k al anl ar  ve suyun kol ay sonuç 

doğur mayacağı yerlerdir. 

6.  %1- 5 Düz:  Bu eği m birçok dış  i şlev ve kullanı m i çi n i deal  kabul  edilir. 

Derecel endir me pr obl e mi  ol madan bu eği m sayesi nde,  bi na yapı mı,  ot opark,  t enis 

kort u,  atletiz m al anl arı  gi bi  biri ml eri n yapı mı  ve gelişi mi ni  kol aylaştırır.  Fakat  bu 

böl gel erde çok yayıl ma monot onl uk yarat abilir.  Bazı  t oprak çeşitleri ndeki  alt yapı 

düzenl e meye ilişki n sorunl ar  özelli kle düz al anlarda ort aya çı kabilir.  Bu bağl a mda 

daha spesifik standartlar şu şekil de ortaya konabilir: 

%1 Çi ml endir me içi n önerilen mi ni mum eği m 

%2 Çi m sahal ar içi n önerilen maksi mum eği m 

%3  Bu nokt adan sonra artık eği m bi r  engel  ol uşt urur,  daha f azl a eği m artık 

kade me değişikli ği dir. 

7.  %5- 10 Eği m:  Bu eği me sahi p al anl arda birçok alt yapı  el e manı  ve i şlevi  çeşitli 

önl e m ve kol aylı kl ar  sağl andı kt an sonra gerçekleştirilebilir.  Yür üyüş  yolları  i çi n 

maksi mu m eği m ise %10’dur.  

8.  %10- 15 Eği m:  Bu eği m birçok arazi  donanı m ve i şlevl eri  i çi n çok fazl a ol arak kabul 

edilir.  Er ozyonun önl enmesi  i çi n derecel endir me mi ni mu m ol malı dır.  Topoğrafyayl a 

ilgili  ort aya çı kacak dol gu ve kazı  i şle ml eri ni n mi ni mi ze edil mesi  i çi n büyük yapıl ar 

eği me di k konul malı dır.  Öt e yandan bu eği ml er  daha al çak nokt aları n görünmesi ne 

ol anak sağlayacak bir potansi yel e sahi ptirler.  

%15 + %15 Üst ü Eği m:  Bi rçok arazi  donanım ve  i şlevi ni n gerçekl eşmesi ne ol anak 

tanı mayan bu eği m gr ubuna giren arazilerde maddi  ve çevresel  maliyet  gel iş meyi 

önl eyici  ol abilir.  Fakat  yine de akıllıca ve hassasiyetle yapılacak mi mari  kat kılar  müt hiş 

gör ünü m ve manzaralar ortaya çı karabilirler [27, s. 33].  

 

III. Arazi Yüzü For munun İşlevsel Kull anı mı  

 

Görünt üyü Kontrol:  Yer  şekilleri ni n düz yerleri ne dol gu yapılarak belli 

nokt aları  ortaya çı karabilir  ya da belli  nokt aları  gi zl eyebilir  ve böyl ece gör ünt üyü 

parçal ara böl ebiliriz. 
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Aynı  za manda yer  şekilleri  bir  obj e ya da manzarayı  göz önüne ser mek ya  da 

göst er mek i çi n de kullanılır.  Tepeye ya da yüksek bir  nokt aya yerleştirilen obj el er 

el bette uzun mesafelerden görülebilirler (Şekil 4. 26).[27, s. 53]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 26. Yüksek bir nokt aya yerleştirilen obj el er  uzak mesafel erden 

gör ülebilirler. [27, s. 53] 

 

Aynı  şekil de bir  eği me ya da bir  sırta yerleştirilen obj el er  de karşı  ya maçlardan 

ve daha al çak yerlerden gör ül ebilirler.  Eği m di kl eşi p duvarl aştı kça gör üş  çi zgisi ni 

yakal a mak zorlaşır.  Buna bağlı  bir  başka yer şekli  düzenl e mesi  ise bir  obj eni n 

gör ünt üsünü yakal a mak ya da ort aya çı kar maktır. Buna ar dışı k gör üş  denir.  Bir  obj eni n 

bir  kı s mı  göst eril di ği nde bir  merak,  ve i stek ol uşabilir.  Bakan ki mse büt ünü gör meden 

ufak parçal ara bakarak da zevk al abilir.  Bu dur umda  bakan kişi  obj eni n tü münü gör mek 

içi n hareket e geçer  ve t asarı mcı  yer  şekilleri yle oynayarak bu dur u mu dest ekl eyebilir  

(Şekil 4. 27 ve 4. 28 ) [27 s. 55, 56].  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 27.  Dol gu al an ilgi  çeki ci  obj eyi  sakl ayarak i zl eyi ci de merak ve hareket 

et me duygusu uyandırı yor. [27, s. 55] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 28.  Tepe belli bir  mesafeden odak nokt ası nı  sakl ar  fakat  kenara 

yakl aştıkça yeni den ortaya çı karır[27, s. 56].  

 

Yer  şekilleri ni n bir  başka i şlevi  de ol uşt urul an t epeci kl erle i stenmeyen obje veya 

gör ünt ül eri n kapatılabilmesi dir.  Bu t ekni k eği mli  araziler  i çi n ol dukça kullanışlı  i ken 

çok düz al anl arda da bit kisel  mat eryalleri n kullanıl ması yl a dest ekl enebilir.  Benzer 
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tekni kl er  yolları,  hi z met  al anl arı nı,  bazı  mekanl arı uzakl aştır mak i çi n de kullanılır  ( Şekil 

4. 29 ve 4. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4. 29 Toprak dol gu istenmeyen görünt ül eri kapat mak içi n kullanılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4. 30 Tepe eği mi görünmesi istenmeyen noktayı tabanda perdeli yor.  

 

Harekete Et ki:  Yer  şekilleri  dış  çevrede he m araç he m de  yaya trafi ği ni 

yönl endir mede kullanılabilirler.  Yer  şekilleri  arazi de nereye nasıl  hareket  edeceği mi z 

konusunda direkt  ol arak et kili dir,  ti pi k ol arak sirkül asyon üst ünde engel  ol mayan 

al anl ara doğru ilerler. 

Ar azi  üzeri nde engeller  arttı kça hareket  zorl aşır. Aşağı  ve yukarı  hareket  i çi n 

harcanan fi zi ksel  enerji f azl alaşır  ve sonuçt a seyahat  süresi  ve mecburi  bekl e me  ve 

di nl enmel er  de artar.  Yür ümede i se her  basa mak di kkatle yerleştirili p,  denge 

duygu muzun nor mal  seviyede t ut ul ması  sağl anır.  Tü m bunl arı n sonucunda,  yaya yolları 

içi n %10’l uk eği mden fazl ası  hareket  i çi n mümkün değil dir.  Eğer  yürüyüşün yavaş 

ol ması  i steni yorsa bir  eği m ya da  basa makl ar  yol uyl a bu sağl anabilir. Yür üyenl eri n 

dur durul ması  isteni yorsa yi ne aynı  şekil de bir  yükselti  kullanıl malı dır  [27,  s. 60]  ( Şekil 

4. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 31 Ki şileri n hareket hızı yer şekilleri ne göre değişir. 

 

Yer  şekilleri ni n ve arazi  for munun i şlevsel  kullanı ml arı  kısaca aşağı daki  şekil de 

anl atıl makt adır. 
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Rüzgar kırıcı    Görsel perdeleyi ci 

 

 

 

 Gür ült ü önl eyi ci    Bi na platfor mu 

 

 

 

   Oyun al anl arı nda engebeli zemi nl er ol uşt urucu 

 

Şekil 4. 32 Yer şekilleri nin işlevsel olarak kullanılış yerleri [25, s. 43] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. BÖLÜM  

 

2. ESTETĠ K DEĞERLENDĠ RMEYLE Ġ LGĠ LĠ KAVRAMLAR 

 

2. 1. Esteti k Ol gusu ve Kapsa mı  

Est eti k sözcüğü yunanca „ Ai st hanest hai‟(duymak,  al gıla mak), „ Ai st hesis‟ 

(duygu, duyu m)  sözcükl erinden gel mekt edir.  Est etik t eri mi ni  günü müzdeki anl a mı yl a il k 

kez  Al exander  Bau mgarten ,  „ Meditati ones  Phil osophi cae de Nonnvi llis  ad Poe ma 

Pertenti bus  (  Kalıcı  Birkaç Şiir  Üst üne Felsefi  Düşüncel er)  adlı  kitabı nda 1735 yılı nda 

kullanmı ştı.  Bau mgart en,  est eti ği  „akl a göre daha aşağı  düzeyde duyulardan gel en 

bil gi ni n bili mi‟  [3,  s. 8]  olarak t anı ml a mı ş  al gı yı  tartışırken de şu gözl e mde bul unmuşt u: 

„bili nen şeyl er  mantı ğı n nesnesi  ol arak üst ün bir  yeti  t arafı ndan bili nirler;  al gılanan 

şeyler al gı bili mi ni n, yani esteti ği n nesnesi dirler‟ [ 8, s. 159].  

Bau mgart en‟den sonra esteti k birçok anl a m değişi kli ği ne uğrayarak,  anl amı  geni şl eyi p 

daral arak veya felsefenin bir  dalı  ol arak ya da ondan ayrı  bir  bili m dalı  ol arak bugüne 

kadar gel mi ştir. [3, s. 7]. 

Tari hsel  bir  süreç i çerisinde gelişi mi ni  sürdüren esteti ği n bir  t anı mı nı  ortaya koy mak 

ol dukça güçt ür.  Est etik bir  bili m dalı  mı dır  yoksa bir  felsefe mi dir,  sanattan bağı msı z 

mı dır  ya da bir  kurallar  büt ünü müdür  gi bi  pek çok soru kafal arı  kurcal ayıp dur makt adır. 

Büt ün bu soru i şaretleri est eti ği n bir  t anı mı nı  yap ma  eyl e mi ni  zorl aştır makt a,  hatt a 

estetiği birkaç sözcükl e anl at mak yet ersiz gi bi görün mekt edir.  

Est eti k,  dönüşl ü düşünceni n bir  bi çi mi dir.  Başka bir  deyişle i nsan aklını n,  kendi si ne 

tapı nakl arı,  kat edralleri,  sarayları,  heykelleri,  resiml eri,  ezgileri  yarat ma ol anağı  veren 

kendi eyle mi üzeri nde durup düşün mesi dir[3, s. 9]. 
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Est eti k,  i nsan çevresi nde yat an,  i nsanı n prati k et ki nli ği  i çi nde yarattı ğı ve  gerçekli ği 

yansıtan sanatta sapt anabilen t üm est eti k değerleri n zengi nli ği ni  araştıran bili mdir  [ 1, 

s. 3] 

Est eti k bir  bakış  bi çi mi dir  ,  bi r  öngör üdür  ,  bir genel  beğeni  düzeni dir, bu beğeni yi 

somutl aştıracak ol an kurallar  di zgesi dir.  Est etik özgün bir  t asarla ma  süreci dir,  kendi ne 

özgü yanl arı olan bir birleştir me bi çi mi dir [5, s. 16] 

Est eti k yal nı zca güzel  olanı n bili mi  değil dir,  daha kapsa ml ı  ve t a m ol arak dile getirirsek 

esteti k,  i nsanı n çevresi nde yat an,  i nsanı n prati k et ki nli ği  i çi nde yarattı ğı  ve  gerçekli ği 

yansıtan ,  sanatta sapt anabilen t üm est etik değerleri n zengi nli ği ni  araştıran bili mdir.  Bu 

anl a mda est eti k,  gerçekliği n i nsanl ar  t arafı ndan est etik özüml enmesi ni n bili mi  ol arak 

tanı ml anabilir[1, s. 15-16]. 

 Ancak bu t anı m bit mi ş  bir  t anı m değil dir.  Çünkü est eti k ol gunun i çeri ği ni n i yi ce 

anl aşıl ması  i çi n est eti ğin kapsadı ğı  güzelli k,  sanat,  i şlevselli k ve i nsan gi bi  pek çok 

kavra mı n da anl aşıl ması gerekmekt edir. 

 

2. 2. Güzelli k Kavra mı Ve Güzel Esteti k ĠliĢkisi      

“Güzeli n t ek özelli ği  t ümüyl e görünür  ve t ümüyle sevgi ye                       

değer ol ması dır. ”    PLATON 

Est eti k deni nce akl a ol du m ol ası  „ Güzel‟  ve „ Güzelli k‟  kavra ml arı  gel mekt edir.  Bugün 

hal a esteti k, güzelli k bilimi  ol arak açı kl anmı yor mu birçokl arı nca? 

Burada şunu açı klı ğa kavuşt ur mak gereki yor;  est etik,  güzeli n bili mi  değil dir;  gerçekli ği n 

sanatsal  özü ml enmesi ni n bili mi dir  ve her  şeyden önce de sanatı n yasal arını n bili mi  ve 

sanatsal  yaratı  kura mı dır [ 2,  s. 171].  Est eti k denince akl a,  güzelle birli kte onun karşıtı 

ol an çirki n de gel mel idir.  Ayrı ca bir  yapıtı  bili msel  anl a mda esteti k açı dan 

incel edi ği mi zde „ yüce‟,  „traji k‟,  „komi k‟,  „i deal‟  veya „ gerçek‟  gi bi  pek çok kavra m da 

karşı mı za çı kar.  Fakat  ne doğanı n ve i nsan yaşamı nı n t üm al anl arı nda,  ne de t üm sanat 
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tarzları  ile t ürleri  arası nda  yüce ol anla bayağı  ol ana,  traji k ol anl a ko mi k ol ana güzel 

ol an kadar çok rastlana maz [1, s. 9]. 

Güzel  her  i nsanl a il gili dir.  Günl ük yaşa mda çeşitli  dur uml arı,  görünü ml eri,  davranışları, 

nesnel eri  ve duygul arı  güzel  sözcüğü ile niteleriz.  Güzel  her  i nsanı n sorunu ol duğuna 

göre güzeli  araştıran est etik de i nsanlı ğı n ort ak sorunudur.  Bili m her  i nsanı il gilendir mez 

her  i nsan ne yazı k ki  f elsefeyle doğr udan doğr uya il gili  değil dir.  Ama  güzelle 

ilgilenmeyen,  dol ayısı yla sanat a yakı n ol mayan i nsan yokt ur.  Sanatın en yaygı n 

düşünsel  et ki nli k al anı ol ması  buradan gelir. De mek ki  est eti k duyarlılı k il ki n 

kendi mi zde ve yakı n çevre mi zde,  gündeli k yaşa ma yönelişi mi zde kendi ni  duyur ur. 

Est eti ği n kı vılcı mı  dünyayl a sıradan ilişkileri mi zde il k pırıltıları nı  göst erir:  bir  i zbeni n 

duvarları nı  boyayan,  bir  çorbayı  maydanozl a süsleyen ya da saçı nı  yana doğr u t arayan 

kişi güzeli gerçekl eştir mekt edir [5, s. 14].  

Güzel  üzeri ne il k öğretilerden birisi  Anti kite‟nin büyük düşünür ü Aristot eles‟e aittir. 

Güzeli n özünü gör üngül eri n yani  yaşa mı n kendisi ni n duyul ur  ve so mut  ki mi 

özelli kleri nde gören Arist ot eles  i çi n i zl eyenl er  açısı ndan güzel,  uyu mdan,  orandan, 

öl çüden,  açı k ve kesi n yasal ara uygunl ukt an t emell enir.  „ Aslı nda güzelin dayandı ğı 

koşul  belli  bir  büyükl ük ve düzendir.  Bu sebepl e bir  canlı  varlı k eğer  son derece küçükse 

ya da öl çüsüz derecede  büyükse güzel  ol a maz‟  derken Arist ot eles  bir  anlamda est eti k 

ol ayı n öl çüt ü ol arak öl çü kavra mı nı  ortaya koyar. Bu sebepl e şöyl e der  Ar isto “ güzeli n 

başlıca bi çi ml eri  düzen ( ordre),  oran ( proportion)  ve açı klı k ( netteté)tır.  Gerçekt e 

Ari st oteles‟e göre güzeli belirleyen öl çü, insanı n kendisi dir, onun oranl arı dır [2, s. 173].  

Ort açağ,  Rönesans  ve Yeni çağ‟  da fil ozofları n güzel  üzeri ne yaptı kl arı  t anı ml a mal ar 

aslı nda Arist ot eles‟i n  uyu m,  öl çü ve oran üzeri ne t e mellendirdiği   güzelli k 

tanı ml a ması ndan çok farklı  ol ma mı ştır.  Ancak i dealist  esteti k maddeci  esteti kten farklı 

ol arak güzelli ği n aynı  za manda manevi  özl e de bağı ntısı  ol duğunu ileri  sürer.  Eğer 

nesneni n bi çi mi  hi çbir  manevi  i çeri ği  dile getirmi yorsa güzeli n de sözü edile mez artı k. 

Al man est eti kçi  Theodor  Li pps‟  i n est eti k kuramı na göre güzel,  çevresel  gerçekli ği n 

ol ayları na  sanatçı nı n iç dünyası nı n “duygul arı nı üfle mesi nden” doğar.  
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Güzelle il gili  maddeci  öğreti,  i dealist  est eti ği n öznel cili ği ni n karşısı nda yer  alır.  O, 

güzeli n yaşa mı n kendisinde saklı  ol duğunu savunur.  Sanırız bu düşünceyi  en i yi 

Çer nişevski‟ni n şu sözleri  açı kl ar:  Güzel  yaşamdı r.  Yaşa mı  aklı mı zdan geçirdi ği mi z 

hali yle,  bir  varlı kta gördüğü müzde,  o varlı k bize güzel  gelir;  bir  nesne bi ze yaşa mı 

anı msattı ğı nda, o nesne güzel dir (Şekil 2. 1).  

Çer nişevski‟ni n güzel  anlayışı  nesneli  öznel e sı msı kı  bağl ar;  çünkü he m güzeli n nesnel 

varol uşunu,  he m de onun i nsan t arafı ndan al gılanışı nı n t ari hsel ve  t opl umsal 

koşullanması nı göst erir. Güzel bir yargı kat egorisidir. [2, s. 178-179] 

 

 

 

 

 

GÜZEL YAġAMDI R!                                            ONA GÖRE ÇĠ RKĠ N OLAN BĠ ZE  

            GÖRE GÜZEL OLABĠ LĠ R.  

Şekil 2. 1. Resi ml er Çernişevski‟ni n “Güzel yaşa mdır” sözl eri ni anl atıyor.  

Güzel  sı k sı k i yi ye kavuşurken daha geniş  bir  çerçevede i şlevsel e bağlanır.  Arı nmayı 

öngör mek i şlevseli  belirlemektir.  İşlevseli n anl amı  i nsan i çi n  yararlı  ya da gerekli 

ol makl a belirgi ndir.  Güzeli  gerçekl eştir mek i nsanı n en eski  uğraşıları ndandır.  Sanatt a 

işlevsel e yönel mek de i nsanı n en eski  eğili ml eri nden biri  ol muşt ur.  Güzelin anl a mı  yere 

ve za mana göre değişirken  i şlevseli n anl a mı  da yere ve za man göre değişir  [ 5, 

s. 19]. Güzel  ve i şlevsel onl arı  i çeren uygunl uk,  ekono mi kli k,  yararlılık gi bi  di ğer 

kavra ml arla birli kte düşünül meli dir (Şekil 2. 2.) 

İnsanoğl u her  za man eyle mi ni  güzelleştir mek ve güzeli  et ki n kıl mak i stemi ştir. 

İşlevseli  çeksek güzel  dağılı verecek,  güzeli  alsak i şlevsel  t ükeni p gi decektir.  Bugünkü 

anl a mda i şlevsel  şu noktada kendi ni  belli  eder:  Sanat  yapıtı  sil me i nsan araştır ması yl a 
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dol udur,  her  gerçek sanat  yapıtı  bir  bil gi  bileşimi dir;  her  yapıtta i nsana açılan kapıl ar 

vardır,  her  yapıt  büt ün yönl eri yle i nsanı  duyur ur,  insanı  göst erir.  Dün ol duğu gi bi  bugün 

de güzelli k işlevselli ğe sıkı sı kı ya bağl anmı ştır [5, s. 20].  

Jaroci nski‟ni n “ Al gı nı n dışında güzel  yokt ur” sözü bi ze çağdaş  güzel  kavrayışı nı, 

güzeli  gerçekli ği n sı nırları na çeken est eti kçi nin gerçek bakış  açısı nı duyur uyor. 

“ Yaratıcı  i çi n güzel,  yapıtını n sonucudur;  i zl eyi ci  i çi n yapıt  güzeli n kaynağı dır” di yor 

Jaroci nski.  Buna göre,  güzeli n çağdaş  anl a mı  duyul urun al anı nda kendini  göst eri yor. 

Çağdaş  güzel,  sanat  yapıtını n özelli kleri  arası ndan kendi ni  duyur uyor,  bu yüzden her 

za man uçucu ol uyor,  her belirle mede eli mi zden kaçı yor,  her  t anı ml a mada eksi k kalı yor. 

Güzel,  çok za man çirki ni  de i çerecek şekil de bir genişli k kazanı yor,  özellikle il gi nçt e, 

özgünde, benzersizde ortaya çı kı yor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil. 2. 2. Güzel ve işlevsel onları ol uşt uran di ğer kavra ml arla birli kte düşünül meli dir.  
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İnsan,  i nsan ol maya başladı ğı  anda güzeli n peşi ne düşt ü,  gi derek güzeli  düşün meye onu 

özel  ol arak konu edi nmeye başl adı.  Güzeli  yaratan i nsan el bet  onun ne  ol up ne 

ol madı ğı nı  düşünecekti,  ayrıca güzeli n i nsan i çi n öne mi ni  de t artışacaktı.  Est eti k i şt e bu 

kaygı dan doğ muşt ur.  Yüzyıllardır  i nsanoğl u güzeli  araştırı yor,  onun ne olduğunu ve  ne 

ol madı ğı nı  düşünüyor.  Şu sor ul ar  hep geçerli dir:  güzel  nedir?,  güzeli n özü nedir?,  güzel 

nedir  ki  i nsan yaşa mı na belirleyi ci  bir  bi çi mde katılır,  varlı ğı  heyecan yokl uğu sı kı ntı 

verir? Bu sorul ar bir çırpıda çözül ecek sorul ar değildir [5, s. 20].  

 

2. 2. 1. Sanat Yapıtı nı n Esteti k Güzelli ği Ġnsanı Nasıl Et kiler 

Yapıt  özel  ol arak ol uşt urul muş  bir  duyul urdur,  duyul ur  ol an dışsal  düzeyde al gılanabilir 

ol andır.  Yapıtı n bir  niteliği  al gılanabilir  ol masıysa bir  niteli ği  de anl aml ı  ol ması dır. 

Yapıt  özel  anl a ml arı  ol an bir  al gılanabilirdir.  Yapıt  bu anl a ml arı  ol uşt uran ve dı şl aştıran 

özel  i ml erle ör ül müşt ür.  Bu yüzden o,  bi zi m i çi n herhangi  bir  şey ort aya koyan  özel  bir 

şeydir.  Yapıtı n özel  anla mı  bi zi m onda aradı ğımı z ya da bul duğu muz şeyle il gili dir:  

öne mli  ol an bir  t abl onun ağacı  t anıtlıyor  ol ması  değil dir,  bir  t abl oda t anıtlanan ağacı n 

neyi belirli yor ol duğudur [5, s. 13].  

Est eti k et kilenme  ol ayı boyunca ,  gerçekli k,  göre göre alıştı ğı mı z dı ş  kabukl ardan 

soyul ur,  ol ağan za manl arda gör medi ği mi z gi zlerini  açar  bi ze.  Renkl er,  tonl ar,  çi zgiler 

aracılı ğı yl a t uval e yansıtıl mı ş  bir  doğa gör ünü mü,  gerçekli kt e t aşı dı ğı  pratik ve  sıradan 

anl ayışı  yitirerek bir  sanat  anl ayışı nı  ol uşt urur.  O res me  bakan bir  ki şi  doğaya artı k aynı 

gözl erle baka maz.  Artistik ol anda bir  gerçekli ğe ul aştığı mı z ona katıl dı ğı mı z anda,  o 

bi zde günl ük yaşa mda farkı nda ol madı ğı mı z bir takı m ruh halleri uyandırır [3, s. 44].  

Henri  Lefevbre ,  Contributi on a L‟est héti que adlı  yapıtı nda  est eti k değeri n,  est eti k 

güzelli ği n ol uşumunu ve alıcısı nı et kileyişi ni şöyl e anl at makt adır: 

“ Her  sanat  yapıtı,  dol aysı z ve doğal  duyul arla al gılanabilir  bir  öğe i çerir.  Daha önce 

topl umsal  ve i deol oji k yaşa mda i şlenmi ş  geliş mi ş  ol an bu doğal  öğe,  yeni  bir  gelişi m 

süresi nde,  genelleştir me anl a mı nı  geliştir me,  ti pleştir me süreci  i çi nde esteti k bir  anl a m 

kazanır,  est eti k faali yete dol aylı  bir  bi çi mde sokul ur.  Böyl ece “doğal  şey” doğal 
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ol mayan şeye dönüşür, yani  sanat  yapıtı  ol ur. Bu anl a mda sanat  doğaya,  doğanı n 

yeni den yaradılışı na ya da takli di ne karşıttır. ”  

Bi r  sanat  yapıtı nı n zenginliği ne kol ayca ul aşılamayacağı nı,  yaratıcısı nı n ona koyduğu 

şeyi  keşfet mek,  yani  i zlenen yol u,  varılan aşamal arı,  dol ayı ml arı  yeniden bul mak 

gerekti ği ni  söyl eyen Lefevbre,  bu dol ayı ml arı n,  söz konusu t ekni kl eri n,  düşüncel eri n, 

davranışları n sanat  yapıtında aslı nda ol duğu gi bi  değil,  yapıtı n deri nli kleri nde  gi zli 

ol mak zor unda ol duğunu ileri  sürer.  Böyl ece est eti k bi çi m,  yeni den bul un muş 

dol aysı zlık ol muş  ol ur.  Bi çi m,  dol aysı zca:  yani  başl angı çt aki  ve t e mel deki  öze dön müş 

ol ur.  Alı cı  ,  yaşa mı n derinli kleri nden dol aysı z bir  şekil de fışkır mı ş,  t a ma men basit  ve  

doğal bir şey karşısı ndaymı ş gi bi bul ur kendi ni... 

Her  dur umda nesnel eri  esteti kleştiren bi zi m bakışı mı zdır.  Bakışı mı zl a esteti k nesneye 

dönüşen bir  nesne,  nesne ol makt an çı kmaksızı n esteti kleş mi ştir.  Est etik nesne,  dı ş  dünya 

nesnel eri yle duyu or ganl arı mı zı n basit  bir  dokunuş ması yl a değil,  bu dokunuş mayı 

izleyen süreçl er  i çi nde dış  dünyanı n benimi zde bir  anl atı ma kavuş ması yl a 

gerçekl eş mekt edir  [5, s.22].  
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3. BÖLÜM  

 

3. ALGI AÇI SI NDAN ESTETİ K KAVRAMI  

 

3. 1. Esteti k ve Çevresel Al gıl ama  

Nesne il e i nsan arası ndaki  et kileĢi mde he m nesneyi  ol uĢt ur mada he m de ki Ģi ni n nesne 

karĢısı ndaki  et kileni mi nde gör me  duygusunun ve al gı nı n payı   ve öne mi  açı ktır.  Güzel 

duygusu ve al gısı  veya est eti k duyu mun ol uĢumu görsel  ol arak al gıla mayı 

gerektir mekt edir [7, s. 11]. 

3. 1. 1. Al gıl ama 

Al gı,  kiĢi ni n çevre hakkında  veya çevreden bilgi  edi nme süreci dir.  Bir anl a mda  son 

derece et ki n ve a maçlı  ,  biliĢi m (cogniti on)  ve gerçeği n birleĢti ği  nokt adır ( Lang, 1987) 

[11, s  5].  Al gıla ma,  çevreden gel en uyarı cı  et kileri n duyu or ganl arı yla hissedil mesi  ve 

kavranması na iliĢki n zihi nsel  bir  ol gudur.  Bu nedenl e uyarıcı  et kileri al gılayabil me 

kiĢi ni n il gi  ve t ut uml arına bağlı  ol arak et ki nli k kazanır  ( Aydı nlı, 1986).  Al gıla ma,  bir 

anl a mda seç mek de mektir  ve çevreyi  anl a mak seçi msel  al gıla manı n kuralları nı  bil mekl e 

ol ur  ( Mol es,  1968).  Al gılama “duyul arla farkı na var ma” ve  “akıl  yol uyla bil gi  al ma” 

ol mak üzere i ki  anl a mı  i çerir.  Çevreden kaynakl anan uyarıcı  et kiler  görsel  al gıla ma 

sonucu önce fark edilir,  sonra bil gi  hali ne gel erek uzun döne m hafızaya kaydedilir  [ 12, 

s. 15]. 

Al gıla ma,  duyu or ganl arını n al dı ğı  bil gileri n değerlendiril mesi  ve yoru ml an ması nı n 

yanı nda,  di ğer  pek çok et keni n de bi çi ml endirdiği  di na mi k bir  ol gudur.  Ki Ģilere göre 

farklılığı  ve ayrıca aynı  kiĢi ni n çevre al gısı nın za man i çi ndeki  değiĢkenli ği,  al gı 

konusunun  kar maĢı klığı nı n sonuçl arı ndandır. Al gıla ma,  ki Ģilere göre değiĢen bir 

ol gudur.  Ki Ģi ni n al gıla ma siste ml eri ne,  ki Ģili ği ne,  yaĢadı ğı  sosyal  gr uba,  kült ürüne ve 

çevresi ne bağlı dır [19, s.59].  
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El e manl ar,  t asarılar  i çi nde or gani ze ol madan ve değerlendiril meden önce al gılanmak 

dur umundadırlar  ( Rapaport, 1980).  Psi kol oji de “bir  büt ünün kavranması ” ol arak 

tanı ml anan “al gı ” ( Tunalı, 1984)  mi mari yi  de i çine al an çevresel  t asarı m literat üründe  

psi kol oji de kullanıl dı ğından farklı  bir  yolla, ör neği n gör ünt ül eri n, kaynakl arı n, 

tehli kel eri n al gılanma  duyu mu i çi nde kullanıl maktadır  ( Rapaport, 1980).  Algılar  il e el de 

edilen bil giler  ve duyu mlar  aracılı ğı yl a deneyi ml enen çevrel er  i yi  ya da köt ü,  hoĢ  ya  da 

hoĢ ol mayan Ģekli nde değerlendirilirler ( Rapaport, 1980) [7, s. 11].  

Büt ün bu gör üĢl erle birlikte,  esteti k duyu mda hem duygusal  he m de zi hinsel  süreçl eri 

birli kte i çeren üç aĢa manı n varlı ğı  kabul  edilmekt edir  ( Smit h, 1987/  Scr ut on, 1979/ 

Özt ürk, 1978)  

 Ġl k aĢa ma,  ki Ģi ni n sahi p ol duğu ve bili nci nde ol duğu arzul arı nı  nesnelerde ara ma, 

bul ma  i st eği,  kendi  kendi ni n farkı na var ma  aĢa ması,  nesneyi  doğr u ol arak 

kavrayabil me süresi dir. 

 Kendi ni  farkı na varıĢ ile baĢl ayan bu süreç,  kendi ni  bul ma,  ort aya çıkar ma, 

keĢfet me aĢa ması  il e sürer.  Bu an i ç ve  dı Ģ  dünyayl a baĢarılan uyu ml u iliĢki ni n 

niteli ği ne karar  verilerek est eti k duyu ma  geçilen an,  zevk al ma  duygusunun 

yaĢandı ğı andır, çabanı n esteti k ölçü ile değer haline gel mesi dir. 

 Son aĢa ma  i se,  nesneni n niteli ği ne karar veril di kt en sonra arzul arı n 

baskı nlı ğı ndan kurt ul arak öznelli kten nesnelliğe geç me,  kı saca t a ma mı yl a 

bili nçli  hal e gel me aĢaması dır.  Bu aĢa mada zihi n bi çi msel  iliĢkiler  üzeri ne 

temellendiril miĢ,  daha ileri  sevi yel er  i çi n araĢtır ma yapar  ve nesneni n bu 

düzeni nden ya da uyu mundan el de edi nilen bili nçli  al gı  “esteti k al gı ” dır  (ġekil 

3. 1) [7, s. 12] . 
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     ALGI LAMA                  KAVRAMA           DEĞERLENDĠ RME  

 

 

 

 

ġekil 3. 1. Çevresel al gılamanı n süreci [7, s. 12] 

Çevreni n değerlendiril mesi,  i nsan ve çevre arası ndaki  dürt ü – yanıt  iliĢkisinden doğar  ve 

bu da i nsanı n t e mel  duyu or ganl arı na bağlı  ol arak Ģekillenen al gısal  filtreleri  ort aya 

çı karır.   Filtreler  sonucu el de edilen değerlendi r me süreci  bir  anl amda  çevreni n 

uygunl uğu hakkı nda karar  ver me  süreci dir.  Al gısal  filtreler  sonucunda insan çevreni n 

uygunl uğu hakkı nda karar  verir  ve onu kal abalık,  güvensi z,  güzel,  rahatsız edi ci  gi bi 

sıfatlarla değerlendirir (ġekil 3. 2)[19, s. 60].  

 

   KÜLTÜREL Ġ MAJ         KĠ ġĠSEL Ġ MAJ  

 

 

          

        FĠ LTRE 1          FĠ LTRE 2 

ġekil 3. 2. Al gıla mada Ki Ģisel ve Kült ürel Filtreler[19, s. 60]  

 

SÜREKLİ Lİ K 

GERÇEK 

DÜNYA 

ALGI LANAN 

DÜNYA 



  13 

Est eti k al gıla ma  büyük ölçüde bil gilenmeye bağlıdır.  Bir  nesneni n sanat  yapıtı  ol duğunu 

bil me mi z ona karĢı  tut umu muzu değiĢtirir. Doğal  güzelli k karĢısındaki  al gı 

değerlendir me mi z ile sanatsal güzelli k karĢısı ndaki al gı değerlendir me mi z farklı dır [1].  

Bi çi mi  kavra mak i çi n düzeni n bili nci ne var mak,  bir  baĢka deyiĢle onu gör mesi ni  ve 

di nl e mesi ni  bil mek gerekir.  Sanat  hakkı nda bilgi  sahi bi  ol mak,  gör düğü müz  ya  da 

duyduğu muzu kavra mak i çi n gerekli dir  bu da duyu il e zi hni n birli kte çalıĢ ması  ile ol ur, 

insanda varol an duyarlılığa eğiti m ve deneyi ml erin ekl enmesi yl e gerçekl eĢir.  O za man 

bi çi m ile birlikte öz de anl aĢılır, kavranır[1]. 

Et kilenmede al gılayanı n bağlı  ol duğu kült ür  öne mli  bir  rol  oynar.  Bi lgi,  anl a mayı, 

kavra mayı  sağl ayabilir,  fakat  al gıla manı n t e meli nde varol an  et kilenmeyi 

sağla mayabilir.  Çevre,  çevreden gel en alıĢkanlı klar,  gel enekl er,  bil gi ni n edini l di ği  ort a m 

bir  büt ün ol arak est etik kült ürü ol uĢt urur.  Estetik yaĢantı nı n gerçekleĢ me  derecesi 

al gılayı cı nı n kült ürü ve eğiti mi  il e sanat yapıtı nı n bir  kesiĢme  sağl ayı p 

sağlaya mayacağı na bağlıdır.  Bu kesiĢ me  gerçekleĢti ği nde  sanat çı -  sanat yapıtı-  özne 

arası ndaki iletiĢi m ta m olacaktır [1].  

 

3. 1. 2. Çevresel Al gı yl a İlgili Kura ml ar 

Al gı ya iliĢki n pek çok kura m var dır  ve her  biri  bi zi m ni çi n al gıladı ğımı zı  veya ne 

yaptı ğı mı zı  açı kl a maya ve t anı ml a maya yönel mi Ģlerdir.  Bu kura ml ar  esteti k felsefeni n 

de kat kısı  il e birli kte “çevresel  t asarı m kura mı nı ” et kile mi Ģlerdir.  Al gı  kura ml arı  i çi nde 

iki  t e mel  böl ünme  var dır.  Bunl ardan birisi  duyuĢsal  deneyi mi n el de edilmesi  üzeri ne 

yoğunl aĢırken, di ğeri  et kin ve karĢılı klı iliĢki de bulunan siste ml er üzeri ne eğilir. 

Geç mi Ģt en beri  al gı nı n ve  est eti k duyu mun t e meli  ile il gili  ol arak ortaya atıl mı Ģ 

kura ml ar Lang tarafı ndan iki baĢlık altı nda topl anmı Ģtır: 

 1.  Duyu ma dayalı al gı kura ml arı 

 2.  Bil gi ye dayalı al gı kura ml arı 
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3. 1. 2. 1. Gestalt Kura mı  

Al gı ya yöneli k çalıĢ malar  Gest alt  psi kol ojisi ndeki  uyarı-nesne iliĢkisine dayalı  il k 

tanı ml a mal arla baĢl a mı Ģtır.  Gest alt  kura mı  t e mel de “Ģekil  (for m)”,  “eĢ  büt ünselli k 

(izomor phi z m)” ve “al an kuvvetleri nden (fiel d f orces)” ol uĢan üç öne mli  kavra ma 

sahi ptir.  Gest alt  kura mı  ile il gilenen psi kol ogl ar  Ģekli n al gılanması nı  el de et mek i çi n, 

yedi tane özelli kten söz et mekt edirler. Bunl ar; 

 Yakı nlı k 

 Benzerlik 

 Çevrel e mek 

 Deva mlılı k 

 Kapalılı k 

 Böl ge 

 Si metri Ģekli nde sıralanabilir. 

Gest alt  kura mı na göre “büt ün parçal arı n t opl amı ndan daha fazl adır,  büt ün hali ndeki 

ör nekl er  büt ünü ol uĢt uran parçal ar  t arafı ndan,  payl aĢtırıl ma mı Ģ  özelli klere sahi ptir” 

( Zi mbar do, 1985).  Bu fi kri  dest ekl eyen nokt a ve çi zgi  iliĢkisi  örnek ol arak verilebilir. 

Yan yana duran nokt alar  bir  çi zgi  ol uĢt urabilirler.  Nokt al arı n sadece r enkl eri  ve 

dur uml arı  ol mak üzere iki  al gısal  özelli ği  vardır.  Fakat  bir  çi zgi  üzerinde bir  araya 

gel di kl eri nde ,  bu çi zgi,  boy,  yön,  eğrili k gi bi  noktanı n yapısı nda bul unmayan özelli kl ere 

sahi p ol ur [20, S. 11]. 

Bi çi mi n t e mel  ol duğunu savunan bu gör üĢ,  bi çi mi n görsel  dünyada kapalı  ve yapısal  bir 

biri m ol arak kendi ni  belli  etti ği ni  hatta ze mi ni n bunun gerisi nde kesi ntisiz,  ho moj en bir 

düzl e m ol arak uzadı ğı nı il eri  sür müĢt ür  ( ġekil  3. 3).  Gest altçılar  bi çi mi n al gılanıĢı nı 

et kileyen il kel eri  listele mi Ģtir.  Tü m bu il keler  i zomorfiz m ( eĢbi çimcili k,  fazl a 

böl ünme mi Ģ  t opl u bir  biçi mi  göst er me  kuvveti)   ol arak açı kl anır,  yani  sinir  siste mi ni n 
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iĢleyiĢ bi çi mi  ve al gıla ma arası ndaki  hi pot etik paralelli k Rodolf  Ar nhei m’e göre ( 1965): 

“ Görsel  nesnelere bakarken yaĢanan kuvvetler,  beyni n gör me  mer kezi nde görev al an 

fizyol oji k kuvvetleri n psikol oji k dengi  sayılabilir.  Bu i Ģl e ml er  beyi nde gerçekl eĢse de, 

aslı nda al gılanan nesnenin kendi özelli kleri dir” ( Lang, 1987) [20, s. 32].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  3. 3.  Sol  üstte Edgar  Rubi n’i n Vazosunda Ģekil  ze mi n iliĢkisi  gör ül üyor.  Sağ alt  ve 

üstte bu iliĢki  peyzaja uygul andı ğı nda göl  ve gökyüzünün yansı ması  il e ol uĢan est eti k 

al gıla ma gör ül üyor.  Sol  altta Gest alt  t eorisi ni doğr ul ayan,  Fi nl andi ya’dan bir  göl 

manzarası [34, s. 104]  

 

Gest alt  t eorisi,  t üm al gıları n bi çi ml er  ol arak or gani ze edil di ği ni  ileri  sürer.  Bir  kitap, 

çevresi  ze mi n ol an bir  biçi mdir.  Buna il ave ol arak çi zgi,  düzl e m ve nesnelerden ol uĢan 

ör ünt ül eri n di na mi k özellikleri  vardır.  Hareket  hali nde,  ağır  ya da hafif, mutl u ya  da 

üzgün gör ünürler.  Al gılama  deneyi mi  ve si nir  siste mi  arası ndaki  bu i ĢleyiĢ  “i zomorfi z m” 

ol arak açı kl anır. 
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Özellikl e bi çi msel  est etik konul arı nı n ort aya çıktığı  çevresel  t asarı m konusundaki 

çevreyi  düzenl eyebil memi zi  sağl ayan yönt e ml erin el de edil mesi ndeki  ampi ri k ( gör gül) 

gözl e ml er bir bakı ma bu kura ml a özdeĢl eĢebilir [12, s. 7-8]. 

 

3. 1. 2. 2. Çevresel Al gı nı n İşle msel Kura mı  

Bu kura m al gı daki  deneyi mi n r ol ü üzeri nde odakl anmakt adır.  ĠĢle msel ciler,  çevredeki 

duyu msa madan kazanılan bil gi  ve deneyi mi n Ģekil  ve i çeri ği ni n çevreyi  bil me  ve 

anl a mada t e mel  ol duğunu savun makt adır.  ĠĢle mselli k kura mı  geniĢ  anl a mda kabul  gören 

pek çok yakl aĢı ma sahi ptir. Bunl ar; 

 al gı çok yönl ü bir kavramdı r.  

 al gı edi nilen bir süreçt en çok et ki n bir süreçtir. 

 al gı, al gılayan ve al gılanan gi bi kavra ml ara dayanılarak açı kl ana maz.  

 al gı,  uyarı  (sti muli)  ve yanıtlarla (responses)  bir anl a mda koĢullandırıl mıĢ gi bi 

açı kl ana maz.  

 kiĢi-çevre iliĢkisi di na mi k bir süreçtir. 

 çevreni n i majı nda gözle mci  geç mi Ģ  deneyi ml ere bağlı  kal dı ğı  gi bi  o anki 

et kenl ere de bağlı dır. 

 geç mi Ģteki deneyi ml er kiĢi ni n o anki orta mdaki gereksi nmel eri ni de belirler. 

 al gı bekl entilere ön görünü ml er tarafı ndan yöneltilir Ģekli ndedir.  

Bi r  mi mar  ve pl anl a macı  ol an Appl eyard ( 1987),  al gı nı n i Ģle mselli k kura mı nı  al gısal 

bil gi alıĢveriĢi ni üç kat egori deki organi zasyonu ile ele al makt adır. 

1. İşlevselli k, insanl ar  tarafı ndan belirli erekl eri gerçekl eĢtir mek içi n i hti yaç duyul an,  

2. Yanıtl ayıcı ol mak, eyleml ere kolaylı k sağlayan kendi ne özgü niteli klere sahi p ol ma,  

 



  17 

3.  İ ma edi ci  ol mak,  dünyanı n anl aĢılabilen ele manl arı  i çi n kodl a ma siste ml eri ni n 

temeli ni Ģekillendir me.  

Çevreden alı nan bil gilerin;  anl a m veren se mboli k nit eli kleri,  duyusal  t epkileri  hareket e 

geçiren çevresel  özelli kleri  ve i hti yaçl arı  harekete geçiren nedensel  mesajları  vardır. 

Bi rey bu bil gilere ayrı ca değerleri  ve est eti k özellikl eri   yükl er.  Çevreyi  anla mlı  büt ünl er 

hali nde al gılayabil mek için, geç mi Ģ tecrübel er gerekli temelleri ol uĢt ururlar [11, s. 7, 8].  

 

3. 2. 1. 3. Çevresel Al gı nı n Ekol oji k Kura mı  

Gest alt  kura mı  ve i Ģlemsel cili k bir  bakı ma  uyarı  ağırlı klı  bil gi  alıĢveriĢine dayanan 

kura ml ardır.  Fakat  al gı da ekol oji k ve kapatise kura mı  Gest alt  kura mı ndaki  eĢbüt ünselli k 

(izomorfiz m)  ve deneyimdeki  i Ģle msel  ol gusu il e çeliĢir.  Burada duyu msa madaki 

kanallar  yeri ne,  ekol ojik kura m al gısal  siste mdeki  duyu or ganl arı nı  kabul  eder.  Bu 

al gısal  siste ml er  t e mel  yönel me,  i Ģit me,  dokun ma,  t ad al ma  ve koku,  görsel  siste ml er 

ol arak ele alı nmakt adır (Gi bson, 1966) [11, s. 9].  

Radi kal  bir  t eori  ol an ekol oji k opti kl er  t eorisi,  tek bir  ki Ģi ni n çalıĢ masıdır.  Gi bson, 

or gani z manı n yapısı ndan al gı yı  anl a maya çalıĢ mak yeri ne,  o çevreni n etrafında yapıl an 

bir  analizle,  al gı nı n çok daha i yi  anl aĢılabileceği  fi kri ni  ortaya attı  ( Zi mbardo,  1985). 

Gi bson yakl aĢı mı ndaki  te mel  söyl e m Ģuydu:  “ Kafanı n i çi ndekileri  değil,  kafanı n neyi n 

içi nde ol duğunu sor” ( Zimbar do, 1985)[20, s. 34].  

Bu kura m dünyanı n düĢeyselli kten,  yat aysallığa değiĢen yüzeyl erden ol uĢt uğunu 

savun makt adır.  Yat aysallık dokusu gözl e mci den uzaklı k il e belirli  bir  ağırlı k kazanır. 

Deri nli k al gıla ması ndaki bu t e mel  ol guyu t anı ma yet eneği  çevre il e ol uĢan i Ģl e ml erden 

el de edilen öğretilerle değil  i çsel  niteli klere bağlıdır.  Mi marl ar  za man za man deri nli k 

yanılsa mal arı nı el de et mek içi n bu doku eği ml eri ile oyna mı Ģl ardır [11, s. 10].  

Gi bsonl ara göre,  görsel al gılayıĢ  bakı mı ndan,  çevre aydı nl andı kça,  sabit  bir  nokt ada 

birleĢen ı Ģı k de meti  dünyanı n yüzeyl eri ni  bi çi ml endirir  [20, s. 34].  Ġnsan hareket  etti kçe 

bu bi çi m değiĢir  ve bir  gör üĢ  nokt ası ndan di ğer  nokt a al gılanır  ya da görünür.  Bu,  bir 
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bi nada ,  bir  odadan di ğerine gittiği mi zde,  bir  t epeni n sırtı na çı karken,  ya da bir  caddeni n 

köĢesi nde ol abilir [11, s.10].  

Bu t eori yi  di ğerleri nden ayıran en öne mli  fark,  çevreyi  aktif  ol arak araĢtırarak al gıla ma 

üzeri nde dur ması dır.  Gözl e mci  hareket  etti kçe,  reti na üzeri ne düĢen i mgel eri n, za manl a 

ve mekanl a değiĢti ği ni  ortaya koy muĢt ur:  “Ġnsanlar  çevredeki  i nce det ayları  al gıla mak 

içi n gözl eri ni,  baĢl arı nı ve  vücutları nı  hareket ettirerek çevreyi  araĢtırırlar.  Tecr übe 

sayesi nde,  i nsan dünyanı n gittikçe daha i nce ayrı ntıl arı nı  ve daha geniĢ  iliĢkileri ni 

tanı ml ar.  Tecrübe kazandı kça,  i nsan dünyanı n daha önce fark et mediği  det ayl arı na 

di kkat eder” [20, s. 34]. 

3. 1. 2. 4. Çevresel Al gı nı n Kült ürel Kura mı  

Rapoport’un al gı  t anıml a ması  dı Ģsal  organiz mi k et kenl ere,  bir  bakı ma kült ürel 

niteli klere dayanır.  Kendisi  kült ürel  farklılıkların kı s men biliĢsel  Ģekilleri  kı s men de 

payl aĢılan sosyo-kült ürel nor ml ara bağlı ol duğunu savunur.  

Rapoport,  al gı nı n i ki  öneml i  Ģekli ni  il eri  sürer.  Bunl ardan il ki,  et kileĢi mde temel de öznel 

tarafa doğr u yönel mi Ģ  algı nı n niteli kleri ni  el e al an “kiĢi  mer kezci ” (aut ocentric)  yandır. 

Di ğeri ise al gı nı n nesnel niteli kleri ni kapsayan “dıĢ mer kezci ”  (all ocentric) yanı dır.  

Al gı nı n ki Ģi  mer kezci  niteli kleri  i nsanl arı n çevreyi  nasıl  hissetti kleri,  duyuĢsal  nit eli ği  ve 

çevresel  hoĢnutl ul uğu nasıl  değerlendirdi kl eri  il e i lgili dir.  Al gı nı n dı Ģ mer kezci  niteli kleri 

et kileĢi mi n nesnelleĢ mesini  belirle mektir.  Buna göre uyarı nı n niteli kleri i ma  edil di ği 

gi bi, kaynağı n kalitesi de tanı ml anmakt adır ( Rapoport, 1977).  

Rapoport  al gı nı n çokl u duyu msal  doğası nı  altı  sı nıfta açı kl ar.  Bu sı nıflandır ma 

insanları n çokl u duyuĢsal  siste mi ne bağlı dır  ve her  duyuĢsal  siste m kült ürel  et kenl erden 

et kilenir.  Çokl u duyu msal  al gı,  görsel,  kokusal,  i Ģitsel,  dokun ma,  yür üme,  hava,  hareket 

ve sı caklı k il e il gili  değiĢkenl erden ol uĢan reaksiyonl ar  büt ünü Ģekli nde açı kl anabilir 

(ġekil  3. 4.).  Her  değiĢken,  kült ürler  arası nda öne mli  farklılıklar  ort aya koyduğu gi bi, 

dı Ģ mer kezci  ve ki Ģi mer kezci  niteli kleri yle il gi nç farklılık ya da benzerli kleri  de i çerir. 

Özellikl e est eti k yargılamanı n geliĢ mesi ne iliĢkin çabal ar  ki Ģi mer kezli  ve dı Ģ mer kezli 

al gıla mal arı n geliĢtiril mesi ile açı kl anabilir [11, s. 7].  
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ġekil 3. 4. Kült ürel Yönelmede Al gı nı n Çokl u Duyu msal Yöneli mi [11, s. 7] 

Gör me  al gı nı n çok öneml i  bir  parçası dır.  Görme  sadece resi msel  değildir,  fakat  bir 

eyl e mi  ya da araĢtır mayı  ort aya koyar  ve çevredeki  ol gul arı,  görünen ol gunun ar kası nı 

ve üst ünü de i çerir.  Bir anl a mda nesne çevredeki  di ğer  bağl a ml ardan ayrıla maz ve 

soyutlana maz[11]. 

Koku al ma,  mekanl arı n kokuyl a duyu msan ması  ile özdeĢ  ol abilecek bir  kavra mdır. 

Koku bir  mekanı n duyu msan ması nı  zengi nleĢtirir  ve o mekanı  ki mli kl eĢtirir, 

özgünl eĢtirir.  Bazı  mekanl ardaki  koku,  mekanları n anı msan ması na yardı mcı  ol ur. 

Ör neği n li man Ģehir  ve kasabaları  görsel  ve kokusal  ol gul arla dopdol u algısal  ki mli ğe 

sahi ptir.  Japonya’daki  yeĢil  çay al anl arı  il e ünl ü Uj i  böl gesi,  bu yer  il e il gili  zi hi nde son 

derece et ki n bir i mge ve anı msa ma bırakır[11].  

ĠĢitsel  mekan bir  yere bağlı  değil dir,  küresel dir  ve sı nırları  yoktur.  Nesnel er 

tanı ml anmal arı ndan çok,  mekanl arı  et ki n bir  sekl e dönüĢt ürürler.  Ses,  gör meni n 

durağanlı ğı na oranl a daha akıĢkandır,  bu duyu msa ma  görsel  odakl a ma ve yönel medeki 

niteli ği n kaybol ması na neden ol abilir.  Ses  çevresel  değerl endir medeki  niteli kleri n bir 

parçası dır.  Sessiz ve gürült ül ü mekanl ar  bazı  mekanl arı n anl a mı  ve niteliği  il e se mboli k 

bir  ki mli ğe sahi ptir.  Sessiz mekanl ar  or gani z mal arı n,  çevreni n doğal  niteli kleri ni n, 

ağaçl arı n,  rüzgarı n ve su sesi ni n i Ģitil mesi ne ve onl arı n farkı nda ol unması na yar dı mcı 

ol ur.  Mekanl ar  bu değiĢkenl erle büt ünl eĢir  ve doğal  bileĢenler  arası nda uyu ml u bir 

bağl antı yı ortaya koyarlar[11].  

Nesneni n deri nli ği ni n algılanması  ile el de edilen ol gu görsel  doku Ģekli nde t anı ml anır. 

Bununl a birli kte doku “dokun ma” ile deneyi mselleĢebilen bir  ol gudur.  Di ğer  bir  deyi Ģl e 

dokun ma  par makl arla ve ayakl ar  il e el de edilebilen büt ünl eĢ mi Ģ  bi r  deneyi mdir. 

 

KÜLTÜREL 

ÇEVRE 

 

ALGI SAL 

KANALLAR 

 GÖRSEL 
 KOKUSAL 

 

ĠġĠ TME 
 

 DOKUNMA 

 KĠ NESTETĠ K 
 HAVA   HAREKETĠ VE  

SI CAKLI K 

DI Ş MERKEZCİ  

 

Kİ Şİ MERKEZCİ  
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Bedeni mi z bu üyel eri  ile hi ssetti ği mi z yüzeyi n niteli ği  il e il gili  bazı  belirtileri  ort aya 

koyar.  Ör neği n yu muĢaklı ğa,  sert  hi sset meye,  kabalı ğa iliĢki n duyu msal  girdiler 

dokunduğu muz mal ze meni n niteli ği ni  i ma etti kleri  gi bi,  bi zi m bu mal ze mel erle il gili 

onl arı n bet on,  yuvarlak taĢ,  ku m,  t uğl a ya da ahĢap kapl a ma ol duğuna karar  ver me mi ze 

de yardı mcı ol urlar[11]. 

Me kanı n al gılanması nda ki nest etik yani,  ayak t abanl arı  il e el de edilen yüzey 

duyu msa ması  da al gı nı n bir  parçası dır.  Japon bahçeleri  ki nestetik duygusunun peyzaj 

üzeri ndeki  Ģekillenmesi  i le büt ünl eĢen don derece özgün mekanl ar  ortaya koyar.  Su,  ot 

ya da yosun üzeri ne basmak,  görsel  el e manl ar  ve vücut  arası ndaki  et kileĢi m,  böyl eli kl e 

farklı  bakıĢ  açıları  yakal amak ve çevreyi  düzgün ol mayan aksl ar  üzeri nde hareket  ederek 

al gıla mak Japon bahçelerini n öne mli bir niteli ği ni ol uĢt urur[11].  

Hava hareketleri  de özel bazı  mekanl arı n,  yörel erin ve bi na gr upl arı nı n al gılanması nı 

ortaya çı karan di ğer  bir al gısal  belirleyi ci dir.  Örneği n gör meyen kiĢiler on i ki  farklı 

et ki nli kte hava hareketi ni hi ssedebilecek düzeyde duyarlılığa sahi ptirler.  Ilık ya da  ne mli 

rüzgar  ve birli kte getirdiği  su ve bit ki  kokusu bir  anda bul unul an mekanı n havası nı 

değiĢtiri p,  i nsanl ar  i çi n anl a mlı  ve anı msanabilir mekanl ar  yaratır.  GüneĢli  ve göl geli 

al anl ar da bu tabl onun parçası dır[11].  

Tü m bu ol gul ar  yapısal  çevreyi  t anı ml ar  ve i nsanl arı  geçiĢ  mekanl arı yla birli kt e 

ani görsel değiĢi kli klere hazırlarlar. 

 

3. 1. 3. Esteti k Al gıl ama 

Ġnsanl arı n yaĢadı kl arı  çevreyi  est eti k ol arak değerlendir mel eri  al gısal bir  süreçtir. 

Kull anı cılar  çevreni n tekst ürünü,  sı caklı ğı nı,  geo metrisi ni  ve renkl erini  al gılarl ar, 

sesleri ni duyarlar. Hatta bazı çevrelere se mboli k anl a ml ar yükl erler.  

Ġnan bi çi m yol uyl a al gıladı ğı,  kavradı ğı  ve yor uml adı ğı  ür ün il e il etiĢi m kurarken onun 

taĢı dı ğı  ifade,  görsel niteli k yol uyl a da est eti k duyu ma  ul aĢ makt a ya  da 

ul aĢa ma makt adır.  Bi çi m çevre üzeri ndeki  baskınlı ğı nı  est eti k al anı nda kur makt adır. 
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Ġnsanı n çevresi ni  ve çevreyi  ol uĢt uran el e manl arı  güzelleĢtir me arzusu ve güzelli k il e 

ilgili  t üm dur uml arı  kapsa mı na al an est eti k ol gusu t asarı mı n bi çi ml endiril mesi nde ve 

değerlendiril mesi nde çok öne mli  bir  et ki ye sahip ol makt adır.  Est eti k açıdan i nsanl arı 

me mnun edi ci  bir  doygunl uk,  ür ünün değerlendiril mesi nde t e mel  öl çüt ol arak kabul 

edilebil mekt edir. [6, s. 14] 

Çevreni n est eti k ol arak değerlendiril mesi  üç ana baĢlı k ol arak değerlendirilebilir 

(ġekil 3. 5). 

1- Duyu msal esteti k 

2- Bi çi msel esteti k 

3- Se mboli k esteti k 

3. 1. 3. 1. Duyums al Estetik 

Ġnsanl ar  çevreyi  duyu msal  ol arak,  görse,  kokusal, i Ģitsel,  dokunsal,  ki nestetik ve sı caklı k 

ol arak al gılarlar.  Çevreleri n est eti k açı dan değerlendiril mesi nde kiĢilik far kl arı  ve 

çocukl ukt an itibaren süre gel en deneyi ml er öne mlidir.  

Güzelli k duygusu ya da est eti k duyu m kura msal  ve bili msel  t e mellerde,  düĢünür  ve 

araĢtır macıları n bir  kı s mı  t arafı ndan var ol uĢtan,  insan doğası nı n ve yapısını n bir  ür ünü; 

ya da benzer  ayrılı klar doğr ult usunda fakat  sosyal  yaĢa mı n bir  ür ünü ol arak kabul 

edil mekt edir.  Ort ak gör üĢ,  güzelli k niteli ği ni n “obj ektif” bir  yapı ya sahi p ol abileceği dir. 

Buna karĢı n,  bir  baĢka grup düĢünür  ve araĢtır macı  i se,  bu değer  yargısı nın “subj ektif” 

bir  yapı ya sahi p ol duğunu öne sür mekt edirler. Fakat  kült ürler  arası nda t opl umdan 

topl uma,  aynı  kült ür  i çi nde kiĢi den kiĢi ye söz konusu ol an görecelilikle birlikte yaratılan 

değerler  arası nda güzel den çirki ne ya da ol uml u beğeni den ol umsuz beğeni ye ort ak bir 

değerler derecel e mesi söz konusudur [19].  

Çevreni n duyu msal  ol arak t ecrübe edil mesi,  esteti k açı dan i yi  ya da köt ü ol arak 

değerlendiril mesi ni n en basit  düzeyi  ol duğu söyl enebilir.  Ġnsanl ar,  bir  çevreyi  en basit  ve 

en il k ol arak i yi,  köt ü,  güzel  ya da çirki n ol arak t anı ml arlar.  Bu t ür  değerlendir mel er,  il k 

al gısal deneyi ml ere dayanan çevre hakkı ndaki ilk esteti k değerlendir mel erdir[19, s. 93].  
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ġekil  3. 5.  Ġnsan gereksi nmel eri  ve onl arı  karĢıla mak i çi n gerekli  sosyofizi ksel 

mekani z mal ar ( Lang, 1994)  
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3. 1. 3. 2. Bi çi msel Esteti k 

 Her  çevreni n bir  geo metrisi  vardır.  Çevre kul lanı cı  gereksi ni ml eri ni n karĢılanması 

a macı nı  güden farklı  geo metri k modellerden oluĢur.  Geo metri k modelleri n orta mdaki 

ko mpozisyonu;  yapılı  for mun pr oporsi yonl arı,  riti ml eri,  denge nokt al arı  ve ifadel eri  il e 

analiz edilebilir.  Bu analizi n pozitif  t eori k t e meli  Gest alt’ı n algı  t eorisi yl e 

açı kl anabil mekt edir.  

Bi çi msel  est eti k,  çevrenin geo metrisi nden hoĢnutluk düzeyi  yani  hoĢnut  olup ol ma ma  il e 

ilgili dir.  Çevreni n geo metrisi,  el e manl ar  arası ndaki  denge,  riti m,  benzerlik,  farklılı k, 

tekrar,  kontrast  gi bi  her  t ürl ü iliĢki ni n i nsanl ardaki  et kisi,  çevrenin est eti ği ni n 

değerlendiril mesi nde önem t aĢı yan et kenl erdir[19]. 

Kl asi k psi kol oji ni n parçacılı ğı na karĢı n büt ünün,  parçal arı n mat e mati ksel t opl a mı ndan 

daha çok (i çeri kli)  olduğunu kanıtlayan Gestalt  Kura mı,  görsel al anı n he m 

düzenl enmesi nde he m de al gılanabil mesi nde gerekli  il kesel  t e meli  sağl ar.  Gest alt 

psi kol ojisi ne göre çi zgiler  ve f or ml ar  herhangi  bir  zi hi nsel  sürece i hti yaç duy maksı zı n 

bireyl ere dol aysı z yol dan anl a m il etebilirler.  Bu bağl antı,  i nsan davranıĢını n basit  bir 

et ki-tepki  modeli ni  ifade eder.  For m( yapılı  çevreni n geo metrisi)et ki,  i nsanl arı n o f or ml a 

ve mekanl a il gili  düĢündükl eri  ve hi ssetti kleri  ise t epki dir.  Bu kura ma göre,  çevre 

içi ndeki modeller se mbol ler Ģekli nde al gılanır ve anl a m ifade ederler[19].  

3. 1. 3. 3. Se mboli k Estetik 

Yapılı  çevreni n se mbolik est eti k değeri,  bireyl erin dünyayı  t ecrübe edin mel eri nde en 

temel  bileĢenlerden biri dir.  Ġnsanl arı n i çi nde yaĢayacakl arı  veya yaĢa mak isteyecekl eri 

modeller, o çevreyle il gili kurdukl arı iliĢki ve anl am ile ilgili dir.  

Çevreni n se mboli k anl aml arı nı  al gıla ma mı z o kadar  ani  ve est eti k reaksi yonl arı mı z o 

kadar  spont andırki,  bazı est eti kçilere göre i nsanları n est eti kl e il gili  verdi kleri  t epkiler 

içten gel en mekani z mal ara bağlı dır.  Tasarlanacak çevrel eri n se mboli k anl a ml ar 

taĢı yabil mesi  i çi n t asarımcı nı n o çevreyi  kullanacak i nsanl arı n t erci hl erini  ve kült ürel 

nor ml ara bağlı olan değerleri ni iyi anl a ması ve yoruml a ması gerekir[19].  
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3. 1. 4. Çevresel Al gı da Esteti k Değerl er 

Bi r  “yer” yarat ma,  bağla mı  il e birli kte bir  anl am üstlenmi Ģ  mekanl ar  yarat maktır.  Ve 

nedeni  ne ol ursa ol sun belli  koĢulları  sağl ayan bi çi ml enmel eri n i nsanl ara duygusal 

doyu m sağl adı ğı  gerçeği  yadsı na maz.  Psi kol oji k yanı  ağır  basan est eti k doyu m duygusu 

nesneni n çağrıĢı m değeri  ile bağl aĢı mlı dır.  Estetik doyu mun beyni n sı nıflandır ma 

yet kesi yl e iliĢik ol duğu ve bu anla mda biliĢsel ol duğu da doğr udur [9, s. 90]  

Ġnsan i çi nde yaĢadı ğı  çevreden yararlanabil mek,  ona uyabil mek veya onu kendi ne 

uydurabil mek i çi n o çevreyi  t anı mak ve anl a mak zorundadır.  Bu kendili ğinden ol an bir 

ol aydır  ve çevreden bil gi  al mak yol uyl a gerçekleĢir  [19,  s. 58].  Ġnsanı n taĢı dı ğı  çevre 

i majı,  çevre il e et kileĢim s onucunda ol uĢur.  Çevreni n kendi ne özgü özelli kl eri  ve 

iliĢkileri  vardır  ve i nsan,  ki Ģisel  a maçl arı nı n ı Ģı ğında ve büyük adapt asyon niteli ği  il e 

gör dükl eri ni  seçer,  organize eder  ve anl a ml andırarak t aĢı yacağı  çevre i majını  geliĢtirir. 

Ki Ģi  çevresi  hakkı nda güçl ü bir  i maj  üret ebil di ği  çevrel erde kendi ni  güvende hi sseder  ve 

di ğer i nsanl arla iletiĢi m kurar [19, s. 65].  

Est eti k kalite,  i nsanl arın çevrel eri ni  al gıla ması ndaki  öne mli  bir  boyut  ol arak 

tanı ml anmı Ģtır;  me mnuniyet  ve güzelli k gi bi  değiĢkenl er,  çevresel  değerlendir meni n en 

et kili  boyutları nı  t e msil  eder  ve est eti k fakt örler,  t opl umun me mnuni yeti ni n 

yargılanması üzeri nde öne mli et kilere sahi ptir [21,  s. 67].  

Çevreni n ki Ģi  t arafı ndan al gılanması  süreci  i çi nde i nsan beyni  kar maĢıklı k arası nda 

düzeni  ara maya yöneli k bir  t avır  alır.  Bu arayıĢ  i çi nde  bili ndi k ol an çevre öğel eri ni 

sı nıflar  ve yeni  ol anl a t anıĢır  ( Neisser,  1976).  Bu arada ol gul ar  evreni ni n düzen 

iliĢkileri ni  de niteli ksel  ol arak yargılar.  KiĢini n zi hi nsel  Ģe masında parçal ar 

büt ünl enirken,  büt ünün parçal ara üst ünl üğü est etik bir  baĢarı dır;  birli ğin,  büt ünl üğün 

zaferi dir (Smit h, 1987)[9,s. 90].  

Ġnsanl ar,  genel  ol arak çevreni n f onksi yonel  ol arak çalıĢ madı ğı  za manl ar dı Ģı nda nasıl 

çalıĢtı ğı yl a il gilenmezl er.  Çevreye ve kendi  i stekl eri ne uyan Ģeyl eri n değil  uy mayan 

Ģeyleri n farkı ndadırlar.  Çevrel eri ni  i yi  gözl e ml eyen i nsanl ar  i se çevreye el eĢtirel  bir 

bakıĢ  açısı yla bakarlar,  onu f onksi yonel  anl a mda incel erler  ve bekl entilerine ne  oranda 
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karĢılı k verdi ği ne bakarlar.  Bu t ür  bir  analiz f onksi yon ve f or mun uygunl uğuyl a il gili dir. 

En yüksek esteti k efekt, a maçl arı n for mun yet erliliği ile birli kte sunul ması ile el de edilir.  

Yapıl an araĢtır mal ara göre,  ka musal  çevreni n ve  bi nal arı n öne mli  görsel  verileri 

Ģunl ardır: 

1.  Doğallı k 

2.  Kar maĢı klı k 

3.  Netli k ve düzen 

4.  Açı klı k [19] 

Est eti k değer,  hoĢl uk ve il gi nçli ği n bir  karıĢı mı  ol arak el e alı nırken;  daha sonral arı 

yapılan araĢtır mal ar,  fi ziksel  çevrel ere ait  duygusal  verileri n bazı  ek bileĢenl eri  de 

ol duğunu göst er mekt edir.  ÇalıĢ mal arı nda War d and Russell  (1981),  değiĢik met odl ar 

kullanarak,  mekanl arı n i nsanl arı n di kkati ni  çeken özelli kleri ni  ortaya koy maya 

çalıĢ mı Ģlardır.  Bu çalıĢmanı n sonucuna göre,  çevresel  et ki  i ki  boyuttan ol uĢ makt adır: 

hoĢl uk,  canl andırıcılı k ve  bunl arı n ko mbi nasyonu i ki  farklı  boyutu da ort aya 

çı kar makt adır: heyecanl andırıcılı k ve sı kı ntılı ol ma  (ġekil 3. 6.)[19, s. 99]. 

 

   

 

 

 

 

 

  

ġekil 3. 6. Çevresel Et ki nin Boyutları [19, s. 99] 

Canl andırıcı 

Heyecanlı 

HoĢ  

Di nl endirici 

Uyku verici 

HoĢ ol mayan 

Sı kı ntılı 

Kasvetli 
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Model e göre,  hoĢ  ve canlandırıcı  bir  mekan heyecanlı,  hoĢ  ol mayan ve uyku verici  bir 

mekan kasvetli,  hoĢ  ve uyku verici  bir  mekan di nl endirici  ve hoĢ ol mayan ve 

canl andırıcı  bir  mekan i se sı kı ntılı  bir  et ki  yaratmakt adır.  Bu çalıĢ maya göre,  çevresel 

değerlendir me,  birbiri yle bağı mlı  Ģu üç bölü mden ol uĢ makt adır:  değerlendir me, 

heyecanl andırıcılık ve sıkı ntı et kisi[19].  

Çevresel  al gıla mada kar maĢı klı k ve düzen di kkati  çeken i ki  öne mli değiĢkendir. 

Kar maĢı klı k çevredeki  canlılı ğı  arttırırken düzen ise azalt makt adır.  Kar maĢı klı k i çer me 

özelli ği ni  kuvvetlendirir,  düzen i se i drak et meyi  kol ayl aĢtırır.  Bu nedenl e opti mal 

düzeyde kar maĢı klı k ve yüksek sevi yede düzen kullanı cılar  i çi n sı nırları  net  ve belirli  bir 

çevre sağl ayacaktır  ( Kapl an ve Kapl an)  [ 19,  s. 100] Gi ze m de öne mli bir  uza msal 

değiĢkendir.  Düzenli  çevrel ere il gi  çekmesi  açısından gi ze m,  çevreni n esteti k değeri ni 

arttıran öne mli bir fakt ördür.  

Beğeni  t opl a ması  gereken her  mekan ne denli  yenili kçi  ol ursa ol sun bili ndi k bazı  öğel er 

de t aĢı mak zor undadır.  Ġnsanı n çevresel  düzeni kavrayabil mesi  i çi n bilindi k öğe ve 

si mgel ere gereksi nmesi  vardır.  Ki Ģi  t anı dı ğı  öğel eri  zi hi nsel  modeli ne uygun bir  bi çi mde 

yerleĢtirir  [9,  s. 90].  Çevresel  t asarı mda alıĢıl mıĢın dı Ģı nda öğel er  kullanmak çeliĢki ye 

neden ol makt adır.  AlıĢılmı Ģı n dı Ģı nda ol ma,  bir  gözl e mci ni n geç mi Ģ  deneyi ml eri ne göre, 

gör meyi  bekl edi ği  Ģeyl erde zıtlı k,  aykırılık ol masıdır.  Farklı  ki Ģileri n alıĢılmı Ģı n dı Ģı nda 

el e manl ara verdi kl eri  t epkiler  farklı  ol makl a birlikte,  kabul  edilir  düzeyde alıĢıl mı Ģı n 

dı Ģı ndalı k, esteti k kaliteyi arttıran bir özelli ktir [19, s. 101].  
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Te mel de,  çevreni n est etik değeri  dört  grupt an oluĢan fi zi ksel  değiĢkenl ere bağlı  ol arak 

incel enmi Ģtir. 

1.  Karşıl aştır ma ve organi ze eden değişkenler:  Et ki  el e manl arı  arası nda 

karĢılaĢtır ma i çerirler  ve net  ol ma ma  dur umunu ol uĢt ururlar.  Bu t ür  değiĢkenl er 

arası nda kar maĢı klı k,  alıĢıl mı Ģı n dı Ģı nda,  sürpriz ve belirsizli k yer  alır.  Or gani ze 

eden değiĢkenl er  ise bir  yapı  ol uĢt ururlar  ve net  ol ma ma  dur umunu azaltırlar.  Bu 

tür  değiĢkenl ere ör nek,  düzen,  t ekli k,  uygunl uk,  netli k gi bi  kalite göst ergel eri 

verilebilir. 

2.  Psi kofizi ksel  değişkenler:  Boyut  parlaklı k,  renk ve karĢıtlık gi bi  çeĢitli 

değiĢkenl eri içerirler. 

3.  Ekol oji k/  hoşnutl uk değişkenl eri: Doğallı k,  mi mari,  t arz,  çevresel et kiler 

(trafi k, iĢaretler, gürült ü) 

4.  Uza ms al  değişkenl er:  Ma nzaranı n  açı klı ğı,  gize m gi bi  değiĢkenl erdir  [ 19, 

s. 101]. 

Belirtilen kalite göst ergeleri ni n dı Ģı nda ,  doğallı k ve  yeĢillik her  za man çevreni n est eti k 

kalitesi ni yükselten öne mli fakt örlerdir. 
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4. BÖLÜM 

 

4. PEYZAJ MĠ MARLI ĞI NDA TASARI M AÇISI NDAN ESTETĠ K KAVRAMI  

4. 1. Mekan Kavra mı  

Za man i çi nde her  kültür  siste mi,  yaşa ma bi çi mi ni  gör ül ür  veya saklı  se mboll er 

di zgesi yl e yansıt mı ştır  ve bu se mbolleri n başı nda da  mekan anl ayışı  ve onun kullanılışı 

gelir.  Farklı  kült ür  ve yaşa ma  bi çi mi ne sahi p ol an insanlar  arası nda,  mekansal  düşüncede 

ve mekan kullanı mı nda şaşırtıcı  farklılıklar  ol duğu ort aya çı kmı ştır.  Her devri n sanat 

bakı mı ndan genelli kle ortak sayılabilecek bir  mekan anl ayışı  gör ül mekle birli kt e,  yi ne 

de bireyl eri n kendisi ni n ve   ait  ol duğu kült ürün buna ekl edi kl eri  yeni  gör üşl er  ya da 

kendileri ne özgü yarat ma çabal arı  sergiledi kl eri  mekanl ar  her  za man ort aya kon muşt ur. 

Dol ayısı yla mekan sözcüğü mutlak ve değiş mez bir anl a m t aşı ma makt adır [21, s. 9].  

Me kan en basit  t anı mı yla bir  ki şi  veya gr ubun yeridir.  Mekan i nsanı n,  i nsan ilişkileri ni n 

ve bu ilişkileri n gerektirdi ği  donatıları n i çinde yer  al dı ğı,  sı nırları,  kapsadı ğı 

ör gütlenmeni n  yapı  ve karakt eri ne göre belirlenen bir  boşundur.  Mekan üç  boyut uyl a 

öl çülebilir,  obj ektif  bir  gerçekli k ol arak vardır. Aynı  anda öl çüle meyen boyutları  il e 

varsayılabilir;  duyul arla kavranabilir  ve subj ektif ol arak gerçekt e var  veya yokt ur[24, 

s. 43-44]. 

Kapalılı k il e ilişkili  ol arak mekan,  genel de i ki  ana gr upt a i ncel enebilir:  “Pozitif  Mekan” 

ve “ Negatif  Mekan”.  Negatif  Mekan,  belirli  bir  biçi mi  ol mayan,  bi nal ar  inşa edil di kt en 

sonra geri ye kal an hacim ol arak;  pozitif  mekan da,  belirgi n ve keski n bir  bi çi mi  ol an 

mekan ol arak t anı ml anır  ( Şekil  4. 1).  Di ğer  t araftan Çi nli  fil ozof  Lao Tzu’ nun vazo 

ör neği nde pozitif  ve negatif  mekan farklı  açı dan el e alı nmı ştır.  Eğer  ort ada t ek bir  vazo 

varsa bunun i çi  pozitif  dışı  i se negatif  mekandır, vazo sayısı  i ki ye çı ktı ğında vazol arı n 

içi  pozitifken,i ki  vazo arası nda kal an dış  al an pozitif-negatif  mekan ol acaktır.  Vazol ar 

bir  daire ol uşt uracak bi çimde  di zil di ği nde ort ada kal an dairesel  al an pozitif  bir  mekandır 
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ve bir  anl a m t aşır,  dairenin dı şı nda kal an al anl ar  ise negatif  mekandır  veya hi çbir  şeydir 

(Şekil 4. 2) [34, s. 55]            

                                Negatif Mekan      Pozitif Mekan 

                           

 

  

Şekil 4. 1. Negatif ve Pozitif Mekan Göst eri ml eri [21, s. 10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 2. Lao Tzu’nun vazol ara göre pozitif negatif mekan hi pot ezi [34, s. 55]  

Başka bir  sı nıflandır maya göre i se mekan kavra mı  i ki  ana gr uba ayrılabilir:  “Sert 

Me kan” ve “ Yu muşak Mekan”.  Sert  mekanl ar  büyük öl çüde duvarl arl a 

tanı ml anmı şl ardır   ve genelli kle et ki nli kler  üret en ana mekanl ar  ol arak i şlevl eri ni 

sürdürürler.  Sert  mekanl arı n sahi p ol duğu en öne mli  özelli klerden biri,  kapalılı k 

fakt örüdür.  Yu muşak mekanl ar  i se doğal  çevreni n ege men ol duğu mekanl ardır.  Kent sel 
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çevrede rekreasyonu olanaklı  kılan parkl ar,  bahçel er  ve doğr usal  yeşil  eksenl er  bu 

kapsa ma girer [21, s. 11]. 

Pl anl ar  ve haritalar  di agra mati k ol arak,  somut  bir  şekil de,  bir  t akı m öl çü biri ml eri yl e 

mekanı  sı nırlandır mı ş  olabilirler,  fakat  yaşanan mekanl ar  haci ml erle sınırlandırılır, 

fizi ksel  el e manl arla or gani ze edilir  veya kuşatılırlar.  Mekansal  duygu bir  deneyi mi n 

büt ün fi zi ksel  duygul arı nın bir  parçası dır.  Bi z deva mlı  ol arak mekansal  duyguyu yaşarız, 

nereye gi dersek gi delim,  dı şarı da,  i çeri de,  yaşa mdan öl üme  kadar. Gereklili kl e 

başl ayarak l üksl e sona eren mekan,  i nsan gelişi mi ni n bir  parçası dır ( Eckbo, 1950) 

[17, s. 61, 62]. 

4. 2. Açı k Peyzaj Mekanı 

Açı k mekan adı  altı nda incel eyeceği mi z “peyzaj ” kavra mı,  şehir,  kasaba ve kırsal  al anl ar 

gi bi  farklı  öl çekl erdeki  dı ş  çevreni n büt ünü ol arak t anı ml anabilir  ve peyzaj  kavra mı 

doğr udan doğr uya doğa il e ilişkili dir.  Nerede ol ursak ol alı m,  etrafı mı zdaki  her  şey 

peyzajı  ol uşt urur.  Peyzaj sadece t oprak,  su,  hava,  bi nal ar,  ağaçl ar,  caddel er,  gi bi  fizi ksel 

öğel er  değil,  aynı  zamanda antropol ogl ar  ve sosyol ogl arca adı na kült ür  denen 

gel enekl er,  yasal ar,  yasakl ar  ve t ut uml arı  i çeren tü m sosyal  modellerdir.  Fizi ksel  peyzaj, 

farklı  boyutlarda birleşen doğa ve i nsan kült ürünün bir  sonucu ol arak karşı mı za çı kar. 

Fi zi ksel  peyzaj  i çerisi ndeki  i nsani  dı şa vur umlar  ya da davranışlar,  farklı  bireyl er 

tarafı ndan,  farklı  za man ve mekanl arda verilen kararlardan doğ maktadır.  Peyzaj 

kendisi ni  ol uşt uran doğa ve i nsan t opl ul ukl arı  gi bi değiş mez ya da st ati k değil dir.  Aksi ne 

sürekli bir geliş me, büyüme ve ilerle me durumundadır [21, s. 50].  

Bahçel er  de evl er  gi bi  i nşa edil mi ş  mekanl ardır.  Bahçel er,  t eras  bor dürleri,  duvarl ar  veya 

bit ki  çitleri yle sı nırlandırılarak ayrıl mı ş  ol an mekan parçal arı dır.   Şi mdi ye kadar,  mi mari 

mekan ile peyzaj  mekanı  arası ndaki  farkı  çok iyi  t anı ml a mı ştık.  Mi marlar  duvarları 

kal dırana kadar  bi zler  sadece bahçe il e evi n aslında t ek bir  or gani zasyon ol duğunu 

göre medi k:  Bu birleşi kliği n sırrı  ardışı k ol arak gel en mekanl ar  zi nciri ni n birli kteli ği nde 

yat makt aydı.  Bu yeni  görüş  peyzaj  mi marl arı  ve mi marl ar  arası ndaki  eskiden beri  gel en 

sı nırı  parçal adı.  Oysa,  bahçe geniş  çi m al anl ar,  t eraslar,  güneşli  mekanl arla evi n i çi ne ve 
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etrafı na uzanır,  ev i se ritmi ni  ve zarafeti ni  bahçeyle payl aşarak onun i çi nde yer  alır  ve bu 

uyu ml ul uk da mekana yeni ve farklı bir kalite verir [17, s. 61].  

Eğer  yeryüzü biraz düzensi z ve ya maçlı ysa,  düşeyde yerçeki mi yl e belirlenmi ş  ve 

haci msel  bir  duyu m ol uşturan üçüncü boyut a doğru uzanır.  Bunun ar dı ndaki  her  el e man, 

her  kaya,  her  boşl uk veya vadi ci k,  her  çalı  veya ağaç,  her  duvar,  canlı-cansı z,  hareketli 

veya sabit  her  obj e,  her yapı  mekanı  belirler  ve fi zi ksel  bir  organi zasyon ol uşt urur,  

mekana somut  anl aşılabilir  for munu verir,  onu kuşatır,  kontrol  altı nda t ut ar,  odak 

nokt ası ndaki  el e manl arla hareket  kazandırır,  yoğunl uk,  kesi nli k ve dayanı klılığı n her 

çeşi di yl e mekandaki  ki şi veya kişilerde sonuçl anan duygul ar  yaratır.  Yer, açı k hava ve 

fizi ksel  el e manl ar  ve materyalleri n hepsi  mekana f or munu veren karşılı klı  ve birbiri ne 

bağlı yeryüzü el e manl arıdır; mekan, yer ve mal zemeni n for munu sergiler [17, s. 62.] 

Açı k mekanl ar,  t a ma mı  veya bir  parçası  yapısal  el e manl arla çevrel endiği nde mi mari 

mekanl ar  ol arak kabul  edilirler.  Ör neği n ,  bir  açı k mekan bir  bi nanı n dı şarı ya ol an 

uzantısı  ol abilir.  Bazen bu mekanl ar,  bir  bi nanı n veya bi na gr upl arı nı n dı ş  yüzeyl eri yl e  

sı nırlanırlar.  Bazen i se bir  yapı nı n çevresi ndeki yer yüzü parçası  açı k mekan ol abilir.  

Belirlenmi ş  her  açı k mekan kendi  i çi nde t a ma ml anmı ş  bir  varlı ktır.  Dahası,  bu mekan 

kendisi ne bitişi k mekan ve yapıları n ayrıla maz bir  parçası dır  da.  Me kan ol arak 

gör ülebilen,  mekanı n her  parçası  t asarı m süreci ni n i çi nde birli kte düşünül meli dir 

(Si monds, 1961)[25, s. 250]. 

 

4. 3. Mekan Kalitesi ve Me kansal Duyum 

4. 3. 1. Mekanı n Ol uşumu ve Mekan Kalitesi 

Me kanı n ve açı k mekanın t anı mı  yapıl dı kt an sonra bu böl ümde mekanın ol uşu munun 

bileşenleri  ve bu bileşenl eri n or gani zasyonunun mekanı n kalitesi ni  nasıl  et kiledi ği  

üzeri nde dur ulacaktır.  Burada a maç  peyzaj t asarı mı nda mekan for munun yeni 

kavra ml arı  i çi n il eri  kurallar  ya da f or müller  üret mek değil  sadece yönt em t arif  et mek 

ol acaktır. 
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Peyzaj  mi marlı ğı nda,  dı ş al anl ardaki  odal ara mekan denir  ve bu dı ş  al anl arın ze mi ni  de, 

taban düzl e mi  adı nı  alır.  Ze mi n,  t oprak,  su,  al çak boyl u vej et asyon ve yer  döşe me 

al anl arı nı n her  t ürl üsünü kapsar.  Düşey el e manl ar, t aş,  bet on,  çit,  ağaçl ar,  çalılar  ve bi na 

cephel eri  il e ol uşt urul abilir.  Tavan i se,  t epe düzle ml eri  ol arak belirtilir  ve sarkan ağaç 

dalları pergol alar, konsol yapıları ve gökyüzüdür [21, s. 62].  

Prati k ol an est eti k ol acaktır  ve est eti k ol an da pratik.  He men her  peyzaj  mekanı nı n prati k 

çözü mü şu adı ml arla gerçekl eşir:  “kapl a ma”,  “çevrel e me”,  “zengi nl eştir me”.  Bu nedenl e 

mekan ol uşt ur mada manzaral ar,  kompozisyonl ar,  kapl a mal ar,  çi çekl er,  bor dürler  gi bi 

zengi nl eştirici  el e manl ara konsantre ol mak yerine önceli kl e daha duygul u,  et kileyi ci 

çevrel e me ve kapl a ma ele manl arı nı n seçi mi  ve düzenl enmesi ne konsantre ol mak gerekir 

[17, s. 64]. Çünkü mekanın iskel etini çevrele me ve kapl a ma ele manl arı ol uştur makt adır.  

Gerçekt en dol u dol u ve bili msel  mekan or gani zasyonunda - ki  açı k mekanl ar  da bunun 

içi ndedir-  i ki  t e mel  konu söz konusudur.  Biri ncisi or gani ze edilen mekana en zengi n,  en 

pl asti k ve me mnun edi ci f or mu ver mek,  i ki ncisi  bu mekana i nsan yaşa mı  ve  akti vitesi 

içi n bir  arena,  bir  hacim,  ar ka pl an ve çatı  olduğunu düşünerek  konsantre ol maktır. 

Yarat abil di ği mi z mekanları n ve kuşatıl mı ş  çevrel eri n en öne mli  özelliği  i nsanl ardır. 

İnsan mekanı n asıl  i çeri ğidir;  onsuz mekan –çoğu t ari hi  bahçelerde ol duğu gi bi-  boş  bir 

somutl uk, dış dekorasyon, veya aşırı süsle medir.  

Me kan ol uşumunda karşı mı za çı kabilecek est etik ve prati k pr obl e ml ere daha det aylı 

ol arak bir  bakalı m:  Önceli kl e çözül mesi  gereken il k pr obl e m belirlenen t e mel 

akti viteleri n gel eceği  yerlerde yeryüzünün yüzey kapl a ma el e manl arı yl a kontrol  altı na 

alı nması dır.  “Ze mi ni n kapl anması ”  yazı n t ozu,  kışı n ça mur u engelle mek i çi n gerekli dir. 

Bu kapl a ma mal ze mesi  sert  ve yu muşak peyzaja göre değişir  (steril  mal zemel er;  bet on, 

tuğla v. s.,  bit kiler,  yer  örtücül er,  çi çekl er  v. s.)  Te mel de üç ti p kapl a ma mal ze mesi  vardır: 

“i norgani k”,  sert  ze mi n kapl a mal arı;  “organi k”,  dai mi  yeşil  ört ü,  çi ml er, yer  ört ücül er, 

sürünücü,  sarılıcı  bit kiler;  “işlenmi ş  t oprak”,  bakı mı  yapılan bit kiler, çi çekl er  ve 

sebzel eri n altı ndaki, düzenli olarak çapal anan t oprak ört ü.  
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İki nci  pr obl e m i se etrafımı zdaki  “çevrel e me” i htiyacı dır.  Çevrel e me,  bahçeye dı şarı dan 

gel en manzarayı  kontrol  et me  i hti yacı ndan ( mahre mi yet)  dı şarı daki  ve i çerideki  peyzajı 

kontrol  et mek düşüncesinden ( görsel  manzara)  ve güneşi n,  rüzgarı n,  yağmur un ol umsuz 

et kisi nden kor un ma  i hti yacı ndan ( üst  ört ü)  dol ayı  gerekli  bir  dur umdur.  Bu i hti yaçl ar  en 

küçük bir  ev bahçesi nden büyük bir  kent  parkı na kadar  her  öl çekt eki  açık mekanl arda 

hi ssedilirler.  [17, s. 64]  Mekanı n çevrel e me  el e manl arı yla kuşatıl ması  onun dı ş  sı nırları nı 

ve buna bağlı olarak da açı klı k-kapalılık derecesi ni belirler (Şekil 4. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 3. Çevrel e meni n derecel eri [34, s. 63]  

Açı k mekanl arda t asarımcıl arı n yarat mak i stedikleri  et ki ye ve t abi  ki  kullanı cıları n 

talebi ne göre,  çevrel e me a macı yl a,  duvar  ve benzeri  soli d mat eryaller  kullanılabileceği 

gi bi  daha doğal  ol an bitki  çitleri,  çalı  grupl arı  ya da boyl u ağaçl ar gi bi  or gani k 

mal ze mel er  de kullanılabilir.  Bu  mal ze mel eri n kullanı m prensi pl eri  yaratıl mak i st enen 

görsel  ve psi kol oji k et kiye ve mekanı n i stenilen kapalılık derecesi ne göre değişebilir 

(Şekil  4. 4.)  [17,  s. 64].  Mekansal  kapalılık,  bir  t akı m f onksi yonl ara sahi ptir:  Mahre mi yet 

sağla mak,  mekansal  öl çek yarat mak,  güneş,  rüzgar,ses  ve hava kirliliğini  engell e mek, 
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gi ze mlili k yarat mak gibi.  Burada öne mli  ol an,  kapalılık mi kt arı  ve derecesi ni n o 

mekanı n f onksi yonu ile ilişkili  ol arak düşünül mesi ni n gereklili ği dir.  Ör neği n,  açı k bir 

mekanda bir  ağacı n t epe çatısı,  birey i çi n mekan hi ssi  ya da bir  dereceye kadar 

mahre mi yet hissi yaratabilir [21, s. 62]. 

Me kansal  kapalılı k,  mekanı n f or mu ve i çi nde yer  al an öğel eri n konu ml arı nı n bir 

fonksi yonudur,  sonucudur.  Mekanı n kapalılı ğı  ne kadar  eksi ksizse,  o oranda i çe dönük 

bir  mekan meydana gelir.  Burada öne mli  ol an,  t asarı mı n farklı  böl üml eri nde,  mekansal 

kapalılı ğı n farklı  derecel eri ni  yarat abil mek,  t asarı mı n büt ününde mekanı n açı klı k- 

kapalılı k derecesi ni sağl ayabil mektir [21, s. 63].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 4.  Mekansal  kapalılı k ve çevrel e me  i çi n açı k peyzaj  mekanı nda kullanılabilecek 

pek çok alternatif vardır. [25, s. 136]  
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İyi  bir  ze mi n kapl a ma ve  çevrel e me,  daha zarif,  renkli  ve kullanışlı  el e manl arı n 

serpiştiril mesi yl e geliştirilip güçl endirilebilir.  Bu zengi nl eştirici  el e manl ar  – çi çek 

bor dürleri,  özel  bit kiler,  çi çekli  çalılar,  ağaçl ar,  kayal ar,  havuzl ar,  heykeller,  çeşitli  kent 

mobil yal arı,  oyun el e manl arı-  bir  bahçe veya parkt a il k di kkat  çeken obj el erdir.  Bu 

mal ze mel er  t asarı mı n vur gul ayı cı  et kisi ni  arttır makt an zi yade t asarımda  yapıl an 

hat al arı n ve köt ü gör üntül eri n kapatıl ması nda da kullanılabilirler.  Pr ofesyonel,  ti cari  ya 

da a mat ör  ol sun,  peyzaj  t asarı mı nda zengi nl eştirici  peyzaj  el e manl arı nın mekansal 

ol arak sı nıflandırıl ması iyi bir tasarı m içi n te mel prensi ptir [17, s. 65]. 

Peyzaj  t asarı mı nı n rasyonel  analizi nde mekan or gani zasyonunu,  bahçe el emanl arı nı n dı ş 

mekandaki  et kisi nden ziyade bu el e manl arı n sı nıflandırıl ması  anl a mı na gelir.  Ör neği n 

bir  sı nıflandır mada,  asıl  yüzeyi n referans  nokt ası  yeryüzünden 1. 75 m.  Yüksekli kt e ol an 

insan gözü hi zası ndaki  yat ay yüzeydir.  Bu sevi yede duran el e manl ar  peyzaj  t asarı mı nda 

maksi mu m öne me  sahiptir,  çünkü bu el e manl ar,  bl ok veya engel  ol uşt ur ma 

eğili mi ndedirler  ve mekanda hareketi n,  deri nli k ve deva mlılı ğı n ol duğu yerlerde şaşırtıcı 

et ki  yaratırlar.  Bu maksimu m el e manl ar  ana t e mayı  ve mekansal  senfonini n mel odi  ve 

har monileri ni  t aşırlar.  Göz sevi yesi ni n altı ndaki el e manl ar,  i ki ncil dirler, bir  t ür  karşıt 

nokt a gi bi  ana t e mayı  çeşitlendirir  ve zengi nl eştirirler.  Yüksek el e manl ar  hareketi  ve 

gör ünt üyü engelleyebilirler  fakat  i ki ncil  el e manlar  sadece hareketi  engelleyebilirler, 

gör ünt ü onl arı n üzeri nden ilerler gi der.  

Bu kural  al çak boyl u el e manl arda,  bi çi m,  renk ve t ekst ürde güçlü bir  kontrast 

kullanı mı yl a bozul abilir. Düz  bir  yüzeyde kullanılan güçl ü bir  kontrast  öne mli  derecede 

hareket  ve bi çi m duygusu yarat abilir.  Büyük ve  dur gun bir  manzaranı n önündeki  kır mı zı 

sardunya parterleri,  küçük ve süsl ü bir  havuz veya düz,  parıl dayan bir  t eras  yüzeyi  görsel 

keski nli ği yl e bu manzarayı  gi zl e mek veya dağı t mak eğili mi nde ol acaktır.  Fakat  bu 

or gani zasyonda yapılacak bir  hat  veya aşırı  vurgu mekansal  ilişkileri  olu ms uz yönde 

et kileyebilir [17, s. 66]. 

Sonuç ol arak bahçede kullanılan zengi nl eştirici  el e manl ar  şu şekil de sı nıflandı rılabilir; 

esas  el e manl ar  ol an ve en az 2 m.  yüksekli ği ndekiler  ile  i ki ncil  el e manl ar ol an 2 m. ’ den 

aşağı da ol anlar.  Bu küçük kapsa mlı  gr upl andır manı n ar dı nda genişli k,  yoğunl uk,  f or mun 
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keski nli ği,  yüzey kapl aması nı n deva mlılı ğı,  renk,  t ekst ür,  gerçek yüksekli k,  sı klı k ve 

tavan ele manl arı nı n yayılı mı anl a mı nda sonsuz bir çeşitlilik söz konusudur [17, s. 66].  

Bi r  mekanı n esası  onun zı mni  i çeri ği ni n kalitesi dir.  Sı nırlı  bir  mekan st atik ol abilir,  il gi 

çekebilir,  huzur  ve saki nliğe t eşvi k edebilir,  kendi  i çi nde direkt  bir  vi zyon yarat abilir. 

Me kanı n i skel eti  görünüşt e bu mekanı  daraltı p ezi yor  ,  sı kıştırıl mışlık ve  yoğunl uk 

hissi ne yol  açı yor  ol abilir.  Alt ernatif  ol arak,  bir  mekan dı şa açı k ol abilir.  O mekan kendi 

strükt ürüne ve bunun da öt esi ne direkt  di kkat  çeker  ve genişli yor muş  gi bi  gör ünür, 

yayılır,  dışarı ya doğr u saçılır.  Bu mekan dı şarı da ol ma  hi ssi ni  kendi  çevresi ne ve  daha 

uzak li mitlere doğru çeker[25, s. 141].  

 Bi r mekan direkt hareketi akl a getirecek şekil de akabilir, dal gal anabilir.  

 Bi r  mekan kendi  me mnuni yet  derecesi ni  ve kalitesi ni  kendisi  geliştirir.  Me kan 

kendi  i çi nde t a ma m gi bi  gör ünebilir  veya kişiler  ve obj eleri n yerleş mesi yl e eksi k 

gi bi görünebilir. 

 Bi r mekan çeki ci bir et kide ol abilir. 

 Bi r mekanı n kovucu bir bası ncı olabilir. 

 Bi r mekan bir obj e veya kullanı m i çi n opti mu m bir çevre olarak geliştirilebilir. 

 Bi r  mekan za man aşı mına uğra mı ş  duygusal  reaksi yonl arı  t eşvi k eden veya 

önceden tespit edil mi ş bazı cevapl ar dizisi ni üreten bir şekil de di zayn edilebilir.  

 Bi r  mekan bir  obj eyi  domi nant  yapabilir,  mekansal  kalitesi yle obj eyi  zi hinl ere 

dol durabilir  veya onun doğası nı  ortaya koyan bir obj e t arafı ndan do mi nant  hal e 

getirilebilir. 

 Bi r  mekan dahili,  harici,  üstte ve aşağı da,  radyal  ve t eğetsel  yönl endir meye sahi p 

ol abilir. 

 Bi r  mekan bir  güç,  bir  obj e veya başka bir  mekan de mektir  ve o,  ilişkileri yl e 

kendi anl a mı nı geliştirebilir. [25, s. 141].  
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Bi r  mekan i çi n yaşanabilirlik ya da yaşa m kalitesi  kavra mı  süreklilik i çer meli dir. 

Anl a msal  ve bi çi msel  değerlerle birli kte pl asti k anl a mı n yanı nda f onksi yonel  anl a mda 

da st andartlar  yakal anmalı dır.  Hi z metl eri n çeşitliliği,  sosyal  i maj,  güvenilirlik gi bi 

sosyal  bileşenlerle birli kte mekanı n genel  gör ünü mü,  mi mari  çeşitliliği  ve zengi nli ği, 

çevreni n ki mli ği, esteti k ve güzelli k gi bi fizi ksel değerler kenti yaşanılır kılar [6, s. 17] 

Ka musal  bir  mekanda başarı ya ul aş mak i çi n t anıml anan ve Avr upa Konseyi  t arafı ndan 

dest ekl enen il kel er şunl ardır: 

 Me kanı n kullanılır durumda ve kullanı ma açı k olduğuna dair mesajlar vermesi  

 Est eti k çeki cili ği ol ması  

 İç ve dış mekanl ar arası nda maksi mu m öl çüde geçişi sağl a ması  

 En çok i ste m duyul an ve  gerçekl eş me  ol asılığı  en fazl a ol an et ki nlikl erle 

daraltıl mı ş ol ması  

 Güvenli ve korunmalı bir orta m sağl a ması  

 Kent sel stresi aş maya yardı mcı olacak doğal orta mlar sunması  

 Kull anma  ol asılı ğı  en fazl a ol an kullanı cı  gr ubunu gereksi nmel eri ne uygun 

ol ması ve kullanı mda çeşitlilik sağla ması  

 En yoğun kullanı mı n gerçekl eştiği  za manl arda doğal  çevre öğel eri yle ili ntili 

ol arak rahat bir çevre sunması  

 Çocukl ar ve özürl ül er için erişilebilir ve kullanılabilir ol ması 

 Kol ay ve ekono mi k bakımı nı sağl a ması  

 Özel gereksi ni ml eri n en uygun mal ze me seçi mi yle karşılanması  

 Me kanı n he m görsel  sanatı n ifade etti ği  bir  yer,  he m de sosyal  bir  ort a m ol arak 

tasarlanması [19, s. 27]. 
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Ko mpl eks  bir  mekan,  haci msel  bileşenleri ni n kalitesi ni n derecesi ni  üstlenir  ve onl arı 

büt ünsel  bir  varlı k ol arak i fade et meli dir.  Mekanlar  çok genişten küçüğe,  hafiften ağıra, 

di na mi kt en saki n ve huzurl uya,  i şenme mi şt en arıtıl mı şa,  basitten titizli kle hazırlanmı şa, 

karanlı kt an göz ka maştırıcılı ğa pek çok şekil de çeşitlenebilir.  Onun öl çeği nde,  f or munda 

ve karakt eri nde t üm bul arın sonsuz bir  çeşitliliği  söz konusu ol abilir.  Açı kçası,  herhangi 

bir  fonksi yona hi z met  eden bir  mekan t asarı mı nda t asarı mcı  önceli kl e istenilen esas 

kaliteyi tespit et meli ve bunu en i yi şekil de sağl a malı dır [25, s. 142].  

4. 3. 1. 1. Mekanı n Hac mi  

Belirlenmi ş  açı k bir  haci m uygun bir  mekandır. Onun boşl uğu asıl  kalitesi dir.  Uygun 

boşl uk ol maksı zı n soli d bir  kütleni n anl a mı  yoktur.  Negatif  bir  mekanı n öl çü,  bi çi m ve 

kalitesi ni n kendisi ne komş u ol an pozitif  kütlelerin üzeri nde geri ye dönük güçl ü bir  et kisi 

ol duğu yet eri nce açı k değil  mi dir? Her  yapı  kendi  kütlesi ni n ve boşl uğunun en et kileyi ci, 

dengeli  ve t at mi n edi ci anl atı m bi çi mi ni  gerektirir.  Bu boşl uk yal nı zca bir  veya i ki 

kütleyi  değil,  kütleleri n her  biri ni  hatta kendi  gerisi nde kal an kütleler ve  mekanl ar 

topl ul uğunu da me mnun edecektir [25, s. 250].  

Fonksi yonu ne ol ursa ol sun,  bir  hac mi n boşl uğu i st enilen bir  kaliteyse,  bu i çbükeyli k 

kol ayca okunabilen açı k bir  iskel etle,  açı kça görül en yüzey kapl a mal arı yla,  kavislerle, 

resesif  renkl er  ve f or ml arla,  t eraslar,  ya maçl ar,  t epel er  ve düzl ükl erle,  havuzl ar  veya su 

aynal arı yla mekanı n sonsuza uzanan gör ül ebilirliği  il e birli kte titizli kle kor unacaktır. 

Açı kça şekillenmi ş  bir mekan,  bit kilerle veya di ğer  düşey el e manlarla tı ka basa 

dol durul maz.  Bu,  bir  haci m boş  bırakıl malı dır  anla mı na da gel mez,  fakat  onun boşl uğu 

dai ma deva m ettiril melidir.  İyi  düzenl enmi ş  ve yerleştiril mi ş  t asarı m el emanl arı,  boyl u 

ve geniş  t epeli  ağaçl ar  veya kü mel er  hali nde bile ol sal ar,  mekansal  boşl uğun o mekanı n 

bir parçası ol duğu duygusunu arttırabilirler. 

Gökyüzüne açı k,  belirlenmi ş  bir  mekanı n pek çok avant ajı  vardır;  parıl dayan güneş  ı şı ğı, 

göl ge et kisi,  açı k hava,  gökyüzünün rengi  ve hareket  eden bul utları n güzelli ği...  Aynı 

za manda açı k mekanı n dezavant ajları  da vardır,  fakat  bunl arı  mi ni mize et mek ve 
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açı klı ğı n avant ajları nı  kendi  yararı mı za kullanmak i çi n gerekli  ol an t ek şey pl anl a madır 

[25, s. 251]. 

4. 3. 1. 2. Mekanı n Öl çeği  

Me kan bir  haci ml er  ve boşl ukl ar  büt ünüdür,  kütleleri n ı şı k altı nda yaratıcı,  kesi n ve 

et kileyi ci  dur uşl arı ndan ol uşur.  Bu ilişki  ancak bu haci m ve  şekiller büt ünü i çi nde 

yür ümekl e hi ssedilebilir. Bu da  t asarı mı n,  yür üyen i nsanı n öl çüsüdür.  Açık mekanl arı n 

boyutları nı n i nsan öl çeği  ile ilişkilendiril mesi  gerekli dir.  Mekanı n büyükl üğünün çok 

fazla ol ması  bireyi n mekanl a ol an ilişkisi ni n kaybol ması na neden ol acağı  ve agor of obi a 

hi ssi  yarat abileceği  gi bi  fazl a dar  ve kapalı  ol ması da  gl astrofobi ye neden ol abilir.  İnsan 

öl çeği  gerçek boyutların öl çümüdür.  Mekan i nsan fi gürünün oranl arı na göre 

karşılaştırılarak ol uşt urul ur.  Gözl e mci  mekanın bir  parçası dır  ve mekanı  kendi 

adı ml arı yla keşfeder[6, s.60].  

Açı k mekanı n geniş  ve üç boyutl u el e manlarla kuşatıl mı ş  ve zengi nl eştiril mi ş 

ol ması ndan dol ayı  bir  kerede t üm det ayl arı yla algılanması  zordur.  Mekanı  büt ünüyl e 

al gılayabil me mi z i çi n birden fazl a bakış  açısı na i htiyacı mı z vardır  [18,  s. 73].  Bu şekil de 

yür üyerek süren al gıla ma mesafesi  20 daki kalı k bir  yür üyüş  r ot ası dır,  yakl aşı k 1. 5 k m.  

sürer[6,  s. 60].  Mekanı n içi nde dol aşarak farklı  yer ve  za manl arda gör düğümüz  parçal arla 

büt ün hakkı nda bir  fi kir edi niriz.  Parça hali ndeki  al gılar  zi hi nde büt ünl eşir  ve bi çi mi n 

tümü hakkı nda bir  i mge ol uşur.  Zi hi nsel  sent ezi n gerçek bi çi me uygunl uğu bi çi mi n 

farklı yönl erdeki geometrisini n birbirine uyumu ile orantılı dır[18, s. 73].  

Me kanı n oranl arı  yüksekliği n,  genişli k ve uzunl ukl a ol an ilişkisi nden doğar.  Mekanl arı n 

stati k ya da di na mi k olması nı  boyutları  belirlemekt edir.  Birer  uyarıcı  ol an boyutl arı n 

stati k et ki  uyandırı p t oplama,  di nl enme  gi bi  durağan niteli kler  yarat ması kı sa kenarı n 

uzun kenarı  %50’ den fazla geç me mesi ne bağlıyken,  bu oranı n daha az ol ması 

yönl endiri p sürükl eyen di na mi k mekanl ar  yarat acaktır  [6,  s. 59].  Mi kr o ve  makr o 

öl çekt eki  mekanl ar  arasında sonsuz di zi de mekanl ar  pl anl anabilir  ve bu mekanl arı n 

oranl arı, haci msel boyutları tesadüfi değil dir [25, s. 144] (Şekil 4. 5).  
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Şekil 4. 5. İnsan öl çeği ne göre makr o ve mi kro öl çekt eki mekan ti pleri [26, s. 93]  

Şu çok i yi  bili nen bir  gerçektir  ki  i nsanl ar  i çi n yapılan i ç mekanl arı n öl çeği  onl arı n 

hi sleri  ve davranışları nı  et kileyen baskı n bir  faktör dür.  Dı ş  mekanl ar  da aynı  psi kol oji k 

et kilere sahi ptir.  Açı k ve düz bir  mekanda sı kıl gan i nsanl ar  kendileri ni  kor uması z,  yal nı z 

ve gö mül müş  hissederler.  Bu yüzden barı nak hissi verebilecek küçük öl çekli  bir  mekana 

yönelirler.  Aynı  mekanda,  daha cesur  ki şiler  özgürce harekete,  akti viteye,  atıl ganlı ğa 

eğili mli dirler.  Düz ve açık mekanl ar  yal nı zca i nsanl ar  i çi n yal nı zca bir  barınak değil dir, 

onl arı  kütlesel  hareketlere  sevk ederler;  fut bol  sahası,  koşu pisti  ya da geniş  bir  çi m al an 

gi bi...  [25,  s. 142]  Çok büyük öl çekli  bir  peyzaj  ise i nsanl arda kor ku ve genişli k hi ssi 

uyandırır.  Ör neği n Gr and Kanyon’a gi den bir zi yaretçi  bu mekanı n kor kut ucu ve 

maksi mu m et kisi yle baş döndür ücü bir  yükseklik ve al abil di ği ne geniş bir  deri nli k 

hi ssi ne kapılır.  Aynı  şekilde,  masif  süt un ve l ent olarla geniş  kırsal  bir  al anı  dairesel  bir 

mekanl a parçal ara ayıran İ ngiltere’deki  St onhenge o çağı n i nsanl arı nı n mekanı n gücünü 
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bil di kl eri ni  hatırlatan bir  peyzaj dır  Bu mekan i nsanda kor kuyl a karışı k bir  saygı  duygusu 

ve alçakgönüll ül üğe davet et mekt edir [25, s. 144].  

Bi r  sanat  ür ününü est etik değeri ni n onun oranl arında gi zli  ol duğu düşüncesi  yaygı ndır. 

Bu bağl a mda altı n oran kuralı nı  yakal a mak sanat  yapıtı nı n est eti k değerini  arttırıcı  bir 

et ki ye sahi ptir.  Altı n kesi m kuralı  anti k çağl ardan beri  il gi  uyandır mıştır. Al tı n kesi mi n 

tamsayı  di zisi nde ( 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,....)  her  sayı  kendi nden önce gel en i ki  sayı nı n 

toplanması yl a el de edilir. Bu di zi ni n il gi nç yanı,  sayılar  büyüdükçe altı n kesi me  daha da 

çok yakl aşırlar.  2: 3,  3: 5,  5: 8 gi bi.  Altı n kesi m oranı  her  t asarı mda aynı  etki yi  yarat mak 

içi n kullanılır[6, s. 56]. 

Bazı  mekanl ar  öl çekl erini,  şekilleri ni  ve kuşatıl mı şlık derecel eri ni t anı ml anmı ş 

yüzeyl eri nden kendileri  üretirler.  Bir  haci m rahatlatıcı  veya t eşvi k edi ci  olabilir.  Mekan 

uçsuz bucaksı z ol abilir, kesi n kullanı ml arı  akla getirir  veya akl a gelebilecek di ğer 

kullanı ml arı  sı nırlayabilir.  Japonl ar  peyzaj  t asarı mı nda al ansal  haci ml eri  esas  i nsan 

öl çeği nde geliştir meyi  ve onl arı  ki şilerle karakt erize et meyi  öğrenmi şl erdir  ki  böyl ece 

mekanl ar i nsanları n mekandaki varlı ğı yl a me mnuni yet verici olabil mekt edir [25, s. 143].  

4. 3. 2. Mekansal Duyum ve Mekanı n Bi rey Üzeri ndeki Et kileri  

Bi z mekansal  duyu mu dai ma bi zi  kuşat an bir  çevrede değerlendiririz.  Pl astik ve resi msel 

gör ünt ül er  bi zi m i çi n stati ktir,  oysa al gısal  gör ünt ül er  dai ma  ki neti ktir.  İngiliz mi mar 

Gol dfi nger’a göre mekansal duyu m şu beş kat egoriye bağlı dır: 

1.  İki ele man arası ndaki ilişki  

 çevrel eyen nesne 

 çevrel enen el e man 

2.  Çevrel enmi ş mekanı n diğeri yl e ilişkisi 

3.  Çevrel enmi ş kişi ni n bunlarla olan ilişkisi 

4.  Ar dışı k i majları n ot omatik kaydedilişi 
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5.  Hafızada kal an bil gi ni n etkisi [17, s. 63]  

Gör üş,  al ansal  ol ayl arı  organi ze et me ve sı nırlandır ma anl a mı nda,  il k başta bir  yönel me 

isteği dir.  Doğanı n ege menli ği  üst ü kapalı  bir  şekilde mekanı n üst ünl üğüne bağl anır,  bu 

görsel  yönel medir.  Her yeni  görsel  çevre yeni  bir  yöneli mi  veya sı nırla mayı  i ster. 

Al ansal  ilişkilere bir  bi nadan bak mak farklı dır,  orada bir  for m di ğeri ni n önüne geçer. 

Yür üyen biri ni  yönl endir mek,  bir  arabadaki  veya uçakt aki  biri ni  yönl endir mekt en 

farklı dır.  Peyzaja,  sokaktaki  i nsanl ara veya t ek bir  obj eye bakarken ki; görsel  al anı n 

sı nırları  yokt ur,  gözl emci ni n gör düğü şeyl eri  konu m ve kapl adı ğı al an ol arak 

yor uml a ması  ki şi ni n alandaki  konu muna bağlıdır.  Gözl e mci  mekandaki  nesnel eri n 

pozisyonunu,  yönünü ve aral arı ndaki  mesafeyi kendisi  ve nesne il e i lişkilendirerek 

yargılar,  kendi  vücudunun mer kezde ol duğu ve mekandaki  yönl endir mel erle 

anl a ml andırdı ğı  fizi ksel bir  siste ml e bu obj el eri  yukarı,  aşağı,  sağa,  sol a,  ileri,  geri 

şekli nde sı nırlar  ve or gani ze eder.  Düşey ve yat ay aksı n mer kezi nde bul unuş  gi zli  gi zli 

varol an bir  arka pl an (ze mi n)dır,  opti k farklılıklarsa bu ze mi ni  ona karşıt  ol arak 

yor uml a makt adır ( Kepes,1941) [17, s. 63]. 

İnsanl ar  bazı  mekanl arda bul unmayı,  di ğerleri ne göre daha çok t erci h ederler.  Belirli 

al anl ar  ya da yapılar  onlar  i çi n “anl a m” i fade ederken,  bazıları  t ehli keli  gör ünür.  Genel 

ol arak,  çevreye değer  biç me  veya “ mekana bi çilen değer” altı  çeşit  bireysel  i zl eni mi 

içerir ve bunl ardan et kilenir.(Şekil 4. 6.) [21. s. 64].  

 

            Tanı ml a ma               Değerlendir me                 Güzelli ği n yargılanması  (esteti k)

   

         

                                      Risk ya da güvenlili k                      Anl a mlılı k                      

Şekil 4. 6. Mekana bi çilen değeri et kileyen bireysel izleni ml er        
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Bi r  mekan hakkı ndaki  bu altı  ti p i zleni m,  bazı  duru ml arda kı s men çakışabil mekt edir.  Bu 

bağl a mda,  bir  mekanı n güzel  ol duğunu düşün me mi z bi ze i yi  duygul ar  hi ssettirebilir, 

ancak di ğer  t araftan bi zim i çi n anl a mlı  ol an bir  mekan kor ku verici  bir  tecrübe il e bu 

anl a mı  kazanmı ş  ol abilir. Ki şi ni n mekanl a il gili  planl arı,  hedefleri,  bireysel t erci hl eri  ve 

kült ürel  alt yapısı  öne mli ol duğu kadar,  bu mekanı n açı klı ğı,  kapalılığı,  kar maşa veya 

düzeni,  doğallı ğı,  i çeri ği,  bakı mlılı k düzeyi  gibi  birtakı m pot ansi yel  özelli kl eri  de 

mekansal duyumu et kilemekt edir.  

İnsan,  bir  mekanı  al gılarken ve i çi nde yaşarken o mekanı  değerlendirir.  Deği şi k 

nedenl eri n et kisi yle i yi,  orta,  köt ü gi bi  sıfatlarla çevreyi  sı nırlandırır.  Bu sınıflandır maya 

neden ol an pek çok et ken vardır.  Bunl ar  za mansal,  duyusal,  anl a msal  ya da i deol oji k 

ol abil di ği  gi bi  ki şi den kişi ye de farklılık göst erir.  Sonuçt a ki şi,  yaşadı ğı  topl umun bir 

uza mı  ol arak çevreyi  değerlendirir,  kalite ve kiml i k açısı ndan onu bir  sınıflandır maya 

sokar [19, s. 63]. 

 

4. 3. 3. Farklı Mekan Ti pleri ve Bunl arı n Al gıl anması  

En basit  esteti k hareket, il gisiz ol an nesneleri n ilgili  ol anl ardan ayrılarak,  duvarl arla 

çevrel enmesi dir[21,  s. 57].  Mi ni mu m ki şisel  kullanı m al anı nı  dest ekl eyici  ol arak, 

tabandan düşey bir  yüzeyi n yükseltil mesi,  birey açısı ndan  kor un ma  gereksi ni mi ni n il k 

safhası nı  t e msil  eder.  Her  safhada bu mekana,  -yatay ve/ veya di key-   bir  yüzey ekl ersek, 

her  dur umda da birey açısı ndan i çi nde bul unul an al an pozitif,  dışı nda kal an al an da 

negatif  ol arak al gılanacaktır.  Bu sı nıflandır mada,  dı şarı da bul unan negatif  ve di na mi k 

al an il e,  t a ma men kapalı kübi k mekan arası nda örtüm ve kapalılık konusunda il erl eyen 

bir  değişi kli k söz konusudur.  Altı  adet  yüzeyl e kapatıl mı ş  kapalı  bir  mekan i çerisi nde 

birey kendisi ni  t a ma mı yla güvende hisseder;  fakat,  burada i çi nde bul unul an mekanı n 

boyutları  ile mekanı n dı şarı yl a bağl antısı nı  sağl ayacak kapı  ve pencerel erin varlı ğı,  bu 

güveni n hissedil mesi nde farklılıklara yol açacaktır [21, s. 59].  

Far klı  kullanı m a maçl arına göre düzenl enmi ş  değişi k mekanl arı n t asarı m özelli kl eri  ve 

bunl arı n ki şilerde yarat abileceği  psi kol oji k et kiler  de farklı  ol acaktır.  Simonds’a göre 
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kullanı m a maçl arı na göre farklı  mekan ti pl eri,  hissettirdi kl eri  duygul ar  anl a mı nda altı 

ana grupt a t oplanabilir.  

Gerili m ( Tensi on): Kararsız bi çi ml er  ve böl ünmüş  ko mpozisyon,  mantı ksı z 

kar maşal ar;  renkl eri n çarpış ması  ve kontrast  yaratıl madan kullanılan koyu renkl er; gözün 

di nl eneceği  bir  nokt anı n ol ma ması, görsel  dengesizlik;  sert, cilalı  ve si vri  uçl u yüzeyl er; 

yabancı,  t anı dı k ol mayan mal ze mel er;  şi ddetli,  kör  edi ci,  titreyen ı şı k;  isten meyen hava 

sıcaklı ğı; acı, keski n, içe işleyen, gürült ül ü veya sinirli, tedirgi n sesler (Şekil 4. 7.). 

Gevşe me-  Rahatlık ( Relaxati on): Basitlik,  deri nlikten sonsuza doğr u ölçüyl e 

çeşitlenen haci m;  uygunluk,  t anı dı k obj eler  ve mat eryaller;akan çi zgiler,  eğrisel  li neer 

bi çi ml er  ve mekanl ar;  strükt ürel  kararlılık;  yat aylık,  kabul  edilebilir  t ekst ürler;  eğl enceli 

ve konf orl u şekiller;  soft ı şı k,  saki nl eştirici  müzi k;basit  renkl erle ( beyaz,  gri,  mavi,  yeşil 

gi bi) hazırlanmı ş haci ml er (Şekil 4. 8).  

 

 

 

 

 

Şekil 4. 7. Gerili m [25, s. 137]     Şekil 4. 8. Gevşe me  [25, s. 137] 

 

Korku ( Fri ght):  Hapsedil me hi ssi,  sı kıştır ma ve  taha mmül  et me,  gör ül ebilir  bir 

tuzak.  Yönl endir me yok,  pozisyon veya öl çeği  yargıla mak yok;  gi zl enmi ş  al anl ar  veya 

mekanl ar,  sürpriz mü mkündür.  Meyilli,  bükül müş,  kırı k yüzeyl er;  mantıksı z,  kararsı z 

for ml ar,  kaygan,  t ehli keli,  güvenilir  ol mayan yüzeyl er;  t ehli ke,  kor unmasız boşl ukl ar, 

keski n,  çı kı ntılı  el e manlar.  Tanı dı k ol mayan,  ür küt ücü,  kor kut ucu,  esrarlı,  acayi p 

mekanl ar,  keski n çı kı ntılı  el e manl ar,  kont urları  belirlenmi ş  mekanl ar,  kor kuyl a ilişki 
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kuran se mboller.  Bul anık,  karanlı k,  kor kunç,  vahşi,  sol gun,  titreyen,  t ers yönden gel en, 

köredi ci ışık; soğuk mavi , soğuk yeşil gi bi, anor mal, monokr omati k renkl er (Şekil 4. 9).  

 

 

 

 

 

Şekil 4. 9. Kor ku [25, s. 138]  

Neşe ( Gaet y):  Özgür  mekanl ar,  pür üzsüz,  akı cı  for ml ar  ve desenl er;  hareket  ve 

rit m strükt ürü anl atır;  sı nırla mal arda eksi kli k. Ent ellekt üeliz mden ziyade f or ml ar, 

renkl er  ve se mboller  duygul arı  cezbeder.  Geçi ci,  tesadüfi,  engellenmeyen.  Yap macı klı k 

ve göst eriş kabul  edilebilir.  Hayali  hayranlı k.  Genel de ı şı k, parl aklı k ve 

kendili ği ndenli k,  can sı kıcılı k,  karanlı k ve za mansızlı ğa kontrast  ol uşt urur.  Ilı k,  parl ak 

renkl er,  heyecan verici,  çeşitli  renkl erde,  parıltılı ı şı k;  coşkun,  neşeli  ve oynak müzi k 

(Şekil 4. 10.). 

Küçümse me / Tepeden Bak ma ( Cont empl ati on):  Öl çek öne msi zdir,  çünkü t üm 

öznel eri n hi ssettirdi kl eri  arka pl anda kalır.  Tot al  mekan yu muşak ve gösterişsizdir  veya 

enfes  ve zengi n bir  şekilde süsl ü,  şat afatlı dır.  St rükt ürel  for ml ar  ol abil diği nce ı srarcı 

değil dir.  Yavaş  yavaş  nüfuz eden el e manl ar  yoktur.  Keski n zıtlı klarla zi hni  başka t arafa 

çekmeyen mekan.  Eğer  kullanılırsa se mboller,  tepeden bak ma,  küçü mseme  konusunu 

se mbolize eder.  Mekan,  özel  ol ma,  i zol e ol ma,  ayrı  ol ma,  güvenli k ve barış duygusunu 

verir.  Hafif  yayılıcı  ı şık,  huzur  veren çeki ni k r enkl er.  Düşük,  sessiz,  akı cı  sesl er 

bili nçaltı nda al gılanır (Şekil 4. 11).  
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Şekil 4. 10. Neşe [25, s. 138]                  Şekil 4. 11. Küçü mse me[25, s. 138]   

Di nami k Hareket  ( Dynami c acti on):  Kalı n f or ml ar,  hafif  strükt ürel  uyu m,  köşeli 

yüzeyl er,  di agonaller.  Bet on,  t aş,  ahşap ve met al  gi bi  katı  mat eryaller.  Pür üzl ü,  doğal 

tekst ür, di key eği m,  direk ko mpozisyonal  konu,  hareketi n odak nokt asındaki  il gi ye 

konsantrasyon,  kürsü,  topl antı  nokt ası  veya çı kış kapısı  gi bi.  Ezi ci,  geniş  çi zgilerle, 

çarpı cı  ışı klarla,  desen,  se ve f or m zi ncirleri yl e ikna edi ci  duygu veren mekan.  Baskı n 

ilkel  renkl er;  kır mı zı,  koyu kır mı zı,  sarı,  t uruncu.  Dal gal anan bayrakl ar,  rüt beli  subayl ar 

ve bando müzi ği(Şekil 4.12.). 

Aşka Ait  Hi sl er  ( Sensuous  Love):  Ta ma men mahre mi yet,  mekanl arı  kendi  içi nde 

yönl endir me.  Odak noktası  özne.  Deri n öl çek,  düşük t avanl ar,  yat ay ze mi nl er,  akı cı 

çi zgiler,  soft  dönüşl ü f orml ar,  açıları n ve köşel erin yan yana gel mesi,  nazik mal ze mel er, 

yu muşak yüzeyl er.  Egzoti k el e manl ar  ve kokular,  Gül  pe mbesi  ve sarı  parlak ı şı k, 

yu muşak müzi k( Şekil 4.13.). 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 12 Di na mi k Hareket [25, s. 139]        Şekil 4. 13. Aşka ait hisler [25, s. 139]  
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Gi ze mli  Saygısal  Korku (Subli me Spirit ual  Awe):  Nor mal  i nsan deneyi ml eri nden 

üst ün ol an ezi ci  öl çek;  düşük yat ay f or ml arı n aksi ne yüksel en f or ml ar.  Ki şi yi  ol duğu 

yerde kı pırdaya maz hale getirecek şekil de t asarlanmı ş,   gör üşü ve zihni  yukarılara 

taşı yan düşey pl an.  Yukarılara ve sonsuzl uğa yönl endiren se mboller,  t a ma men 

ko mpozisyonel  düzen ve sı kça si metri,  art  arda sıralanmı ş  el e manl ar,  çok pahalı  ve 

sürekli  mat eryaller.  Sonsuzl uğu i mgel e mek.  Sade beyaz kullanı mı,  kullanılan renkl erde 

soğuk ayrı  renkl er,  mavi- yeşil,  mavi,  vi ol et,  ışı nsal  ol arak yayıl mı ş  kı zıl  ı şık,  deri n dol u, 

yüksel en, yüce müzi k( Şekil 4. 14.). 

 

 

 

Şekil 4. 14 . Saygı yl a karışı k korku,  

Gi ze mli saygı sal korku [25, s. 139]  

 

 

 

 

Zevk Ver meyen( Di spl easure):  Harekette ard arda gel en gerili mi n açı ğa 

vur ul ması.  Önceden t ah mi n edilen kullanı ma uygun ol mayan al an ve  mekanl ar. 

Engeller.  Aşırılık.  Aşırı  ve yersiz sürt ünme,  rahatsızlı k,  can sı kı cı  t ekst ürler, uygunsuz 

mal ze me kullanı mı.  Mantı ksızlı k.  Yanlış.  Güvensi z.  Kaba.  Donuk.  Düzensi z.  Kabul 

edile mez renkl er,  uyu msuz sesl er,  Rahatsız edi ci sı caklı k,  ne mlili k,  can sı kı cı  ışı klar. 

İşte bu çirki ndir. 

Zevk Veren ( Pl easure):  Me kanl ar,  for ml ar,  t ekstürler,  renkl er,  se mboller, sesl er, 

ve ı şı k kaliteli dir.  Kokular  kullanı ma  uygun v. s.  Önceden t ahmi n edilen i st ekl er  ve 

gereklilikler  t at mi n edici dir.  Ar dışı klı k önceden düşünül müş  ve geliştiril mi ştir. 
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Çeşitlilikle sağl anan birlik,  ilişkilerde har moni. Bu,  sonuçt a güzelli k kalitesi dir  [ 25 

s. 137, 138, 139].  

Me kanı n hissettirdi ği  duygul arı n mekanı n açıklığı  ve kapalılı ğı yla ol an ilişkisi 

bağl a mı nda karşı mı za i ki t e mel  özelli k çı kar.  Bunlardan biri ncisi  “haci m”yani  mekanda 

bireyi  çevrel eyen boşl uk mi kt arı dır.  Küçük haci mli  yani  bireyi  çevreleyen boşl uğun 

mi ni mu m ol duğu  bir  orta mda birey,  kendi  düşünce ve hi sleri ni  t ahlil  et mek i çi n uygun 

bir  ort a ma  sahi p ol muş ol ur.  Bunun aksi ne,  büyük ve boş  bir  ort a mda,  başl angı çt a 

hi ssedilen saygı yl a karışı  kor ku,  za manl a huzursuzl uğa doğr u negatif  bir  hal  alır  ve 

bireyi n etrafı nı  çevrel eyen bu fazl a haci m ki şi ye orta ma göre küçük ol duğunu hissettirir 

[21, s. 61]. 

İki nci  özelli k i se “form”dur.  Bunun çeşitli  şekilleri ni n ol ması na rağmen en f azl a 

kapalılı k sağl ayan f or m,  üç ana gr upt a t opl anabilir:  İl k ol arak,  “st ati k” ( durağan)  ya  da 

tam kapalılı ktan söz edilebilir  ( Şekil  4. 15.).  St atik haci m çoğunl ukl a kare ya  da dairesel 

ol makl a birli kte,  hareket  hi ssi  ver mez,  durağandır. Di ğer  mekanl ara göre i zol e edil meye 

ve di kkati  mer keze yönl endir meye i hti yaç duyan bu ti p yerleri n,  fonksi yonl ara 

uygunl uğu i yi tasarlanmalıdır. 

 

 

 

Şekil 4. 15. St atik (durağan) mekan[21, s. 61]  

İki nci  ol arak,  uzun haciml ere sahi p ol an,  her  i ki ucu açı k ol an ve belirli  bir  doğr ult usu 

ol an “li neer” hatlar  (kapalılı k)  söz konusudur  ( Şekil  4. 16.).  Mekansal  haci m,  belirli  bir 

doğr ult uda hareket  eder  ve bu sebepl e bireyi n gözl eri  de bu harekete doğr u yönl enir. 

Böyl ece li neer  haci m,  bireyl eri  i çe yönel mi ş  olan akti vitelere yönelt medi ği  i çi n,  bu 

mekan i çerisi ndeki  hareketler,  başka yönl ere doğru ol abilir.  Bir  kori dor  özelli ği ne sahi p 

ol duğu içi n, hareketlilik ve sirkül asyon içi n ol dukça uygundur.  
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Şekil 4. 16. Li neer mekan [21, s. 61] 

Üçüncü ol arak i se hi çbir  kapalılı ğa sahi p olmayan,  t a ma mı yl a açı k al anl ar  söz 

konusudur  ( Şekil  4. 17.). Bu  ti p al anl ar,  gözün pek çok doğr ult udaki  hareketi ne i zi n 

veren dol a mbaçlı  haci mlerdir.  Ki şisel  t erci hl eri t eşvi k eden bu ti p al anl ar,  or gani ze 

edil me mi ş akti viteler içi n uygundur [21, s. 61, 62].  

 

 

 

 

Şekil 4. 17. Açı k (özgür) mekan [21, s. 62] 

Açı k al an t asarı mı nda birincil  a maç,  yal nı zca i ki  boyutl u arazi  modelleri  t asarla mak 

değil,  aynı  za manda,  kapalılı ğı n f onksi yonel ve  est eti k avant ajlarını n bir  araya 

getiril mesi  sayesi nde,  üç boyutl u haci ml er  ( mekan)  yarat maktır.  Eğer  her  t ürl ü kull anı m 

içi n i deal  bir  mekanı n gerektirdi ği  özelli kleri  burada listele meye kal karsak,  bu mekanı n  

al ansal  karakt eristi kleri  ve t espit  edilen karakt eristi kl eri n doğr ul uk dereceleri  karşısı nda 

hayret e düşebiliriz.  Bu yüzden her  mekanı n kendi  kullanı mı na göre düzenl enmesi 

gerekir.  Bir  çocuk oyun al anı,  küçük öl çekli,  çocukl arı n hareket  et meleri ne ol anak 

sağlayacak,  onl arı n farklı duygul arı  yaşayabileceği  bir  t asarı ma i hti yaç duyar ken,  küçük 

bir  ev bahçesi  huzurl u,  saki n,  uygun öl çekt e,  di nlendirici  ve keyif  verici  bir  at mosfere 

sahi p, son derece te mel kullanı ml ara hi z met verecek şekil de ol malı dır [25, 139].  
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Büt ün bunl ara dayanarak,  t erci hl er  açısı ndan ve psi kol oji k yönden,  bir  açı k mekanı n 

tasarı m kriterleri şöyle sıralanabilir: 

 Opti mu m kar maşa 

 Yüksek derecede t utarlılık ve uyu m ile düşük bir zıtlık 

 Tanı dı k (tari hi) öğel er 

 Ort al a ma bir sevi yede yenili k (umul andan farklılık)  

 Me kan ol uşt uran, barı nak özelli ği taşı yan ve güven hissettiren bit kilendir me 

 Açı k mekanl ar (bitkilendiril mi ş mekanl ardan açı k manzaral ar sağl ayan)  

 Gi ze m öğesi ( merak uyandırarak kı vrılan yürüyüş yolları) 

 Doğallı k ve su öğesi 

 İl gi çeki cili k 

 Okunabilirlik ( mekanda kol ayca yön bul mayı sağlayan) [21, s. 70]  

 

4. 4 Peyzaj Mi marlı ğı nda Kull anıl an Tasarı m Ele manl arı  

Peyzaj  mi marisi nde kullanılan pek çok t asarı m el emanı  vardır  ve bu el e manl ar  t asarı mı n 

al gılanışı nı,  est eti k ve i şlevsel  kalitesi ni  öne mli  ölçüde et kilerler.  Bu t asarım el e manl arı 

genel olarak i ki başlı k altında t oplanabilir. 

1.  Sert Peyzaj Ele manl arı 

2.  Yu muşak Peyzaj Ele manları 
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4. 4. 1. Sert Peyzaj El e manl arı  

Peyzaj  mi marlı ğı nda kullanılan sert  peyzaj  el emanl arı  t asarı mı n i nsanlar  t arafı ndan 

işlevsel  anl a mda kullanılan ze mi ni ni  ol uşt uran esas  et menl erdir.  Bu el e manl ar; 

topoğrafyanı n for mu, döşe me ele manl arı, donatı ele manl arı, su ele manl arı ve kayalardır.  

4. 4. 1. 1. Döşe me El e manları 

Ze mi n döşe mesi  ,  dı ş ort a ml arda he m est etik he m de faydacıl  i şlevl eri  yeri ne 

getir mekt edir.  En basit  hali yle,  ze mi n düzl e mi  üzeri ndeki  yoğunl uğu kal dırabilir  ve 

yapısal  ol arak yaya ve araç sirkül asyonuna destek sağl ar.  Bununl a birlikte,  döşe me, 

rengi,  dokusu ve şekli  sayesi nde bir  dı ş  mekana,  istenen duygu ve karakt eri  kat abilir. 

Seçilen döşe me  mal zemesi ne dayalı  ol arak,  bir  al ana,  res mi yet  ve şiirselli k veya 

sıradanlı k ve müt evazılı k katılabil mekt edir.  Döşeme,  peyzaj da,  doğr udan hareket  ol arak 

kull anılabilir,  görsel  öl çüyü et kileyebilir,  ki mli k kazandırabilir,  veya görsel  açı dan zevk 

verici  şekiller(desenl er)  ol uşt urabilir.  Çok geniş  kullanı m yel pazesi  nedeni yl e,  döşe me 

mal ze mesi  seçilirken,  enine boyuna düşünül melidir.  Taş,  t uğl a,  karo,  dök me  bet on,  ve 

asfaltı n çeşitli  ti pl eri ni  ve karakt erleri ni  öğrenmek öne mli dir,  zira doğr u mal ze me, 

kullanı m maksadı na ve gör ünü müne göre seçilir.  Hangi  döşe me mal zemesi  seçilirse 

seçilsi n, tüm di ğer tasarım el e manl arı ile koordi ne edil meli dir [27, s. 55].  

Döşe me  ,  mekanı n t üm t asarı mı nı  düzene sokar,  tasarı ma bir  büt ünl ük kazandırır,  arka 

pl anda birleştirici bir elemana i hti yaç duyan ele manl arı birbiriyle ilişkilendirir [6, s. 142]  

I. Döşe meni n Fonksi yonel ve Ko mpozisyonel Kull anı mı  

Peyzaj da,  di ğer  t asarı m el e manl arı nda ol duğu gi bi,  döşe meni n de birkaç pot ansi yel, 

fonksi yonel  ve ko mpozisyonel  kullanı mı  vardır.  Bu f onksi yonl arı n birçoğu bir  di ğeri yl e 

büt ünl ük ol uşt urabil di kleri  gi bi,  bir  kı s mı  da yalı n ol arak kullanılabilmekt edir.  Bu 

kullanı ml arı n çoğu,  di ğer  hassas  ve birbirleri yle bağl antılı  ol an t asarı m öğel eri  arası nda 

güçl ü ve sert kullanı ml ardır. 
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- Vurgul ayı cı  kull anı m : Döşe meni n bel ki  de en belirgi n özelli ği  deği şmez  ve 

kalıcı  ol ması  ve yer  düzlemi nde bozul madan et kin bir  şekil de kullanı mı dır.  Döşen mi ş 

yüzeyl er,  di ğer  çi m al anlar  ve yer  ört ücü al anl arla karşılaştırıldı ğı nda,  t oprak kaybı na 

uğra madan ve karakt erini  değiştir meksi zi n yı pranma  ve kırıl mal ara karşı  büyük bir 

dayanı klılık göst erirler. 

Kent sel  çevrede,  geniş  ve bitişi k açı k al anl arı n bağl antı  nokt al arı nı n sı k sık fi zi ksel  ve 

görsel  açı dan il k gör üşt e i nsanl ar  t arafı ndan al gılanması  ve t anı ml anabil mesi  güçt ür.  Bu 

dur umda çevresi nden kesi n ol arak farklı  ol an döşe me,  çeşitli  geniş  alanl arı  fizi ksel 

ol arak birbirine bağl ayarak yayal arı  yönl endirebilmekt edir.  Bu döşe me ti pini  bırakarak 

farklı  bir  mat eryalle döşeli  bir  al ana geçen yaya,  yeni  hareket  doğr ultusunu kazanır 

(Şekil 4. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 17.  Çi m al anl ardan ayrıl mı ş  döşe me istenilen yaya hareketini  belirler  ve 

kol aylaştırır [27, s. 20].  
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Doğr usal  parçal ardan oluşan döşe me düzeni,  sadece sirkül asyonun pratik gör ünüşünü 

et kile mekl e kal maz aynı  za manda zor  al gılanan hareketleri n niteli ği ne de  et ki  eder.  

Ör neği n,  şekil  4. 18’te gör ül düğü gi bi,  yol  düz ve akışkan,  kırsal  ve rasgel e ol abilir; 

doğr usal  ve sert  for ml arla hareket  kontrol  edilir; ya  da açısal  ve düzensiz sirkül asyon 

ol abilir.  Bir  nokt adan diğer  bir  nokt aya doğr udan bir  yol,  bu i ki  nokt a arası nda düzenli 

doğr usal  bir  bağl antı  sağlarken,  dol a mbaçlı  bir  yol  rastlantısal  bir  bağl antı  ol uşt urur.  Bu 

özelli kleri n her  biri ni n kendi ne özgü uygul a ma yerl eri  vardır.  Bu yüzden t asarı mcı, 

uygul a maya geç meden önce i stenilen özelli kleri  ve hareket  niteli ği ni çok di kkatli 

seç meli dir.                      

 

 

 

 

 

  Akışkan                      Doğrusal                       Düzensiz 

Şekil 4. 18. Döşe meni n şekli hareketi n niteli ği ni belirler. 

- Hareketi n Ni teli ği ni  ve Ri t mi ni  Belirle me:  Yönlenmeyi  sağl a ması nı n yanı  sıra 

doğr usal  düzendeki  bir  döşe me,  hareket  ti pi ni  ve rit mi ni  de et kileyebilir.(Şekil  4. 19) 

Döşe me  şeri di ni n genişçe ol duğu yer de yür üyüşün niteli ği  daha belirsiz bir  hal  al abilir. 

Bu geniş  bant  üzeri nde i nsan yol dan çı kı p herhangi  bir  nokt ayı  ya da manzarayı 

gözl e ml eyebilir,  veya bir köşeden başka bir  köşeye o yönde farklı  manzaraları  i zl eyerek 

yavaşça dol anabilir.  Yürüme bandı nı n daral ması  ile birli kte,  i nsan,  banttan t ümüyl e 

kurt ul mak i çi n dur maksızı n il eri ye doğr u harekete zorlanır.  Geniş  yür üme  bandı  aynı 

za manda hareket  hı zı nı  güçl eştirici  bir  şekil de engebeli; dar  yür üme  bandı  da kol ay ve 



 54 

hı zlı  harekete yardı mcı  ol acak şekil de düz ve pür üzsüz i se bu özelli kler  i yi ce 

pekiştirilebilir [27, s. 22].  

  

 

 

 

 

Şekil 4. 19. Döşe meni n şekli, yol un genişli ği hareketi yönl endirir [27, s. 22].  

Bu doğr usal  yol  boyunca hareket  rit mi,  t asarı m ve döşe me yüzeyi nden de et kilenebilir. 

Bu yaya yol unda,  bir  adı m ve  bu adı ml ar  arasındaki  uzaklı k,  yür üyüşün rit mi nde i ki 

fakt ör  ol arak el e alı nırlar.  Bu her  i ki  fakt ör,  döşeme  bl okl arı  arası ndaki  yüzey veya bl ok 

arası ndaki  mesafeden,  mat eryal  çeşi di nden ya da döşe meni n genişli ği nden et ki lenebilir. 

Ör neği n şekil   4. 20’ni n sol  böl ümünde gör ül düğü gi bi,  bir  yür üyüş  yol u boyunca t aş 

bl okl ar  eşit  boşl ukl ar,  düzenli  bir  yür üyüş  t e mposu ol uşt urur.  Başka bir et ki  de,  şekil 

4. 20’de sol dan i ki nci  tipt e gör ül düğü gi bi,  bazı  t aşlar  arası ndaki  boşl ukl ar  daha az, 

bazıları nı n arası ndaki  boşl ukl ar  ise daha fazl a ol abilir  ve böyl ece yayanı n rit mi  bir 

nokt ada kısa ve hı zlı;  başka bir  nokt ada uzun ve yavaş  ol abilir.  Benzer  şekil de,  bir 

döşe me şeri di nde birbirini  i zleyen dar  ve geniş  t aş  bl okl ar  arası nda geril me ve  rahatla ma 

hissi  hareketi  hı zl andırır  ve yavaşl atır.  Yi ne aynı  ör nekt eki  birbiri ni  i zl eyen bu döşe me 

mat eryalleri,  yol  boyunca yür üyen,  hareket  eden i nsan üzeri nde bir  riti m duygusu 

uyandırır. 
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Şekil 4. 20. Farklı tipte döşenmi ş taş bl okl ar hareketin rit mi ni et kiler [27, s. 24].  

- Di nl enme  Al anı  Yaratma:  Döşe meni n,  yön belirt meni n karşıtı  ol arak bir  kullanı mı, 

durakl a ma ve di nl enme hi ssi  uyandır maktır.  Döşe me,  şekil  4. 21’de gör ül düğü gi bi 

ni spet en genişli yor,  yön belirt meyen f or ml ar  ve t ara mal ar  ol uşuyorsa,  i nsanda bir 

durakl a ma,  sabit  kal ma hissi  uyandırabilir.  Yön belirt meyen,  durağan f orml u döşe me, 

peyzaj da,  yür üme  yol u boyunca ya da  mer kezi  kesişi m al anl arı nda ve  di nl enme 

al anl arı nda ol dukça el verişli dir. 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil  4. 21 Di nl enme  alanı  i çi n durağan f or ml u,  yön belirt meyen döşemel er  ve eşit 

oranl ar kullanılır [27, s. 24].  
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Döşe me  il e di nl enme  al anı  yaratırken di kkat  edilmesi  gereken öne mli  bir  nokt a,  döşe me 

mat eryali ni n seçi mi  kadar  öne mli  ol an,  t ara manın şekli dir.  Çünkü bu t ara ma,  hareket e 

yön veren yolları n birleşi mi ni  çevrel eyen bir şekil de konu ml andı ğı nda dur ul ması 

gerekti ği ni  açı kça vur gular.(Şekil  4. 22)  bazı  dur uml arda,  yön belirt meyen mat eryal deki 

basit  bir  değişi kli k,  bu amacı  pekiştir meye yet erlidir.  Di ğer  yandan,  durağan bir  döşe me 

tara ması,  mekanı n sabit niteli ği ni  vur gul a mak i çi n de gerekli dir.  Bu fikirler  yoll arı n 

kesişti ği bir nokt ada uygul anır.  

 

 

 

 

 

Hareket ve yön belirten döşe me şekli  Sabit ve yön belirt meyen döşe me şekli 

Şekil 4. 22. Döşe me şekli hareketi n yönl enmesi ni etkiler [27, s. 24]. 

Döşe mede yapılan değişikli ği n bir  di ğer  f onksi yonu da yayal ar  i çi n bir  t ehlike dur umunu 

belirt mektir.  Şekil  4. 23’de gör ül düğü gi bi,  yürüyüş  yol u boyunca bir  oto mobil  geçişi 

gi bi  t ehli keli  bir  dur um döşe me mat eryali ndeki   bir  değişi kli k il e belirtilebilir.  Yaya ve 

araç sirkül asyonu arası ndaki  farklılığı  vur gul a mak i çi n genel  bir  yönt em,  yaya yol u 

düzeyi  i çi n ol dukça düzgün bir  döşe me;  araç yolu yüzeyi  i çi nse pür üzl ü bir  mat eryal 

kullanmaktır.  Ol dukça pür üzl ü,  kaba bir  döşe me üzeri nde yür üyen bir  yaya i çi n düzgün 

bir  yüzey üzeri nde yür ümek daha kol aydır.  Buna ek ol arak,  kaba,  pürüzl ü yüzeyl er 

araçl arı  yavaşl atır  ve yayal arı n kullandı kl arı  al anlar  i çi ndeki  araç yolları nda i stenilen bir 

nesnedir. 
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Şekil  4. 23.  Döşe medeki  değişi kli k yayal ara t ehli keli  duruml arı  haber  ver mede 

kullanılabilir [27, s. 25]. 

- Öl çek Et kisi:  Döşe menin,  dış  mekanda f onksi yonel  ve ko mpozisyonel  diğer  bir 

kullanı mı,  öl çeği  et kilemektir.  Döşe me  mat eryali ni n t ekst ürü,  döşe me  bl okl arı  ya da 

modülleri n büyükl ükl eri(yassı  kal dırı m t aşı  ve t uğla gi bi)  ve döşe me ör nekleri ni n yerleri 

ve büyükl ükl eri  ol arak tüm f akt örler  döşenmi ş bir  al anı n öl çeği ni n algıl anması nda 

et kili dir.  Şekil  4. 24’de gör ül düğü gi bi,  daha küçük,  dar  t ara mal ar bir  mekana 

ol duğundan küçük müş  hissi ni  uyandırırken,  büyükçe,  geniş  t ara mal ar  aynı  mekana 

ol duğundan büyük müş  hissi ni  verir.  Şekil  4. 25’de gör ül düğü gi bi,  geniş  bet on ya  da 

asfalt  al anl arda,  t aş  ya da  t uğl a il e karışı k döşe me şekilleri,  bu mevcut  monot on 

mat eryallere görsel  ferahlık sağl ar  ve bu mekanl arın gör ünür  öl çeği ni  küçült üp al gılanır 

hal e getirir.  Başlıca döşe me  mat eryalleri nden üretilen şekiller,  gerçekt e topla m al anı 

küçük parsellere böl erek küçültecek ve daha kol ay al gılanır  küçük böl üml ere ayıracaktır. 

Yer  düzl e mi nde,  kontrast  ol uşt uracak bir  döşe me kullanılacağı  za man renk ve t ekst ür 

farklılığı,  genelli kle döşemeni n büt ünl üğüne i ştirak et mesi  açısı ndan göst erişsiz ve  i nce 

ol malı dır.  Döşe me  ör neği  ne kadar  göze çarpar, di kkat  gerektirirse,  t asarı mdaki  di ğer 

el e manl arla o kadar boy öl çüşür[27, s. 27]. ” 
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Şekil 4. 24 Sol da döşe me et kisi yl e ölçeği küçül müş sağda ise büyü müş bir mekan.  

 

 

 

 

Şekil 4. 25. Sol daki bet on mekan sağda t uğla ile parçalanarak  okunur hal e gel mi ş.  

- Büt ünl ük Sağl a ma:  Şi mdi ye kadar  da hep denil di ği  üzere,  döşeme,  bir 

tasarı mda birli ği  büt ünl üğü sağl ar.  Bunu,  t asarı mı n mekanl arı n ve el e manları nı  genel  bir 

mat eryal  ile ilişkilendirerek yapabilir.  Şekil  4.26’ da gör ül düğü gi bi  ko mpozi syonda 

büt ünl ük,  di ğer  el e manl ar  çok değişi k öl çek ve karakterde ol sal ar  da genel  bir  döşe me 

ile birleştirildi ği nde sağlanabilir.  Döşe me,  büt ünlük sağl ayan,  özelli kle farklı  ya da  t ek 

ör nekt e, kolayca tanı nması ve hatırlanması nda et kili olan en öne mli fonksiyondur.  

- Fon Ol arak Hi z met  Ver me:  Döşe me,  peyzajda görsel  açı dan öne ml i  ya da 

vur gul anması  gereken ele manl arı  ortaya çı karacak nötr  bir  fon ol arak da kullanılabilir. 

Bu şekil de kullanı mda,  döşe me,  odak nokt aları nı  belirt mek i çi n boş  bir  çi zel ge ya  da  boş 

bir  sayfa ol arak düşünül ebilir.  Döşe me,  bi naları,  heykeli,  saksı  i çi ndeki  bit kileri, 

sergileri,  t ezgahl arı  vb.. nesnel eri  ortaya çı karacak ol an nötr  ort a mı  yarat abilir.  Fon 

ol uşt uracak döşe meni n,  görsel  yönden göst erişsiz ol ması  gerekmekt edir. Kaba t ekst ür, 
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cesur  şekilleri  i çer me meli  ya da di ğer  el e manl arla kı yaslanacak özelliklere sahi p 

ol ma malı dır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 26 Döşe me,  peyzaj daki  kopuk el e manl arı  birleştirir  ve birli k et kisi  sağl ar  [ 27, 

s. 28]. 

- Mekana Karakter Kazandı r ma:  Döşe meni n,  daha önce de sözü edilen bir 

kullanı mı;  mekana karakter  kazandır mak ve bunu pekiştir mektir.  Bir  t asarımda  yüzey ve 

kenar  det ayl arı  ile birli kte kullanılan döşe me el emanı, kullanıl dı ğı  dı ş  mekanda öne mli 

bir  et ki ye sahi p ol abilir.  Far klı  döşe me  el e manl arı ve  şekilleri,  zarif,  kaba,  sessiz,  si nirli, 

kentsel  ya da kırsal  farklı  hisler  yaratı p dest ekl eyebilirler.  Başka bir  deyişle,  kendi ne 

özgü bir  özelli ği  vardır.  Tuğl a,  döşendi ği  bir  mekana sı caklı k,  davet  edi ci  bir  hi s  kat ar, 

köşeli  kilit  t aşı  düzensi z, i nfor mel  bir  hava yaratır,  bet on soğuk ve t üzel  hisler  verir.  Bir 

tasarı mda döşe me el e manı ve şekli kıs men istenilen hisse bağlı olarak seçil meli dir. 

- Görsel  Ġl gi  Sağl a ma:  Döşe meni n,  son bir  kullanı mı,  di ğer  el e manl arla kol ayca 

bir  araya gel erek görsel bir  il gi  uyandırabil mesidir.  İnsanl ar  bir  mekanda yür ür ken 

di kkatleri  doğal  ol arak yer  düzl e mi ne doğr u yönelir.  İnsanl ar,  ani den önl eri ne çı kan, 

ayak bastı kl arı  şeyi n ne ol duğuna di kkat  et meye ol dukça meyilli dirler.  İşte döşe meni n 

bu görsel  özelli ği  t asarıma  bir  sürpriz kat mak ve büyül e mek açısı ndan öne mli  bir 

fakt ördür.  Bazı  dur uml arda,  döşe me mat eryali  ve şekli  sadece göz beğenisi  kazan mak 

içi n de seçilebilir.  Belli  bir  döşe me şekli  yal nı zca görsel  uyarı  sağl a makla kal maz,  aynı 

za manda Veni ce’deki  Pi zza San Marco ve Mi l ano’daki  Pi zza Del  Duo mo’ da ol duğu gi bi 



 60 

mekana deri n bir  anl a m kazandırır.  Ayrı ca,  çarpıcı  bir  döşe me,  dı ş  mekanı n yanı nda bu 

mekanı gören üst kat pencerel eri içi n de beğenilen özel bir nokt a olabilir. 

II. Döşe mede Başlıca Tasarı m Ġl kel eri  

Peyzaj da döşe me kullanımı nda,  yer  şekli  ve bit ki  mat eryalleri  kadar  birkaç t asarı m il kesi 

de göz önünde t ut ul malı dır.  Bu il kel er  bir  tasarı mı n büt ün obj eleri il e birli kt e 

değerlendiril meli ve buna göre kullanıl malı dır. 

Di ğer  t asarı m el e manl arında ol duğu gi bi,  herhangi  bir  al anı n t asarı mı nda kull anılan 

mat eryalleri n çeşi di,  tasarı mda büt ünl üğü sağl a maya yardı mcı  olacak şekil de 

sadel eştiril mi ş  ol malı dır.  Bi r  döşe me mat eryali  ya da ör neği ndeki  aşırı  çeşitlilik,  kol ayca 

karışı klı k ve düzensi zlik yarat abilir.  Bir  döşe me el e manı  t asarı ma hakim ol malı dır  ve 

aynı  za manda di ğer  t asarı m el e manl arı yla görsel  yönden kontrast  ol uşt urabil meli dir  [ 27, 

s. 29]. 

Döşe meni n seçi mi  ve döşe me ör neği ni n t asarı mı, t asarı mdaki  di ğer  el e manl arı n seçi mi 

ve or gani zasyonuyl a aynı  anda göz önüne alı nmalı  ve döşe meni n görsel  ve i şlevsel 

yönden büt ünl ük sağl ayacak şekil de t asarı ma katkı da bul unması  sağl anmalı dır.  Döşe me 

el e manl arı nı n seçi mi  ve t asarı ml arı nı n ardı ndan bir  t asarı m çözü mü gel iştiril mesi  pek 

arzu edilen bir  yönt e m değil dir.  Bir  döşe me  ör neği  seçilirken,  pl an ve perspektif 

gör ünü münün her  i kisi  de di kkate alı nmalı dır.  Planda,  görsel  ol arak et kileyi ci  bir  ör nek 

yarat maya ve bunun,  birleştirici  döşe me mat eryalleri,  bi nal ar,  çi çekli kler, aydı nl at ma, 

bankl ar  gi bi  t asarı mı n di ğer  el e manl arı yla koor di nasyonunu sağl amaya di kkat 

edil meli dir.(Şekil  4. 27) Eğer  bu özelli kler  doğr u şekil de yaratılırsa,  döşe me  di ğer 

tasarı m el e manl arı yl a ilişkili ve uyuml u görül ecektir. 
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Şekil  4. 27.  Döşe me  mat eryali  yerleşi m al anı  el emanl arı  ve bi na il e koordi ne edil mi ştir 

[27, s. 30]. 

Döşe me  ör neği  pl an görünt üsünün yanı  sıra göz hi zası ndan bakıl dı ğı nda perspektif 

ol arak da gör ül meli dir.  Çünkü,  bu,  i nsanl arı n çok daha i yi  gör mel eri  ve anl a mal arı 

açısı ndan öne mli dir.  Göz sevi yesi nde döşe me,  pl anda ol duğundan oldukça farklı 

gör ünür.(Şekil  4. 28)  birbirine paral el  ol an çi zgiler  gözl e mci den uzaklaştıkça aynı 

nokt aya doğr u yakl aşmakt a ve di key çi zgiler  de yi ne aynı  şekilde bir  araya 

yı ğıl makt adır.  Bundan başka gözl e mci,  al an i çinde hareket  etti kçe o al anda deği şi k 

nokt alar  yakal ar.  Ne  yazık ki  bir  çok t asarı mcı  yal nı zca pl an gör ünt üsüne ağırlı k veri p, 

buna güven mekt e ve perspektif  kullanmayı  göz ardı  et mekt edir.  Bir  perspektif  çalış ması 

yapıl madan t asarı mcı  büyük bir  ol asılı kla,  döşe me ör neği ni n a macı  doğr ult usunda 

gör ül medi ği ni ya da ortaya çı kmadı ğı nı sonradan fark edecektir.  

Peyzaj da döşe me  kullanımı nı n di ğer  bir  öne mli  ilkesi  de kendi ne özgü bir a macı  yoksa 

bir  al anda başka bir  al ana geçişte kesi nli kl e değiştiril me meli dir.  Daha önce de 

belirtildi ği  gi bi,  döşe me  mat eryalleri ni n al anl ar  arası ndaki  değişi mi  genelli kl e kull anı m 

değişi kliği ni,  bazı  özel  dur uml arı  ya da mal  sahibi ni n özel  istekl eri ni  yansıtır.  Gerçek 

a maca bakıl maksı zı n döşe medeki  değişi kli k ,  kullanı cı ya aynı  za manda mevcut 

dur umun da değişti ği ni göst erir. 
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Döşe meni n planda görünüşünde  A ve B ol mak üzere iki bakış nokt ası belirtil miştir. 

 

 

 

 

  

 

 

A nokt ası mekanı n genişliği ni vurgul ar                 B nokt ası mekanı n deri nli ği ni vurgul ar  

Şekil  4. 28 Döşe me  ele manı  il e perspektifte de  değişi k manzaralar  yakal a mak 

mü mkündür [27, s. 31]. 

Özel  nedenl erle döşe me mat eryali  ya da ör neğini  değiştirirken di ğer  fakt örl eri  de  göz 

önüne al mak gerekir.  İlk ol arak,  bazı  t asarı m t eorileri ne göre,  döşe me aynı  düzl e m 

üzeri nde farklı  ti pte kullanıl maz.  Başka bir  deyişle bitişi k i ki  al anda döşeme  ti pi  farklı 
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ise,  o düzl e ml er  arası nda döşe me  ti pl eri ni  ayıracak ve di kt e edecek sevi ye f arkı  ol ması 

gerekir.  Sevi ye farkı nın f onksi yonu geçişi  sağl a mak ve birbiri ne bi tişik ol an i ki 

döşe meni n pot ansi yel  pr obl e ml eri nden kor umaktır  ( Şekil  4. 29).  Eğer  i ki  döşe me 

arası nda sevi ye değişi kliği  mü mkün değilse o zaman başka bir  yakl aşı m düşünül meli dir.  

Bu da üçüncü bir  doğal  mat eryali n di ğer  i ki  mat eryal  arası nda görsel  geçiş  nit eli ği nde 

kullanıl ması dır.  Üçüncü mat eryal  di ğer  i ki  materyali  görsel  ol arak ayırır  (kısa bir 

aralı kla ve birbiri ne uymayan çi zgileri n ve ör nekl eri n birleşti kleri  yerde).  Bu t ekni k 

Şekil  4. 30’un il k böl ümünde gör ül düğü gi bi  eğer  i ki  döşe me el e manı  birbiri nden çok 

farklı ve görsel olarak çizgiler çakışı yorsa özelli kle gerekli ve öne mli dir.  

 

 

 

 

  

Farklı döşe me el e manl arı aynı sevi yede               Sevi ye değişi kli ği ile farklı döşe mel er  

 yan yana gel mi ş. ( Ol umsuz örnek )                       birbiri nden ayrıl mış. ( Ol uml u örnek)  

Şekil 4. 29. Farklı döşe mel eri n ilişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birbiri ne zıt i ki döşe me aynı sevi yede  Birbiri ne zıt i ki döşe me arası nda  

 yan yana gel mi ş (ol umsuz örnek).                Üçüncü bir nötr mal ze me var.  

Şekil 4. 30 Birbiri ne zıt döşe mel eri n ilişkisi 
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Döşe me  de  kullanılan son bir  t asarı m il kesi  de açı k mekanda,  düzgün t ekst ürl ü bir 

döşe me  ör neği,  al anda genelli kle göze çarpı cı,  üstün niteli kte ol duğu i zl eni mi ni  yaratır. 

Çünkü bu döşe me ol dukça göst erişsiz ve görsel  olarak sade bir  dokuya sahiptir.  Bu kural 

genelli kle t asarı mı n di ğer  obj eleri ni n et kisi ni  azalt madı ğı  t ersi ne arttırdığı  i çi n t erci h 

edilen bir  yönt e mdir.  Kaba t ekst ürl ü döşe me tipl eri  vur gu ve çeşitlilik i çi n daha az 

mi kt arda kullanılabilir. 

III. Te mel Döşe me Materyalleri  

Serbest Döşe me: Çakıl ve Varyasyonl arı  

Çakıl,  kendi  başı na,  yer  düzl e mi  üzeri ndeki  bir  şekli n kont ürünü belirle mekt e yet ersi z 

kal an bir  mal ze medir.  Çünkü üzeri ndeki  hareket  yoğunl uğu ve mar uz kal dı ğı  ağır 

kullanı m sebebi yl e kol ayca bozul abil mekt edir.  Bu karakt eristi k özelli k aynı  za manda bir 

bakı m pr obl e mi  de doğur makt adır.  Çakılı  t ekrar  tekrar  t opl a mak ve döküldüğü yere geri 

taşı mak veya süpür mek gibi bir ihtiyaç sı k sı k ortaya çı kabil mekt edir. 

Nohut  büyükl üğündeki  i nce veya küçük parçacı kl ardan ol uşan çakılın bir  di ğer 

dezavant ajı  da,  meyilli  alanl ar  üzeri nde kullanı mı  uygun ol mayan bir  döşeme  mal ze mesi 

ol ması dır.  Bir  fırtı na esnası nda,  yüzeyden akan sul arla yeri nden kal kı p başka yerl ere 

sürükl enebil mekt edir.  Bu dur umda yi ne,  basa makl ar  kullanmak veya setler  çek mek 

vasıtası yla dest ekl enmesi gerekmekt edir.  Son ol arak,  çakıl,  üzeri nde yür ünmesi  zor  ol an 

bir yüzey ol mak gi bi bir pot ansi yel e sahi ptir. 

Peyzaj da çakılı n bir  di ğer  kullanı m şekli  de,  serbest  for mda veya farklı  şekillerde ze mi n 

döşe me  mal ze mesi  ol arak kullanıl ması dır.  Çakı l,  bet on ve asfalt  gi bi,  tat bi k edil di ği 

yerde her  t ürl ü şekl e veya f or ma  girebilen akışkan bir  ze mi n döşe me mat eryali dir.  Bu 

açı dan t abii  ki  t uğl a veya t aşt an farklı dır,  kı vrıml ara veya değişi k şekillere uyacak 

şekil de özenl e kesil mesi gerekme mekt edir [27].  

Son ol arak çakıl,  göl ge veya ne m eksi kli ği  sebebi yl e,  çi men veya toprak ört üsü 

yetiştir meni n güç ol duğu alanl arda bir yüzey mal ze mesi olarak da kullanılabilir. 
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Taş  

En eski,  gel eneksel  ve doğal  döşe me mal ze mesi dir.  Az bakı m gerektiren ve dı ş  koşullara 

uzun süre dayanabilen bir  yüzeye sahi ptir.  Gr anit  en dayanı klı  t aştır, f arklı  et kiler 

yarat mak üzere birçok alternatif  sunar.  Boyutları seçenekli,  doğal  ol uşu  nedeni yl e de 

uyu ml udur [6, s. 150].  

Taş  mal ze me t abakalar  hali nde ol uşt ukt an sonra,  istenilen öl çül erde herhangi  bir  şekil de 

kesilebil mekt edir.  Şekil  4. 31’de göst eril di ği  gi bi,  t aşlar  di kdört gen,  kare,  üçgen veya 

düzensi z şekiller hali nde kesilebil mekt e ve çeşitli desenl erde kullanılabil mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 31 Taş mal ze meyle ol uşt urul abilecek döşeme şekilleri [27, s. 38]  

Tuğl a  

Tuğl a,  üreti mi  açısı ndan he m t aştan he m de çakıldan farklı dır.  Kalı ba dökül müş  veya 

sı kıştırıl mı ş  kil den üretilir  ve daha sonra fırı nlanır.  Tuğl anı n pi şiril di ği  sı caklı k ne kadar 

yüksek ol ursa, sonuçt a ortaya çı kan t uğla da o öl çüde sert ol ur.  

Tuğl a da çok sayı da t asarı m karakt eristi kleri ne sahi ptir,  fakat  t aş  kadar  çeşitleri  ol an bir 

mal ze me değil dir.  Tuğl anı n ayırt  edi ci  niteli klerinden bir  t anesi,  sıcak,  dostane rengi dir. 



 66 

Kil  kır mı zısı  en bili nen rengi  ol ması na rağmen,  tuğl a çok çeşitli  t oprak rengi  t onl arı nda 

da mevcut  bul unmakt adır.  t uğl a yal nı z başı na veya di ğer  mal ze mel erle birli kte,  rengi ne 

bağlı  ol arak,  dı ş  orta ma,  çeki ci,  davet kar  bir  nitelik kazandırır.  Tuğl anı n bu karakt eristi k 

özelli ği,  özelli kle,  bet on gi bi  soğuk,  sı kı cı  malze mel erle bir  araya getiril di ği  za man 

çeki ci hale gel mekt edir. 

Tuğl anı n bir  di ğer  özelliği  modül er  ol ması dır, yani;daha sonradan bir  t asarımı n geneli nde 

tekrar  edilen,  genel  bir  sabit  şekil  ve öl çüde üretil mesi dir.  St andart  t uğl a di kdört gendir 

ve ( 5. 7 c m×9. 5 c m×20 cm)  öl çül eri ndedir.  Bu karakteristi k özelli ği nden dol ayı  t uğl a,  en 

çok,  yer  düzl e mi nde düz çi zgili  şekiller  ve f orml arda kullanıl makt adır. Tuğl a,  kı vrı k 

veya serbest  şekillere uyu m sağl aya maz çünkü şekilleri n kenarları  boyunca kesi m ve 

şekillendir me gerekmektedir.  Bununl a birli kte,  tuğl a,  şekil  4. 32’de görül düğü gi bi, 

yarıçapı n,  kesilerek kul lanıl ması na gerek kal mayacak öl çüde geniş  olması  hali nde 

yayıl malı veya dairesel şekillerde kullanılabil mektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 32 Tuğl a dairesel for ml arda kullanılabil mekt edir[27, s. 40].  

Tuğl a,  kullanı mı nı n bazı  kı sıtlamal arı na rağmen,  pek çok şekil de( model de) 

kullanılabilir.  Taş  gi bi, t uğl a da görsel  açı dan il gi  çeki ci  i ki  boyutlu şekilleri n 

ol uşt urul ması nda heyecan verici  i mkanl ar  sun makt adır.  Yaygı n t uğl a döşe me 

şekilleri nden bazıları şekil 4. 33’de görül mekt edir. 
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Şekil 4. 33  Üç farklı tuğla kullanı m şekli [27, 40]  

Ki lit Taşı  

Tuğl aya çok benzeyen bir  di ğer  kal dırı m t aşı  çeşi di  de kilit  t aşı dır.  Bet onun kalı pl ara 

dökül mesi yl e el de edilen ve birbiri ne geçen üni teler  şekli nde döşenen bir  mat eryal dir 

(Şekil  4. 34 ve 4. 35).  Kilit  t aşları,  t aş  ve t uğl a il e aynı  i şlevl er  ve a maçl ar  içi n,  peyzaj da 

kullanılabil mekt edir.  Bir t asarı mcı nı n,  belirli  bir  döşe me al anı  i çi n t aş,  t uğl a veya kilit 

taşı nı  mı  seç mesi  gerektiği,  düşünül en f onksi yona ve  mevcut  büt çeye ek olarak,  i st enen 

renge,  dokuya ve desene bağlı  ol acaktır.  İç i çe geçen kilit  t aşları nı n,  t aş  ve t uğl aya  göre 

avant ajı,  araç trafi ği  i çi n genel de dayanı klı  bir  döşe me  ol ması dır.  Kilit  t aşı  son derece 

kesif  bir  mal ze medir.  Ve bu yüzden,  genel de esnek bir  t aban üzeri ne döşense de büyük 

bir  ağırlı ğı  çekebil mektedir.  Ayrı ca mal ze menin yoğunl uğu he m su he m de  t uzun 

süzül mesi ni engelle mektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 34 Farklı kilit taşı döşe me şekilleri [27, s. 41]  
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Şekil 4. 35 Kilit taşı nı n renk ve doku özelli kleri (Fot oğraf: Başer, 2000,İstanbul) 

Karol ar 

Bi r  di ğer  kal dırı m t aşı  tipi  de,  t uğl anı n i nce versiyonu şekli nde t anı ml anabilen,  sera mi k 

karodur,  bazen sadece,  “ince kal dırı m t aşı” ol arak da nitelendirilir.  Kar onun kalı nlı ğı  1. 2 

c m’l e 3. 8 c m arası nda değişi kli k göst erebilir. 

Kar onun,  ağırlı ğı nı n,  ni spet en daha az ol ması  sebebi yl e t aşı nması  ve döşenmesi  daha 

kol aydır.  Tuğl anı n t ersine,  karo mutl aka,  yapısal  dest ek açısı ndan bet on gi bi  sert  bir 

taban üzeri ne döşenmelidir.  Kar ol ar,  di kdört gen,  kare ve altı gen de dahil ol mak üzere 

çok çeşitli  öl çül erde mevcutt ur.  Bazı  karo ti pl erini n bir  dezavant ajı  ıslakken kaygan 

ol abil mesi dir.  Kar o,  pek çok dur umda  bir  döşe me  mal ze mesi  ol arak kullanılabil mekt edir 

fakat,  düzgün,  rafi ne hemen he men cilalı  bir  görünü m arzu edil di ği nde dış  mekanl ar  i çi n 

özelli kle uygundur.  Karo aynı  za manda i ç ve dış mekanl ar  arası nda bir görsel  ilişki 

kur ul mak i stendi ği nde kullanı mı  özelli kle uygun bir  mal ze medir.  Bitişik i ç ve  dı ş 

mekanl ar içi ndeki yer düzl e mi nde, karo, iki mekanı birleştirebil mekt edir [27].  

Dök me Bet on 

Genel  ol arak sadece “beton” ol arak anılan dök me bet on dış  mekanda kullanıl an pek çok 

çeşitli  yapışkan mal zemeden birisi dir.  Yapışkan ze mi n döşe mel eri bu şekil de 

adl andırıl makt adır  çünkü bir  yapışkan veya birleştirici  mal ze me il e bir  döşe me  kitlesi 

hali nde bir araya getirilen küçük taneci kl erden oluş makt adır.  

Bet onun bir  ze mi n döşemesi  ol arak peyzaj da kul lanıl dı ğı  i ki  genel  yol  vardır.  Biri ncisi, 

yeri nde dökü m i ki ncisi  hazır  dökü mdür.  Portland çi ment osu,  yeri nde dökü m mal ze me 

ol arak,  sertleş meden önce,  herhangi  bir  konfi gürasyona uyabilen pl astik bi r  mal ze medir. 

Bet on,  i çi ne dökül düğü kalı bı n şekli ni  kol ayca alabilen bir  mal ze medir.  Sonuç ol arak 
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bet on,  gerek t aş  gerekse t uğl adan daha kullanışlı  bir  mal ze medir.  Bet onun il k başt aki 

pl asti k hali,  üzeri ne desenl eri n çi zil mesi ne i mkan verir.  Bu özelli ği n yanı nda,  bet on 

dayanı klı  bir  yüzey mal ze mesi dir;  zarar  görmeden sürekli  ve ağır kullanı ml ara 

dayanabil mekt edir.  Gücü ve  mali yeti ni n ol dukça düşük ol uşu,  bir  ze mi n döşe mesi  ol arak 

ol dukça geniş  bir  kullanım al anı  bul ması nı  sağl amakt adır.  Bet onun sonuncu bir  avant ajı 

da fazl a bakı m gerektir me mesi dir. 

Dök me  bet on bazı  dezavant ajlara da sahi ptir. Bi r  t anesi,  bet on yüksek beyazlı k 

derecesi ne sahi ptir;  yani  doğr udan yüksek güneş  ı şı ğı na mar uz kal dı ğı  t akdirde ol dukça 

yansıtıcı dır.  Bir  di ğer  dezavant ajıysa,  suyun i çeri  nüfuz et mesi ne i zi n ver me mesi dir. 

İyice kur uma mı ş  ol an ve kı şı n t uz il e kapl anan bet on üzeri nde çi çek bozuğu i zl er 

meydana gel ebil mekt edir.  Tabii  ki,  bet on kapla manı n en öne mli  dezavant ajı,  hoşa 

git meyen kasvetli rengi dir, donuk gri renkt eki bet on esteti k açı dan zayıftır. 

Bu hoş  ol mayan renge rağ men,  bet onun gör ünt üsünün i yileştirilebil di ği  birkaç yönt e m 

vardır.  Biri ncisi,  bet onu,  onu monot onl uğundan kurt ar makl a kal mayı p aynı  za manda 

kontrast  renkl er  ve dokul ar  da sağl ayan t aş  ve tuğla gi bi  di ğer  mal ze mel erle ent egre 

et mektir(Şekil  4. 36)  Bu ek mal ze mel er,  betonu t a ma ml ayı cı  desenl er  hali nde, 

düzenl enebil mekt edir.  İki ncisi  i se,  yüzey t a ma men sertleş meden süpür ge il e  

şekillendir mektir.  Süpürge il e desen ol uşt ur ma,  yüzeye,  kaba,  zı mpara kağı dı  gör ünü mü 

verir,  bu da görsel  açıdan hoş  ve ı slakken daha fazl a kay ma  direnci sağl ayan bir 

yönt e mdir. 

Bet onun est eti k gör ünümünü zengi nl eştir me de üçüncü bir  yol  da,  bet on henüz ı slakken, 

yüzeye desenl er(şekiller) çi z mektir.  Tuğl a,  t aş  ve karo i mit asyonl arı  ol uşt ur mak i çi n 

mevcut çeşitli ısta mpa desenleri mevcutt ur. 

Son ol arak,  gör ünü münü zengi nl eştir mek i çi n betona renk ilave edilebil mekt edir.  Yi ne 

de bu yakl aşı m,  t a m ol arak t at mi n edi ci  değil dir,çünkü, bir  bet on karışım i çerisi ndeki 

pi gment  mi kt arı nı  t a m ol arak kontrol  et mek ve bunu her  seferi nde aynı  kıl mak çok 

güçt ür. Bunun yanı sıra, bet ondaki rengi n za manla sol ması kaçı nıl mazdır.  
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Görsel  açı dan çeki ci  bi r  döşe me  yüzeyi  ol uşt ur mak i çi n kullanılan bi r  di ğer  bet on 

varyasyonu agregalı  betondur.  Bu,  i çerisi nde,  karışı mı n yüzey agregal arını n dokul u, 

çakıl  benzeri  bir  gör ünüm verecek şekil de açı k bırakıl dı ğı  özel  bir  bet on şekli dir.  Açı k 

bırakılan bu agregal ar,  direkt  ol arak bet on karışı ma il ave edilebilir  veya il k sefer 

dökül dükt en sonra yüzey üzeri ne yayılabilir  veya içi ne gö mül ebilir.  Her  i ki  dur umda  da 

agregal arı  kapat an harç, bet on t a ma men sertleşmeden önce yı kanır  veya fırçal anarak 

temi zl enir.  İstenen görsel  et ki ye bağlı  ol arak,  çeşitli  öl çü ve renkl erde karışı ml ar 

mevcutt ur.  Agregalı  beton nor mal  bet ondan daha pahalı dır  fakat  yi ne de,  ze mi n 

düzl e mi nde güçl ü bir  dokun ma  et kisi ni n gerekli  ol ması  hali nde,  mütevazı  bahçe 

al anl arı nda,  yayal arı n geçti ği  yerlerde çakılı n dezavant ajları  ol maksı zı n çakıl  benzeri  bir 

dokunun gerekli ol duğu yerlerde kullanılabilir [27].  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 36 Taş ve tuğla mal ze meyl e bet on döşe meye hareketlilik veril mi ş [27, s. 42] 

Çi m Taşı  

Bi r  genel  bet on döşe me  cinsi  de hazır  dökü m bet ondur.  Bu seçenekt e bet on pek çok öl çü 

ve şekillerde üniteler veya modüller hali nde kapl an makt adır.  

Yaygı n ol arak hazır  dökü m bet on döşe me üniteleri  kare veya di kdört gendir.  Di ğerleri, 

seki zgen,  yuvarlak veya üçgendir.  Hazır  döşeme  mal ze mel eri,  bir  döşe me yüzeyi 
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ol uşt ur mak üzere t aş  veya t uğl aya ol dukça benzer bir  şekil de kullanılabil mekt edir.  Hazır 

dökü m bet on üniteleri ni n bir  di ğer  kullanı m şekli  de bunl arı,  çi menli k al anlara,  çi meni n 

bitişi k döşe me üniteleri arası nda bir  ek yeri  oluşt uracak şekil de yerleştir mektir.  Bu 

yönt e m,  koyu yeşil  renkli  çi menl ere kontrast  ol uşturan açı k yeşil  renkli  beton deseni ne 

dayandı ğı  i çi n çok güçlü bir  görsel  et ki  ol uşturabil mekt edir.  Hazır  dökü m bet on 

üniteleri n bu şekil de kullanı mı,  sadece fazl a yoğun ol mayan yaya trafi ği ne mar uz kal an 

al anl ar  i çi n veya çi menli k ve sert  döşe me alanl arı  arası nda bir  geçiş  yol u ol arak 

uygundur. 

“Çi menli  Izgaralar” veya “ Çi menli  Döşe mel er” ol arak adl andı rılan hazır dökü m bet on 

üniteleri  t oprak ört üsünün t aban düzl e mi  il e iyi  uyu m sağl a ması  açısından ol uml u 

yönl ere sahi ptir.  Portland çi ment o bet on veya hafif  t aşlar  gi bi  koyu bir  ze mi n üzeri nde 

görsel  açı dan fark edilebilir  bir  döşe me değildir.  Ayrı ca koyu rengi  güneşi  biraz 

yansıt makt adır, bu özellik ayrıca öne mli oranda ısınmaya da neden ol ur [27].  

 

 

 

 

 

Şekil 4. 37. Hazır dökme çi m taşı nı n ebatları ve görünüşü[27]  

Asf alt 

Asfaltı n dı ş  orta ml arda sayısız kullanı m al anları  vardır.  Pl asti k ol uşu sayesi nde, 

ka mpüsl erde veya parklarda sürekli  yür ünen yollar  i çi n uygundur.  Asfalt,  niteli ği  ve 

geniş  al anl ara daha et ki n bir  şekil de uygul anması nedeni yl e,  küçük,  müt evazı  al anl arda 

kullanı m i çi n uygun bir mal ze me  değil dir.  Asfalt,  dış  mekan kullanı mı  i çi n uygun 

pot ansi yel mal ze mel er listesi nde yer al malı dır [27]. 
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Bet on gi bi  farklı  t ekst ürel  et kilere sahi p ol mayan asfalt  yürüyüş  i çi n yu muşak bir  ze mi n 

sunar.  Işı ğı  yansıt maz fakat  ısı yı  e mdi ği  i çi n sıcak bir  mal ze me ol uşu dezavant ajları 

arası ndadır [6, s. 151].  

 

 

Şekil  4. 38.  Çakıl  ve kesme  t aş  mal ze meyl e ol uştur ul muş  farklı  bir  t asarım ör neği  [ 47, 

s. 87] 

 

Şekil 4. 39. Çi m üzeri ne serbest döşenmi ş bet on blokl arı n ahşap ve t uğlayl a ilişkisi 

(Fot o: Başer, 1999,İstanbul) 
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4. 4. 1. 2. Donatı El e manl arı  

İnsanl ar,  günl ük yaşa mda ka muya ait  al anl ara yerleştiril mi ş  kent  mobil yaları yl a ( ot ur ma 

gr upl arı,  pergol alar,  aydınlat ma el e manl arı,  pl astik obj eler...)  i ç i çe bul un makt adırlar. 

İnsanl arı n çevresi nde bulunan bu el e manl ar,  onlara gerekli  ol an kol aylı k ve  psi kol oji k 

rahatlı ğı sağl a mak a macıyl a ol uşt urul makt adır[30,  s. 138].  

Donatı  el e manl arı  kentsel  yaşa mı  daha zevkli  ve anl a mlı  kıl maya,  kentsel  konf or  ve 

kentsel  est eti k yarat maya ol anak verirler.  Bunu sağl ayabil mek i çi n,  kent  mobil yal arı nı n 

tasarı m ve  konuşl andırılması nda aranan en öne mli  özelli k uyu m ol malı dır.  Ayrı ca kent 

mobil yal arı  mevcut  düşünül en i şlevl ere uygun olmak özelli kleri ni n yanı nda,  i çi nde yer 

al acağı çevreni n karakt erleri ni de yansıt malı dır [31, s. 29].  

Kent mobil yal arı nı işlevleri ne göre şu şekil de sı nıflandırabiliriz.  

1. Ze mi n kapl a mal arı ( Bet on, taş, ahşap, asfalt, tuğl a, v. b.) 

2. Ot ur ma biri ml eri ( Bankl ar, sandal yel er, grup ot ur ma ele manl arı) 

3. Aydı nl at ma el e manl arı ( Yol aydı nl atıcıları, alan aydı nl atıcıları) 

4. İşaret ve bil gi levhal arı ( Yönl endiriciler, yer belirleyi ciler, bilgi iletişi m panol arı) 

5. Sı nırlandırıcılar ( Caydırıcılar, sı nırlayı cılar, yaya bari yerleri, trafi k bari yerleri) 

6. Su öğesi (Süs havuzl arı, çeş mel er, tul umbal ar, kanallar, yangı n musl uğu)  

7. Üst ört ü öğel eri ( Durakl ar, göl geli kler, pergol alar) 

8. Satış biri ml eri ( Ki osklar, sergi pavyonl arı, büfeler) 

9. Sanatsal objel er ( Heykeller) 

10. Di ğer  öğel er  ( Bayrak direkl eri,  çöp kut ul arı,  post a kut ul arı,  umumi  t uval etler, 

çi çekli kl er, bilet  ot omatları, bisi klet  park yerleri, saatler,  parkmetreler,  bitkisel  öğel er) 

[31, s. 30] 
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Yaya al anl arı nda ve kamuya açı k parkl arda kul lanı cı  gereksi nmel eri ni  incel eyebil mek 

içi n önceli kle bir  kullanı cı nı n öne mli  ve öncelikli  bekl enti,  a maç,  aktivitel eri ni n ne 

ol duğu ve bunl arı  karşılayacak ol an kentsel  mobil ya ve unsurları  gözden geçir mek 

gerekir  [33,  s. 153].  Bu ihtiyaçl ar  ve akti viteler  ile bunl ara denk düşen unsur  ve kent 

mobil yal arı nı aşağı daki gibi sıralayabiliriz: 

Tabl o 4. 1. İnsan akti viteleri ve donatı ele manl arı ilişkisi [33, s. 155, 156]  

Bekl enti / Amaç/ Akti vitel er Donatı / Ol anakl ar 

Yür ümek, ulaş mak Uygun yaya alanl arı 

Di nl enmek, ot ur mak Bank, ot ur ma yer veya ele manl arı 

Çevreyi seyret mek Havuz, heykel, bi na, çiçekli k, ağaç v. s. 

Rekreasyon, sosyal ve kültürel eyl e ml er Göst eri alanl arı, anfi, süs havuzl arı 

Bi l gi ve enfor masyon alma k İşaret  l evhası,tabel a,  pano, yönl endir me 

okl arı 

Peri yodi k t e mel  gereksi ni ml eri n 

karşılanması  

Çeş me, büfe, satış biri ml eri, 

Çöp ve atıklardan kurt ulmak Çöp kut ul arı 

Doğal  ve yapay çevresel  et kilerden 

kor unmak (ses, gürült ü,t oz, rüzgar...) 

Göl geli k, pergol a, ka meriye v. s. 

 

I. Aydı nl at ma El e manl arı  

Par k,  bahçe ve yeşil  al anl arı  aydı nl atıl ması,  bu al anl arı  gecel eri  de kullanılabilir  hal e 

getirirken i şlevsel  anl amda  güvenli k sorununu çözer  ve aynı  za manda est eti k ol arak 

ilgi nç gör ünt ül eri n ortaya çı kması nı  sağl ar.  Bu nedenl e park ve bahçelerde,  ağaçlı k ve 
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yeşil  al anl arı n,  havuz su ve  göl et  çevrel eri ni n, yaya al anl arı nı n aydı nlatıl ması  öne m 

taşır.  

Ağaçlı k yeşil  al anl arı n aydı nl atıl ması nda,  parkt aki  t üm ağaçl arı n aydı nl atıl ması 

gerekmez,  bunl ardan il ginç özelli kleri  ol anl ar  seçili p aydı nl atılabilir(Şeki l  4. 40).  Çi m 

al anl ar  aydı nl atılırken aydı nl at ma el e manl arı  göz ka maş ması na yol  aç mayacak bir 

bi çi mde sadece çi m al an üzeri ne ı şı k vuracak şekil de yerleştiril meli dir.  Su el e manl arı 

aydı nl atılırken farklı  prensi pl er  i zlenir,  su el e manı nı n özelli ği ne göre;  örneği n havuzl ar 

su yüzeyi ni n altı ndan,  yapay göl etler  su kı yısından ol mak üzere değişi k şekillerde 

aydı nl at ma ol anakl arı  söz konusudur  ( Şekil  4. 41). Ra mpa,  mer di ven,  yür üme  yolları  gi bi 

sirkülasyon al anl arı nı n aydı nl atıl ması nda ze mi ne yakı n veya duvar  üzeri ne yerl eştiril mi ş 

aydı nl at ma el e manl arı terci h edil meli dir. [36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 40 Ağaçl arı n aydınl atıl ması  

 

 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 41. Bir su ele manını n aydı nl atıl ması  

Aydı nlat ma el e manl arı  genel  ol arak yüksek aydı nl at ma el e manl arı,  al çak aydı nl at ma 

el e manl arı,  su i çi  ve su kenarı  aydı nl at mal arı,  spotlar  ve duvar  aplikleri  ol arak 

gr upl andırılabilirler.  Fakat  peyzaj da kullanılan,  çeşitli  fir mal arı n üretti ği  far klı  mal ze me 

ve bi çi ml erden ol uşan pek çok aydı nl at ma çeşi di vardır (Şekil 4. 42 ve 4. 43.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 42. Kl asi k ve modern alçak aydı nl at ma ele manl arı 



 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Şekil 4. 43. Kl asi k ve modern yüksek aydı nl at ma tipleri 

Aydı nlat ma el e manl arı  biçi m,  det ay,  mal ze me gi bi  özelli kleri  bakı mı ndan kullanıl dı kl arı 

çevreni n mi mari,  sanatsal  ve est eti k niteli kleri ni  yansıtacak şekil de t asarlan malı dır.  Bu 

el e manl ar  i şlevl eri ni n yanı  sıra gündüzl eri  de pl astik obj e niteli ği  t aşı maktadırlar.  Sonuç 

ol arak aydı nl at ma el e manl arı nı n kullanı mı nda t emel  a maç i şlevselli k ve çevreyl e uyu m 

ol malı dır. [36] 

II. Ot ur ma El e manl arı  

Konf orl u ve sağlı k şartları na uygun bir  ot ur manın sağl anması  i çi n,  ot urma  el e manl arı 

bazı  niteli kl ere sahi p ol malı dır.  Burada önceli kle otur ma  biri mi ni n boyutları ve  kullanı cı 



 78 

arası ndaki  uyu m öne ml idir,  bu yüzden ot ur ma biri mi  i nsan ergonomi si ne uygun 

tasarlanmalı dır [36, s. 49].  

Bunun yanı nda ot ur ma  el e manl arı,  t asarı m süreci  i çi nde çeşitli  yan eyl eml erle birli kt e 

düşünül meli,  aydı nl atma,  çi çekli k,  çöp kut usu gi bi  el e manl arla birli kt e 

konu ml andırıl malı dır(Şekil  4. 44).  Güneş,  yağ mur,  rüzgar,  gür ült ü gi bi  çeşitli  doğal  ve 

yapay fakt örler  göz önüne alı ndı ğı nda bu el e manları n kullanı cılar  i çi n bu fakt örlere karşı 

kor unaklı olabilecekl eri yerlerde konu ml andırıl mal arı gerekmekt edir [36].  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 44. Ko mbi ne bir ot ur ma el e manı ( Fot o:İston kat al oğu, 2000)  

Ot ur ma el e manl arı nda kullanılan mal ze mel er,  bet on,  çeli k,  ahşap,  fi bergl as  ve p. v. c. 

ol makl a beraber  bu mal ze mel er  dı ş  et kenl ere dayanı klı  ol malı dır.  Ot ur ma el e manı nı n, 

çabuk kur uyan,  su e mmeyen sı cak bir  mal ze meden yapıl ması  öne mli dir.  Günü müzde 

ahşap,  pl asti k,  dökü m ve pvc kaplı  deli kli  met al  mal ze mel erden üretil mi ş  ot ur ma 

biri ml eri ni n kullanı mı yaygı nl aş makt adır (Şekil 4.44) [36, s. 55].  

Ot ur ma biri ml eri  i şlevsel  ol arak kullanıl dı kl arı  gibi  bazen de farklı  t asarıml ar  şekli nde 

üretilerek görsel  a maçlı  ol arak da kullanıl makt adır.  Tasarı m açısı ndan bu el e manl arı n 

di ğer donatı ele manl arı yla ve kullanıl dı kl arı çevreyl e uyuml u ol mal arı gerek mekt edir.  
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III. Bil gi Ġletişi m ve Ġşaret Panol arı  

İnsan çevreden gel en uyarılar,  duyu or ganl arı  yol uyl a belli  sı nırlarda al gıla makt a, 

düşünce ve davranışları nı  da bu doğr ult uda fi zi ksel  ve sosyal  çevreye yansıt makt adır. 

Yönl endirici,  yer  belirleyi ci,  bil gi  verici  ve sı nırlayı cı  işlevl eri  yeri ne getiren i şaret 

levhal arı  kentsel  mekanlar da nesneleri  ve mekanları  doğr u bir  şekil de kullanabil me mi z 

açısı ndan öne mli dir. 

Bu el e manl arı n yerleştiril mesi nde maksi mu m görül ebilirlik ve açı klı k t üm düzen i çi nde 

başt a gel meli dir.  Bil gi  iletişi m panol arı nı n yüksekli kl eri  birbiri yle ve i nsan öl çül eri yl e 

uyu ml u ol malı dır.  Bil gi  ve i şaret  panol arı,  anl atım sadeli ği  kullanı m ve  yapı m kol aylı ğı, 

a macı na uygunl uk,  öl çülerde st andartlı k,  çevreye uyu m ve birbirleri yle uyu m gi bi 

özelli klere sahi p ol mal ıdır.  Aral arı nda uyu m ol mayan i şaret  panoları  göze hoş 

gör ünmeyen yı ğı nl ar  oluşt urarak görsel  kar maşaya yol  açabilir.  Panolarda yer  al an 

bil giler  açı k ve net  olmalı dır.  Bu bakı mdan kullanılan öl çü ve grafik stilleri  çok 

öne mli dir.  Bir  panonu okunabilirliği  kullanılan r enkl ere,  yazı  karakt erine,  yazı nı n 

boyut una bağlı dır.  Koyu f on rengi  üzeri nde açı k renkli  yazl ar daha kol ay 

okunabil mekt edir [36]. 

I V. Çöp Kut ul arı  

Çöp kut ul arı  i nsanl arı n biri ktirdi ği  çöpl eri  biri ktirerek,  gerekli  araçl a nakli  yapılana 

kadar  kor ur.  Çöp kut ul arı  kol ay fark edilebilecek,  erişilebilecek ve en çok gereksi ni m 

duyul acak yerlere konul malı dır  [36]. Çöp kut uları nı n rahatsız edi ci  görsel  gör ünt ü 

yarat ma ması içi n sayı ve kapasiteleri ni n hesapl anması öne mli dir.  

Çöp  kut ul arı  çeşitli  ti pte ve farklı  mal ze mel er  kullanılarak t asarlanabilirler,.  Kull anı m 

şekli ne göre kapaklı  ve kapaksı z ol anl arı  vardır. Ayrı ca bu el e manl arda met al,  ahşap, 

fi bergl as  ve dök me  beton gi bi  mal ze mel er  kul lanıl makt adır  ( Şekil  4. 45).  Burada da 

kullanılan mal ze meni n niteli ği  ve kullanıl dığı  çevreyl e ilişkisi  öne mli dir.  Çöp 

kut uları nı n rengi ve biçimi  kol ay al gılanabilir niteli kte ol malı dır.  
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Şekil  4. 45.  İst onun t asarladı ğı  İstanbul’da kul lanılan bet on çöp kut usu(  Fot o:İst on 

kat al oğu, 2000)  

V.  Bit ki Kapl arı  

Bu el e manl arı n yerleştiril mesi nde özelli kle bit kilerin sı caklı k,  ı şı k,  güneş  gibi  i hti yaçl arı 

göz önünde bul undur ulmalı,  zararlı  du manl ardan,  aşırı  t oz ve r üzgardan en az 

et kilenecek bi çi mde konu ml andırıl malı dır.[36]  

Bit ki  kapl arı,  görsel  öğel er  ol arak kullanıl makl a beraber  mekan sı nırlama,  farklı 

mekanl arı  birbiri nden ayır ma  ya da yaya mekanl arı yl a il e araç yollarını  birbiri nden 

ayır ma gi bi işlevl er içi n de kullanılabil mekt edirler[35].  

Bu el e manl ar  çeşitli  büyükl ükl erde,  sabit  veya hareketli  ol abilirler.  Bit ki  kapl arı  i çi nde 

mevsi mli k çi çekl er,  çalılar,  ağaçcı kl ar  ve ağaçl ar  yetiştirilebilir.  Bit ki  kabı nı n boyut u 

içi nde yetiştirilecek bit kiye göre değiş mekt edir.  Harris,  bit ki  kapl arı nda deri nli ği n yer 

ört ücül er  i çi n mi ni mu m 15- 30 c m.,  orta büyükl ükteki  çalılar  i çi n 50- 100 cm. ,  büyük çalı 

ve ağaçcı kl ar içi n 100- 150 c m. ol ması nı önerir[36]. 

Bit ki  kapl arı  çok farklı  mal ze mel erden yapılabilmekt edir.  Bet on,  ahşap,  met al,  asbest, 

pi ş mi ş  t oprak ve fi bergl as  en çok kullanılan mal ze mel erdir.  Bu mal ze mel er  i çi nde bet on 

he m çok dayanı klı  ol ması  he m de kentsel  mekanlarda kullanılan mal ze mel erl e i yi  uyu m 

göst er mesi açısı ndan en çok terci h edileni dir [36,s. 65].  
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VI. Üst Ört ü Öğel eri   

Üst  ört ü öğel eri  yaya al anl arı nda,  parkl arda ve pikni k al anl arı ndaki  di nl enme  al anl arı nda 

kullanı cıları  güneşi n ve rüzgarı n rahatsız edi ci  etkileri nden kor umak,  gölge ve  göl ge 

deseni ol uşt ur mak a macıyl a kullanılan ele manl ardır (Şekil 4. 46) [37, s. 66].  

Üst  ört ü öğel eri  ol arak per gol al ar,  t ent eler,  şemsi yel er  kullanılabil di ği gi bi  bit kisel 

el manl ar  da kullanılabilir.  Pergol aları n genelli kle ahşap,  met al  ve bet onarme  ör nekl eri ne 

rastlanırken, şe msi yel erin ve tent eleri n de kumaş ve pl astik olanları mevcuttur[36].  

Per gol al ar,  di kmel er  ve bunl ar  üzeri ne belirli aralı klarla yerleştirilen mert ekl erden 

ol uş makt adır.  Pergol alar bir  mekanda serbest  olarak kullanılabilirler  ya da bir  duvara 

mont e edilerek t asarlanabilirler.  Pergol al arda mert ekler  arası ndaki boşl ukl ardan 

gökyüzünün gör ül ebil mesi  ve ı şı ğı n yansı yarak çeşitli  göl ge desenl eri  ol uşt ur ması 

esteti k açı dan öne mli  ayrı ntılardır.  Ayrı ca bu el e manl arla birli kte sarılıcı  ve çi çekli 

bit kiler kullanıl dı ğı nda görsel olarak ol dukça et kili odakl ar ol uşt urul abil mekt edir[39].  

Per gol al arı n yanı  sıra üst ü ve yanl arı  kapalı  el e manl ar  ol arak gazebol ar  da 

kullanıl makt adır.  Gazebolar  Japon mi marisi  kökenli  ol up Japon bahçesi  niteliği nde,  kaya 

ve bodur  bit kilerle düzenl enmi ş  mekanl arda değişik çatı  renkl eri  ve mi mari  yapıl arı yl a 

hoş görünt ül er ol uşt urabil mekt edirler[39].  

Üst  ört ü el e manl arı nda seri  üreti m pek t erci h edilmez.  Yeri nde ve çok farklı  mal ze mel er 

kullanılarak,  her  mekanın kendi  karakt eristi k özelli ği ni  yansıtan farklı  yapı da üst  ört ü 

öğel eri daha çok terci h edilir [37, s. 68].  

   

Şekil 4. 46. Üst ü ve yanl arı 

kapalı bir pergol a  (Fot o: 
Başer, 2000, İstanbul) 
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VII. Çocuk Oyun El e manl arı  

Oyun el e manl arı,  çocukları  oyun al anı na çeken,  onl arı  eğiten,  geliştiren,  eğl endiren ve 

hoşça vakit  geçir mel eri ni  sağl ayan el e manl ardır. Çok çeşitli  mal ze mel erden üretil mi ş 

farklı tip ve şekillerde çocuk oyun ele manl arı vardır.[37, s. 99].  

Oyun el e manl arı  e mni yetli  ve  çok yönl ü ol malıdırlar.  Çocukl arı n zi hi nsel,  fi zi ksel  ve 

sosyal  geliş mel eri ne yardı mcı  ol acak niteli kte olmalı  ve rast gel e seçil memeli dirler  [37]. 

Oyun el e manl arı  t asarımı nda t asarlanan ür ün,  gerçek hayattaki  hayal  gücünden 

yararlanarak ort aya çı kan fant ezilerdir.  Oyun ele manl arı  bazen çok basit  for ml arda 

çocukl arı n kol ayca al gılayabileceği  t ürden ol abileceği  gi bi,  bazen de  bir eşyanı n t üm 

özelli kleri ni içeren kar maşı k for ml arda ol abilir (Şekil 4. 47) [40, s. 311].  

Oyun el e manı  çocuğun kol ayca al gılayabileceği,  çocuğa zarar  ver meyecek,  hayal 

gücünü geliştirecek özelli klere sahi p ol malı dır.  Renkl eri n ve f or ml arın di kkatlice 

kullanı mı  çocuğun renk kavra mı nı n gelişi mi,  oyun moti vasyonu ve eği ti mi  açı sı ndan 

öne mli dir.  En heyecan verici  ol an oyun el e manı  basit  ve kol ay anl aşılabilen ol anı dır  [ 40, 

s. 311]. 

Bi r oyun ele manı ndan bekl enen özelli kler ise aşağıdaki gi bi sıralanabilir: 

 Çocuğa özgürl üğü tattırmalı  

 Oyun çeşitliliği ne sahi p ol malı 

 Sosyal et kileşi me el verişli ol malı 

 Güvenilir ol malı 

 Koş mak, dönmek, zı pl amak gi bi hareket çeşitliliği getir meli  

 Çevreyi ve çevre fakt örlerini al gıla maya yardı m etmeli  

 Yaratıcılı ğa olanak tanı malı 

 Uygun yaş grubuna seslen meli  

 Mal ze me ol arak çevre dost u, zehirsiz mal ze mel er terci h edil meli dir [40, s. 311].  
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Şekil 4. 47. Al man Ei be fir ması nı n üretti ği değişi k oyun el e manl arı (40, s. 282)  

VIII. Heykeller ve Pl astik Objel er 

Heykeller  i nsan düşüncesi ni n üç boyutl u f or mudur.  İyi  bir  heykel,  konu,  f or m,  ve  t ekni k 

birli ği nden ol uşur.  Bu üçü birbirinden ayrıla maz ve  birbiriyl e uyu m i çi nde ol malı dır. 

Heykeller  ve pl asti k objel erde kütle- mekan,  ı şı k-göl ge,  renk,  yönl endir me,  oran,  öl çek, 

denge gi bi  t asarı m özellikl eri  birbiriyl e sürekli  iletişi m i çi ndedir.  Pl asti k obj el erde doku 
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çeşitlilikleri  obj eni n yüzeyi ni  görsel  açı dan zenginleştirir,  riti m duygusu ise i zl eyi ci ni n 

obj eni n etrafı nda dön mesiyle sağlanır [6, s. 119].  

Heykellerde kullanılabilecek mal ze me  ti pl eri nde ol dukça fazl a seçenek vardır,  met al, 

ahşap,  br onz,  t aş,  granit gi bi  mal ze mel eri n her  biri ni n yarat acağı  görsel et ki  de farklı 

ol acaktır (Şekil 4. 49 ve 4. 50) 

Heykel  t asarı mı nda obj eni n yerleşeceği  mekan,  yönü ve  nasıl  yerleşeceği  öne mli dir.  Işı k 

ve göl ge et kisi ne göre heykel  i nsanl ar  t arafından ayakt a ve ot urarak rahat ça 

seyredilebil meli,  obj eni n önünde dur duğu f on i yi düşünül meli dir.  Farklı  arka pl anl arda 

heykeli n yarat acağı et ki de farklı olacaktır (Şekil 4. 48)[37].  

            

            

          

Şekil 4. 48. Farklı fonlar önünde pl astik objeni n yaratacağı et ki de farklı olmakt adır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 49.  Hollanda’dan i ki plasti k obje örneği (Fot o Başer, 2002)  
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Şekil 4. 50. Barcel ona’dan bir plasti k obje ör neği  
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4. 4. 1. 3. Su El e manl arı  

Kült ür  sevi yel eri,  gel enekl eri  ve yaşa m st andartları  ne ol ursa ol sun suya duyul an il gi, 

bi çi msel farklılıklar göster mekl e birli kte t üm i nsanl arı n ortak yanl arı ndan biri dir[41].  

Peyzaj da suyun kullanı mını n pek çok nedeni  vardır.  Su öğel eri  t asarı ml ara esteti k açı dan 

ol uml u kat kılarda bul unur ken,  rekreasyon a macı  il e veya yaya sirkül asyonunu 

yönl endirerek,  e mni yet  veya güvenli k sağl a mak a macı  il e de kullanıl makt adır.  Su,  bir 

odak nokt ası  ol uşt urabileceği  gi bi,  mekan i çi nde deva mlılı k duygusu ol uşt uran bir 

el e mandır[45].  

Büt ün bunl arı n yanı nda suyun kullanı mı,  t asarı ma est eti k yönden görsel,  i şitsel, 

psi kol oji k,  t e massal,  serinl etici  bir  et ki de bul unurken f onksi yonel  ol arak da rekreasyon 

ve sirkül asyon kontrol üne kat kı da da bul unmakt adır [36, s. 37].  

Peyzaj  mi marlı ğı nda suyun kullanı mı nda i ki   farklı  yönt e mi n ol duğunu söyl eyebiliriz. 

Bunl ardan biri ncisi  durgun su,  i ki ncisi  i se hareketli  sudur.  Suyun dur gun ol arak 

kullanı mı nda i nsanl ar  üzeri ndeki  et ki  saki n,  di nlendirici  ve huzur  verici yken,  hareketli 

su kullanı mı  heyecanlı, neşeli  ve canlı  bir  et ki uyandırır  [42,  s. 55].  Günü müzde su 

el e manl arı havuzl ar, fıskiyel er, kaskatlar, göl etler ve çeş mel er şekli nde kullanıl makt adır.  

Havuzl ar:  Tasarı m yönünden bir  havuzun başarısı  for muna,  boyut una ve  yansıt ma 

özelli ği ne bağlı dır  ( Şekil 4. 51).  Havuzl ar  geo met rik ve i nfor mel  ol abilirler.  Geo metri k 

şekilli  for mel  havuzl ar  sert  hatlara sahi ptirler  ve şekli  yu muşat mak i çin bit kilerden 

faydalanılır.  Fo mel  özellikli  t asarı ml arda kullanıl dı kl arı nda i yi  bi r  etki  yaratırlar. 

Bunl arı n etrafı,  döşe meyle sı nırlandırıl malı,  bit kilerle gerekli  düzenl e mel er  yapıl malı dır 

(Şekil 4. 52)[36, s. 40].  

İnfor mel  havuzl ar  i çi n geniş  mekanl ar  gerekli dir.  Bu havuzl arda çok çeşitli  şekiller 

mevcutt ur,  öne mli  ol an bi çi mi n akı cı  ve rit mi k ol ması dır.  Bit kilendir meni n kalitesi  bu 

tip havuzl arı n yaratacağı et ki açısı ndan çok öne ml idir (Şekil 4. 53) [42, 55].  
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Şekil 4. 51. Geo metri k bir havuz perspektifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil. 4. 52. Geo metri k bir havuzun kesit ve görünüşü [28, s. 89]  
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Şekil 4. 53. İnfor mel bir havuzun kesit ve görünüşü [28, s. 88]  

Göl  ve Göl etler:  Doğal  ya da kı s men doğal  gör ünt ü el de et mek i çi n t asarlandı kl arı ndan 

havuzl ara nazaran çok daha büyük su yüzeyl eridir  ( Şekil  4. 54).  Göl etler  t abi  ve suni 

ol arak el de edil ebilirler  ve park sahası nı n büyüklüğüne bağlı  ol arak çeşitli  boyutl arda 

ol abilirler.  Göl etleri n alçakt a t esis edil mel eri,  mü mkünse geniş  ol maları  ve ort a ma 

uygun su i çi  ve su kenarı  bit kileri yle dekore edil mel eri  şarttır.  Göl etle genelli kl e 

toprağı n çukurl aştırıl ması  ve bu çukur un pl astik,  bet on v. b.  gi bi  mal ze mel erl e 

kapl anması  sonucu el de edilirler.  Est eti k açı dan bu dur gun su el e manl arını n peri yodi k 

ol arak bakı ml arı nı n yapıl ması  ve suyun t e mi zl en mesi  de öne m t aşı yan bir  ayrı ntı dır 

[46, s. 101]. 
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Şekil 4. 54. Japonya’dan bir gölet örneği[48]  

Kas katl ar ve Çağl ayanlar:  Aşağı  i nen suyun çarpı cı  et kisi ni  il etirler.  Suyun düşük 

kotlar  boyunca herhangi  bir  nesne üzeri nden çeşitli  yüzeyl ere ve f orml ara doğr u 

hareketi yle ortaya çı karlar  [ 37, s. 111].  Kaskatların t asarlanması nda öne mli  ol an suyun 

düşeceği  yüksekli ği n belirlenmesi dir,  su ne kadar  yüksekt en düşerse yarat acağı  et ki  de o 

kadar  çarpı cı  ol ur.  Fakat  küçük öl çekli  bahçelerde daha ufak öl çekli  kaskatlar 

kullanıl malı dır.  Bu el e manl arda su,  doğal  kayal ar üzeri nden akabileceği  gibi  daha yapay 

mal ze mel erle ol uşt urulmuş  birtakı m duvarların üzeri nden de akabilir  ( Şekil  4. 55). 

Burada öne mli olan tasarı mcı nı n yarat mak istedi ği et ki dir [42, s. 102].  

Fı ski yel er:  Su göst erileri nde i nsanl arı  en çok et kileyen el e manl ardan bi risi  de 

fıski yel erdir.  Pek çok farklı  niteli kte üretil mi ş  fıski yel erle değişi k su gösterileri  yap mak 

mü mkündür.  Bu el e manl ar  gecel eri  ı şı k oyunları yla birleştirildi ği nde ort aya farklı 

gör ünt ül er  çı kmakt adır.  Fı ski yel er  dur gun su el emanl arı na canlılık ve hareket  kat arak 

sıcak yaz günl eri nde i nsanl arı n neşel enmesi ni ve seri nl e mesi ni de sağlarlar [42, s. 104].  
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Şekil 4. 55. Çeşitli kaskat ve şel ale tasarı ml arı ndan kesitler [25, s. 60, 61]  

                      

Şekil 4. 56. Farklı tipte fıski ye çeşitleri[42, s. 106] 

Çeş mel er : Yaya yollarını n uygun yerl eri nde,  parkl arı n di nl enme köşel erinde,  spor  ve 

çocuk al anl arı nı n yakı nları nda bul unması  gereken el e manl ardır.  Bunl ar  yeri ne göre t aş, 

mer mer,  bet on,  dök me  de mir  ve pasl anmaz çeli k gi bi  mal ze mel erden farkl ı  for ml arda 

yapılabil mekt edir  [ 36, s. 44]. Çeş mel er  doğal  ol arak t aş  ve kayal ar  arası nda bul unabil di ği 

gi bi, yapay ol arak küçük havuz, tekne veya çanak şekli nde de ol abilirler (Şekil 4. 57)  
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Şekil 4. 57 Çeş mel er içi n farklı tasarı m olanakl arı mü mkündür [25,  s. 60]. 

Büt ün bunl arı n yanı  sıra su bahçeleri  mevsi msel  koşullara göre çok farklı  manzara 

ol anakl arı sunmal arı açısından da esteti k pot ansi yel e sahi ptir (Şekil 4. 58 ) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 58 Bir su bahçesini n dört mevsi me göre farklı görünt ül eri [42]  
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4. 4. 1. 4. Kayal ar 

Sert  peyzajı n bir  di ğer  ele manı  ol an kayal arı n,  peyzaj  t asarı mı nda se mbolik,  işl evsel  ve 

esteti k açı dan öne mi  açıktır.  Kayal ar  se mboli k anl a mda bi ze t oprağı n asıl  mat eryali ni 

anı msatırlar,  i şlevel  anl a mda kayal arı  döşeme  ve  kapl a ma mal ze mesi  ol arak 

kullanabiliriz,  esteti k anlamda i se kayal ar  pl astik obj e ol ma  pot ansi yelleri yl e peyzaj 

tasarı mı nda öne mli rol oynarlar [17, s. 85].  

Peyzaj da kullanılacak kaya el e manl arı nı n seçi minde öne mli  ol an her  mekanı n kendi 

yöresel  karakteri ni  yansıtan doğal  kayal arı n terci h edil mesi dir.  Kaya bahçel eri ni n 

tasarlanması nda ı şı k gölge ilişkileri  ve bunl arı  ta ma ml ayacak ol na bit kisel  el manl arı n 

seçi mi  de öne mli dir.  Kayal arı n peyzaj da bi çi msel  ol arak kullanıl ması nda pek çok 

alternatif  mü mkündür. Bunl ar  t ek başl arına  birbirleri nden bağı msı z ol arak 

tasarlanabil di ği  gi bi,  gruplar  hali nde de kul lanılabilirler.  Burada öne mli  ol an 

tasarı mcı nı n yarat mak istedi ği et ki dir (Şekil 4. 59)[42, s. 5].  

Japon bahçe sanatı na bakıl dı ğı nda kayal arı n se mboli k ve bi çi msel  anl a mda kullanıl dı ğı 

çalış mal ara rastla mak mümkündür (Şekil 4. 60)  

 

 

Şekil 4. 59 Kayal arla ol uşturul abilecek tasarı m alternatifleri [42, s. 5] 
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Fot oğrafta gör ül düğü gibi  çakıl  al anl arı n ort ası na ot urt ul muş  birbiri nden bağı msı z 

kayal arı n herbiri ni n est etik pot ansi yeli  ortadadır.  Se mboli k ol arak i se çakıl ze mi n evreni, 

kayal ar ise yaşadı ğı mı z dünyayı ve kişileri se mbol ize et mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Şekil 4. 61. Kayal arla düşey hareket      

            kazandırıl mı ş bir su aynası [48] 

 

Şekil 4. 60. Japon bahçe sanatı nda  

kayal arı n kullanı mı [48].  

 

Kayal arı n peyzaj da pl astik obj el er  ol arak kullanımı nda kontrast,  renk,  denge,  t ekst ür, 

uyu m gi bi  niteli kl eri n ortaya kon ması  gerekmekt edir. Kayanı n düşey ya  da  yat ay 

pozisyonu,  öl çeği,  for mu,  t üm bunl ar  ko mpozisyonun büt ünselli ği  açısından önceden 

düşünül meli dir.  Son derece doğal  bir  el e man ol an kayanı n bu doğal  özelli ği ni n 

bozul madan yapay çevreye uyarlanması gerekmekt edir  (Şekil 4. 61) [17, s. 87].  
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4. 4. 2. Yumuşak Peyzaj El e manl arı  

Bu el e manl ar  peyzajı n asıl  doğal  yapısı nı  oluşt uran el e manl ardır.  Bunl arı n varlı ğı 

tasarı mı n et kisi ni güçl endirir ve i nsanl arı doğaya yakı nl aştırır. 

 

4. 4. 2. 1. Arazi Pl asti ği 

Peyzaj  mi marisi,  i nsan kullanı mı  ve zevki  i çi n yaratılan dı ş  çevre al anl arı nın yaratıl ması 

ve i şletil mesi ni  a maçl ayan nokt aları  yakal a mak i çi n birçok değişi k fizi ksel  t asarı m 

el e manl arı nı  kullanır.  Bu el e manl ar  i çi nde arazi pl asti ği  ya da yer  şekli bili nen ve  en 

öne mli  el e mandır.  Arazi  pl asti ği  her  t ürl ü dı ş  çevre akti vitesi  i çi n t e mel  olmakl a beraber, 

dı ş çevre düzeni içi nde he m artisti k he m de gerekli bir ele mandır. [27, s. 1] 

Ar azi  şekli  t opografya ile eşanl a mlı dır  ve dünya yüzeyi ni n üç boyutl u dı ş şekli ni  ifade 

eder.  Kaba ifade il e,  yer  şekli  t oprağı n yayıl mı ş  hali dir.  Böl gesel  anl amda,  yer  şekli, 

değişi k ti pteki  vadi,  dağ,  t epe,  çayır  vs.  ifade eder.  Bu ti p yer  şekilleri  makr o yer 

şekilleri  ol arak adl andırılırlar.  Küçük anl a mda i se yer  şekilleri,  yükselti,  giri nti,  çı kı ntı, 

bayır,  kade meli  böl gel er,  ra mpa,  basa mak gi bi  sevi ye farklılıkları nı  si mgel er  ve  buna 

“ mi kro yer  şekilleri” denilebilir.  En dar  anl a mda “ mi ni  arazi  şekilleri” ku m,  giri nti, 

çı kı ntıları nı,  yürünül en döşe me  t aş  ve kayal ardaki dokusal  farklılıklar  anl amı nı  t aşır.  Her 

dur umda yer şekilleri, dış çevreni n alansal ele manıdır.   

Peyzaj  mi marisi nde çok öne mli  bir  anl a mı  ol an yer  şekilleri,  dış  çevreyle il gili  birçok 

değişi k el e manl a direkt bağl antısı  nedeni yl e topoğrafi k dur uml ar,  başka ögel erl e 

ilişkileri,  bir  böl geni n est eti k karakt eri,  al an t anı mı  ve al gılanması,  manzaral ar 

yetiştir mel er,  yükseltiler, mi kr o i kli ml er,  t oprak kullanı mı  ve belli  bir  mekanda i şl evl eri n 

or gani zasyonuna et ki ederler. 

Di ğer  t üm el e manl arı n birleşti ği  nokt a ol duğu i çi n,  yer  şekilleri dı ş  çevreni n 

birleştirenl eri nden biri dir.  Yer  şekilleri  el e man ol arak,  peyzaj  al anl arı  ve  di ğer  t üm 

el e manl arı  bir  araya getiren ve su sevi yesi ne ya da uf uğa kadar  uzanan bir  bağ ol arak 

kabul  edilebilir.  Bir  mekanı n i ncel enmesi  söz konusu ol duğunda il k önce topoğrafyası nı 
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incel e mek gerekir.  Yer  şekilleri,  t asarı mcı ya değişi k kullanı ml arı n, mekanl arı n, 

el e manl arı n kullanı mı nı or gani ze et me ve yönl endir me i mkanı verir.[27, s.1- 3] 

4. 4. 2. 2. Bit kisel El e manl ar 

Odun, odun t ürleri,  t aş  ve met aller,  mi marl ar  t arafından nasıl  ki,  göl ge,  sı caklı k,  kor uma 

ve mekan yarat ma a macı yl a kullanılı yorsa bi tkiler  de aynı  şekil de mi mari  yapı 

el e manl arı nı n kullanılış işlevl eri ni yeri ne getirecek şekil de kullanılabilir. 

Tasarı mcı  i çi n a maç,  bitkileri  birer  mi mari  el e man ol arak görebil me ol malı dır.  Peyzaj 

mi marı,  bit kileri  yapı  el e manl arı  il e bir  büt ün ol uşt uracak yeşil  el emanl ar  ol arak 

değerlendir meli dir.  Bu yolla ol uşt urul an bir  t asarı m,  est eti k ve i şlev açısı ndan dai ma 

et kileyi ci olacaktır [49, s.1].  

Bit kiler  görsel  ol arak pozitif  el e man ve negatif  el e man ol mak üzere i ki  şekil de 

kavranabilir.  Bit ki  gör ülmek,  farkedil mek veya dikkat  çekmek i çi n kullanılan bir  el e man 

ise ve öne mli  ol an bit ki  veya onun kı sı ml arı  ise burada bit ki  pozitif  el e mandır.  Bi r 

manzarayı  çerçevele mek ya  da  f on veya dekor a macı yl a kullanılan bi tkiler  negatif 

el e man et kisi ne sahi ptirler [49, s. 9]. 

Est eti k ol arak i ki  boyutlu yüzeyden uzakl aştığımı z za man bit ki  üç boyutl u bir  ci si m 

ol ur. Di ğer  el e manl arı n çevre t asarı mı nda kullanıl ması na benzer  bir  şekil de bit kiler, 

tasarı m kavra ml arı  anl aşılarak kullanılacak,  düzenlenecek ve yararlanılacak bir  cisi mdir. 

Di ğer  cisi ml erden farkı i se bit ki,  değişen,  yaşayan,  büyüyen bir  öğedir. Üç boyutl u 

el e man ol arak bit kilere za man değişkeni  i çerisi nde haci m,  bi çi m,  di na mi k,  renk,  doku, 

doğal  yapı  ve görsel  kontrol ör  özelli kleri  i çi n mi mari  ve est eti k potansi yel  ol arak 

bakılabilir.  Yaşayan malze me ol an bit kiler  sürekli  ol arak mevsi mden mevsi me  bir 

değişi m içi ndedirler [49, s. 11].  

Çeşitli  bit kileri n değişik bi çi m,  renk,  doku,  öl çek ve yoğunl uk özelli kl eri ni n 

kullanıl ması yl a değişi k şekillerde t aban,  t avan veya duvar  düzl e ml eri  el de edilebilir. 

Bit kilerden yararlanılarak düz,  eğrisel  veya kırık şekilli  t aban veya t epe düzl e ml eri 

yaratılabilir. 
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 Burada öne mli  ol an t asarı mcı nı n neyi  ifade et mek i st edi ği dir.  Bu özelli kleri yl e bit kiler 

mekanda di ğer  mi mari  elemanl ar  gi bi  duvar,  t aban ve t avan düzl e mi  ol uşt ur makt adır. 

Dı ş  mekanı  bağl ayı cı,  tanı ml ayı cı  ve sı nırlayı cı özelli kleri ne karşı n bitkil er,  mekan 

tanı ml ayı cı  el e manl ar  olarak di ğer  mi mari  el e manl ardan daha az anl aşıl mış ve yet eri nce 

değerlendiril me mi ştir [49].  

 

4. 5. Peyzaj Mi marlı ğı nda Başlıca Tasarı m Kri terleri 

4. 5. 1. Bi çi m 

Günl ük yaşa mda eş  anl amda  kullanılan f or m sözcüğünün dı şı nda bi çi m,   nesneni n özel 

dur umunu göst eren şekil anl a mı ndayken,  for m bi çi ml e birli kte öl çüsel  bir dur u m i çeren 

ve zi hi nde ol uşup gözl e gör ül meyen bir  or gani zasyon anl ayışı dır. Bi çi m,  kitle,  mekan ve 

yüzey ol arak üç el e mandan ol uşur.  Birbiri yle yakın bağl antı  i çi nde bul unan bu el e manl ar 

Gest alt  il kel eri ne göre yakı nlı k,  çevrel enme,  örtme,  birleş me,  böl ünme,  derecel enme, 

deva mlılı k ve benzerli k gibi düzen kavra ml arı nı oluşt urur [6, s. 45].  

For m geliştir me süreci  iki  farklı  düşün me  yönt emi yl e el e alı nır.  Biri ncisi  mantı ğa ve 

geo metri k f or ml arı n kullanı mı na dayanır. Parçal ar,  bağl antılar  ve ilişkiler,  çeşitli 

geo metri k şekilleri n mat e mati ği nden gel en katı  düzen ve kuralları  i zler. Bu yakl aşı mı  

kullanmak, güçl ü, birleşik mekanl arla sonuçl anabilir [26, s. 14].  

Fakat  bazı  romanti kl ere göre,  geo metri k çi zgiler  sı kı cı,  boğucu,  ezici  ve çirki n 

gör ünmekt edir.  Onl arı n düşünce yönt e mi  i se doğal  f or ml ar  kullanarak t asarı mı  daha 

sezgisel  ve irrasyonel  bir yakl aşı ma doğr u çek mektir.  Bi çi ml er  acayi p,  garip,  havai  veya 

rastlantısal  gör ül ebilir,  fakat  kullanı cı nı n gözzevki ni  ve serüvenci  yanını  cezbet mesi 

mü mkündür [26, s. 14]. 

Bi rey bi çi ml erden gel en uyarıları  t ek bir  işaret değil  se mbol  siste ml er gr ubu ol arak 

al gılarken,  bi çi m karşısında i nsanı n göst erdi ği  t epkileri n niteli kl eri  de ilişki ni n ol uml u 

ya da  ol umsuzl uğunu belirle mekt edir.  Bi çi ml erin i nsanl ar  üzeri ndeki  etki si ne ilişki n 

yapılan araştır mal ar  sonucunda di kdört gen bi çi ml erin dengeli  ve di na mi k etki  yap ması na 
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karşı n dar  açılı  bi çi ml er  dengesi z ve rahatsız edi ci,  dairesel  bi çi ml eri n i se rahatlatıcı  ve 

di nl endirici et ki yarattı ğı gözl e ml enmi ştir [6, s. 45]. 

Her  i ki  f or mun da geçmi şt en gel en bir  strükt ürü vardır  ve t ek bir  strükt ürle biri ni n 

di ğeri nden ayrıl maya i htiyacı  yokt ur[26,  s. 14].  Bu i ki  f or ma  ilişki n en genel  gör üş; 

geo metri k çi zgileri n bükül mez,  katı  yani  “for mal” ol duğu,  serbest  kavislerinse güzeli n 

ve doğanı n çizgileri yani “i nfor mal ” ol duğudur [17, s. 66].  

4. 5. 1. 1. Geo metri k Form 

Basit  geo metri k şekilleri  kullanarak ve bunl arı  düzenli  bir  şekil de tekrar  ederek 

ol uşt urul an t asarı ml ar  güçl ü bir  büt ünl üğe sahi ptir.  Geo metri k f or mun başlangı ç nokt ası 

üç te mel geometri k şekile dayanır (Şekil 4. 62).  

 Kare 

 Üçgen  

 Daire   Şekil 4. 62. Te mel geometrik şekiller [26, s. 15]   

 

Her  t e mel  şekil  , alt  şekilleri  t üret ecektir;  kareden 90˚  li k di kdört gen,  üçgenden 45˚  / 90̊  

ve 30̊ / 60̊  açısal  şekiller,  daireden eli ps,  spiral  veya birbiri yle kesişendairesel  şekiller 

ol uşabilir.  

Di kdört gen bi çi ml er  yani  90̊  li k bi çi ml er  yapısal  mat eryalleri n çoğunda mevcut  ol up 

uygul anmal arı ol dukça kol aydır. Fi kir planı nı n temeli ni ol uşt uran  90̊  li k gri d çi zgiler 

fonksi yonel  di yagra mı n kol ayca or gani ze edilmesi ni  sağl arlar  Kavrama  en uygun 

şekiller  90̊  li k gri dl eri n rehberliği nde çi zilirler.  Aşağı daki  şekil de bu çi zgiler  yardı mı yl a 

yapıl mı ş basit bir tasarı m örneği görül mekt edir (Şekil 4. 63 )[26, s. 15, 16].  

  Aksi yal  si metri yl e bağlantıları  geliştir mesi  çok kol ay ol an 90̊  li k biçi ml er, 

for mal  bi çi ml eri n ifade edil mesi nde sı kça kullanılırlar.  Di kdört gensel  for ml ar  basit 
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yapı da ol mal arı na rağmen özelli kle i ki  boyutl u f or ml ar  üçüncü boyut a düşeyde 

uzandı kl arı nda çok il gi nç infor mal mekanl arla sonuçl anabilirler.  

Bu bi çi ml er, mer di venl er ve  duvarl ar  şekli nde yerden yüksel di kl eri nde,  ol uşan kot 

farklılıkları uza msal kaliteyi güçl endirir [26, s. 16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 63 Geo metri k biçi ml erle tasarlanan bir bahçeni n bi çi msel tasarı m aşa mal arı [26]  
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45̊  / 90̊  açısal  çi zgiler de  fi kir  pl anı nda rehber  çi zgileri  ol arak kullanılabilir.  Aynı 

şekil de bur da da 45̊  / 90˚li k açısal  gri dl erle ol uştur ul muş  bir  t aslak pl an gör ül mekt edir. 

Rehber  çi zgiler  kullanılarak mekan ve  obj eleri n sınırları  gri dl ere paral el  olacak şekil de 

bi çi ml erle belirlenir.(Şekil 4. 64) 

Bu ti p t asarı ml arda öneml i  ol an  45̊  gi bi  dar açıları n kullanıl ması yl a ol uşabilecek 

kullanışsız,  bakı mı  zor  hatta t ehli keli  ol abilecek kör  nokt aları n ort aya çı kması ndan 

kaçı nmaktır.  Açısal  bi çi ml er  di na mi z me sürüklerler  ve mekana hareket  kat arlar. 

[26, s. 18, 19]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 64. 45̊  / 90̊  açısal çizgilerle bir tasaı mı n geliştiril mesi [26]  

Aynı  şekil de 30̊ / 60̊  lik açısal  çi zgileri n rehber  çi zgiler  ol arak kullanıl ması yl a 

hekzagonal  f or ma  yakı n mekanl ar  t asarlanabilir. Düz  çi zgileri n fazl a olması  t asarı mda 

monot onl uk yarat abilir, bu dur umda hekzagonal  bi çi ml eri n kullanılması  t asarı ma 

farklılık kat abilir. (Şekil 4. 65) [26, s. 22].  

Bu çi zgilerle çalışırken,  t ıpkı  45̊ de ol duğu gi bi  dar  açılarla ya da t a m 30- 60̊  li k açılarla 

çalış makt an kaçı nmalı yız,  çünkü bunl arda da kullanışsız öl ü noktalar  ort aya 

çı kabilir. Ol uşt urul an altıgen al anl arı  üçüncü boyutta yükselti p al çaltarak veya eğer 

istenirse t avan el e manl arıyla zengi nl eştirerek üç boyutl u uza msal  mekanl ar yaratılabilir. 
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Hatt a çeşitli  kent  mobil yal arı  ve görsel  zengi nli k katıcı  el e manl arla mekan,  daha i nsancıl 

hal e getirilebilir (Şekil 4.66) [26, s. 23].  

Hekzagonal  şekiller  kul lanılarak farklı  pekçok konfi gürasyon yarat mak mü mkündür. 

Ayrı ca doğr usal  çi zgilerden ayrıl makt ansa,  basit geo metri k açıları n karşıtı  ol an çapraz 

çi zgilerle ol uşt urul muş  gridlerle farklı  bazı  bi çi msel  ol anakl ar  düşünül ebilir.  Bu bi çi ml er 

döşe me ve desen ol arak kullanıl dı ğı nda çeşitli  illüzyonl ar  yarat abilirler  ( Şekil  4. 67)  [ 26, 

s. 24, 25, 26]. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 65. Hekzagonal for ml arla ortaya çı kan bir mekan [26]  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 66 Hekzagonal for ml arı n üçüncü boyutta kullanıl ması [26] 
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Şekil 4. 67. Hekzagonal for ml arı n döşe mede yarattığı illüzyonl ar [26]  

Peyzaj da kullanılan dairesel  bi çi ml eri n görsel  kuvveti,  daireni n basitliği nde yat makt adır, 

dairesel  for ml ar  t asarı ma birli k ve büt ünl ük hissi  verir,  i kili  hareketi  ve süreklili ği 

se mbolize eder.  Yalı n bir  dairesel  t e melle t asarlanmı ş  bir  mekan basitli ği  ve gücü 

yansıtacaktır, birden fazla daire kullanılarak mekanda yönl endir me et kisi sağl anabilir.  

Fi kir  pl anı  ol uşt urul up fonksi yonl ar  belirlendi kt en sonra farklı  büyükl ük ve konu mdaki 

daireleri n birleştiril mesiyl e dairesel  bir  mekan biçi mi  ort aya çı kar.  Daireleri n kesiş me 

nokt aları ndaki  açılar  90̊ ye ne kadar  yakı n ol ursa o kadar  kuvvetli  bir  bi çim ort aya çı kar. 

Dairesel  t asarı m yaparken keski n açılardan ve t eğet  birleşi ml erden kaçı nıl malı dır. 

Dairesel  mekanı n çevreyle bağl antısı nı  sağl ayan yaya yolları  doğr usal  ol acaksa daireni n 

mer kezi nden geçen güç çizgileri ne paral el olarak çizil meli dir (Şekil 4. 68) [26, s. 28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 68. Dairesel for mları n kullanı mı[26] 
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4. 5. 1. 2. Nat uralist For m 

Bi r  pr oj eni n araştır ma aşa ması  sırası nda,  el de edilen bil giler  ve et kiler  kullanı cı  ve mekn 

hakkı nda birleşti ği nde,  nat uralist  duygul arı n t asarı mı  geliştirici  bir  a maç gütt üğü açı ktır. 

Pek çok nedenden dol ayı t asarı mcıl ar,  sert,  disi pline edil mi ş  geo metri k f orml arı n ,  daha 

gevşek ve or gani k f orml ardan daha az uygun ol duğuna karar  ver mi ştir. Oriji nal  bir 

şekil de i nsanl ar  t arafı ndan en az kargaşa yaratıl mış ve doğal  el e manl ar  i çeren peyzajl ar 

daha sonradan ilave edilmi ş doğal for ml arı ve değişi kli kleri daha çabuk kavrarlar.[26]  

Bi r  t asarı mcı nı n pr ogramı  veya fi kirsel  t e meli  eni nde sonunda t asarı mdan doğaya bir 

bağl antı  hali ne gelir.  Yapısal  ve doğal  çevre arası ndaki  ilişki ni n genişli ği  t asarı mcı nı n 

yakl aşı mı na ve geç mi şt en gel en,  varol an al ansal koşullara bağlı dır.  Doğayl a ol an bu 

bağl antı üç aşa mada düşünül ebilir [26, s. 45].  

Bi ri nci  aşa ma  ekol oji k t asarı mdır. Burada yal nı zca doğal  süreci  anl a mak yeterli  değil dir, 

bunun yanı nda,  sonuçlanmı ş  bir  t asarı m,  alanı n ekol ojisi nde mi nimu m et ki yl e 

büt ünl eştiril mi ş  veya yeni den canl andırıl mı ş  et kiye sahi p i nsan akti vitelerini  gerektirir. 

Ör neği n doğal  sürece dokunul madan bir  bat aklı k al an yeni den düzenl endiği nde veya bir 

al ana birden fazl a bi na uygun bir  şekil de yerleştirildi ği nde,  sonuçt a ort aya çı kan 

bi çi ml er doğayl a doğru bir uyumu ifade et meli dir[26, s. 45].  

İki nci  aşa ma  doğal  düzen yet ersiz ol duğunda al anda doğal  bir  mekan hissi  ol uşt ur maktır. 

Dr enaj  bor ul arı,  su bor uları,  sul a ma  eki pmanl arı  gibi  yapay kontrol  çoğu kentsel  çevrede 

doğanı n yeri ne geçer. Fakat  hal a il gi  doğal  düzeni  yansıtacak şekil de düzenl enmi ş  ol an 

bit kiler, su ele manl arı, kayal ar gi bi doğal mat eryallerdedir[26, s. 46].  

Üçüncü aşa mada i se doğayl a bağl antı  daha zayıftır.  Doğal  gör ünüşt en yoksun ol an ve 

bet on,  t uğl a,  ahşap gibi  i nsan yapısı  el e manl arı n baskı n ol duğu geni ş  mekan 

tasarı ml arı nda doğayl a iletişi mi  benzet mel er  sağl ayacaktır. Bi çi ml er  ve f orml ar  bu yapay 

iskel et içi nde doğal düzeni yansıt malı dır [26, s. 46]. 

Doğal  benzet mel er  dünyası nda t asarı mda kullanılan f or ml ara  ilişki n ol dukça zengi n bir 

pal et  vardır.  Bu f or ml ar doğanı n birer  t aklitleri, benzerleri  veya soyutlamal arı dır.  Bir 
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taklit  anl a mlı  bir  değişikli k yap madan doğadaki  şekilleri  kopyal ar.  Di ğer  t araftan bir 

soyutla ma,  t asarı mcı  t arafındaan özel  koşullarda doğadan il ha m al arak,  uydurarak veya 

yor uml ayarak kullanılan doğal  for ml ardır.  Sonuçta ort aya çı kan f or m orijinal  obj eni n bir 

benzeri  ol arak ort aya çı kar.  Öt e yandan,  pür üzsüz ve  akı cı  çi zgiler  peyzajda doğa hi ssi 

ver mesi ne rağmen,  kı vrılarak akan bir nehirden esi nl enerek t asarlandı ğı 

anl aşıl mayabilir[26, s. 46]. 

Kar maşı k şeritler  şekli nde ol ması na rağmen bazı  ağaç kabuğu desenl eri  dal galı  bir 

karakt ere sahi ptir  ( Şekil 4. 69).  Bu şeritlerle,  t erasları nda kot  farklılıkları ol uşt urul arak 

tasarlanmı ş  bir  havuz veya  bet on döşe me kullanılarak yapıl mı ş  bir  yaya aksı  i çi nde 

ilerleyen t uğl alarla soyutla ma yapılarak hoş bir et ki yaratılabilir (Şekil 4. 70).  

 

 

 

 

 

Şekil 4. 69. Ağaç kabuğunun üzeri ndeki desenl er 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 70. Ağaç kabuğu desenl eri uyarlanarak düşünül müş bir tasarı m örneği [26, s. 53] 
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Buz  kristalleri  etrafı ndaki  hava kabarcı kl arı  pür üzsüz çi zgiler  geliştir mek i çi n il gi nç bir 

ör nektir.  Akı cı  çi zgisel  özelli kleri yl e bu doğal  for ml u çi zgiler  il mek f ormunda kapalı 

kı vrı ml ar  ol uşt ururlar.  Bu ti p kapalı  kı vrı ml ar,  peyzaj da pekçok şekil de kullanılırlar; 

havuzcukl ar,  bit kisel  ko mpozisyonl ar,  oyun alanl arı,  t epeci kl er  hep bu t arz kapalı 

kı vrı ml arla sı nırlandırılırlar.  Genelli kle bu çi zgiler  mekanda huzur  verici,  saki n bir 

at mosfer yaratırlar [26, s.53, 54].  

Nat uralist  bi çi ml er  de kendi  i çleri nde farklı  ti pl ere ayrılabilirler.  Serbest  el ips  şekli ndeki 

bi çi ml er  yaya yolları nı n düzenl enmesi nde kullanıl dı ğı  gi bi  bu bi çi ml er birleştirilerek 

farklı  mekan bi çi ml eri  de ol uşt urul abilir  ( Şekil 4. 71).  Eli psle yaratıl mış bi çi ml ere 

doğada meşe yaprağı nın sert  kı vrı ml arı nda veya li kenl eri n ol uşt urduğu daha soft 

kı vrı ml arda da rastlayabiliriz (Şekil 4. 72) [26, s. 60].  

Spiral  for m serbest  eğrisel  bi çi ml er  üretil mesinde kullanılan öne mli bi r  t asarı m 

el e manı dır.  Spirali n i ki  öne mli  kullanılış  bi çi mi  vardır:  Bir  t anesi  i ç mekanl arda sı klı kl a 

rastladı ğı mı z mer kezi  bir akst an eşit  uzaklı kt a dönerek yüksel en spiral  merdi venl erdeki 

bi çi mdir,  di ğeri  i se bir  mer kezden gitti kçe uzaklaşarak dönen çi zgileri n ol uşt urduğu i ki 

boyutl u f or mdur.  Bi zim peyzaj da kullandı ğımı z daha çok i ki  boyutl u ol an spiral  

for mudur.  Spiral  bi çi ml er  birbiri  i çi nde bağl anarak ve kapanarak çok güçlü bir  t asarı m 

et kisi  yarat acak mekansal  sı nırlar  yarat abilir.  Aynı  za manda,  spiral,  eli ps  gibi  for ml arı n 

birarada kullanıl ması, mekanda hareket ve özgürl ük duygusu uyandırabilir. [26, s. 62, 63].  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 71 Eli psle ol uşt urul muş bit kisel ve mekansal düzenl e mel er [26, s. 60] 
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Şekil 4. 72 Bir liken yaprağı nı n eli ps for mundaki kı vrı ml arı [26]  

Rastlantısal  ol arak birleştiril mi ş  düz çi zgilerle oluşt urul an kırı kl ar  şekli ndeki  düzensi z 

poli gonl ar  da peyzaj  t asarı mı nda sı kça kullanılan şekillerdendir. Bu bi çi me,  doğada ağaç 

kabukl arı nda,  kur umuş  ça mur  biri ki ntileri nde veya kayal arı n birleş me yerleri ndeki 

çatlakl arda rastlanabilir.  Tasarı mda bu ti p çi zgiler kullanılırken i ç bükey ol arak 100- 170̊  

lik açılar,  dış  bükey ol arak da 190- 260̊  li k açılar kullanıl ması  uygundur.  Fakat  90̊  den 

dar  açılar,  he m f or m açısından he m de uygul a ma açısı ndan kullanıl ması  uygun ol mayan 

değerlerdir.  Peyzaj  mi marlığı nda bu f or m,  irregul ar  havuz t asarı mı nda,  çocuk oyun 

al anl arı nda veya doğal  t aşla döşenmi ş  pati ka yollarda kullanıl makt adır   ( Şekil  4. 73)  [ 26, 

s. 62 ]. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 73. Düzensi z poligonl arı n peyzaj da görünümü  
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Son ol arak,  organi k bi çiml er  di ğer  serbest  for ml ara göre daha kol ay t asarlanı p daha zor 

uygul anırlar.  Ta ma men rastlantısal  eğriler  bi çi mi ndeki  or gani k f or ml ara doğada en basit 

bi çi mi yl e bir  kaya üzerindeki  yosunl arda,  su yüzeyi nde biri kmi ş  li kenl erde veya eri mi ş 

kar  biri ki ntileri ni n bir  ırmağı n kenarı nda yarattığı  kı vrı ml arda rastlayabiliriz.  Or gani k 

for ml ar  da sert,  keski n veya yu muşak ol abilirler  ( Şekil  4. 74)  [ 26,  s.71, 72].  Peyzaj 

mi marlı ğı nda or gani k biçi ml er  sı kça kullanıl maktadır.  Bu bi çi ml er  doğal  kaya,  ku m,  su, 

bit kisel  mat eryallerle sağl anabil di ği  gi bi,  kalı pl anarak üretilen bet on,  pl asti k,  fi bergl as 

gi bi  i nsan yapı mı  mal zemel erle de el de edilebilir.  Or gani k f or ml ar  mekana kar maşı k bir 

hareket kat arlar, aynı zamanda izleyi ci ni n di kkatini çekerek il gi çekicili k yaratırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 74 Sert ve yumuşak organi k for ml ar [26]  

 

4. 5. 1. 3. Bi çi msel Ġlişki  

Tasarı mda kuvvetli  birlik hi ssi;  bir  t e manı n yönl endiril mesi yl e gelişir.  Aynı  ci ns 

bi çi ml eri,  çi zgileri  ve açıları  t ekrarlarken çeşitli  öl çekl eri  ve yönl eri  kull anmak 

monot onl uğu azaltır.  Fikirsel  t asarı mda çeşitli  alt  t e mal ar  da ol abilir;  mal ze mel erdeki 

değişi klik f or mun daa değiş mesi ni  gerektirebilir,  t asarı mcı  il gi nçli k ekl e mek i çi n 
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kontrastı  kullanmak i steyebilir.  Büt ün bu nedenl erden dol ayı  for ml arın birbiri yl e 

ent egrasyonunda bir uyuml ul uk ol ması na di kkat edil meli dir. 

En kullanışlı  for m ent egrasyonu 90̊  li k bağl antılarla el de edilir.  Dai resel  for ml ar, 

di kdört gen ve üçgen f orml arla birleştiril mek i stendi ği nde daireni n radi al çi zgileri  el e 

alı narak 90̊  li k bağl antılar  gerçekl eştirilir.  90̊   lik bağl antılar  düz çi zgileri  doğal  ve 

kı vrı mlı  çi zgilere bağl amada da uygul anabilir.  Paral el  çi zgilerle hi zal ama  da  kull anılan 

di ğer  bir  yönt e mdir.  Keski n dar  açılı  bağlantılar  bi çi m ent egrasyonunda az 

kullanıl malı dır,  bunl ar  genelli kle birbiri yle kontrast  for ml arı n,  güçl ü bir  i lişki  yarat mak 

a macı yl a birleştiril mesi nde kullanılırlar [26, s. 78].  

Hareketteki  denge ve büyü medeki  st abilite,  keskin,  açı k ve t ut arlı  for ml ar ve  ilişkilerde 

ifade edilir. For ml ar  ve i lişkileri n geo metri k or gani zasyonu büyük öl çekli t asarı ml arda 

daha basit  ol acaktır,  daha küçük öl çekli  t asarıml arda ilişkiler  de daha kar maşı k ve 

det aylı  ol ur.  Açı k,  kol ay anl aşılır  düz çi giler  ve yayl ar,  büyük öl çekli  parklar  ve geniş 

özel  bahçeler  gi bi  daha büyük öl çekl erde düzenl enmi ş  mekanl arı  oluşt uran  t e mel 

çi zgilerdir.  Kol ay anl aşılır  ve özü ml enir  ol dukları  i çi n bu çi zgiler  dinl endirici  ve 

durağandırlar.  Düz ve keski n çi zgilerle ol uşt urulmuş  bir  çalış ma  i nsan gözünün t aki bi 

açısı ndan anlaşıl ması en kol ay ve di nl endirici tasarı ma sahi p ol abilir [17, s.67]. 

Keski n düz çi zgiler,  bunl arı n kar maşı k  açısal  ilişkileri,  basit  veya kompl eks  eğriler 

birbirleri ne yardı m eden ve i hti yacı  ol an el emanl ardır.  Ta ma men basitlikle kontrol 

edil mi ş  kar maşa,  düzen içi nde düzensi zlik,  kontrol  edilen heyecan gi bi  uygun orantılı 

bağl antılarda,  bu el e manl ar  çevresel  zengi nli k içi nde,  i nsan i çi n maksi mu m görsel 

hareket  ol uşt ururlar.  Düz çi zgilerle ol uşt urul muş  bir  bahçe,  cansı kı cı ve  monot on 

ol madan il gi  çeki ci,  durağan ve  di nl endirici  ol abilir.  Açılardaki  karışı klık,  t asarı mı n 

kontrol  edil mesi ni  de güçl eştirecektir.  Aynı  şekil de,  geniş,  basit  dairesel  for ml arl a 

pl anl anmı ş  bir  bahçe plasti k bir  hareket  duygusu yaratır  ve hel e durağan,  di nl endirici 

ol abilir.  Daha ko mpl eks  serbest  eğrilerle ol uştur ul muş  aynı  bahçeni n düzen i çi nde 

kontrol ü sağla ması daha zordur (Şekil 4. 75) [17, s. 67].  
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Çi zgisel  t asarı m,  bi zi m mesl eki  al anı mı zı n t eknik pr obl e ml eri ni n sadece yarısı dır,  asıl 

öne mli  ol an di ğer  yarısı i se peyzaj da kullanılan her  t ürl ü el e man ve objeni n –bit kiler, 

kayal ar,  duvarlar,  göl etler,  yeryüzü şekli-  düzenl enmesi,  yani  düşeyde ve  t avanda 

varol an pl andır. Bu, gerçek haci msel tasarı mdır [17, s. 67].  

Bi çi mi n haci msel  ve anla msal  ol arak başarılı  bir t asarı mı  yansıtabil mesi şu t e mell ere 

dayandırılabilir: 

 Düzene ait  başarı,  i nsanlığı n i dealleri  ol arak kabul  edilen öl çü ve uyu m i dealleri 

doğr ult usunda mekansal büt üne ve onun el e manl arı nı n boyutlandırıl ması  ve 

düzenl e mesi ne yöneli k ol arak kur ulan “öl çü-  öl çek-  oran” ilişkileri ne 

dayandırıl makt adır.  Burada t e mel  kaynak,  i nsanı n fi zyol oji k ve psikol oji k 

yapısı dır. Bunun öngör üldüğü duruml arda başarı elde edilebil mekt edir.  

 Büt üne yöneli k ol arak biçi me ait  parçal arı n birbiriyle uyu m i çi nde yer  almal arı; 

ko mpozisyon il kel eri  doğr ult usunda parçal ar  arası  ilişki de ol mal arı  söz 

konusudur.  Bu or gani zasyonu sağl ayan,  i nsanı n doğası nda ve onun dı şındaki 

doğada var  ol an ve kendi  doğası,  yapısı  il e de  gör mek i stedi ği;  te mel de 

deva mlılı k, denge, baskınlı k, birli k, çeşitlilik ilkeleri dir.  

 Renk ko mpozisyonu ve düzeni  belirgi n hal e getir mek,  bi çi mi  daha i yi 

tanı ml a mak gi bi  et kilerle est eti k ifadeye öne ml e zengi nli k kazandırır,  algıl a ma 

ve değerlendir mede bir yer t utar. 
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Şekil 4. 75. Farklı biçi ml erin birbirleri yle olan ilişkileri [26].  

 



 110 

 

 

 Işı k i nsanı n görsel  gereksi nmel eri ni  i çi ne al an duygusal,  zi hi nsel  ve fi zyol oji k 

gereksi nmel eri  doğr ult usunda ol uşt urul duğunda bi çi ml endir me ve est etiğe ait 

öne mli bir ol gu ol arak ortaya çı kar.  

Anl a msal biçi me göre;  

 Me kan bi çi mi ni n boyut una ilişki n değerlendir meler  azal dı ğı nda i nsan ve çevresi 

arası nda iletişi m kopabi l mekt e ve buna bağlı  ol arak mekanı n okun ması nda 

anl a ma-  kavra ma  zorl ukları yla karşılaşıl makt adır.  Bu dur um i se est eti k beğeni 

doğr ult usunda ol umsuz bir  değerlendir me şeklinde ort aya çı ktı ğı  genellemesi 

yapıl makt adır. 

 

Tü m bu özelli kler  büt üne yöneli k ol arak el e alındı ğı nda salt  bi çi m boyut uyl a birli kt e 

anl a m boyut unda da kararsız ve kar maşı k ol mayan,  ana fi kri  belirgi n ve kendi  i çi nde üst 

düzey bir  ilişki  i çi ndeki  mekan,  büyük bir  çoğunluk t arafı ndan beğenil mekt e ve est eti k 

açı dan güzel olarak değerlendiril mekt edir [6,  s. 15- 16]. 

 

4. 5. 2. Renk 

Yapı sal  niteli kl eri ne bağlı  ol arak birtakı m duygusal  et ki nli klere desahi p olan renk, görsel 

ol arak al gılanan ve est etik a maçl ara hi z met  eden bir  el e mandır.  Renk,  bir  t arafta alı cı 

di ğer  t arafta da bu duyguyu ol uşt uran fakt örleri n çeşitliliği nden dol ayı  subjektiftir.  Renk 

al gısı nı  et kileyen bu fakt örler  geç mi şt eki  deneyi ml er,  kült ür,  moda,  algı  sabitli kleri, 

bireysel özelli kler, rengin konuya uygunl uğu, alan, doku ve bi çi m olarak sıralanabilir[6].  

Bi r  rengi n yaptı ğı  et ki  renkl eri n değerleri ne bağlı  ol arak da gelişir.  Bir  renk 

düzenl e mesi nde uygun renkl erle yapılan ar moni  gözü yor mayı p huzur  verirken, 
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birbirleri ne uygun ol mayan ve karşıt  renkl erin arası nda da ar moni  kur ul a maz. 

Bi rbirleri ni n et kisi ni  denetleyen karşıt  renkl eri n aynı  öl çül erde kullanılması  renkl eri n 

et kisi ni nötr hal e getirebilir [6]. 

Rengi n birey üzeri nde iki  t ürl ü et kisi  vardır.  İl ki  kısa süreli  ol up deri ne i nmeyen salt 

fizi ki  et ki,  di ğeri  i se rengi n f onksi yonl arı nı n geliş mesi yl ebasit  fi zi k aksi yonl ardan daha 

deri n ve güçl ü doğan bir aksi yon, di ğer bir deyişle iç tepki dir. 

Çevre mi zdeki  renkl erle ilişkileri mi z sonucu bi linç altı mı zda ol uşan psi kol oji k et ki 

sadece obj elerle değil  diğer  duygul arla da bir  bağlantı  yaratıl ması nı  sağl ar. Bu da  her  ne 

kadar  bireyi n duyarlılık derecesi ne bağlı  ol sa da ki şileri n değişi k duygul arı  arası nda bir 

ortak frekans  ve yakı n bağl antı  bul mak söz konusudur.  Bu sı cak ve soğuk renkl er 

ayrı mı nı  günde me  getirir.  Mavi,  mor  gi bi  bazı  renkl eri n sert,  i ğneli  gör ünüşl eri ne karşı 

bazıları  düz kadife msi  niteli ktedir.  Okşayı cı  hi sler  veren sı cak renkl er  sarı,  kır mı zı  ve 

turuncudur.  Bu t ür  renkl eri n yakı n uzak gör ün me,  örtt ükleri  obj eleri büyük küçük 

göst er me,  yer  al dı kl arı  mekanı  genişleti p daraltma  gi bi  özelli kleri  bul unur ken,  renk 

al gıları nda kuvvetli renkler zayıfları arka pl ana iter [6].  

Di ğer  renkl ere göre il eri  fırla ma özelli ği  fazl a ol an kır mı zı  ol duğundan daha yakı n 

al gılanır.  Mavi  geri  çekilme  özelli ği ne sahi ptir,  uzakmı ş  gi bi  gör ünür.  Gri,  mor  gi bi  nötr 

renkl er ise ol dukl arı gi bi gör ünme eğili mi ndedir [14].  

Kı r mı zı,  t uruncu,  sarı  uyarıcı,  di kkat  çeki ci  özelliktedir.  Beyni n dal ga akti vitesi ni  ve 

tansi yonunu artırırlar.  Limon küf ü,  pe mbe neşel endirir,  rahatlatır.  Yakı n,  kur u ve  büyük 

gör ünme  eğili mi ndedir.  Beyaz ve beji n de uyarıcı  ve neşe verici  et kisi  vardır;  mavi  ve 

yeşille birli kte yatıştırıcı  güven verici dirler.  Beceri yi  arttırı p orta ma yumuşak saki n, 

barışçıl  bir  hava verirler. Uzak,  küçük ve  dur gun al gıla maya neden ol urlar.  Kahverengi, 

mor ve si yah ise nötr, ağır, kasvetli, cesaret kırıcı ve ürküt ücüdür [49].  

Bi çi mi n ort aya kon masında renkl er  yardı mcı  ol abil mekt edir.  Bi çi m renkl e birli kt e 

düşünül düğünde çeşitlilik kazanır.  Düzenl e meyle birli kte bi çi ml e renk arası nda bazen 

uzl aş ma bazen de gerili m söz konusudur (Şekil 4. 76)[48]. 
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Me kanda t ek rengi n ol uşt urduğu düzen birli ği,  çok renkli  düzen i se çeşitliliği  ifade 

ederken,  aşırı ya kaç ma da  monot onl uk veya kar maşı klı ğı  beraberinde getirerek 

huzursuzl uk ve istenmeyen et kiler ol uşt ur makt adır (Şekil 4. 77)[48].  

Bi rbiri nden özelli kl e ayrı ması  düşünül en mekanlar  ve onl arı  ol uşt uran ele manl ar  farklı 

renkl erde ol malı dır.  Çünkü renk ya çevresi yl e uyu m i çi nde ya da ona zıttır.  Genel de 

değer  ve t onl ardaki  uyu m o mekandaki  güven,  rahatlı k duygusu ve mekan et kisi ni 

güçl endirirken, zıtlık görsel et ki yi güçl endirir, birtakı m öğel eri ön pl ana çı karır.  

Mal ze mel eri n doğal  renkleri  de her  za man rahatlatıcı  bir  et ki  yarat makt adır.  Mekanl arı n 

ol umsuz boyutları nı n dengel enmesi  dur uma  uygun renkl eri n kullanı mı yla sağl anabilir. 

Sı kı cı,  dar  ve yüksek yüzeyl erle çevrili  mekanları n hücresel  gör ünt üsü açı k ve  soğuk 

renkl er  kullanrak bir  dereceye kadar  önl enebilir.  İnsan öl çeği ne uy mayan boyutlardaki 

geniş  st ati k ya da dar di na mi k mekanl arda uç yüzeyi n koyu ve doygun renkl ere 

boyan ması  mekan özellikl eri ni n yitiril mesi ni  önleyecek ve ol uml u mekanlar  yarat acaktır 

[6]. 
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Şekil  4. 76.  San Di ego Çocuk Hast anesi ni n bahçesi ndeki  renk ve bi çi m ilişkileri  [ 48, 

s. 189] 
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Şekil 4. 77 Bit kilerde rengi n yarattı ğı monot onl uk ve il gi nçl e karışı k çeşitlilik [50, s. 60] 
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4. 5. 3. Doku 

Doku belirsiz bir  t ekst ürdür,  şekille dest ekl enmedi ği  sürece t a ma ml anmı ş  sayıl maz. 

Şekil  gözü et kileyerek algılanmayı  gerçekl eştirir, t anı ml anarak hafızada bir  yer  edi nir. 

Doku il könce gözl e fark edil di kt en sonra eli n hareketleri yl e hi ssedilerek her  yönden 

değerlendirilir,  ışı k fakt örü al gıla mayı  şaşırtabilir. İ nsan duyusu i pek dokusundaki  kalite 

farklılıkları nı bile ayırt edebilecek yet enekt edir. 

Bi r  düzeyi n dokusu malze meni n yapısı nda var ol an niteli ği dir.  Gör me ve  dokun ma 

yol uyl a hi ssedilir.  Dokunun meydana gel mesi  içi n,  pür üzl ü yüzey veya uygun ı şı k, 

giri nti çı kı ntı gi bi dokusal deri nli k gerekmekt edir. 

Dokul ar  birtakı m et ki nlikl ere bağlı  ol arak büt ünleştikleri  el e manl arda farklı  gör ün me 

özelli kleri ne sahi ptir.  Dokul u yüzey gözden uzakl aştıkça görsel  et kisini  kaybeder. 

Yakı nda sert  et ki  bırakan doku uzakl aştıkça daha yu muşak al gılanır.  Dokusal  farklılı kl ar 

uzaklı k t ahmi ni  yapma mızda yardı mcı  ol ur.  Genelde sert  dokul u,  sı cak renkli  ve parl ak 

yüzeyli  el e manl ar  ol duğundan daha yakı n al gılanırken,  yu muşak dokul u,  soğuk r enkli  ve 

mat yüzeyli ele manl ar da ol duğundan daha uzak algılanır [6] (Şekil 4. 78).  

Psi kol oji k açı dan da yumuşak dokul u el e manl ar,  sukunet  ve rahatlı k duygusu 

yaratır,  sert  dokul ar  iradeyi  dest ekl eyerek uyanı k t ut ar.  Ki mi  dokular  mekanl arı n 

özelli kleri ni  ort aya koyup güçl endirirken,  ki mileri  de birtakı m niteli kleri  sakl ayarak 

pür üzsüz bir  özelli k oluşt ururlar.  Renk ve bi çi mde de ol duğu gi bi  çok çeşitli  ve 

birbirli yle yarışan dokuyu birarada kullanırken dozunu kaçır mak böl ücü ve kararsız bir 

et ki  yarat abil mekt edir.  Çevreyl e büt ünl eşi p onunla uyu m sağl ayan doku her  za man i çi n 

en doğr u seçi mdir [6]. 
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Şekil 4. 78. Çeşitli mal zemel eri n dokul arı na göre al gılanışları da farklı dır. [28, s. 36]  

Dokunun farklı  şekillerde okunabilen,  görsel  yanıl maya neden ol abilen etkileri  vardır. 

Güçl ü enerjilere sahi p ol an eğri  hattı n benzer niteli kt e ol an bir  di ğeriyle birarada 

kullanıl ması  çi zgi ni n gücünü azaltacaktır.  Ancak daha fazl a çiftler  di zisi  hali nde 

kullanı m, seri hali nde okun mayı sağlayarak dokunun stat üsünü yükseltecektir[6].  

Çi zgi  dokusunun vur gulayı cı  gücü şekilleri n oluşt urul ması nda yararlı  bir  kaynaktır. 

Çi zgilerden öt e,  göz şekilleri  yakal ar,  şekiller  de dokuyu güçl endirir.  Çi zgil er  özgün 

tekst ürlerde ol madı kl arı sürece dokunun içi nde kaybol ma eğili mi ndedir. 

Anl a msı z çi zgilerden oluşan bir  dokuya bakan ki şi  bir  süre sonra farklı  şekiller 

al gıla maya başl ar.  Hafı za bu şekilleri  mürekkep l ekel eri  ol arak al gıla maya meyilli dir. 

Bu şekil de karakt er  t esti  yapılır;  sı nırlayı cı  çi zgilerle zevke göre anl a mlı  bi r  şekil  aranır, 

dokuya bir anl a m kazandırıl maya çalışılır [6].  

Tekst ür  konusunu i ki  yönden i ncel ersek,  belirgi n sert  t ekst ürl ü yüzeyl er,  düz hatlar  gi bi 

gözü alıcı  ve ot oriter  ol up,  ender  dur uml arda da can sı kı cı  ve basittir.  Bunun aksi ne,  i nce 

tekst ürl ü yüzeyl er  i se bir canlılı k ve neşe i çerirler.  İnce t ekst ürl ü yüzeyl er, sert  t ekst ürl ü 

yüzeyl ere göre daha i nce bir  r uha sahi p ol dukl arı  içi n,  al gılayanl ar  üzeri nde daha geçi ci 

bir  et ki  bırakırlar  [19].  İnsanl ar  üzeri ndeki  et kileri  açısı ndan,  bit kileri n sahi p ol dukl arı 

tekst ürler  de öne m t aşır.   Bit kileri n t ekstürel  özelli kleri ne göre al gılanışları 

farklı dır. Yoğun yapraklı bit kiler  i nsanl ar  üzerinde çok daha et kili dir; yoğun göl ge 

et kisi ne sahi p ol dukl arı  içi n,  i nsanl ar  t arafı ndan daha çok t erci h edilirler. Kaba t ekst ürl ü 

bit kiler,  kalı n dal  ve yoğun yaprak yapısı na sahi p,  Çı nar  gi bi,  i nce t ekst ürlül er  i se,  i nce 



 117 

dal  ve i nce yaprak yapısı na sahi p bit kilerdir,gür gen gi bi.  Kaba t ekstürl üleri n kı ş 

mevsi mi ndeki  gör ünüşl eri,  i nce t ekst ürl ül ere göre daha çabuk di kkat  çeker  ve  uzakt an 

bile fark edilebilir.  Kaba t ekst ürl ü bit kiler,  mekanda güçl ü ve baskı n ol mal arı ndan 

dol ayı,  i nsana daha yakın gör ünür ken;  i nce t ekstürl ül er  daha uzakt aymı ş  gi bi  al gılanırlar 

[28, s. 36]( Şekil 4. 79 ve 4. 80). 

 

 

 

  

İnce tekst ürl ü bit ki   Ort a tekst ürl ü bit ki              

          

 

 

         

       Kaba tekst ürl ü bit ki 

 

 

 

 

Kaba mat eryal ve kaba tekst ürlü bit ki  İnce mat eryal ve i nce tekst ürlü bit ki  

Şekil 4. 79. Bit kileri n tekstürel özelli kleri ve  mal zemel erle olan ilişkileri [28, s. 36] 
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4. 6 Peyzaj Tasarı mı nda Esteti k Değerl endi r me Ġçi n Kull anıl an Organi zasyon 

Prensi pl eri 

Bi r  önceki  bol ümde f orm geliştir me yönt e ml eri ve  bi çi msel  ilişkiler  siste mati k bir 

şekil de anl atıl mıştı.  Bu bi çi ml er  çok faydalı  olması na rağmen,  i yi  di zayn edil mi ş  bir 

mekan yarat mak i çi n t asarı mcı,  bunl arı  organi zasyon prensi pl eri yle birli kte el e al malı dır. 

Gözl e mci ni n çevreyi  kavra ması  ve ondan zevk al ması  i ki  t a ma ml ayı cı  algı  prensi bi ne 

dayanır:  alışıl madı k ol ana t eşvi k i hti yacı  ve  t anı dı k ol ana duyul an i htiyaç.  Biri ncisi 

değiş me  cevap verirken iki nci  niteli k değiş mezli ğe cevap verir.  Her  cevap bir  paradoks 

doğur ur.  Al gıla ma  çeşitliliğe ve yeni  bil gi ye i stek duyar  ve aynı  za manda düzen i çi nde 

güven ve  t ekrarı  arar.  İçinde bir  yerlerde bekl enmedi k bir  değişi klik ol an bir  deseni n 

esteti k t at mi n yarat ması  mü mkündür.  Tasarı m çözüml eri ni n t a ma mı nı n kötü veya yanlış, 

tama mı nı n i yi  veya doğru ol ması  çok nadiren görül ür.  Güzelli k derece derece  al gılanır 

ve ayrı ca bu al gı  ki şi nin geç mi şt eki  deneyi ml eriyle al akalı dır.  Çeşitlilik i nsana cevap 

verse bile,  şu söyl enebilir  ki:  t e mel  görsel  organi zasyon prensi pl eri  birli k,  uyu ml ul uk ve 

ilgi  çeki cili ktir  [26,  s. 82].  Ayrı ca basitlik,  vur gu,  denge,  riti m,  ardışı klı k ve si metri  de 

di ğer yardı mcı prensi pl er olarak sayılabilir. 

4. 6. 1. Bi rli k  

Bi rlik,  ayrı  ayrı   ol an dizayn el e manl arı nı n bir  büt ün hali nde t üm ko mpozisyon i çi nde 

bir  büt ün hali nde al gılanması nı  ve kavranması nı  sağlayan,  bu el e manl ar  arası ndaki  güç 

birli ği dir.  Doğada birlik duygusuna sı kça rastlanılır;  örneği n çatla mı ş  bir  kayanı n 

arası ndan doğal  ol arak yeşer mi ş  yosunl ar  kaya ile uyu ml u bir  birli k ol uşt urur  ve i nsanl ar 

bu i ki ele manı bir büt ün ol arak al gılar [26, s. 82].  

Bi rlik,  bir  organi zasyonun i çi ndeki  farklı  ti pte peyzaj  el e manl arı nı n birbi ri yl e uyu ml u 

bir  şekil de düzenl enmesiyl e el de edilir.  Bir  t asarımda  birli k yarat mak i çi n çi zgi,  f or m, 

tekst ür  veya renk t ekrarları  yapılabilir  [26,  s.83].  Ör neği n,  aynı  t ekst ürdeki  bit ki 

topl ul ukl arı,  dairesel  forml arla düzenl enmi ş  bir  teras  ve havuz t a da  or gani k f or ml arı n 

haki m ol duğu bir park tasarı mı genel olarak birli k duygusu yaratacaktır.  
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Çi zgi,  for m ve  t ekst ür t ekrarları,  aynı  ti pt eki el e manl ardan ol uşan farklı  gr upl ar 

arası ndaki  ilişki yi  güçl endir mede de et kili  bir  yönt e mdir.  Farklı  öl çül erdeki  di kdört gen 

döşe mel eri n bir  mekanda t ekrarlanarak kullanıl ması  ,  kı vrılarak akan bir  suyun etrafı na 

serpiştiril mi ş  kaya gr upları,  farklı  bit ki  grupl arını n birbiri yle birleştirilerek or gani ze 

edil mesi (Şekil 4. 81) tasarı mda birli ği doğurur [26, s. 83].  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 81. Döşe me, su ve kaya ele manl arı nda birlik kompozisyonu [26]  

Özellikl e bit kisel  t asarımda  birli k çok öne mlidir.  Eğer  birbiriyl e uyums uz bit kiler 

kullanılırsa,  gözl e mci  açısı ndan kar maşa ve rahatsız edi cili k kaçı nıl maz ol ur.  Bit ki 

gr upl arı nı n birbiri yl e uyu munu,  yan yana gel di kl eri nde ol uşt uracakl arı  ahengi 

yakal ayabil mek i çi n t asarı mcı nı n bit kileri  çok i yi t anı ması,  renk,  boy,  çap,  t ekst ür  gi bi 

özelli kleri ne ve gel ecekte al acakl arı  şekl e göre onl arı  bir  araya getir mesi  gerekir.  Yi ne 

sert  peyzaj  t asarı mı nda kullanılan el e manl arı,  mal ze mel eri  ve bi çi ml eri  iyi  t anı yarak 

birbiri ne uyan mal ze meleri  yan yana getir mek aynı  za manda bir  önceki  böl ümde 

anl atılan bi çi m ent egrasyonu il kel eri ne uy mak gerekir.  Tasarı mda birlik,  i yi  di zayn 

edil mi ş ele manl ar arası ndaki uyuml u ilişki yl e sağlanır. 

Tasarı mı n a maçl arı ndan biri  ol an düzen veya birlik,  büt ünl ük yarat mak,  oransal  ilişkiler, 

görsel  denge,  riti m ve t ekrar  gi bi  il kel erle sağl anır.  Birli kte ol ma  duygusunu güçl endiren 

uygunl uk farklı  hareketlerde çi zgi,  bi çi m,  doku,  r enk ve açı klı k,  koyul uk et ki si  veren 

öğel eri n bu il kel er  doğrult usunda düzenl enmesi  sonucu yaratılır.  Birbirini n benzeri 

ol mayan öğel eri n çeşitli  şekillerde biraraya gel mesi,  kü mel enmesi  sonucu birli k i çi nde 
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çeşitlilik duygusu ort aya çı kar;  di kkat  çeki ci  do mi nant  et kisi  ile il gi  t opl adığı  ve canlılı k 

yarattı ğı içi n de son derece öne mli dir. 

Bi r  mi mari  yapıt,  haci msel,  yüzeysel  ve çi zgisel  öğel eri n bir  büt ün ol arak biraraya gelişi; 

renk,  doku,  bi çi m özelli kleri yle birarada al gılanması;  t üm bunl arı n arası nda di na mi k bir 

bağ/ al an kuvvetleri ni n güçl ü ol ması  sonucu büt ünl ük i çi nde birli k ve çeşitlili k duygusu 

yaratır.  Al an kuvvetleri/tüm bileşenl er  arası nda di na mi k bir  bağ;  yakı nlık,  benzerli k, 

si metri,  kapanma,  süreklili k ve i yi  bili nen f or m özelli kleri  gi bi  gestalt  il kel eri yl e 

güçl endirilir  (Şekil 4. 87)[12, s. 50].  

4. 6. 2. Uyum ( Har moni)  

Uyu m,  t asarı m el e manl arı nı n birbirleri yle ve çevrel eri yl e ol an ilişkileri ndeki 

uygunl ukt ur  [ 26,  84].  Güzel  bir  resi m,  çeşitli  obj e ve bi çi ml eri n uyu ml u bir  şekil de 

düzenl enmesi yl e yaratılır.  Doğada güzel  bir  resi m yapabil mek i çi n el bette bi zl er  de 

eli mi zdeki  mal ze mel eri, obj el eri  ve bit kileri  i yi t anı malı  ve onl arı  özellikleri ne göre 

biraraya getir meli yiz.  Her  obj e birbiri yle et kileşi m i çi ndedir  ve t asarı mcı  bu obj el eri n 

birbiri yle et kileşi mi nde r ol  oynayan kütle (bi çi m),  renk ve t ekst ür  özelli kleri ni 

değerlendir mek zor undadır.  Bu üç özelli k obj enin karakt eri ni  belirler,  objeni n karakt eri 

de ko mşu obj el erle ol an ilişkisi ni  et kiler  ( Şekil  4. 82).   Genelli kle benzer  karakt erdeki 

obj eler birbiriyle uyum içi ndedir [28, 16].  

 

 

 

 

 

 

Şekil  4. 82 Obj el eri n birbirleri yl e uyu mu veya uyums uzl uğu kütle,  renk ve tekst ürleri yl e 

ilişkili dir.[28] 
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Bi rliği n aksi ne uyu m,  t asarı mı n t a ma mı nda değil  t asarı m el e manl arını n arası nda 

aranmalı dır.  Birbiri yle uyu ml u,  birbiri ne kenetlenmi ş  ve uygun el e manl ar  uyu mu 

yaratırlar.  Ancak birbirini  i çiçe geçerek bozan el e manl ar  uyu msuzdur.  Bi çi msel  ilişki 

prensi pl eri nde uyu ml u bir  t asarı m yarat ma t ekni kl eri  anl atıl mı ştı.  Bi çiml er  arası nda 

akı cı,  pür üzsüz geçişler ve  güçl ü bağl antılar  kullanarak,  aynı  za manda birbirine zıt 

el e manl ar  arası nda t a mpon geçiş  el e manl arı  kullanarak t asarı mda uyumu  sağl a mak 

mü mkündür [26, s. 84]. 

Tasarı mda doğr ul uk ve fonksi yonel  değer  uyu mu güçl endirir.  Peyzajla il gili  probl e ml eri    

çözerken sa mi mi  doğal el e manl arı  kullanmak,  ne  elle yapıl mı ş  hi ssi veren ne  de 

fonksi yonel  ol abilen yapay el e manl arı  kullanmakt an daha fazl a uyu m yaratır.  Genel 

ol arak uyu msuz,  kullanışsız ve zayıf  gör ünen çözüml erden kaçı nmak gerekir.  Uyu ml u 

ko mpozisyonl ar izleyene görsel kalite sunarlar [26, s. 84].  

4. 6. 3. Ġl gi nçli k 

Bi r  t asarı mda il gi nçli k ol ması,  gözl e mci de merak,  büyül enme,  i çi ne çek me  duygusu 

uyandırır.  İl gi nçli k sadece basit  bir  organi zasyon prensi bi  değil dir,  aynı  zamanda est eti k 

doyu mun ve başarılı  bir di zaynı n t e meli dir.  İl ginçli k,  şekil,  öl çü,  t ekst ür  ve renkl erde 

çeşitlilikle;  yön,  hareket,  ses  ve ı şı kta değişi klikle sağl anır.  Sür priz mekanl arla ve 

keşfet me duygusunu t eşvi k eden alışıl madı k ve t ek el e manl arı n kullanıl ması yl a t asarı m 

ilgi çekici olabilir [26, s.86]. 

Çevresel  t asarı mda i nsanl arı n eski  deneyi ml erinden faklı,  alışıl mı şı n dı şı nda öğel er 

kullanmak çelişki ye neden ol makt adır.  Alışıl mı şı n dı şı nda ol ma,  bir  gözl emci ni n geç mi ş 

deneyi ml eri ne göre,  görmeyi  bekl edi ği  şeyl erde zıtlı k,  aykırılık ol ması dır.  Bu zıtlı klar, 

daha önceden deneyi m edil mi ş  el e manl arı n farklı bi çi ml erde or gani ze edilmesi yl e veya 

alışıl madı k el e manl arı n aşi na ol unmuş  bi çi ml erde t asarlanması yl a el de edilebilir.  Farklı 

kullanı cıları n alışıl mı şı n dı şı nda el e manl ara verdi kl eri  t epkiler  farklı  olmakl a beraber, 

kabul  edilebilir  düzeyde bir  alışıl mı şı n dı şı ndalık,  est eti k kaliteyi  arttıran bir  özelli ktir 

[19,  s. 101]  Aşağı daki  grafi kte birli k,  uyu m ve il gi nçli k arası ndaki  farklılı kl ar  ve 

birbirleri yl e ol an ilişkileri adı m adı m göst eril mi ştir: ( Tabl o 4. 2.)  
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Tabl o 4. 2. Birli k, uyum ,ilgi nçli k arası ndaki farkl ar ve ilişkiler 

 

Kaos:  Birlik,  har moni  ve il gi nçli ği n ol madı ğı  bir 

ko mpozisyon söz konusu,  karel er  arası ndaki 

zayıf ilişki kar maşı k bir düzenl e meye yol aç mı ş.  

 

 

Bi rli k:  Dairesel  bir  düzenl e meyl e ar dar da 

sıralanmı ş  karel eri n t ekrarı yla sağl anmı ş  bu 

ko mpozisyonda birli k duygusu haki mdir.  Fakat 

kullanışsız bağl antılar yüzünden uyu m 

ol madı ğı nı söyl eyebiliriz. 

 

Uyu m: Bu ko mpozisyon karel er  arası ndaki 

uyu ml u ilişki yl e ol uşt urul muşt ur.  Tü m karel er 

birbiri ne paral el dir  fakat,  genel  ol arak parçal ar 

arası nda güçl ü bir birli k duygusu yokt ur.  

 

 

Bi rli k ve Uyu m:  Ko mpozisyon şi mdi 

di kdört gen f or munda birleştiril mi ştir  ve parçal ar 

arası nda uyu ml u bir  ilişki  vardır.  Fakat  bir 

önceki örnekt e ol duğu gibi ilgi nçli k içer mi yor. 

 

 

Bi rli k,  Uyu m ve Ġl gi nçli k:  Burada 

ko mpozisyon “S”şekli nde düzenl enmi ş.  Büt ün 

kenarlar  birbiriyl e paral el  bir  ilişki  i çi nde 

hi zal anmı ştır.  Karel eri n öl çekl eri ndeki  değişi m 

ko mpozisyona il gi nçli k kat mı ş.  
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4. 6. 4. Basitli k ve Kar maşı klı k 

Basitlik gereksi z ol an ele manl arı n azaltıl ması  veya el enmesi  sonucunda ol uşur.  Yani; 

çi zgi,  for m,  t ekst ür  ve rengi n ekono mi k ol arak kullanı mı dır  ,  ayrıca bir  tasarı ma netli k 

ve a maç getir meye yarayan t e mel  düzen bi çi mi dir.  Eğer  fazl a aşırı ya kaçarsa basitlik, 

tasarı mda monot onl uğa yol açabilir [26, s. 88].  

Basitlik çoğu al anda,  fazla iti na göst er meni n gereksi z ol duğu bir  özelli k ol arak 

düşünül ebilir,  fakat  hi ç de böyl e değil dir.  Bir  t asarı mda basitliği  sağl a mak ol dukça zor 

ve ancak uz manl arı n yapabileceği  bir  i ştir.  Zira,  tecrübesi z t asarı mcılar  her  t ürl ü bi çi mi 

ve obj eyi  kullanma heveslisi  ol dukl arı ndan onl arı n t asarı ml arı  basitli kt en uzak 

ol makt adır.  Oysa uz man bir  t asarı mcı  t asarı ml arı nda dai ma  basitliği  yakal amaya uğraşır, 

en i yi ol ması na rağmen basitlik en zordur [28, s. 19]. 

Basitlik,  sade veya il gi  çekmeyen anl a mı na gel mez.  Tasarı mda basitlik,  göst erişten veya 

gereksi z süsl e meden bağı msı z doğal  bir  gelişimdi r.  Çoğu di zaynda basitlik göst eriş 

yeri ne doğru, önceden tespit edil mi ş kesi n fonksiyonl ar sağlar [28, s. 19]. 

Kar maşı klı k basitliği n aksi ne,  aşırı  çeşitlilik i çeren ko mpozisyonl arda eğer  güçl ü bir 

konu birli ği  yoksa ort aya çı kar.  Bunun kesi n bi r  for mül ü yokt ur  fakat,  bir  t asarı mda 

basitlik il e çeşitlilik arasındaki  opti mu m dengeyi  yakal a mak al gılayı cı  açısından en i yi 

ol andır [26, s. 88].  

Kar maşı k f or ml ar  ve modeller,  he m i nsanl arı n ilgisi ni  çeker  he m de bilinmeyenl eri 

keşfet me duygusunu uyandırırlar.  Fakat  bu karmaşı klı ğı n beyi nde optimal  bir  i nput 

sevi yesi  vardır,  çok karmaşı k çevrel er  sevil mez.  Bu nokt ada t asarı mcı nı n zorl uk çekti ği 

ve di kkat  et mesi  gereken nokt a,  kar maşı klı ğı  ölçül ebilir  değerlerde t anıml ayabil mektir 

[19, s. 97]. 

Kar maşı k düzenl enmi ş çevrel er,  eğer  yönel me  ol gusunu sağl amı yorsa veya 

yönl endire mi yorsa çevreye her hangi  bir  niteli k kazandıra mı yor  de mektir.  Bi rbiri nden 

tama men bağı msı z görsel  girdiler  herhangi  bir al gıla ma bağl antısı  olmaksı zı n bir 

süreklili k ol uşt uruyorsa, gözl e mci  belli  bir  doyu ma  ul aşı ncaya kadar neredeyse bu 
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bağl antısız nesnel eri n bo mbar dı manı  altı nda kalır.  Yani  gözl e mci  bu anlaşıl maz riti m 

karşısı nda çevreden bir anl a m çı kara maz ve hiçbir  şey fark ede mez dur uma  gelir. 

Dol ayısı yla kar maşı k çevre ona hi çbir  zevk vermez,  ancak bili nen bir  görsel  girdi  il e 

karşılaşı nca onu al gılar ve taki p eder [19, s. 97].  

Çevresel  t asarı mda  optimu m düzeyde kar maşa ve  basitlik hedeflenirse başarılı  ve 

kavranabilen mekanl arlar el de edilir. 

4. 6. 5. Vurgul a ma  

Her  i yi  resi mde bir  veya bir  gr up obj e di ğerleri ne göre daha fazl a di kkat çeker  ve  ona 

bakan ki şi ni n gözl eri ot omati k ol arak bu di kkat  çeken nokt aya kayar.  Eğer 

ko mpozisyonda birbiri yle çatışan ve eşit  öne me  sahi p ol an gereği nden fazl a obj e varsa 

bu durum gözl e mci yi rahatsız edecektir (Şekil 4. 83) [28, s. 17].  

 

 

 

 

 

Şekil  4. 83.  Do mi nant  olan bir  obj e ve aynı  baskınlıkt a birden fazl a obj eni n yar at acağı 

çatış ma et kisi [28, s. 17]] 

Bi r  görsel  ko mpozisyonda kullanılan öğel erden bi rini n ya da bir  gr ubunun di ğer  öğel ere 

öl çü,  değer,  renk,  doku bakı mı ndan üst ünl ük sağl a ması  ya da kural  dışı  kal ması,  o 

ko mpozisyonun ya da t asarı mı n odak noktası nı,  domi nant  al anını  meydana 

getir mekt edir.  Bu kavram çoğu za man,  öğel er  arası ndaki  zıtlık il e sağl anmakt adır.  Özel 

ilgi  ve öne mi n belli  bir nokt aya t opl anması  t ekdüzeli ği  engeller.  Bu nedenl e a maç, 

di kkat çekmek ve izleyi cide haz uyandıran bir düzenl e me sağla maktır[12, s. 47]. 
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Do mi nant  öl çü,  mer kezi  yerleşi m t ek başı na duran bi çi m/for m özelli kleri  odak nokt ası nı 

vur gul ayan yakl aşı ml ardır.  Bu et kiler  aynı  za manda kavra msal  önemi  vur gul a ma 

yakl aşı mı yla bir  arada düşünül ür.  Zıtlı k çoğu za man uyuş mazlı k yaratırken aynı 

za manda canlılı k kazandırır,  il gi  çekti ği  ve heyecan yarattı ğı  i çi n öne mli  bir  il kedir[12, 

s. 48]. 

Vur gu peyzaj da bir  ele mana özel  bir  öne m veya anl a m yükl enerek sağl anabilir. 

Vur gul a ma,  bu el e manın veya etrafı ndaki  böl geni n il gi  çeki ci  ve güçlü bir  şekil de 

düzenl enmesi ni  gerektirir.  Vur gunun sı nırlı  düzeyde kullanıl dı ğı  mekanl ar  gözü 

di nl endirir  ve düzene yardı m eder.  Gözl e mci ni n bir  mekanda neyi n öneml i  ol duğunu 

bul abil di ği tasarı ml ar daha zevk verici dir [26, s. 88].  

Peyzaj da vur gul a ma bit kiler,  pl asti k obj el er,  renkler,  bi çi ml er  kullanılarak sağl anabilir. 

Vur gul a manı n ille de t asarı mcı  t arafı ndan insan yapı mı  el e manl arla yapıl ması 

gerekmeyebilir,  bit kilerin yaprak ve çi çekl eri nin renk özelli kleri  doğal vur gul a maya 

yardı mcı  ol abilir  [28,  s. 17]. Vur gu,  güçl ü ve  kararlı  bir  kontrast  yardı mı yl a 

yapılabilir. Daha küçük kütleleri n ortası ndaki  daha büyük kütleler,  şekilsiz bi r  ze mi nden 

öne doğr u ilerleyen daha kaba t ekst ürl ü bir  başka şekil,  karanlı k bir  ze mi ni n önündeki 

aydı nlı k bir  obj e,  i nce tekst ürler  arası nda kaba t ekst ür  gi bi  t ekni kl eri n kullanıl ması 

vur gul a ma yaratır (Şekil 4. 84) [26, s. 89].  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 84. Tekst ür ve renge bağlı vurgul a ma teknikleri [26]  
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Çevrel e me ve odakl a ma,  vur gul a ma prensi pl erini n t a ma ml ayı cısı dır.  Bu t ekni kl er, 

çevresel  peyzajı n dest eğiyl e başarılı  ol urlar.  Odakl a ma,  çevredeki  peyzaj  el e manl arı nı n 

gözl e mci yi  vur gul anan nokt aya bak maya yöneltici  niteli kte düzenl enmesi yl e sağl anır 

[26,  s. 90].  Özel  bir  vurgul a manı n gerekti ği  t asarı ml arda,   bir  obj eye doğr u yönel erek 

tekrar  eden çi çek bor dürleri,  ağaççı k di zileri  ve lineer  bir  çi m al an veya yol  gözü ve 

hareketi  uzakt aki  obj eye yöneltir  ( Şekil  4. 85.) [ 28,  s. 17].  Vur gu,  ayrıca t asarı mda 

alışıl madı k obj el eri n kullanıl ması yl a da sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 85. Bit kiler ve diğer peyzaj ele manl arı yl a yapıl mı ş vurgu örnekl eri [26]  

4. 6. 6. Denge 

Denge bir  t asarı mdaki  parçal arı n t üm al ana eşit  bir  di kkat  çeki cili kl e 

dağıtıl ması dır. Dengeli  bi r  t asarı mda gözl e mci,  farklı  ve çeşitli  pek çok objeye eşit  il gi yi 

göst erebilir  [28,  s. 18].  Denge t asarı mdaki  st abilitedir  ve barış,  güvenli k gibi  duygul arı 

çağrıştırır.  
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Belirli  bir  aks  siste mi ne göre haci msel  veya yüzeysel  öğel eri n al gılanan etki nli ği  görsel 

denge değeri  il e ifade edil mekt edir.  Yat ay veya düşey et ki,  görsel  denge il e anl a m 

kazanmakt adır[12, s44].  

“Si metri k denge” bir  eksen göre öğel eri n aynı  duru mda  t ekrar  et mesi  sonucu ol uşt urul ur. 

Bi r  anl a mda aynadaki  gör ünt üye benzer  bir  ifadedir.İnsan vücudunun doğal  ol arak 

si metri k bir  dengeye sahi p ol ması,  sanat  gücünü  bili nç altı nda o yönde et kile mi ştir. 

Kesi n,  kararlı,  anıtsal  bir ko mpozisyon i zl eni mi  ver mesi ne karşı n,  il gi  uyandıra maz,  t ek 

düze bir  et ki  yaratır  [12,  s. 45].  “ Asi metri k denge” eşit  görsel  ağırlı kta ve çeki cili kt eki 

öğel eri n düzenl enmesi  ile yaratılır.  İl gi  çeki ci  olması  ve hareket  yarat ması  nedeni yl e, 

kütlesel  devi ni ml e ol duğu gi bi,  renk,  doku,  değer,  bi çi m,  yön ve aralı k gi bi  yüzeysel 

ko mpozisyonl arla da asimet ri k denge yarat mak ol ası dır  [12,  s. 45].  “Işı nsal  denge”t üm 

öğel eri n mer keze göre dairesel  veya ı şı nsal  ol arak yerl eştiril mesi  sonucu ol uş makt adır. 

Aynı  za manda odak noktası nı n yani  mer kezi n çalış ma al anı ndaki  yeri ne göre si metri k 

veya asi metri k denge t ürünü yansıt makt adır[12, s.45].  

Peyzaj  t asarı mı nda denge unsuru,  bal kon,  giriş nokt ası  veya di nl enme  al anı  gi bi  sabit  bir 

manzara nokt ası nda sı kça uygul anır.  Gör üş  al anı  i çi ndeki  manzaranı n kontrast  veya 

alışıl madı k ol an keski n böl üml eri  di ğerleri nden daha fazl a di kkati mi zi  çeker.  Çeşitli 

di kkat  çeki ci  böl üml er  dengeli  bir  şekil de düzenlenirse zi hi n bunl arı  daha kol ay ve rahat 

al gılar.  Peyzaj  ko mpozisyonunda denge,  bir  perspektif  i çi nden geçen aksın i ki  yanı na 

eşit olarak dağıtıl mı ş di kkat veil gi çeki cili k olarak tanı ml anabilir [26, s. 91].  

For mal  denge geo metri k ve  si metri ktir.  Ayrı ca mer kez bir  aksı n her  yanı nda t ekrara 

edil mi ş  benzer  el e manl arla karakt erize edil mi ştir.  St atik ve önceden t ahmi n edil ebilen 

for mal  denge,  doğayı  fet het me,  saygı nlı k ve durağanlı k hi ssi  yaratır ( Şekil  4. 86). 

İnfor mal  denge geo metrik değil dir  ve asi metri ktir.  Merak ve hareket  duygusu uyandıran 

akı cı, di na mi k, doğal çalış mal arda kullanılır (Şekil 4. 87) [26, s. 92].  
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 Şekil 4. 86 For mal denge [26, s. 92]          Şekil 4. 87 İnfor mal denge[26s. 92] 

4. 6. 7. Riti m 

Peyzaj  mi marlı ğı nda ritim duygusu dokuda,  öl çekt e,  mekanda ve renkte et ki n ol arak 

ifade edilen bir  ör ünt üdür  [ 12,  s. 41].  Peyzaj  tasarı mı nda rit mi n yollar,  döşe mel er, 

bit kiler  ve su el e mnal arını n birbirleri yle ol an ilişkileri nden ort aya çı kar.  Te mel de riti m 

duygusu i nsanı n hareketleri ne ve doğadaki  mevsi m değişi kli kleri ne göre şekillenir 

[32, s. 61]. 

Görsel  rit mi  yakal a ma,  büt ünü ol uşt uran biri ml eri n,  ögel eri n ardışı kdüzenl enmesi  il e 

gerçekl eşir.  Dol ul uk boşluk oranl arı nı n veya geomet ri k düzeni n belirli  aralıklarla t ekrarı 

görsel riti m yaratır (Şekil 4. 88)[12, s. 41].  

 

 

 

 

Şekil 4. 88. Belli aralıklarla tekrar edilen öğeleri n yarattı ğı görsel riti m [26,  s. 91] 

Ar alı k bi çi ml eri  veya biri m öl çül eri  ile farklılık göst eren;  hı zlanan,  hı z kesen, 

yavaşl ayan değişi k riti mler  vardır.  “St akat o Rit mi ” aralı kl ar  ve biri ml er  arası ndaki  açı k 

net  bir  farklılıkla ol uşt urul makt adır.  Gaudi’ni n eğrisel,  organi k mi marisi nde ol duğu gi bi 
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hı zlanan ve hı z kesen,  yavaşl ayan riti ml er deva mlılı k,  süreklilik duygusunu 

güçl endir mekt edir [12, s.42].  

 Öğel eri n farklı  bir  bi çimde  ve  büyükl ükt e düzenli  t ekrarı  ile yaratılan riti m duygusu, 

değişen t ekrardır;  bu değişi m mekana akı cılı k kazandırır.  Rit m duygusu,  değişen t ekrarla 

gelişi m göst eren öğel erin ardışı k bir  di zi n i çinde kullanı mı  sonucu kora ml a i fade 

edil mekt edir.  Yal nı zca dol ul uk boşl uk oranl arı nın t ekrarı  ile değil  aynı  za manda yüzey 

farklılığı yla yaratılan il ave riti ml er  de burada önem kazan makt adır.  Ayrı ca daha fazl a bir 

zıtlı k ile riti m öğel eri daha açı k al gılanabilir  (Şekil 4. 90)[12, s. 43].  

4. 6. 8. Ardışı klı k 

Bi rbiri ne bağl anmı ş  mekanl ar  serisi  bir  ardışı klı k ol uşt urur.  Bir  yükselti nin t epesi nden 

bazen hı zlanarak bazense yavaşl ayarak akan ve sonunda bir  şel ale ol arak havuza boşal an 

suyun haraketi  ardışı klık i çi n doğadan verilebilecek bir  ör nektir.  Tı pkı  bunungi bi 

tasarı mcı da mekan organi zasyonunda hı z, yön ve hareket modunu düşün meli dir.  

İyi  ifade edil mi ş  bir  ardışı klı k prensi pli  bir  yakl aşı mı  gerektiren bir  başl angı ç nokt ası na 

veya giriş  zonuna i hti yaç duyar.  Çeşitli  mekanl ar  ve odakl ar  birbiri ni  t aki p edebilir.  Bu 

mekanl ar  mantı klı  bir  şekil de birleşerek devam et meli  ve biryere var ma  duygusu 

ver meli dir.  Varış nokt asında i se mutl aka vur gul ayıcı  bir  obj e ol malı dır.  Bu varış nokt ası 

aynı  za manda başka bir  ol ayı n i çi ne girilen di ğer bir  başl angı ç nokt ası  ol abilir.  Böyl ece 

birbiri ne bağl anmı ş  mekanl ar  zi nciri  mantı klı  bir şekil de deva m eder  ( Şekil  4. 75)[26, 

s. 94]. 

Me kanl ar  arası  geçişler i nsanl arı n hareket  süreci  i çi nde öne mli dir.  Böyl esi  pek çok 

geçişe i mkan veren t asarı ml ar  kullanı cılar  t arafı ndan t erci h edil mekt e ve sevil mekt edir. 

Çünkü strükt ürleri  t ek defada al gılanmaz,  za man gerektirir  ve al gıl ayabil mek i çi n 

kullanı cı nı n bu mekanl arı  i ncel e mesi  gerekmektedir.  Bu i ncel e me,  i nsanı n çevreni n 

strükt ürüne alış mal arı  ve yönel ebil mel eri  açısı ndan psi kol oji k güven i hti yacı nı 

karşılarken, bilişsel ihtiyacı n karşılanması na da olanak verir [19, s. 98].  
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Şekil 4. 89. Mekanl ar arası ardışı klık [26, s. 93] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 90 Yeni Zel anda’da bir kent parkı nda tasarı m prensi pl eri ne rastlanabili yor [50].  
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5.  BURSA SOĞANLI  BOTANĠ K PARKI NIN SERT PEYZAJ TASARI MI NI N 

ĠġLEVSEL VE ESTETĠ K AÇI DAN Ġ NCELENMESĠ  

5. 1. Parkı n Konu mu ve Ge nel Özelli kl eri  

Soğanlı  Bot ani k Par kı,  Bursa çevre yol u üzeri nde,  Bursa‟ya bağlı  Soğanlı  bel desi nde, 

Soğanlı  Çukurca yol u üzeri nde konu ml anmı ş  ol up par kı n doğusunda Bursa Zoo adı yl a 

anılan bir de hayvanat bahçesi bul unmakt adır. 

Bursa Büyük Şehir  Beledi yesi  t arafı ndan,  yeşil kuşak kapsa mı nda;  kente bol  oksijen 

sağla mak,  ova il e şehri  doğal  yaşa m kült ürünün zengi n ör nekl eri  ile birleştir mek ve yeşil 

Bursa‟ya yeni  kült ürel  alanl ar  ve di nl enme al anları  kazandır mak a macı yl a 1995 yılı nda 

yapı mı na başl anan Bot anik Parkı 24 Ni san 1998 yılında hi z met e açıl mı ştır. 

Soğanlı  Bot ani k Par kı  400. 000 m²‟  li k yayılış alanı  il e gi derek bet onl aşma  t ehdi di yl e 

karşı  karşı ya kal an veri mli  Bursa ovası nı n kor unması nı  sağl ayacak sı nırı  ol uşt ur ması nı n 

yanı nda bit kisel araştır mal ara ve bili msel çalış malara olanak sağlayan bir parktır.  

Soğanlı  Bot ani k Par kı,  bu özelli kleri ni n yanı  sıra, Bursa hal kı nı n hi z meti ne sunul muş  bir 

kent  parkı  ol arak Bursa içi n çağdaş  bir  kent  t anımı na uygun fi zi ksel  ünitel er  zi nciri ni n 

bir  hal kası nı  ol uşt ur ma niteli ği ndedir.  Bursa‟nı n ilk ve t ek kent  parkı  ol an Bot ani k Par kı, 

Kült ür Parkı‟nı n 1, 5 katı büyükl üğünde bir alana sahi ptir.  

Bursa kenti ni n genel  yapısı na bakıl dı ğı nda kl asi k akti vitelere hi z met  eden pek çok 

parkı n varlı ğı  di kkati  çekmekt edir.  Fakat  bu parkl ar  yüksek pot ansi yelleri ne rağ men 

genelli kle çay i ç me,  manzara seyret me,  pi kni k gibi  akti vitelerle kı sıtlı  kal makt adır.  Bu 

bakı mdan Soğanlı  Bot anik Parkı  i şlevsel  anl a mda farklılı k,  est eti k kalite ve   t opl umu 

bili nçl endir me anl a mı nda ol dukça ol uml u ve başarılı  bir  nokt ada dur maktadır. Kor u ma, 

bili nçl endir me ve hi z met  a maçl arı na yöneli k olarak faali yet  göst eren Bot ani k Par kı 

13. 08. 1998 t ari hi nde i çerdi ği  zengi n bit ki  çeşi di nedeni yl e I.  Derece Doğal  Sİ T Al anı 
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ilan edil mi ştir.  Soğanlı  Bot ani k Par kı‟nı n pr oj esi  İ. T. Ü.  Mi marlı k Fakült esi  öğreti m 

üyesi Prof. Dr. Ah met Cengi z Yıl dı zcı tarafı ndan gerçekl eştiril mi ştir. 

5. 2. Parkt a Yer Al an Fonksi yon Al anl arı nı n ĠĢlevsel Analizi 

Par kta başlıca f onksi yon al anl arı;  girişler,  yollar,  dinlenme ve ot ur ma  mekanl arı,  göl etler 

ve su el e manl arı,  t e ma  bahçeleri,  spor  al anl arı,  yeşil  al anl ar,  çocuk oyun alanl arı,  Tari hi 

Bursa Evl eri,  kafet erya,  past ane,  w. c.,  ve yönetim bi nası dır.  Bu böl ümde par kı n i çerdi ği 

bu f onksi yon al anl arı nın i şlevsel  özelli kleri,  konu ml arı  ve al ansal  büyükl ükl eri ni n 

analizi yapılacaktır. 

5. 2. 1. Gi riĢ Mekanl arı  

Gi rişler;  parkı n güney ( Soğanlı  Gi rişi),  batı  ( Os man Gazi  Gi rişi)  ve doğusunda ( Çukurca 

Gi rişi)  ol mak üzere üç adettir. Kullanı cılar  t arafı ndan yaya ve araçgirişi  olarak en fazl a 

yoğunl ukt a kullanılan giriş parkı n güney (Soğanlı)  girişi dir (Şekil 5. 1).    

   

 

 

 

Şekil 5. 1. Parkı n Güney Kapı sı‟nı n dışardan görünüşü           

Di ğer  girişler  t ali  ol arak düşünül müş  ol up a maca göre kullanım yoğunl ukl arı  

değiş mekt edir.   Çukurca Gi rişi  daha çok hayvanat  bahçesi yl e botani k par kı nı n 

bağl antısı nı  sağl ar  nitelikt e ol up aynı  za manda bisikl et  kirala maya ve kafede ot ur maya 

gel en i nsanl ar  i çi n daha kullanışlı dır.  Os manGazi  Gi rişi  i se Te ma  bahçel eri yl e çocuk 

oyun al anı na daha yakı n tali  bir  giriştir.  Bu girişlerin sert  ze mi nl eri ni n met rekare ol arak 

al ansal büyükl ükl eri aşağıdaki gi bi dir ( Tabl o 5. 1.). 
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Tabl o 5. 1 Girişleri n alansal büyükl ükl eri                                               

Gi riĢi n adı  Al an ( m²) 

Soğanlı Girişi 130 

Çukurca Girişi 1300 

Os man gazi Girişi 200 

Topl a m 1630 

 

Ayrı ca parkt a her  kapı da  birer  adet  ol mak üzere t opl a m 550 araçlı k  üç adet  ot opar k 

mevcutt ur  ve bu ot oparkl arı n kullanı m yoğunl uğu girişleri n kullanı m yoğunl uğuyl a 

doğr u orantılı olarak değiş mekt edir. 

5. 2. 2. Park Ġçi Ul aĢı m Aksl arı ( Yaya Yoll arı) 

Yoll ar;  park i çi ndeki  yaya ul aşı mı nı,  mekanl ar  arası ndaki  bağl antı yı  sağl a mak üzere 

tasarlanmı ş  ol up ayrı ca bi si kl et  ve koşu gi bi  spor  a maçlı  akti viteler  i çin de il ave yol 

ağl arı ol uşt urul muşt ur. 

Par kı n güney girişi yl e doğu girişi  arası nda uzanan ve  “I hl a mur  Yol u” ol arak adl andırılan 

aks  400 m.  uzunl uğunda ol up 8 m.  genişli ği ndedir.  Bu yol  t araklanmı ş  dök me  bet on ve 

granit  mal ze meyl e kapl an mı ştır  ( Şekil  5. 2).  Ihl amurl u Yol  şekil de de gör ül düğü gi bi 

rit mi k ve kı vrılarak il erleyen  bir  akstır.  Bu aks  üzeri nde Bursa evl eri,  su oyunl arı 

havuzu ve parkı n i ki  gi riş kapısı  bul unmakt adır.  Adı ndan da anl aşılacağı  üzere aks 

boyunca deva m eden bir Ihla mur allesi mevcutt ur. 

Su oyunl arı  havuzundan başl ayarak büyük göl etin bir  ucuna bağl anı p diğer  ucundan 

çı karak doğu girişi ne uzanan 8 m.  genişli ği ndeki  “Çı narlı  Yol ” i se 500 m.  uzunl uğunda 

ol up,  yol  ze mi ni  yi ne i ki yanı  t araklanmı ş  dök me bet onl a sı nırlanmı ş  granit  döşe meyl e 
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kapl anmı ştır  ( Şekil  5. 3). Bu aksı n özelli ği  ise kullanı cıları  parkı n odak nokt ası  ol an 

göl eti n çevresi nde dol andırarak düz bir  hatla girişe ul aştır ması dır.  Aks  adını  i ki  yanı nda 

sıralanan çı nar  ağaçl arı ndan al mı ştır.  Bi si kl et  yolu bu aksı  i ki  nokt adan,  koşu yol uysa bir 

nokt adan kes mekt edir.  Yapı sı  iti bari yle bu aks  parkı  he men he men si metri k ol arak i ki 

parçaya ayır makt adır.  Üstteki  parça t e ma  ve kült ür  bahçeleri ni  si mgel erken alttaki  parça 

ise daha basit ve belli aktivitelere hiz met eden yeşil alan yoğunl ukl u bir mekandır. 

  

 

 

 

Şekil 5. 2. Ihla murl u yol un, parkı n girişi nden içi ne doğru görünüşü 

 

 

 

 

 Şekil 5. 3. Çı narlı Yol                                       Şekil 5. 4. Bisi klet Yol u 

Bi si kl et  yol u ol arak adl andırılan biri nci  derecede tali  aks  görevi ndeki  yol  ise par k i çi nde 

ring yapacak şekil de t asarlanmı ş  ol up uzunl uğu 1800 m.  genişli ği  6 m. ‟dir.  Bu yol  i ki 

yanı  granit  mal ze meyl e sı nırlandırıl mı ş  kır mı zı asfalt  döşe meyl e kaplanmı ştır.  Yol 

çevresi  renk uyu munu yansıt mak a macı yl a kır mı zı  yapraklı  akçaağaçl arla  ( Acer 

pl atanoi des  „ Cri mson Ki ng‟)  alle şekli nde bit kilendiril mi ştir  ( Şekil  5. 4). Ri ng 

özelli ği nden dol ayı  ve konu mu iti bari yl e parkı n her  mekanı yl a bağl antı  hali nde ol an bu 
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aks  ana ul aşı m aksı  ol ması nı n yanı  sıra f onksi yonel  ol arak spor  a macı na da hi z met  eder 

niteli ktedir ve özelli kle haftasonl arı yoğun bir kullanı cı kitlesi ne  sahi ptir. 

Al an i çi ndeki  yür üyüş yolları  yani  i ki nci  derecede t ali  aksl ar  t oplam 24. 000 m.  

uzunl uğunda 2 m.  genişliği ndedir.  Bu yollar  yer  yer  doğal  ze mi n  mal ze mesi  ol an 

sı kıştırıl mı ş t oprakl a bazı yerlerde ise serbest granit parke taşla kapl anmı ştır (Şekil 5. 5.).  

 

 

 

 

 

 

İki nci  derece t ali  aksl ar yür üyüş  ve gezi nti  a maçlı  kullanıl makl a birli kte f onksi yon 

al anl arı nı  birbiri ne bağl ama  görevi ni  de üstlenmi ştir.  Genel  ol arak bu yolları n bir  kı s mı 

tema bahçeleri  arası nda yer  al makl a beraber di ğer  bir  kı s mı  i se par kı n güney 

kesi mi ndeki  yeşil  al anl arın arası nda konu ml anmı ştır.  Koşu parkuru i se al anın çevresi nde 

ring yaparak dol aşan 3 m.  genişli ği nde ve 2500 m.  uzunl uğunda t oprak ve çakıl 

mal ze meyl e kaplı  bir  akstır.  Bu aks  boyunca kullanı cıları  bil gilendiren i şaret  l evhal arı  ve 

spor a maçlı alet ve eki pmanl ar mevcutt ur (Şekil 5. 6).  

Par kta t asarlanan ana yaya aksl arı  genelli kle bitki sel  el e manl arla birli kte düşünül erek, 

bunl ara  yönl endir me ve virajlarla hareketlilik etki si  kazandırıl mı ştır.  Bi siklet  yol u yi ne 

lineer mekan niteli ği nde, di nl endirici, ve doğayı vur gul ayı cı alan özelli ği ndedir.   

Yür üyüş  yolları  doğal  kavislerle,  mekanl ar  ve yeşil  al anl ar  arası nda doğal  for ml arl a 

dol anarak i nsanl arı n t e miz hava,  doğa i hti yacı  ve bit kileri n özelli kleri ni  daha yakı ndan 

gör mel eri ni  sağl ayacak al anl ar  yarat makt adır. Yür üyüş  yolları  arasında ot ur ma 

el e manl arı ve sürpriz mekanl arla bu aksl ara da yan işlevl er kazandırıl mı ştır.  

Şekil 5. 6. 

Koşu yol u 

üzeri ndeki 
bir tabel a 

Şekil 5. 5 Yür üyüş 
yolları 
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               Tabl o 5. 2. Al an içi ulaşı m aksl arı nı n alansal büyükl ükl eri 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2. 3. Su Yüzeyl eri ve Çevreleri ndeki Di nl enme Al anl arı  

Su yüzeyl eri;  Soğanlı  Bot ani k Par kı‟nı n en çok sevilen ve kullanılan mekanl arı nı 

ol uşt ur makt adır.  Parkı n odak nokt ası nı  ol uşt uran mekanda düzenl enmiş ol an büyük 

göl et  14. 655 m²  büyükl üğünde ol up etrafı  suyu  seven pek çok t ür de bit ki yl e 

düzenl enmi ştir.  Bu göl et  i çi nde suya hareket  kazandıran fıski yel er  de bul unmakt adır 

(Şekil  5. 7).  Göl et  etrafı nda ot ur ma  al anl arı,  ot urma  biri ml eri  ve bir  adet göst eri  t erası 

bul unmakt adır (Şekil 5. 8). 

Genel  ol arak parkı n yapısı na bakıl dı ğı nda su el emanl arı nı n baskı n et kisi  hi ssedil mekl e 

beraber,  bu suni  göl et  de parkı n t a m mer kez nokt ası na yerleştiril mi ş  ol ması nedeni yl e bu 

baskı nlı ğı  vur gul a makt adır.  Göl et  çevresi  he m manzara seyri,  he m gezi nti  he m de  ot ur up 

di nl enme a maçl arı na yöneli k ol mak üzere yoğun bir potansi yel e sahi ptir. 

Büyük suni  göl et  her mevsi mde kendisi ni  izl eyenl ere farklı  manzara ol anakl arı 

sağl a makt a ve kullanı cılar  bu su el e manı nı n etrafında dol aşarak parkt a keşfet meye ve 

değişi k bakış  açıları nı  yakal a maya yönl endirilmekt edirler.  Özelli kle suyun yansıtıcı   

özelli ği nden burada çokça faydal anıl mı ş  ol ması  tasarı ma est eti k açı dan ayrı  bir  doğal 

güzelli k kat mı ştır (Şekil 5. 9.) 

              Aksı n adı  Al anı ( m²) 

Ana aks 7. 200 

1. derece tali aks ( Bisi kl et yol u) 10. 800 

2. derece tali aks ( Yür üyüş yol u) 24. 000 

Koşu parkuru 7. 500 

Topl a m 49. 500 
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Şekil 5. 7. Parkı n odak nokt ası ndaki  suni göleti n gör ünüşü ve pl anı  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 8. Göl eti n karşısındaki ot ur ma terası  
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 Şekil 5. 9. Göl eti n kışı n ve yazı n sunduğu manzaral ardan kesitler 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 10. Te ma bahçel erinde bul unan di ğer i ki göl eti n plandaki görünüşü 

Par kı n kuzeyi nde t opl am al anı  3180 m²  ol an birisi  Japon Bahçesi ne ( Şekil  5. 11)   ait 

di ğeri yse gül  bahçesi ni n yanı nda ( Şekil  5. 12)  olmak üzere i ki  farklı  su el e manı  daha 

vardır  ( Şekil  5. 10).  Yi ne bu su yüzeyl eri ni n de et rafı nda su i çi  ve su kenarı  bit kileri yl e 

düzenl e mel er  yapıl mı ştır.  Göl etler  suni  ol up p. v. c.  mal ze me üzeri ne seril miş iri  çakıl  ve 



 129 

dere t aşları yla t asarlanmı ştır.  Japon bahçesi ne ait  ol an göl ette bir adet  köpr ü 

bul unmakt adırve bu göl et di ğeri ne göre daha küçükt ür.  

Bu göl etler  de i nfor mal  yapı da ol up yi ne çevreleri nde çeşitli  ot ur ma biri ml eri  ve 

manzara seyri ne ol anak verecek bi çi mde birtakım mekanl ar  t asarlanmı ştır.  Bu al anl ar 

di ğer  göl eti n etrafı ndaki ot ur ma  mekanl arı na göre daha mahra mdirler  ve farklı  ol arak 

suyun daha yakı nl arı na ul aş maya ol anak veren sert  ze mi n veya köpr ü gibi  ol uşuml arl a 

tasarlanmı şl ardır.  Bu al anl ar  i nsanl arı n doğayl a büt ünl eş mesi ne ve köyden kent e göç 

ol gusuyl a pekişen me ml eket e ol an hasretin gi derilmesi ne de ol anak sağl a makt adır.  

Par kı n Soğanlı  girişi nden giril di ği nde,  ı hl a murl u yol un ilerisi nde i ki  parçalı  su oyunl arı 

havuzu mekanı  ( Şekil 5. 13)  yanı na yerleştirilen anfi  bi çi mli  ot urma  mekanı  ve 

arkası ndaki  de mi r  pergola il e birli kte düşünül müştür.  Şu sıralarda maal esef  aktif  ol arak 

kullanıl mayan bu su el emanı  parka il gi nçli k ve hareket  kat makt adır.  Bu su el e manı  da 

or gani k f or ml arla t asarlanmı ş  ol ması na rağmen kullanılan mal ze me tipi  ve yer den 

yüksek ol ması nedeni yl e di ğer göl etlere göre daha geo metri k bir yapı ya sahiptir.  

Par kta yer  al an su el emanl arı nı n al ansal  büyükl ükl eri  aşağı daki  t abl oda veril mi ştir 

( Tabl o 5. 3.).  

         Tabl o 5. 3. Su ele manl arı nı n alansal büyükl ükleri 

Göl eti n adı  Al anı ( m²) 

Büyük göl et 14. 655 

Küçük göl etler   3180 

Su oyunl arı havuzu     430 

Topl a m 18. 265 
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 Şekil 5. 11. Japon Bahçesi‟ne ait olan göl et ve üzeri ndeki ahşap köpr ü 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 12. Te ma Bahçeleri ni n ortası nda yeralan iki parçalı suni göl et  

 

 

 

 

 

Şekil 5. 13. Su oyunl arı havuzu ve yanı ndaki ot ur ma terası ile sağda alanı n plandaki 

gör ünüşü 
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Şekil 5. 14. Üst kotta doğal ze mi nl e düzenl enmi ş olan ot ur ma mekanı  

Ot ur ma  ve di nl enme a maçlı  düzenl enmi ş  al anl ar; 10. 490 m²,  ol up bu al anlar  genelli kl e 

su el e manl arı  çevresi nde düzenl enmi ş  sert  ze min mekanl ardır  ( Şekil  5. 13 ve 5. 14). 

Bunl ardan büyük göl eti n çevresi ni  t a ma men dol anan  ve aks  boyunca yerleştiril mi ş  ol an 

di nl enme  ve manzara seyret me a maçlı  ol arak kullanılabilecek sert  zemi ni n al ansal 

büyükl üğü 9350 m²‟  dir.  Ayrı ca t e ma  bahçel erini n arası nda düzenl enmi ş ol an doğal 

ze mi nli  di nl enme  mekanı  1140 m²‟ dir.  Bunun yanı nda parka gel en kul lanı cılar  yeşil 

al anl arı da aynı a maçl a kullanabil mekt edir. 

 Ot ur ma al anları  genellikl e açı k ve mahre m mekanl ar  ol arak i ki ye ayrılabilir.  Göl et 

çevresi ndekiler  daha açık ve geniş  bir  obj ektiften t üm manzarayı  seyret me a maçlı 

düşünül müşken,  daha kapalı  mekanl ar  sayılabilecek t e ma  bahçeleri  ve yeşil  al anl arı n 

içi ndeki  ot ur ma  mekanları  dar  çerçeveli  manzara  seyri ne yöneli k kendi  i çi nde bir 

di na mi ği olan mekanl ardır. 

Genel  ol arak bakıl dı ğı nda kullanı m yoğunl uğu açısı ndan büyük göl et çevresi ndeki 

ot ur ma  al anl arı  daha çok t erci h edil mekl e beraber,  Japon Bahçesi  de görsel  nit eli ği  ve 

alışıl mı şı n dı şı nda bir  mekan ol ması  nedeni yl e terci h edil mekt edir.  Di ğer  al anl ar  daha 

mahre m ol mal arı  ve gençl eri n t erci h etti ği  mekanl ar  ol mal arı  nedeniyl e kull anı m 

yoğunl ukl arı  öt ekilere göre ni spet en daha azdır.  Al anda yapılan gör üş meleri n sonucuna 

göre i se kullanı cılar  daha çok su el e manl arı na yakı n ve yeşilliği n bol  olduğu al anl arı 

ot ur mak i çi n t erci h et mekt edirler.  Bu al anl ar  i çerisi nde al anı n t e ması na ve talebe yöneli k 
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ol arak ot ur ma,  aydı nl atma,  göl gel e me el e manları,  çöp kut ul arı  gi bi  şlevsel  donatı 

el e manl arı  kullanıl mı ştır. Bu el e manl arı n özelli klerinden il eri ki  böl ümde ayrı ntılı  ol arak 

bahsedilecektir ( Bkz. Bölü m 5. 5. 2.). 

5. 2. 4. Te ma Bahçel eri  

Par kı n kuzey kesi mi nde birbiri yle ko mbi ne ol acak şekil de t asarlanmı ş  ol up bunl ar,  ül ke 

bahçeleri;  Japon Bahçesi,  Fransı z Bahçesi,  İngiliz Bahçesi,  bot ani k bahçeleri;  şekilli 

bit kiler  bahçesi,  kokul u bit kiler  bahçesi,  gül  bahçesi,  açel ya bahçesi,  kaya bahçesi,  renk 

bahçesi  ol mak üzere dokuz adettir.  Bu bahçeleri n t opl a m al anı  48. 340 m² ‟ dir.  Bu 

al anl arda da pek çok farklı  t ürdeki  bit kiler  sergilenirken i nsanl ara di nl enebilecekl eri  ve 

bit kileri,  doğayı  ve değişi k kült ürleri  t anı yabilecekl eri  bir  mekan sunul muşt ur. Bu doğa 

ve kült ür  al anl arı,  böl gedeki  okullardan gel en öğrenci  gr upl arı na eğitim a maçlı  da 

hi z met  ver mekt edir.  Bu al andaki  bahçeleri n i siml eri  ve al ansal  büyüklükleri  Tabl o 

5. 4.‟te veril mi ştir. 

  Tabl o 5. 4. Te ma bahçeleri ni n alansal ölçül eri 

Bahçe adı  Al an ( m²) Bahçe adı  Al an ( m²) 

Japon bahçesi 10. 450 Açel ya bahçesi 5800 

İngiliz bahçesi 8740 Gül bahçesi 4800 

Şekilli bit kiler b.  2300 Fransı z bahçesi 2370 

Kaya bahçesi 4250 Renk bahçesi  6340 

Kokul u bil kiler b. 3290 Topl a m:  48. 340 

 

Bu mekanl ardan Fransız Bahçesi  ve şekilli  bitkiler  bahçesi  di ğerleri ne göre daha 

geo metri k bi çi ml ere sahiptir  ve  seyir  a maçlı  al anlardır  ( Şekil  5. 15 ve 5. 16).  İngiliz( Şekil 
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5. 19)  ve Japon Bahçeleri  ( Şekil  5. 17)  değişi k t asarı ml arı  ve ot ur ma  a macı na yöneli k 

ol mal arı  nedeni yl e  i nsanl ar  t arafı ndan çok beğenil mekt edir.  Tari hi  Tür k Bahçel eri‟ni n 

ayrıl maz bir  parçası  ol an gül  bahçesi  de( Şekil  5. 20)   farklı  t asarı mı  ve yaz mevsi mi ndeki 

gör ünt üsü ile he m gezi nti  he m de ot ur ma  a macı na hi z met  et mekt edir.  Bit kisel  el e man ve 

kaya kullanı mı nı n ağırlı kta ol duğu kaya bahçesi  alanda yarattı ğı  kot  farklılığı  nedeni yl e 

zi yaretçilere farklı  bir  bakış  açısı  sun makt adır  (Şekil  5. 18).  Bit kileri n renk ve  koku 

özelli kleri ni n sergilendi ği  kokul u bit kiler  bahçesi ve  renk bahçesi  de bu ko mbi nasyoun 

bir di ğer parçası dır. 

Bu mekanl ar  parkt a açıkça sergilenen ve kol ay ul aşılabilen mekanl ar  ol makt an çok, 

insanları  arayı p bul maya ve  keşfet meye yönelten daha gi zli  ve est eti k özelli kleri n ağır 

bastı ğı  mekanl ardır.  Bunl ar  fonksi yonel  olarak kullanıl makt an çok i nsanl arı 

bil gilendir mek ve farklı bahçe t asarı ml arı nı,  bitkileri  göst erebil mek  i çi n düzenl enmi ş 

eğiti me yöneli k mekanlardır.  Bu al anl ar  i çi nde de  pasif  rekreasyon gerçekl eştir meye 

yöneli k donatı ele manl arı kullanıl mı ştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 15. Fransı z Bahçesi ni n yaz ve kış halleri 

 

 

 

 

Şekil 5. 16. Şekilli bit kiler bahçesi ni n görünüşü 
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Şekil 5. 17. Japon Bahçesi‟ni n genel görünüşü 

 

 

 

 

Şekil 5. 18. Kaya Bahçesi‟ni n hareketli topoğrafyası ve bit kileri yle genel görünüşü 

 

 

 

 

   Şekil 5. 19. İngiliz Bahçesi                             Şekil 5. 20. Gül Bahçesi  

5. 2. 5. Çocuk oyun al anları  

Çocuk oyun al anl arı  parkın i ki  ayrı  nokt ası na çeşitli  yaş  gr upl arı na göre yerleştiril mi ştir. 

Par kı n ana girişi ne yakı n ol an çocuk oyun al anı  740 m².,  üç parçalı  ve dairesel  for ml udur 

(Şekil  5. 22).  Bu al anda ahşap ko mpl e oyun setleri ve  di ğer  eki pmanl ar  mevcut t ur.  Doğu 

kesi mi nde yer  al an çocuk oyun al anı  ( Şekil  5. 21)  1500 m. ²‟  dir  ve al anda ahşap 
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mal ze meden t asarlanmı ş,  çocukl arı  macera ve keşfet meye yönl endirecek batı k ge mi 

şekli ndeki çocuk oyun ele manı kullanıl mı ştır. Toplam çocuk oyun alanı 2240 m²‟ dir.  

Belirli  bir  işleve hi z met  eden bu al anl arda mekanl arı n hac mi  ve öl çeği  çocukl arı n 

ergono mi si ne uygun al arak düşünül müşt ür.  Batı k Ge mi  çocuk oyun al anı,  di ğeri ne göre 

daha açı k ve güneş  ı şı nları yla daha fazl a ilişkili  bir  mekan i ken,  park girişi ne yakı n 

ol arak konu ml andırıl mı ş çocuk oyun al anı  bir  t arafı  yapay t epel erle,  di ğer  t arafı  boyl u 

ağaçl arla ve parkı n sı nırıyla kuşatıl dı ğı ndan bu mekan daha kapalı dır. Ayrı ca girişe 

yakı n ol ması  ve bi si klet  kirala ma,  kafe past ane gi bi  fonksi yonl arı n he men yanı nda 

ol ması nedeni yl e de ol dukça hareketli bir konu mu vardır. 

 

 

 

 

Şekil 5. 21. Batı k Ge mi çocuk oyun alanı nı n pl anı ve fot oğrafı 

 

 

 

 

 

5. 2. 6. Spor Amaçlı Al anlar 

Spor  a macı yl a düşünülmüş  aksl ar  yani  bi si klet  yol u ve koşu parkur u bu gr uba 

gir mekt edir.   Koşu parkur u haftasonu daha yoğun ol a makl a birli kte  hem Bursa hal kı 

Şekil 5. 22. Girişteki çocuk oyun al anı nı n planı 
ve görünüşl eri 
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he m de İst anbul‟dan gelen kullanı cılar  t arafı ndan kullanıl makt adır.  Bi siklet  yol u i se 

insanlar  t arfı ndan en çok beğenilerek kullanılan spor  al anı  ol ma  özelli ğindedir.  Ayrı ca 

çocukl ar  i çi n düzenl enmi ş  ol an model  ot omobil  pisti  (1100 m².)  ve açı k masa t enisi  al anı 

da  ( 1500 m².)  bu gr up i çi nde değerlendirilebilir.  Bu son i ki  al an bugün  f aali yette 

ol ma makl a birli kte i nsanlar tarafı ndan a maç dışı olarak da kullanıl makt adır.  

5. 2. 7. Büfe, Cafe ve W. C. ’l er  

Par kta t e mel  i hti yaçl arı  karşılamak üzere dört  adet wc,  dört  adet  büfe ve bir adet  past ane 

bul unmakt adır.  W. C. ‟ler konu m ol arak i ki  t anesi  t e ma  bahçel eri  yakı nı nda,  biri  batı k 

ge mi  çocuk oyun al anını n yanı nda di ğeri  i se büyük göl eti n güney kesi mi nde yer 

al makt adır. Bi nal ar  t ek tip t uğl a kapl a malı  ve önleri ndeki  sert  ze mi n i se yeri nde dök me 

bet ondur (Şekil 5. 23).  

 

 

 

 

 

Şekil 5. 23. Bir w. c. bi nasını n görünüşü 

Kull anıcıları n ye me-i ç me veot ur ma  i hti yacı nı  karşılamak üzere düzenl en mi ş  ol an ve 

aktif  ol arak çalışan i ki  adet  kafe mevcutt ur.  Bunl ardan yoğunl ukl a kullanılanı  par kı n 

kuzey girişi ni n yakı nı nda bul unan ve aynı  za manda bisi klet  kirala ma  i şlevine de hi z met 

eden kafet eryadır  ( Şekil 5. 24.).  Di ğer  kafet erya i se batı k ge mi  çocuk oyun al anı nı n 

yanı ndaki  daha küçük çapt aki  kafet eryadır.  Bunlardan başka al anda belli  sezonl arda 

aktif  hal e gel en i ki  büfe bi nası  daha bul unmakl a beraber,  Bursa Evl eri  i çinde yer  al an bir 

rest oran da yakı n za manda hi z met e girecektir. 
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Şekil 5. 24. Bisi klet kiralama yeri ve yoğun kullanıml ı kafet erya bi nası nı n göl et 

tarafı ndan görünüşü 

5. 3. Parkt a Yer Al an Fonksi yon Al anl arı nı n Esteti k Analizi  

Bu böl ümde daha önce anl atılan mekan ti pl eri ne dayanarak parkt a kullanılan f onksi yon 

al anl arı  bu mekanl arı n özelli kleri ne göre sı nıflandırılacaktır. Ayrıca mekan t asarı mı nda 

kullanılan bi çi ml er  açısından yi ne bu mekanl arın t aşı dı ğı  bi çi ml er  analiz edil ecek ve 

mekanl ar arası ndaki biçimsel ilişkiler irdel enecektir. 

5. 3. 1. Mekansal Özelli kler Açısı ndan Değerlendir me  

Böl üm 4. 1.‟de belirtilen pozitif-  negatif  mekan kavra mı  doğr ult usunda düşünürsek; 

bi zi m i şi mi z eğer  bu parkı n sert  peyzaj  t asarı mı nı  değerlendir mekse bu açı dan pozitif 

mekanl ar  parkı n sert  ze mi nl eri  negatif  mekanlarsa bit kisel  mat eryalle kaplı  ol an 

yu muşak peyzaj alanl arı ol acaktır. 

 Haci msel  anl a mda parkı n geneli ne bakıl dı ğında yer  yer  makansal  kapalılı kl a 

dest ekl eenmi ş  büyük haci mli  bir  mekan gözl enmekt edir.  Fakat  bu geniş  haci m par kı n 

etrafı nı  kuşat an Ul udağ‟ın gör ünt üsüyl e kuşatıl dığı  i çi n ki şi  kendi ni  son derece güvende 

ve huzur  i çi nde hissedebil mekt edir.  Mekansal f or m açısı ndan yi ne böl üm 4. 3. 3.‟te 

değerlendirilen özgür,  stati k ve li neer  mekan ol mak üzere üç ti p mekan açısı ndan 

parkt aki mekanl ar aşağı daki gi bi sınıflandırıl mı ştır.  
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5. 3. 1. 1. Parkt a Yer Al an Özgür Mekanl ar 

Göl et  çevrel eri,  Japon Bahçesi,  Kaya Bahçesi, İ ngiliz Bahçesi,  Giriş Me kanl arı  gi bi 

gör üşe açı k ol an ve gözün pekçok doğr ult uda hareketi ne i zi n veren dol a mbaçlı  haci ml er 

parkt aki özgür mekan özelli ği nde ol an alanl ardır. 

Kaya bahçesi  ve Japon bahçesi  düz al an üzeri nde ol uşt urul muş  t epeci kl er  üzeri ne kur ul u 

ol duğundan bu mekanlar  da manzaraya ve gör üşe açı k ol up parkın sil üeti ni n 

izlenebil di ği  özgür  mekanl ardır.  İngiliz bahçesi, göl et  çevresi  ve giriş  gibi  al anl ar  da 

geniş  haci ml eri  ve düz al an üzeri ne kur ul muş ol mal arı  nedeni yl e i nsanl arı n özgür 

hareketi ne ve etrafı seyrederek al gıla ması na izi n veren mekanl ardır (Şekil 5.25. ve 5. 26).  

 

 

 

 

 

Şekil 5. 25. Göl et çevresini n açı k mekan niteli ği nde ol uşu haci msel genişli ğinden         

kaynakl anmakt adır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 26. İngiliz bahçesi ve giriş mekanı nı n özgür mekan ol ması nı n nedeni görüşe açı k 

mekanl ar ol mal arı dır. 
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5. 3. 1. 2. Parkt a Yer Al an Stati k Mekanl ar 

Şekilli  Bit kiler  Bahçesi, Fransı z Bahçesi,   çocuk oyun al anl arı,  bot ani k bahçel eri ni n 

ortası ndaki  göl et  çevresi,  su oyunl arı  havuzu çevresi  gi bi  durağan ve kapalı  ol an aynı 

za manda da belli  bir  kullanı ma  hi z met  eden mekanl arı n st ati k mekan ol ma özelli kl eri ni n 

nedeni  bu al anl arı n durağan ve genelli kle haci msel  ol arak kare ya da dairesel  hatl ara 

sahi p ol mal arı dır.  Bu mekanl arda hareket  belli  bir  mer keze doğr u yönl endiril mi ş  ol up 

genelli kle kuşatıl mışlık ve kapalılık hissi uyandırmakt adırlar.  

Özellikl e bu dur um Şekilli  Bit kiler  Bahçesi  ve  Fransı z Bahçesi‟nde çok belirgi ndir 

(Şekil  5. 27).  Etrafı  i breli  Servi  ve Mazı  gi bi  ağaçl ardan ol uşt urul muş bit ki  çiti yl e 

kuşatıl mı ş  ol an bu i ki  al anda da hareket  belli  bir  mer keze veya aksa yönl endiril mi ş  ol up 

dışarı da kal an mekanl arla ol an görsel ve fizi ksel bağl ar kopartıl mıştır. 

 Par kı n girişi ndeki  üç dairesel  al andan ol uşan büyük çocuk oyun al anı  ise daha az 

stati ktir  çünkü  burada t a m bir  kapalılı k yokt ur. Bu mekan gerek belli  bir  akti viteye 

yöneli k ol ması  açısı ndan gerekse sadece belli  kullanı cılara hitab et mesi  oçısından soyut 

bir  kapalılı ğa sahi p olmakl a beraber,  dairesel f or mu ve etrafı ndaki  yapı  ve bit ki 

el e manl arı yla kuşatıl mı ş ol ması ndan dol ayı  da fi zi ksel  anl a mda bir  kapalılı ğa da 

sahi ptir. 

 

  

 

 

Şekil 5. 27 Şekilli Bit kiler Bahçesi ve  Fransı z Bahçesi‟nde  maksi mu m kapalılı k ve 

hareketi n yönl endiril mesi fazlası yla et ki ndir. 
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Bot ani k bahçel eri ni n ortası nda bul unan göl eti n  yakı n çevresi ni n çok da fazl a ol masa da 

durağan mekan ol duğu söyl enebilir.  Bu al an parkı n konu m iti bari yle,  odak nokt ası  ve 

çevresi ne göre daha mahre m bir  mekandır  ve t ercih sebebi  de bu mahre mi yeti dir.  Al anda 

mevcut  bul unan i ki  parçalı  göl eti n çevresi ndeki  doğal  sert  ze mi ni n etrafı il e ol an ilşkisi 

bir  t arafta yapay t epel erle ve  di ğer  t arafta i se bit kisel  el e manl arla kı smen kesil mi ştir 

(Şekil 5. 28).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 28. Göl et çevresindeki stati k mekanl ar ve bit kisel ele manl arla ol uştur ul muş 

kuşat ma et kisi resi mde gör ül mekt edir. 

 

Batı k ge mi  çocuk oyun al anı  da yarı  st ati k ve arkası  i breli  ağaçl arla bi tkilendiril mi ş 

al anl arla kuşatıl mı ş  ol up yi ne belli  bir  yaş  grubundaki  çocukl ara yöneli k ol ması 

itibari yle st ati k bir  mekan ol arak kabul  edilebilir  ( Şekil  5. 21).  Su oyunları  havuzu da 

kendi  i çi nde harekete müsaade eden fakat  göleti  gi zle mek a macı yl a ol uşt urul muş 

bit kilendiril mi ş sırtlarla kuşatıl mı ş ol duğundan statik bir geçiş mekanı dır (Şekil 5. 13).  

5. 3. 1. 3. Parkt aki Li neer Mekanl ar 

Par kta  i ki  ucu açı k ol an ve  her  i ki  ucu da açık ol an  kori dor  özelli ğinde üç  mekan 

vardır. Bisi klet  yol u,  Ihl amurl u Yol  gi bi  hareketi  belli  bir  yöne doğr u kaydıran i ki  yanı 

allelerle sı nırlandırıl mı ş  mekanl ar  ve üzeri  met al  pergol a il e ört ül ü,  li neer  doğr ult ul u gül 

bahçesi  (Şekil 5. 29.) alandaki en belirgi n li neer mekanl ardır.  
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Bu mekanl arda birey bel li  bir  doğr ult uda hareket ederken gözl eri  de bu hareket e doğr u 

yönelir.  Bu mekanl ar  hareketi  i çe doğr u yönelt medi ği  i çi n mekanda il erlerken 

çı kabilecek sürpriz bir  açı klı ktan bireyi n hareketi  başka bir  yöne doğru kayabilir. 

Bi si kl et  yol unda ilerlerken kokul u bit kiler  bahçesi ne veya şekilli  bit kiler  bahçesi ne 

yöneli m bu dur uma  ör nek t eşkil  edebilir  ( Şekil  5. 30).  Ihl a murl u yol da da aynı  şekil de, 

büyük göl et  çevresi ne su oyunl arı  havuzunun karşı mı za çı kması  il e yönel ebiliriz.  Çı narlı 

yol ise lineer mekan özelliği yl e zi yaretçileri yönl endirici özelli ktedir.  

 

  

 

 

 

     

      

  5. 3. 2. Bi çi msel Özelli kler Açısı ndan Değerlendir me  

 4.  böl ümde peyzaj  mi marlı ğı nda kullanılan bi çi ml eri  geo metri k ve or gani k ol mak üzere 

iki ye ayır mı ştık.  Bu böl ümde de par kt a yer al an mekanl ar  bu i ki bi çi me  göre 

sı nıflandırılacaktır. 

5. 3. 2. 1. Geo metri k Bi çiml i Mekan ve Yapıl ar  

Bi çi m iti bari yle Fransı z Bahçesi, ot oparkl ar, kafe, pastane ve w. c. bi nal arı gi bi mekanl ar  

doksan dereceli k hatlarla  çalışıl mı ştır. Bunun yanında dairesel biçi mi n haki m ol duğu 

büyük çocuk oyun alanı da geometri k biçi mdeki mekanl ardandır.  

 

Şekil 5. 29 Gül bahçesi nin li neer mekan 
özelli kli pergol ası 

Şekil 5. 30 Bisi klet yol undan kokul u 

bit kiler bahçesi ne yönelim nokt ası  
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Şekil 5. 31. Fransı z bahçesi ni n geometri k tasarı mı ve di ğer mekanl arla olan bi çi msel 

ilişkisi. 

 

Me kanl ar  i çi nde t asarı m açısı ndan est eti k anl a mda geo metri k f or mu en fazl a hi ssedilen 

al an Fransı z Bahçesi‟dir ( Şekil  5. 31).  Bu mekan Fransı z Bar ok üsl ubunun özelli kleri ni 

taşı yan aksi yal  si metri nin haki m ol duğu bir  mekandır.  Gerek sert  gerekse yu muşak 

peyzaj  el e manl arı nda,  kare ve üçgen f or ml arı n haki m ol duğu gör ül mekt edir. Bu bahçeni n 

tasarı mı nda önceli kli  ol arak öne mli  ol an,  bahçenin kendi  i çi ndeki  bi çi msel  uyu mu değil 

or gani k bir  t asarı m büt ünü i çi ndeki  konu ml anışıdı r.  Çünkü Fransı z bahçesi ni n bili nen 

geo metri k yapısı nı  t ama men or gani k çi zgilerle düzenl enmi ş  bir  alana ot urt mak 

gerçekt en de zor dur.  Burada bahçeni n konu mu,  biçi mi  ve di ğer  mekanl arla ol an  ilişkisi 

tasarı m prensi pl eri açısı ndan son derece i yi dir. 

Di ğer  geo metri k yapı  ve mekanl ar  da bili nen en basit  geometri k şekillerden ol uşt ukl arı 

içi n,  basitlik il kesi ne uygunl ukl arı  bağl a mı nda,  bi çi msel  anl a mda t asarımı n büt ünüyl e 

uyu msuzl uk hissettiren bir rahatsızlı k gözlenme mekt edir.  

5. 3. 2. 2. Organi k ( Nat ural) Bi çi mli Mekan ve Yapıl ar 

Par kı n t asarı mı nı n genelinde doğal  hatlı  for ml arın ve or gani k bi çi ml eri n haki m ol duğu 

hissedil mekl e beraber  kullanılan mal ze mel eri n de bu doğal  t asarı ml a uyuml u ol ması na 

di kkat  edil mi ştir.  Yol  ağl arı nı n or gani k bi çi ml eri  ve birbiri yle ilişkileri ul aşılabilirli k 
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anl a mı nda i şlevsel,  doğallık anl a mı nda da est etiktir.  Suni  göl etleri n hgsi de  doğadaki 

gi bi  kı vrılarak  kapanan doğal  eğriler  şekli nde t asarlanmı ştır  ( Şekil  5. 32). Bu al anl arı n 

etrafı ndaki  sert  ze mi nl er  de göl etleri n f or muyla uyu ml u ol an çi zgilerle nat ural  bir 

for mda tasarlanmı ştır (Şekil 5. 33).  

 

333333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 3. 2. 1. Parkt aki Bi çi ml eri n Bi rbi ri yl e  ĠliĢkileri 

Soğanlı  Bot ani k Par kı‟nın t asarı mı nda göze çarpan kuvvetli  birli k hi ssi  mekanı n i çi ne 

giril di ği nde renk,  doku ve mal ze me kaynaklı  gi bi hi ssedilse de aslı nda parkı n t e ması nı n 

et kisi  ve bi çi ml er  arası ndaki  kuvvetli  ilişkiler  bu birli k duygusunun t e meli ni 

ol uşt ur makt adır.  Al anda genelli kle,  aynı  ci ns  nat uralist  for ml ar,  bi çi ml er  ve çi zgiler 

kullanılırken bir yandan da farklı ölçek ve yönl er kullanılarak tasarı mı n monot on bir et ki  

Şekil 5. 32.  Parkt aki yolları n 

or gani k for mu ve mekanlarla 

ol an ilişkileri ndeki uyumlul uk 
şekil de görül mekt edir 

Şekil 5. 33. Göl et çevresindeki 

sert ze mi ni n çizgisi göl etin 

for muna uyacak şekil de kı vrılarak 
ilerle mekt edir. 
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Şekil 5. 34  Bursa Soğanlı Bot ani k Parkı‟nı n sert peyzaj tasarı mı nı n bi çi msel ilişkileri 

yukarı da açı kça görül mekt edir. 
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yarat ması nı n önüne geçilebil mi ştir. Büyük öl çekli  t asarı ml arda ilişkilerin daha basit 

ol ması  açı k,  kesi n ve kol ay anl aşılır  çi zgileri n kullanı mı yl a sağl anır.  Bu al anda da 

bi çi msel  ilişkilerde son derece net  ve açı k,  kesi n,  kararlı  ve kol ay anl aşılır  düz çi zgiler 

ve yayl ar kullanıl dı ğı nı gör mekt eyi z. 

Özellikl e aksl arı n birbiriyl e birleş me  yerleri ndeki  netli k,  farklı  mal ze me kullanı mı yl a 

aksl ar  arası ndaki  farklılığı n vur gul anması,  farklı  renk,  mal ze me ve dokul arı n 

kullanı mı yl a mekansal  bi çi ml eri n ort aya kon ması  gi bi  özelli kler  parkta kuvvetli  bir 

bi çi msel büt ünl ük ol duğunu ortaya koy makt adır. 

Geni ş,  basit,  dairesel  ve doğal  eğrisel  for ml arla tasarlanmı ş  bu par k pl astik bir  hareket 

duygusu yarat makl a beraber  durağan,  di nl endirici  ol abilir.  Parkı n  bi çi msel  t asarı mı nı n 

esteti k açı dan ol dukça başarılı  ol duğu gerek kağıt  üzeri ndeki  pr oj ede sert  ze mi nl eri n 

şekil  ze mi n ilişkisi  açısından dağılı mı nda,  gerekse al an i çi nde üç boyutlu ol arak t aban, 

tavan ve duvar  el e manları  il e kütleleri n birbiriyle ol an uyu ml u ilişkisi nde açı kça 

gör ül mekt edir (Şekil 5. 34).  

5. 5. Parkt a Kull anıl an Sert Peyzaj El e manl arı nın Analizi  

Bu böl ümde parkt a kullanılan döşe mel er,  ot ur ma el e manl arı,  aydı nl at ma biri ml eri,  çöp 

kut ul arı,  çocuk oyun el emanl arı  gi bi  sert  peyzaj  elemanl arı  i ncel enerek bunl arı n i şl ev ve 

tasarı m açısı ndan uygun ol up ol madı kl arı değerlendirilecektir. 

5. 5. 1. Parkt a Kull anıl an DöĢe me Ti pl eri  

Par kta kullanılan başlıca döşe me ti pleri taraklanmı ş yeri nde dök me bet on, granit parke 

taş, kır mı zı asfalt, ser me ku m çakıl, sı kıştırıl mı ş t oprak ve  çakıl derzli doğal taş 

döşe medir. Bu döşe mel erin kullanı m bi çi ml eri tek başl arı na olabil di ği gi bi birbirleri yl e 

ko mbi ne ol arak da ol abilmekt edir. 
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Fot oğraflarla anl atılan bu döşe me ti pl eri nde  göze çarpan,  kullanılan t üm mal ze mel eri n 

doğal  niteli kli  ol uşu ve organi k f or ml ara kol ayca uyu m sağl ayabilen pl astik mal ze mel er 

arası ndan  seçil di ği dir.  Yollarda ve mekanl arda kullanılan eğrisel  for ml arı n pür üzsüz bir 

bi çi mde ort aya konabilmesi  i çi n kullanılacak döşe me mal ze mesi ni n de el asti k yapı da, 

kol ay şekil  al abilen nitelikte ol ması  t erci h edilir.  Bu anl a mda asfalt,  beton çakıl  gi bi 

 

Şekil 5. 35. Ana aksl arda 

kullanılan taraklanmı ş bej renk  

bet on bantlı granit döşe me ve 
det ayı  

Şekil 5. 36. 

Şekilli 

bit kiler 

bahçesi ve 

ot ur ma al an 

ları nda 

kullanılan 

çakıl derzli 

doğal taş 

döşe me ve 

det aydaki 
gör ünü mü 
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pl asti k mal ze mel erle granit,  doğal  t aş  gi bi  parçalı  mal ze mel eri n ko mbi nasyonu en i yi 

sonucu verecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  5. 38. Yür üyüş  yolu ol arak kullanılan i nce çakıl  ve sı kıştırıl mı ş  toprak ze mi nli 

yolları n görünüşü, bordür sı nırla ması ol ma ması doğallı ğı vurgul uyor.  

  

Şekil  5. 37 Bi si kl et  yol unda 

kullanılan granit  bantlı kı r mı zı 

asfalt  döşe me ve  yol  döşe me 

det ayı nda gör ülen i şaretlendir me 
siste mi  
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5. 5. 1. 1. DöĢe mel eri n ĠĢlevsel Kull anı ml ar Açısı ndan Değerl endi ril mesi  

Yukarı da açı kl anan  döşe mel eri n i şlevsel  kullanı ml ar  açısı ndan f onksiyonl ara göre 

değerlendiril mesi ni n yapılacağı bu böl ümde aşağıdaki yedi temel işlev baz alı nacaktır. 

I. Vurgul ayı cı Kull anı m 

Döşe meni n en et ki n kul lanı m bi çi ml eri nden biri ol an bu i şlevi  parkt a aksl arı n he men 

hepsi nde ve mekanl arı n içi nde gözl e ml e mekt eyiz. Zi ra girişten iti baren başlayarak önce 

girişi n vur gul anması  ve daha sonra da aksı n akışkan hatlarla ( Şekil  5. 39)  kontrast  i ki 

mal ze meyl e vur gul anarak,  hareketi n yönl endiril mesi ni  ve parkı n i çerileri ne doğr u 

ilerle me isteği ni güçl endirecek bir et ki yarat mı ştır.  

Par ktaki  döşeel eri n ve sert  ze mi nl eri n hareketi ne bakıl dı ğı nda,   Sayfa 48,  Şekil  4. 18‟ de 

belirtilen döşe me f or ml arından en çok akışkan ve doğr usal  hareketleri n haki m ol duğu 

gör ül mekt edir. 

 

 

 

 

Şekil 5. 39 

Akı şkan hatl arla 

ilerleyen ana aks 

döşe mesi ni n 
gör ünüş ve det ayı  
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Bi r  nokt adan başka bir  nokt aya uzanan ve birbirine yakı n f onksi yon al anl arı  arası nda 

veya bir  al andaki  i ki  obje arası nda ilerleyen bir  yol  doğr usal  ol up hareketin yönü burada 

daha belirgi n vur gul anmı ştır.  Fransı z Bahçesi nin aksı  ve giriş  çı kış  bağl antıları,  Gül 

Bahçesi ni n li neer  pergolası, Şekilli  Bit kiler  Bahçesi ndeki  spiral  servilere doğr u  yönel en 

doğal  t aşlı  yol  bu dur uma  ör nek ol abilir.  Ancak or gani k f or ml u akışkan hatl ar  daha 

rastlantısal  bir  hareket  sağl ar.  Bunun i çi nse ana aksl arı n hareketi ne ve su el e manl arı 

etrafı ndaki döşe me hareketleri ne bakmak yet erli olacaktır. 

II. Hareketi n Niteli ği ni ve Rit mi ni Belirle me  

Döşe meni n genişli ği  ve yol un şekli ni n i nsanl arı n mekan i çi nde hareket  rit mi  ve şekli ni 

et kiledi ği ni  daha önce söyl e mi şti k.  Bu et ki  Soğanlı  Bot ani k Par kı‟nda kull anılan 

döşe mel erde de hissedilmekt edir.  

Gi rişten iti baren akışkan ve  sabit  genişli kteki  bir  aksl a rit mi k bir  şekil de su oyunl arı 

havuzu etrafı nda genişleyen bir  mekana gel en i nsanl ar   burada dur up etrafları na bakarak 

al anı  al gıla maya çalış makt a ve daha sonra buldukl arı  yi ne aynı  nitelikteki  akst an 

ilerleyerek birden u mul madı k bir  şekil de genişleyen bir  mekana gölet  çevresi ne 

ul aş makt adırlar. 

Göl et  çevresi nde kullanılan granit  mal ze me de yi ne kenarlarda ot ur ma biri ml eri ni n 

kullanıl dı ğı  bet on bantlarla sı nırlandırıl mış  ol up yer  yer  genişleyi p yer  yer  daral arak 

insanları  ki mi  a man durup manzara i zl e meye kimi  za man da  il erleyi p yeni  manzaral ar 

keşfet meye doğr u yönl endir mekt edir. 

Me kandaki  genişle me  ve daral mal arı n yanısıra mal ze mel erdeki  doku farklılığı  ve her  bir 

mat eryal  arası ndaki  mesafeler  de hareketi n ritmi ni  et kile mekt edi r.  Şekilli  bit kiler 

bahçesi nde kullanılan doğal  t aş  üzeri nde hissedilen hareket  rit mi  il e göl et çevresi ndeki 

granit  ze mi nde hissedilen riti m farklı  ol acaktır. İl ki  daha düzensi z ve geniş  adı ml ar 

içerirken di ğeri daha düzenli, stati k ve kısa adı ml ar içerecektir. 
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III. Di nl enme Al anı Yarat ma 

Hareket  et kisi ni n yanı nda döşe medeki  değişi klikler  di nl enme  ve durakl a ma al anı 

yarat ma a macı yl a da kullanılabilir.  Bir  mekanda ilerlerken kesişi m nokt ası na 

geli ndi ği nde burada bir  meydan ya da bir  durakl ama  mekanı  ol ması  gerekliliği  doğabilir. 

Bu ti p alanl ar parkt a giriş mekanl arı, su oyunl arı havuzunun ol duğu alan,  

göl et  çevresi,  t e ma bahçeleri  arası ndaki  yollarda ol uşt urul an mekanl ar  ol arak 

ör nekl endirilebilir. Şekil 5. 40.‟ta bu mekanl ar kutu içi nde göst eril mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5. 40. Yukarı da döşe me farklılıkları yla ol uştur ul an ot ur ma 
di nl enme ve durakla ma mekanl arı gösteril mi ştir. 
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Şekil  5. 41‟de gör ünen döşe meni n t ara ma  şekli  burası nı n t opl anılan bir  mekan ol duğunu 

vur gul ayarak,  i nsanl arı  gr up hali nde buraya çekerek di nl enmeye ve  etrafı  seyret meye 

yönl endir mekt edir.  Ayrıca bu döşe meni n sı nırları  gerekti ği nde bir  et ki nlik i çi n sahne 

ol arak da kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil  5. 41.  Yukarı da görül en t uğl a derzli  bet on döşe me  göl eti n yanı ndaki  anfi  ti yatronun 

önünde kullanıl mı ş ve bu mekanı stati k hal e getirerek vurgul a mı ştır. 

I V. Büt ünl ük Sağl a ma ve Fon Ol arak Hi z met Ver me 

Al anı n geneli nde kullanılan döşe me mal ze mel erindeki  kararlılık bu parka birli k ve 

büt ünl ük kazandır mıştır. Genel de he men her  mekanda kullanılan granit  döşe me  aslı nda 

he m doğal  özelli ği  he m de est eti kli ği yl e di ğer  el emanl arla ko mbi ne edilerek uyu ml u bi r 

birli k ol uşt ur makt adır (Şekil 5. 43).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 43. Granit döşe meni n bit ki 

ve suyl a uyumu ve di ğer 

el e manl arla bunl arı birleştirici 
özelli ği parkt a kullanıl mı ştır. 
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Par ka bakıl dı ğı nda yi ne döşe me  el e manl arı nı n donatı  el e manl arı na f on ol arak hi z met 

verdi ği  gör ül mekt edir.  Bankl ar  ve pergol al ar  bu et ki ni n en fazl a haki m ol duğu 

el e manl ardır (Şekil 5. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  5. 44. Burada döşemeni n he m rit mi k hareketi yle bir  akış  i çerdi ğini  he m de  su 

oyunl arı  havuzu,  pergola,  ot ur ma  el e manl arı  gibi  donatıları  birleştirerek onl ara f on 

ol uşt urup daha kol ay al gılanmal arı nı sağl adı ğı nı gör mekt eyi z.  

 

VI. Mekana Karakter Kazandı r ma  

Burada kullanılan bet on ve granit  döşe meni n al ana girişten iti baren bu parkt a düzenlili k 

ve or gani ze bir  t asarı mın haki m ol duğu duygusunu hi ssettirdi ği ni  ve bu duygunun 

insanları  mekana daha saygılı  ol maya itti ği ni  söyl eyebiliriz.  İnsanl ar  bir mekana ayak 

bastı kları nda di kkatleri  ilk önce bastı kl arı  yere yönelir  ve onu anl a maya çalışırlar.  Bu 

park karakt er  iti bari yle ci ddi  ve or gani ze bir  parktır  ve bu ol gu,  döşe mel eri n baskı n 

et kisi nden ve düzenliliği nden dol ayı  i nsanlar  t arafı ndan yoğun bir  şekil de 

hissedil mekt edir.  

Bu par kı n a macı  yeşil  bir  doku ol uşt urarak i nsanl ara hi z met  sun makt an çok bili nen 

kl asi k park anl ayışı nı n dı şı nda est eti k anl a mda yukarı da duran ve belli  bir  t e manı n 

işlendi ği  park anl ayışı nı kazandır mak ve onl arı n uf kunu aç mak ol duğu i çi n ayrı ntısal  

ol arak döşe mel eri n seçi mi ve kullanılış biçi mi nde de bu hissedil mekt edir.  
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VII. Görsel Ġl gi Sağl a ma 

Görsel  il gi  sağl a ma anl a mı nda parkı n genelol arak aksi yal  siste mi nde kull anılan 

vur gul ayı cı  ve ko mbi ne döşe me  uygul a mal arı  oldukça et kili dir.  Sı nırlandırarak kontrast 

vur gu kullanı mı  ana aksta ve bi si kl et  yol unda çokça kullanıl mı ştır.  Te ma bahçel eri ne 

doğr u daha doğal  ol an çakıl  ve t aş  döşe meni n kullanı mı  da bu mekanda görsel  farklılı ğı n 

yarattı ğı  bir  il gi yi  doğurmakt adır.  Ayrı ca gül  bahçesi  ve Fransı z Bahçesi‟nde kull anılan 

serbest  ku m çakıl  döşe meni n de bu mekanlarda kullanılan peyzaj el e manl arı nı 

birleştirerek onl ara olan ilgi ni n daha da art ması nı sağla makt adır (Şekil 5. 45 ve 5. 46).  

 

 

 

 

 

Şekil  5. 45.  Gül  ve Fransız bahçel eri nde kullanılan serbest  dök me  çakıl  döşe me  peyzaj 

el e manl arı na fon ol uşt urarak görsel ilgi yi sağlı yor.  

 

 

 

 

 

 

Şekil  5. 46.  Yukarı da görül düğü gi bi  ser me  ku m döşe me,  pl asti k obj e niteliği ndeki  çocuk 

oyun el e manı nı n sergilenmesi ne ol anak sağla mı ştır. 
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5. 5. 1. 2. DöĢe mel eri n Tasarı m Açısı ndan Değerlendi ril mesi  

Burada kullanılan döşeme  ti pl eri nde kar maşı klığı  önl e mek a macı yl a getiril mi ş  bir 

sı nırla ma açı kça gör ül mekt edir.  Eğer  aşırı  çeşitlilik ol saydı  bu al anda bu çeşitlili ği 

kontrol  et mek güç ol urdu.  Al anda haki m ol an granit  ve bet on ko mbi nasyonu yer  yer 

farklı  fonksi yon al anl arında kullanılan di ğer  doğal  el e manl ara uygun bir  geçişl e 

bağl anmakt adır.  Aynı  za manda al anda kullanılan döşe me el manl arı par kı n doğal 

yapısı yla ve kullanılan diğer  donatı  el e manl arı yla uyu ml u ol ması  açısı ndan da  t asarı m 

ilkeleri ne uygundur.  

Sert  ze mi nl eri n bağl antı  nokt aları na ve birbirleri yle ilişkileri ne bakıl dı ğı nda i se t a mpon 

mal ze mel eri n kullanı mı, birdenbire ve keski n olmayan,  yu muşak mal zeme  değişi ml eri 

gör ül mekt edir (Şekil 5. 47).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 47. Akslardaki bağl antı nokt aları nda 

bet on ve granit arası ndaki mal ze me  

değişi ml eri ndeki geçişler görül düğü gi bi dir. 
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5. 5. 2. Parkt a Kull anıl an Donatı El e manl arı ve Bunl arı n Kull anı m ve Tasarı m 

Açı sı ndan Değerl endi rilmesi  

Bu böl ümde aşağı da belirtilen donatı  el e manl arı nın renk,  mal ze me,  doku,  kullanılış yeri 

ve birbirleri yle ol an ilişkileri  açısı ndan daha önce 4.  böl ümde belirtilen kriterlere 

uygunl ukl arı değerlendirilecektir. 

5. 5. 2. 1. Aydı nl at ma El emanl arı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 5. 48 Al anda kullanılan biri modern biri klasi k i ki tip aydı nl at ma vardır. 

Bursa Soğanlı  Bot ani k Par kı‟nda kullanıla aydı nl at ma ti pl eri ne bakıldı ğı nda al anı n 

geneli nde yeşil  renkli  met al  direkli,  modern tipteki  bul b aydı nl at ma kullanıl dı ğı 

gör ül mekt edir.  Fransı z Bahçesi‟nde ve Japon Bahçesi‟nde i se bu bahçelerin karakt eristi k 

özelli ği yl e uyu ml u daha kl asi k ol an,  yi ne yeşil  met al  direkli  fener  ti pi  aydı nl at mal arı n 

kullanıl dı ğı nı gör mekt eyiz (Şekil 5. 48).  
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Par kı n huzur  veren ort amı nda rahatsız edi ci  ol mayan bu el e manl ar  güvenlik pr obl e mi  de 

düşünül erek sert  ze mi nleri n,  yür üyüş  yolları nın ve ot ur ma mekanl arını n etrafı na 

konu ml andırıl mı şlardır. 

5. 5. 2. 2. Ot ur ma Bi ri ml eri  

Ot ur ma biri ml eri  e mprenye edil mi ş  ahşap mal zemeden yapıl mı ş  ol up serbest  ot ur mal ar 

iki  ti ptir.  Bunl ardan biri  her  i ki  yönde de manzara seyri ni  ol anaklı  kılan arkalı ksız bank, 

di ğeri ise geri planı mahre mi yet altı na alan arkalı klı banktır (Şekil 5. 49).  

 

 

 

 

 

Şekil 5. 49. Ar kalı klı ve arkalı ksız bankl ar 

Bu bankl ar  resi mde de gör ül düğü gi bi  dök me  de mir  ayakl ar  üzeri ne otur muş  ahşap 

ot ur ma  det ayı ndan ol uş makt adır.  Bankl arı n yeşil  rengi  bot ani k ve yeşil  Bursa 

temal arı yl a uyu m arzetmekl e beraber  f or ml arındaki  kı vrı ml ar  da or gani k hatlarla 

çalışıl mı ş  t asarı ml a uyu m göst er mekt edir. Otur ma  biri ml eri  genellikl e manzara 

izlenebilecek nokt alara,  göl et  çevrel eri ne,  pergol a altları na ve hatta yeşil  alanl ara serbest 

ol arak yerleştiril mi ştirler.  Bank yakı nl arı nda yer yer  aydı nl at ma ve çöp kut ul arı  da 

kullanıl mı ştır. Di ğer  bir  otur ma  el e manı  i se su oyunl arı  havuzu ve  büyük göl et  al anı nda 

bul unan anfi  basa makl arıdır.  Bunl arda i se mal ze me ol arak ot ur ma  yerl eri nde e mprenyeli 

ahşap bas ma yerleri nde ise granit  kullanıl mı ştır (Şekil 5. 50 ve 5. 51 ) 
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5. 5. 2. 3. ĠĢaret Panol arı ve Çöp Kut ul arı  

 Par kt a kullanılan i şaret  panol arı  ve t abel alara bakıl dı ğı nda genelli kle yeşil  fon üzeri ne 

sarı  ve sarı  fon üzeri ne yeşil  yazıları n kullanıl dı ğı met al  konst ürksi yonl u plasti k kapl a ma 

ol dukl arı  gör ül mekt edir.  Bu panol ar  i ki  a maca hi z met  et mekt edir: t anıtı m ve 

yönl endir me, uyarı ve mesaj ver me (Şekil 5. 52)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5. 50.  

Anfi  basa makl arı nda kullanılan 
mal ze me det ayı  

Şekil 5. 51 

Su oyunl arı 

havuzundaki 

anfi ni n t abel a, 

çöp kut usu ve 

aydı nl at mal arla 

ol an ilişkisi  il e 

ahşap ve granit 

ot ur ma  kı sı m 

det ayı  resi mde 
gör ül mekt edir. 
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Renk açısı ndan bakıl dı ğında koyu renk f on üzeri nde açı k renk yazı nın daka kol ay 

al gılandı ğı nı  hatırlayacak ol ursak eğer  yönl endir me a maçlı  ol an i şaret panol arı nda 

kullanılan yeşil  üzeri ne sarı  yazıları n nedeni ni  daha i yi  anl arız.  Parkı n t eması  açı sı ndan 

da yeşil renk seçi mi en uygundur.  

Bu t ekti p panol ardan başka,  parkı n girişi nde t ek olan ve bi çi msel  açı dan diğerleri ne hi ç 

benze meyen üzeri nde parkı n haritası nı n ve parkla il gili  bil gileri n ol duğu pano moder n 

bir  t asarı ma haki mdir.  Tek ol uşu ve i şlevi  nedeniyle farklı  ol uşu nor mal  ol abilir  a ma 

di ğerleri ne göre est eti k anl a mda daha baskı n oluşu da gözden kaçırıl mamalı dır  ( Şekil 

5. 53). 

 

 

 

 Şekil 5. 52  

Yanda zi yaretçilere mesaj veren bir 

tabel a , altta yönl endir me amaçlı olan 
tabel aları n çevrel eri yle olan ilişkileri 
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Şekil  5. 53 Par kt aki  diğer  panol ardan farklı  ol uşu fazl ası yl a hissedilen girişteki 

met al, modern harita panosu.  

 

Çöp kut ul arı nda i se son derece basit  bir  de mir  konst ürksi yona bağl anmış nayl on çöp 

poşetleri ni n kullanıl dı ğı nı  gör mekt eyiz.  Bu yönt em t e mi zli ği  ve t aşı nabilirli ği  kol ay bir 

yönt e mdir,  ancak i şlevsel  yönü ağırlı klı  ol an fakat  est eti k yönden i se yetersi z ol an bu 

el e manl arı n yeri ne daha başka el e manl ar  kullanılması  gerekmekt edir.  Öt e yandan bu ti p 

bir çözümün vandaliz me karşı daha dayanı ksı z ol duğu da gözden kaçırıl mamalı dır.  

Bunl ardan başka belli  nokt alarda fazl a sayı da kullanıl mı ş,  ebatları  daha büyük,  renkli 

pl asti k çöp kont eynerleri de parka ayrı bir renk katmakt adır (Şekil 5. 54).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 54. Sol da met al çöp kut usu sağda renkli çöp kont eynerleri görül üyor.  
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5. 5. 2. 4. Üst Ört ü Öğel eri 

Par kta kullanılan üst  örtü el e manl arı,  met al  mal ze me  ile yapıl mı ş  ol anlan göl ge deseni 

ol uşt uran pergol alar,  ahşap mal ze meyl e yapıl mı ş ol an İ ngiliz Bahçesi‟ndeki  per gol a ve 

Japon kült ürünü yansıtan kire mit  ve bet on mal ze meden yapıl mı ş  gazebodan  ( Şekil  5. 

55) ol uş makt adır. 

Met al  mal ze meden yapılmı ş  ol an pergol al ardan biri  su oyunl arı  havuzunun karşısı nda, 

birisi  gül  bahçesi nde ve di ğeri  i se t e ma  bahçelerini n ort ası nda yi ne gül  bahçesi ne yakı n 

bir  nokt ada konu ml anmı ş  ol up bunl ar  yeşil  boyalı  de mir  det aylardan oluş makt adırlar 

(Şekil  5. 56ve 5. 57). Bu el e manl arı  mert ekl eri ni n aralı kları  fazl a ol duğu i çi n güneşi n 

et kisi yl e döşe mel er  üzerinde göze ol dukça hoş gör ünen göl ge desenl eri  ol uşt urarak 

di kkat  çekti kl eri  gözl enmi ştir.  Bu üst  ört ü el e manl arı nı n da altı nda yi ne gr up hali nde 

veya tek tek ot ur ma ele manl arı kullanıl mı ştır. 

 

 

 

 

 

 

Di ğer  üst  ört ü el e manl arı i se şekil  5. 55‟te gör ül düğü gi bi  i ki  farklı  ti pt e olmakl a beraber 

bunl ar  yapay göl etleri n yakı nı nda konu ml andıkl arı ndan suyun seri nletici  ve görsel 

et kisi ni n hissedilebil di ği mekanl ar ol uşt ur muşl ardır. 

 

 

Şekil 5. 55 Sol da 

ingiliz bahçesi‟ni n 

ahşap pergol ası ve 

yerde yarattı ğı göl ge 

desenl eri sağda ise 

Japon Bahçesi‟ni n 

kır mı zı çatılı bet on 

ayakl ar üzeri ne 

ot urt ul muş oriji nal 
gazebosu görül üyor.  
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Şekil 5. 56. Gül bahçesi nde kullanılan üst ört ü elemanı kı vrı mlı for muyl a ve kubbe 

şekli ndeki kıs mı yl a Tari hi Türk Bahçesi‟ndeki temal arı anı msatı yor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  5. 57.  Üstte gül  bahçesi ni n 

yanı ndaki  dairesel  met al  per gol a 

ve altı nda gr up ot ur ma  ele manı  il e 

altta su oyunl arı  havuzunun 

karşısı ndaki  arkası  kapalı  yarı m 

daire pergol a ve yerde yarattı ğı 

göl ge desenl eri görül üyor. 
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5. 5. 2. 5. Çocuk Oyun El emanl arı  

Çocuk oyun al anl arı nda kullanılan oyun el e manl arı na bakıl dı ğı nda ahşap mal ze me 

ağırlı klı,  son derece doğal  ve çocukl arı  oyun al anı na çeker  nitelikt e ol dukl arı 

gör ül mekt edir.  Oyun el emanl arı nı n bil di ği mi z klasi k oyun al etleri nden farklı  ol uşu ve 

çocukl arı  maceraya,  keşfet meye yönl endirecek t e mal ar  i çer mesi  nedeni yl e oriji nal 

ol dukl arı  söyl enebilir.  Özgür,  farklı,  sosyal  il etişi me ol anak veren,  güvenilir, hareket 

çeşitliliği  getiren ve yaratıcılı ğa ol anak t anı yan bu oyun eki pmanl arı par kı n mi ni k 

zi yaretçileri  t arafı ndan oldukça fazl a il gi  gör mekte ve hatta daha fazl a oyun al eti  t al ep 

edil mekt edir (Şekil 5. 58, 5. 59 ve 5. 60)  

 

 

 

       Şekil 5. 58. Batı k Gemi  şekli ndeki çocuk oyun al eti ahşapt an yapıl mı ştır 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 59. Orji nal tasarımı yl a ahşap  

ve pl astikten ol uşan bir çocuk oyun 

el e manı  

 

Şekil 5. 60. Sallanma ve tır man ma a maçlı, 

ahşap konst ürksi yonl u oyun el e manı  
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5. 5. 3.  Parkt aki  Su El e manl arı nı n Kullanı m ve Tasarı m Açı sı ndan 

Değerl endi ril mesi  

Böl üm başı nda al andaki su el e manl arı nı n analizi  yapılarak mevcut  su elemanl arı nı n 

özelli kleri  belirtil mi şti.  Burada suyun kullanı m bi çi mi  ol arak ağırlı klı  ol arak dur gun 

suyun karşı mı za çı ktı ğı nı gör mekt eyi z.  Ort ada yer al an yapay göl et  ve di ğer  göl etler  hep 

suyun yansıtıcı,  di nl endirici,  saki nl eştirici  et kisi nin ort aya çı kması na neden ol makt adır. 

Bu dur um da t asarı mı n büt ününe yansı makt a ve i nsan ile doğa arası ndaki  il etişi mi n 

sağlanması nı  kol ayl aştırmakt adır.  Al andaki  su elmanl arı  i nsanl ar  üzeri ndeki  psi kol oji k 

et kisi ni n yanısıra,  özellikl e büyük göl et  çevresi nde,  sirkül asyonu sağl ayıcı  fonksi yonel 

bir et kisi de vardır ( Bkz. Şekil 5. 34).  

Büyük göl eti n saki n ve di nl endirici  et kisi ni n yanında,  belli  za manl arda göl et  i çi nde yer 

al an fıski yel eri n çalıştırıl ması yl a i nsanl arda coşku ve  heyecan yarat an bir  et kisi  de 

vardır.  Fı ski yel er  çalıştığı  za manl arda i nsanl arı n dah hareketli  ve neşeli ol dukl arı,  bu 

dur umdan hoşnutl uk duydukl arı gözl e ml enmi ştir. 

For m açısı ndan kullanılan nat ural  bi çi ml er  ve kı vrılarak kapanan hatlar  göl etleri n 

doğallı ğı nı  arttır makt a çevrel eri nde kullanılan kaya ve bit kiler  de bu doğallı ğa kat kı da 

bul unmakt adır. 

Tabi  ki  su el e manl arı nın bu kadar  baskı n ol duğu bir  al anda i şlev açısından bural ara 

yapılacak bakı mı  zorlaştırabil mekt edir. Ancak düzenli  ol arak yapılacak bakı m ve  suyun 

temi z t ut ul ması yl a he m görsel,  he m de burada yaşayacak doğal  hayat f or ml arı  i çi n 

işlevsel anl a mda ol uml u bir orta m sağl anacaktır. 

Par kı n odak nokt ası  ol ması  ve yönl endirici  et kisi  nedeni yl e  ort ada yer  al an büyük göl et 

buradaki  en et kileyi ci  sert  peyzaj  el e manı dır.İnsanl ar  genelli kle onun çevresi nde 

ot ur mayı,  koş mayı,  yür ümeyi  ve onu seyret meyi  t erci h et mekt edirler.  Bu açı dan da  bu 

böl geni n önceli kle di kkat e alı nması  ve üzeri nde sürekli  çalışıl ması,  bakı mı nı n i hmal 

edil me mesi gerekli dir. 
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5. 5. 4.  Parkt aki  Kaya El e manl arı nı n Kull anı m ve Tasarı m Açı sı ndan 

Değerl endi ril mesi  

Par kta kullanılan kaya el e manl arı  genel  ol arak su el e manl arı nı n etrafında  ve  kaya 

bahçesi nde gör ül mekt edir.  Burada kullanılan kayal ar  Bursa‟nı n j eol oji k yapısı na uygun 

ol an kaya t ürleri nden seçil mi ş  ol up gr upl ar  hali nde büyük göl eti n etrafı nda kullanılanl arı 

fazlası yla di kkat  çekmektedir  ( Şekil  5. 61). Burada kullanılan kayal arı n rengi  il e aksl arda 

kullanılan bet on döşe meni n rengi de birbiri yle uyu ml udur.  

 

  

 

 

 

Şekil 5. 61. Göl et çevresinde grup hali nde kullanılan kayaları n görünüşü 

Kayal arı n kullanı mı nda di kkati  çeken bir  di ğer  ayrı ntı  da renk seçi mi nde mavi -gri  ve bej 

rengi n kullanıl ması dır.  Bu dur um aksl arda kullanılan granit  ve bet onun rengi yl e ol an 

uyu mu sağl a makt adır.  Böyl ece renk büt ünl üğüyle t asarı mda birli k et kisi bi rkez daha 

gözl enmekt edir (Şekil 5.62 ve 5. 63)  

Aşağı daki  fot oğraflarda gör ül düğü gi bi  en az su kadar  kayal arı n da  kullanı mı na öne m 

veril mi ş  ve monot on bir  et ki  yarat ma mak i çi n  alternatif  kullanı m bi çi ml eri  düşünül erek 

bu el e manl arı n kullanı mı  gözü rahatsız et meyecek biçi mde çözül müşt ür (Şekil 5. 64)  
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Şekil  5. 62.  Japon Bahçesi‟ndeki  göl et  ve köpr ü çevresi nde kullanılan kaya gr upl arı nı n 

mekanı n rengi yl e uyumu  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 63.  Küçük göl et etrafı nda kullanılan mavi -gri kayalar ve çakıl kombi nasyonu 

 

 

 

 

 

Şekil  5. 64.  Gör üşü aşağıya çeken pendul  bit kilerle sebest  çi m üzeri nde kullanılan kaya 

gr upl arı 
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5. 6. Böl üm Sonucu 

Bu böl ümde par kt a yer  alan f onksi yon al anl arı nı n ve  sert  peyzaj  el e manl arını n al andaki 

konu ml arı  ve t ekni k özelli kleri  irdel enerek,  önceki  böl üml erde anl atılan kriterlere 

uygunl uk açısı ndan değerlendiril mi ştir.  Bunun yanı nda parkt aki  mekansal  ilişkiler  ve 

bunl arı n biçi m özelli kleri de ortaya konarak sı nıflandırıl mı ştır. 

Bursa Soğanlı  Bot ani k Parkı‟nı n t asarı mı nı n genelde or gani k f or ml ara sahip  ol duğu ve 

bu geniş  parkı n yükl endiği  t e ma  iti bati yle,  i nformel  et kileri n hi ssedil di ği  bir  t asarı ma 

sahi p ol ması nı n uygun olduğu açı ktır. 

Doğal  t asarı mı nı n büt üne yansıtıl ması  anl a mı nda,  kullanılan donatı  el e manl arı  da 

ol dukça başarılı  ol up i şlevsel  açı dan da kullanı cıları  me mnun et mekt edir.  Kullanı cılar 

tarafı ndan parkt a varol an bir  t akı m eksi kli kl er  dile getiril mi ş  ol sa bile bu dur um par kı n 

insanları  est eti k açı dan bili nçl endirdi ği ni n ve daha i yi  t asarı ml arı n da varolabileceği ni  

anl attı ğı nı n  bir göst ergesidir. 

Sonuç ol arak denebilir  ki;  yal nı zca Bursa‟ya değil  Tür ki ye‟ye park t asarımı na yeni  bir 

bakış  açısı  sağl ayacak niteli kte ol an Bursa Soğanlı  Bot ani k Par kı,  est etik ve i şlevsel 

açı dan son derece kaliteli  ol up,  yeni  t asarıml ar a ör nek ol acak bi r  pozisyonda 

dur makt adır.  
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6. BÖLÜM 

 

6. BURSA SOĞANLI  BOTANĠ K PARKI  ÖRNEKLE M ALANI NDA YAPI LAN 

ARAġTI RMA 

 

6. 1. AraĢtır manı n Yöntemi  

 

Bu çalış mada,  Bursa ili,  Büyükşehir  Bel edi yesi’ne bağlı  Bursa Soğanlı  Botani k Par kı 

ör nekl e m al anı  ol arak seçil mi ş,  50 anket  soruşt ur ması  yapıl mı ş  ve bu anket 

soruşt ur ması  sonuçl arı  SPSS ( PC)  paket  pr ogra mı  ve MS Office Excel  pr ogra mı 

kullanılarak i statisti ksel  analiz t ekni kl eri yle sı klı klar  belirlenmi ş,  el de edilen bul gul ar 

grafi klendirilerek, çapraz tabl ol arla değerlendiril mel er yapıl mı ştır. 

Ar aştır ma dört aşa mada ta ma ml anmı ştır: 

1. Konu ile il gili  literat ür t ara ması  yapıl mı ş  el de edilen bil giler  siste mati k bir 

şekil de düzenl enmi ştir. 

2. Bursa Soğanlı  Bot ani k Par kı’ndaki  kullanı m alanları nı n sahaya gi dilerek 

analizi yapıl mı ş ve fot oğraflar çekilerek alan vi deo ka meraya kaydedil mi ştir. 

3. Al andaki  kullanı cılara sorul mak üzere anket  f ormu  hazırlanmı ş  ve anket ler 

yapıl mı ştır. 

4. Anket sonuçl arı değerlendirilerek tez çalış ması tama ml anmı ştır. 

 

6. 1. 2. Anket For ml arı nın Hazı rl anması  

Ar aştır mada i hti yaç duyul an verileri n anket  yoluyl a el de edil mesi  kararlaştırıl mı ş 

ol up bu a maçl a hazırlanan anket  sorul arı  ekte sunul muşt ur.  Anket  f or munda 

gör üleceği gi bi el de edilecek ol an veriler üç grupt a toplanmı ştır. 

1.  Kull anıcıları n sosyo-ekono mi k yapısı yl a il gili  bilgiler:  Bu gr upt a yer  al an 

yaş,  ci nsi yet,  gelir  durumu gi bi  değişkenl er yol uyl a kullanı cıları n 

de mografi k ve sosyo-ekono mi k özelli kleri belirlenmeye çalışıl mı ştır. 

2.  Kull anıcıları n al ana geliş  sı klı ğı  ile il gili  bil giler:  bu gr upt a yer  al an 

değişkenl er  yardı mı yl a al ana gel en kullanı cıların al ana hangi  sı klı kla, 

hangi saatlerde ve ne a maçla gel di kl eri sapt anmaya çalışıl mı ştır. 
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3.  Kull anıcıları n mekanı n i şlevsel  ve est eti k kalitesine ilişki n gör üşl eri ne ait 

bil giler: bu böl ümde yer  al an değişkenl er  yol uyl a kullanı cıları n parkt aki 

kullanı m al anl arı ndan i şlevsel  ve est eti k anl a mda me mnuni yetleri,  par kt a 

en çok beğendi kl eri mekan,  bu mekanlarda kullanılan donatı 

el e manl arı ndan me mnuni yet  derecel eri  ve parkı n eksi k yönl eri 

sapt anmaya çalışıl mı ş,  ayrıca on ki şilik mi mar  ve peyzaj  mi marl arı 

gr ubuyl a yapılan alt  sörvey çalış ması nda,  mi marları n parkı n t asarı mı  il e 

ilgili  görüşl eri  ve est etiklik ve i şlevselli ğe dair  mesl eki  prensi pl eri 

değerlendiril miştir. 

6. 1. 3. Örnekl e m Modeli  

Ar aştır mada,  Bursa Soğanlı  Bot ani k Par kı  örnekl e m al anı  ol arak seçil mi ştir. 

Ör nekl e m büyükl üğü sonsuz kabul edilerek;  

 

            π (1- π) 

n= 

     (e/z)² 

 

for mül ü kullanılarak hazırlanmı ştır.  Sonuç ol arak 50 ki şi yl e anket  soruşt ur ması 

yapıl ması na karar  verilmi ştir. Topl a m elli  anketin 25’i  kadı nl arla 25’i er kekl erl e 

yapıl mı ş  ol up,  yaş  kot ası  konul arak her  yaş  grubundan eşit  sayı da i nsanl a anket 

yapıl mı ş  sonuçl ar  da buna göre değerlendiril mi ştir.  Anket  yapılan i nsanlar  arası nda 

10 ki şi den ol uşan mi marlar  grubu da vardır.  Bu ki şilere yöneltilen özel sor ul arı n 

değerlendiril mesi ayrı olarak yapıl mı ştır. 

 

6. 1. 4. AraĢtır manı n Hi potezi  

Bi r  parkı n kullanı cılar  t arafı ndan t erci h edil mesi  ve beğenilerek kullanıl ması,  par kı n 

işlevsel  ve est eti k açı dan yet erli  ol ması yl a doğr u orantılıdır. Bu yet erlili k par k 

içi ndeki  ul aşı m,  di nl enme al anl arı,  çocuk oyun alanl arı,  spor  al anl arı,  doğa ve kült ür 

al anl arı,  satış  ve sergi  alanl arı  ile bunl arı  ol uşt uran donatı  el e manl arı nı n est eti k ve 

işlevsel potansi yelleri yle öl çül ür.  

 

Alt hi pot ezl er ise şöyl edir: 

Kull anıcıları n al ana geliş  a macı  ve en çok beğendi kl eri  mekan yaşa bağlı  ol arak 

değişi m göst erir. 
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Kull anıcıları n mesl ek yapıları yl a eğiti m dur uml arı  est eti k değerlendir mede 

seçecekl eri ön koşul u doğr udan et kiler. 

 

 

6. 2. Verileri n Analizi 

 

6. 2. 1. Kull anı cıları n Sosyo-ekono mi k Yapı sı yl a Ġl gili Bil giler 

Bu grupt a yer alan; yaş, cinsi yet, medeni durum, oturul an il, parka ul aşı m yönt e mi 

(araç sahi pli ği), eğiti m dur umu, çalış ma durumu ve gelir düzeyi gi bi değişkenl er 

yol uyl a, örnek kütleni n de mografi k ve sosyo-ekono mi k özelli kleri ni n saptan ması 

a maçl anmı ştır. 

 

6. 2. 1. 1. Kull anı cıları n YaĢl arı ve Ci nsi yetleri  

Tabl o 6. 1.  Kullanı cıları n Yaşl arı 

 Sı klı k Yüzde ( %)  

18- 25 yaş 14 28 

26- 35 yaş 12 24 

36- 45 yaş 12 24 

46- 55 yaş 12 24 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 1. Kullanı cıları n yaşl arı 

 

Kullanıcıların yaşları

18-25

%28

26-35

%24

36-45

%24

46-55

%24
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Bursa soğanlı  Bot ani k parkı nda yapılan ankette sorular  her  yaş  gr ubundan eşit  sayı da 

kullanı cı ya yöneltil mi ştir.  Ör nek kütleni n %28’i  18- 25 yaş  aralı ğı nda,  %24’ ü 26- 35 

yaş aralı ğı nda, %24’ ü 36-45 yaş aralığı nda, %24’ü ise 46-55 yaş aralığı ndadır. 

 

 

Tabl o 6. 2. Kullanı cıları n ci nsi yeti 

 Sı klı k Yüzde 

( %)  

Kadı n 25 50 

Er kek 25 50 

 

Topl a m 

50 100 

Şekil 6. 2. Kullanı cıları n ci nsi yeti 

 

Ör nekl e m al anı nda eşit sayı da kadı n ve er kek kullanı cı yl a anket  yapıl mı ştır. 

Kadı nl arı n oranı %50 ve erkekl eri n oranı da % 50’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcıların Cinsiyeti

Kadın

%50

Erkek

%50
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6. 2. 1. 2. Kull anı cıl arı n Medeni Durumu  

Tabl o 6. 3. Kullanı cıları n Me deni Dur umu  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Bekar 19 38 

Evli 31 62 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 3. Kullanı cıları n Me deni Dur umu  

 

Bursa Soğanlı  Bot ani k Parkı’nı  zi yaret  eden i nsanl arı n %38’  bekar  %62’si  ise evli 

ki şilerden ol uş makt adır. 

 

6. 2. 1. 3. Kull anı cıları n Alana Ul aĢı m ġekli  

 

Tabl o 6. 4. Kullanı cıları n al ana ul aşı m şekli 

 Sı klı k Yüzde( %)  

Yaya 6 12 

Bi si kl et 3 6 

Topl u taşı ma 5 10 

Özel ot o 36 72 

Topl a m 50 100 

 

 

 

 

Medeni Durum

Bekar

38% Evli

62%
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Şekil 6. 4. Kullanı cıları n al ana ul aşı m şekli  

 

Par kı  zi yaret  eden i nsanları n %72’si  al ana özel  otoyla,  %12’si  yaya ol arak,  %10’ u 

bisi kl etle ve %6’sı da toplu taşı ma aracı yl a alana ulaştıkları tespit edil mi ştir. 

 

6. 2. 1. 4. Kull anı cıları n Oturduğu Ġl 

Tabl o 6. 5. Kullanı cıları n Ot ur duğu İl 

 Sı klı k Yüzde( %)  

Bursa 34 68 

İstanbul  14 28 

İz mit 2 4 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 5. Kullanı cıları n Ot ur duğu İl 

 

Par kı  kullanan i nsanl arı n %68’i  parkı n bul unduğu Bursa ili nden,  %28’i  İstanbul’dan, 

%4’ ü ise İz mit’ten alanı zi yarete gel mekt edir. 

Araç

Toplu 

Taşıma

10%

Bisiklet

6%

Yaya

12%

Özel oto

72%

İL

İstanbul

28%

İzmit

4%

Bursa

68%
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6. 2. 1. 5. Kull anı cıları n Eğiti m Durumu 

Tabl o 6. 6. Kullanı cıları n Eğiti m Dur umu  

 Sı klı k Yüzde( %)  

İl kokul  7 14 

Ort aokul  6 12 

Li se 10 20 

Üni versite 27 54 

Topl a m  50 100 

  

Şekil 6. 6.  Kullanı cıları n Eğiti m Dur umu  

 

Par kı  zi yaret  eden i nsanları n %54’ ü üni versite mezunu,  %20’si  lise mezunu,  %12’si 

ortaokul mezunu, %14’ ü ise ilkokul mezunudur.  

 

6. 2. 1. 6. Ku1l anı cıl arı n ÇalıĢ ma Durumu  

Tabl o 6. 7. Kullanı cıları n çalış ma durumu  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Evet  35 70 

Hayır 15 30 

Topl a m 50 100 

 

 

Eğitim

Ortaokul

12%

Lise

20%

İlkokul

14%

Üniversite

54%
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Şekil 6. 7. Kullanı cıları n çalış ma durumu  

 

Tabl o 6. 8. Kullanı cıları n çalış ma ma nedeni  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Öğr enci  6 40 

İşsiz 2 13 

Emekli 1 7 

Ev hanı mı  6 40 

Topl a m 15 100 

 

Şekil 6. 8. Kullanı cıları n çalış ma ma nedeni  

 

 

 

Çalışma Durumu

Çalışmıyor

%30

Çalışıyor

%70

Çalışmama Nedeni

Evhanımı

%40 Öğrenci

%40

İşsiz

%13

Emekli

%7
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Tabl o 6. 9. Mesl ek sahi bi ol anl arı n genel dağılı mı  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Me mur  11 31 

İşçi 7 20 

Ücretli 8 23 

Ser best 9 26 

Topl a m 35 100 

 

Şekil 6. 9.  Meslek sahi bi ol anl arı n dağılı mı  

 

Yapıl an araştır mada parka gel en kişileri n %70’ini n çalışanlardan,  %30’unun i se 

çalış mayanl ardan ol uştuğu sapt anmı ştır.  Kullanı cılara çalış ma ma nedenl eri 

sorul duğunda çalış mayan %30’l uk kütleni n %40’ını n öğrenci,  %40’ı nı n ev hanı mı, 

%13’ ünün i şsiz,  %7’si nin i se e mekli  ol duğu saptanmı ştır.  Çalışan %70’lik kesi mi n 

%31’i  me mur,  %26’sı  serbest  mesl ek,  %23’ ü ücretli,  %20’si  işçi  kat egorisi ne 

gir mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meslek 

Memur

%31

İşçi

%20

Ücretli

%23

Serbest

%26
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 Tabl o 6. 10. Genel mesl ek dağılı mı  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Öğr enci  6 12 

İşsiz 2 4 

Emekli 1 2 

Ev hanı mı  6 12 

Me mur  11 22 

İşçi 7 14 

Ücretli 8 16 

Ser best mesl ek 9 18 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 10. Genel mesl ek dağılı mı  

 

Al ana gel en kullanı cıların genel  mesl ek dağılı mı na bakıl dı ğı nda %12’si nin öğrenci, 

%4’ ünün i şsiz,  %2’si ni n e mekli,  %12’si ni n ev hanı mı,  %22’si ni n me mur,  %14’ ünün 

işçi,  %16’sı nı n ücretli, %18’i ni n serbest  meslek gr ubuna gerdi ği  sonucu el de 

edil mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

Genel Meslek Dağılımı

Öğrenci

%12

Memur

%22

Evhanımı

%12 Emekli

%2

İşsiz

%4

İşçi

%14

Ücretli

%16

Serbest

%18
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6. 2. 1. 7. Kull anı cıları n Geli r Düzeyi  

Tabl o 6. 11. Kullanı cıların gelir düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

200> ( Düşük) 4 8 

200- 299 ( Ort a altı) 5 10 

300- 499 ( Ort a) 19 38 

500- 999 ( Ort a üst ü) 14 28 

1 mil yar < ( Yüksek)  8 16 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 11. Kullanıcıları n gelir düzeyi  

 

Par ka gel en kişileri n %8’i  düşük gelir  grubuna ( 200 mil yondan az),  %10’u  ort a altı 

gelir  grubuna ( 200- 299 mi l yon),  %38’i  orta gelir  grubuna ( 300- 499 mil yon),  %28’i 

orta üst ü gelir grubuna (500- 999), %16’sı üst gelir grubuna (1 mil yar üst ü) gir mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir Durumu

300-499

%38

500-999

%28

1milyar<

%16

200>

%8
200-299

%10
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6. 2. 2. Kull anı cıları n Alanı Kull anma ġekli Ġle Ġlgili Bil giler 

Bu gr upt a yer  al an değişkenl er  yardı mı yl a kullanıcıları n al an geliş sı klı ğı,  geliş saati 

ve ne a maçl a gel di kl eri sapt anmaya çalışıl mıştır. 

 

6. 2. 2. 1. Kull anı cıları n Alana GeliĢ Sı klı ğı  

Tabl o 6. 12. Kullanı cıların al ana geliş sı klığı 

 Sı klı k Yüzde ( %)  

İl k kez 7 14 

Ayda birden az 17 34 

Ayda bir 2 4 

On beş günde bir 11 22 

Haftada birden çok 4 8 

Haft ada bir 9 18 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 12. Kullanı cıları n alana geliş sı klığı  

 

Par ka gel en i nsanl arı n %14’ ünün al ana il k kez,  %34’ ünün ara sıra %22’sini n on beş 

günde bir,  %18’i ni n haftada bir,  %8’i ni n ise haftada birden çok gel di ği 

belirlenmi ştir. 

 

 

 

Geliş Sıklığı

Ayda 

birden az

34%

İlkkez

14%

Haftada bir

%18Haftada 

birden çok

8%

15 günde 

bir

22% Ayda bir

%4
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Tabl o 6. 13. Kullanı cıların al ana geliş saati 

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Sabah (8-12) 13 26 

Öğl e (12-16) 25 50 

Akşa m (16-20 11 22 

Gece (20’den sonra) 1 2 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 13. Kullanı cıları n alana geliş saati  

 

Kull anıcıları n al ana geliş sı klı ğı  ile il gili  araştır manı n sonucunda %50’li k bir  kitleni n 

al anı  genelli kle öğl en saatleri nde kullandı ğı,  %26’sı nı n sabah,  %22’si ni n akşa m ve 

%2’si ni n ise gece kullandı ğı tespit edil mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliş Saati

12:00-

16:00

%50

8:00-12:00

%26

20:00 

sonra

%2

16:00-

20:00

%22
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6. 2. 2. 3. Kull anı cıları n Alana GeliĢ Amacı  

Tabl o 6. 14. Kullanı cıların Al ana Geliş Amacı nda I. Terci hl eri 

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Ot ur ma ve di nl enme 14 28 

Doğayl a baş başa ol ma 14 28 

Gezi nti ve etrafı seyret me 0 0 

Spor yapma 6 12 

Ar kadaşl arı yl a bul uş ma  2 4 

Çocuğunu gezdir me 6 12 

Doğal güzelli ği içi n 7 14 

Di ğer 1 2 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 14. Kullanı cıları n Al ana Geliş Amacı nda I. Terci hl eri  

 

 

 

 

 

 

Parka Geliş Amacında I. Tercih

Oturup 

dinlenme

%28

Diğer

%2

Doğal güzelliği 

için

%14

Çocuğu için

%12

Arkadaşla 

buluşma

%4
Etrafı 

seyretme

%0

Spor

%12
Doğayla 

başbaşa olma

%28
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Tabl o 6. 15. Kullanı cıların Al ana Geliş Amacı nda II. Terci hl eri 

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Ot ur ma ve di nl enme 12 24 

Doğayl a baş başa ol ma 19 38 

Gezi nti ve etrafı seyret me 6 12 

Spor yapma 4 8 

Ar kadaşl arı yl a bul uş ma  2 4 

Çocuğunu gezdir me 1 2 

Doğal güzelli ği içi n 6 12 

Di ğer 0 0 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 15. Kullanı cıları n Al ana Geliş Amacı nda II. Terci hl eri 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcıların Alana Geliş Amacında II. Tercihleri

Doğal 

güzelliği için

%12

Oturup 

dinlenme

%24

Doğayla 

başbaşa 

olma

%38

Etrafı 

seyretme

%12
Spor

%8
Çocuğu için

%2
Arkadaşla 

buluşma

%4
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Tabl o 6. 16. Kullanı cıların Al ana Geliş Amacı nda III. Terci hl eri  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Ot ur ma ve di nl enme 12 24 

Doğayl a baş başa ol ma 5 10 

Gezi nti ve etrafı seyret me 13 26 

Spor yapma 4 8 

Ar kadaşl arı yl a bul uş ma  2 8 

Çocuğunu gezdir me 3 6 

Doğal güzelli ği içi n 11 22 

Di ğer 0 0 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 16. Kullanı cıları n Al ana Geliş Amacı nda III. Terci hl eri  

 

Kull anıcıları n al ana geliş a maçl arı   sorul urken birden fazl a ol mak üzere t erci h 

sırası na göre üç cevap al ınmı ştır.  Buna göre kullanı cıları n al ana geliş a maçl arı nda I. 

Terci hl eri  %26 çoğunl ukla doğayl a baş  başa ol ma,  %24 çoğunl ukl a ot urup di nl enme, 

%16 oranı nda al anı n doğal  güzelli ği  nedeni yl e,  %14 oranı nda gezi nti ve  etrafı 

seyret me,  %7 spor  yap ma  a macı yl a,  %5 ar kadaşl arla bul uş ma  nedeni yl e,  %7 

Kullanıcıların Alana Geliş Amacında III.Tercihleri

Oturup dinlenme

%24

Doğayla başbaşa 

olma

%10

Etrafı seyretme

%26

Doğal güzelliği için

%22

Çocuğu için

%6

Arkadaşla 

buluşma

%4
Spor

%8
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çocuğunu gezdir mek ve %1  oranı nda da di ğer  amaçl arla kullanı cıları n alana gel di ği 

tespit edil mi ştir. 

 

6. 2. 3. Mekanı n Esteti k Kalitesi yle Ġl gili  Kull anı cıl arı n GörüĢl erine  ĠliĢki n 

Bil giler 

 

6. 2. 3. 1. Parkı n Esteti k Açı dan Değerlendi ril mesi  

 

Tabl o 6. 17. Parkı n estetik açı dan değerlendiril mesi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Özgün ve yet erli bir tasarı m ol ması  6 12 

Bakı mlı ol ması  11 22 

Güzel ol ması  6 12 

Düzenli ve organi ze edilmi ş ol ması  13 26 

Doğal ol ması  14 28 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 17. Parkı n esteti k açı dan değerlendiril mesi  

 

 

 

Estetik Değerlendirme

Bakım

%22

Tasarım

%12Doğallık

%28

Düzenli ve

organize

olması 

%26

Güzellik

%12
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Kull anıcıları n parkı  genel  ol arak est eti k açı dan değerlendirirken parkı n hangi 

özelli ği ni n daha önde geldi ği ni n araştırıl dı ğı  bu böl ümde %28 oranı nda parkı n doğal 

ol ması nı n,  %26 oranı nda düzenli  ve or gani ze edil mi ş  bir  park ol masını n,  %22 

oranı nda bakı mlı  ol masını n ve %12 oranı nda güzel  bir  park ol ması nı n kullanı cılar 

içi n daha öne mli ol duğu anl aşıl mı ştır. 

 

6. 2. 3. 2. Parkt aki Kull anı m Al anl arı ndan ĠĢlevsel Ol arak Me mnunl uk Düzeyi  

 

Tabl o 6. 18. Girişlerden işl evsel  açı dan me mnunluk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 4 8 

İyi 28 56 

Ort a 14 28 

Köt ü  4 8 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 18. Girişlerden İşlevsel  Açı dan Me mnunluk Düzeyi  

 

İşlevsel  açı dan parkı n girişini,  kullanı cıları n %8’i  çok i yi  , %56’sı  i yi,  %28’ i  ort a,  %8 

köt ü bul muşt ur. 

 

 

 

 

Girişlerin İşlevsel Niteliği

Çokiyi

%8

İyi

%56

Orta

%28

Kötü

%8
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Tabl o 6. 19.  Aksl ar  (yaya yolları,  yürüyüş  yolları,  bisi kl et  yol u,  koşu yol u)  dan 

işlevsel açı dan me mnunluk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 4 8 

İyi 38 16 

Ort a 8 76 

Köt ü  0 0 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

 

 

Şekil  6. 19.  Aksl ar(yaya yolları,  yürüyüş  yolları,  bi si kl et  yol u,  koşu yol u)  dan i şlevsel 

açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

Kull anıcıları n %76’sı  park i çi  aksl arı n i şlevsel  ol arak i hti yaçl arı na iyi  cevap 

verdi ği ni,  %16’sı  ort a derecede cevap ver di ği ni, %8’i  i se çok i yi  derecede cevap 

verdi ği ni belirt mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksların İşlevsel Niteliği

İyi

%76

Orta

%16

Çokiyi

%8
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Tabl o 6. 20. Di nlenme alanl arı ndan işlevsel açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 8 16 

İyi 27 54 

Ort a 8 16 

Köt ü  7 14 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 20. Di nlenme Al anl arı ndan işlevsel açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

İşlevsel  açı dan di nl enme al anl arı nı  kullanı cıları n %16’sı  çok i yi,  %54’ ü iyi, %16’sı 

orta, %14’ ü köt ü ol arak değerlendir mi ştir. 

 

Tabl o6. 21. Çocuk oyun alanl arı ndan işlevsel açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 3 6 

İyi 22 44 

Ort a 14 28 

Köt ü  10 20 

Çok köt ü 1 2 

Topl a m 50 100 

 

 

 

Dinlenme Alanlarının İşlevsel 

Niteliği

Çokiyi

%16

İyi

%54

Orta

%16

Kötü

%14
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Şekil 6. 21. Çocuk oyun alanl arı ndan işlevsel açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

Kull anıcıları n %6’sı  Çocuk oyun al anl arı nı  işlevsel  açı dan çok i yi,  %44’ ü iyi,  %28’i 

orta, %20’si köt ü, % 2’si çok köt ü ol arak değerlendir mi ştir. 

 

Tabl o 6. 22.  Spor  al anl arından (  koşu ve bi si klet yol u)  i şlevsel  açı dan me mnunl uk 

düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 8 16 

İyi 31 62 

Ort a 8 16 

Köt ü  3 6 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 22. Spor alanl arı ndan işlevsel açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

Par kta aynı  za manda spor  a macı yl a da kullanıl dı ğı  i çi n bu kat egori de i ncelenen koşu 

yol u,  bisi klet  yol u gi bi spor  al anl arı nı n i şlevsel  açı dan me mnun edi cilik düzeyi 

Çocuk Oyun Alanlarının İşlevsel 

Niteliği

Çok kötü

%2
Kötü

%20

Çokiyi

%6

Orta

%28

İyi

%44

Spor Alanlarının İşlevsel Niteliği

Çokiyi

16%

İyi

62%

Orta

16%

Kötü

6%
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sorul duğunda,  kullanı cıları n %16’sı  çok i yi,  %62’si  i yi,  %16’sı  orta ve %6’ sı  köt ü 

yanıtı nı ver mi ştir. 

 

Tabl o 6. 23. Doğa ve kültür alanl arı ndan işlevsel açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 10 16 

İyi 35 62 

Ort a 5 16 

Köt ü  0 0 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 23. Doğa ve kült ür alanl arı ndan işlevsel açıdan me mnunl uk düzeyi  

 

Ül ke ve t e ma  bahçelerini n ol duğu doğa ve kült ür  al anl arı  i şlevsel  açı dan 

kullanı cıları n %70’i  t arafından i yi,  %20’si  t arafından çok i yi,  %10’ u t arafı ndansa 

orta derecede me mnunl uk verici olarak değerlendiril mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğa ve Kültür Alanlarının İşlevsel 

Niteliği

İyi

%70

Orta

%10

Çokiyi

%20
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Tabl o 6. 24. Satış biri ml erinden işlevsel açı dan memnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 0 0 

İyi 13 26 

Ort a 18 36 

Köt ü  15 30 

Çok köt ü 4 8 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 24 Satış biri ml erinden işlevsel açı dan memnunl uk düzeyi  

 

Kull anıcıları n satış  biri mleri nden i şlevsel  açı dan me mnunl uk düzeyi  % 26 oranı nda 

iyi, %36 oranı nda orta, %30 oranı nda köt ü, %8 oranı nda çok köt ü şekli ndedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satış birimlerinin İşlevsel Niteliği

İyi

%26

Orta

%36

Kötü

%30

Çok kötü

%8
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6. 2. 3. 3. Parkt aki Kull anı m Al anl arı ndan Estetik Açı dan Me mnunl uk Düzeyi  

 

Tabl o 6. 25. Girişlerden esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 7 14 

İyi 21 42 

Ort a 14 28 

Köt ü  6 12 

Çok köt ü 2 4 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 25. Girişlerden esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

Kull anıcıları n %14’  parkın girişi ni n est eti k açı dan çok i yi  bul muş,  %42’si  i yi, %28’i 

orta, %12’si köt ü, %4’ ü çok köt ü yanıtı nı ver mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girişlerin Estetik Niteliği

Çokkötü

%4Kötü

%12

Orta

%28

Çokiyi

%14

İyi

%42
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Tabl o 6. 26. Aksl ardan esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 6 12 

İyi 37 74 

Ort a 5 10 

Köt ü  0 0 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 26. Akslardan esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

Al anı  zi yaret  eden i nsanları n %74’ ü aksl arı n est etik açı dan i yi  ol duğunu,  %12’si  çok 

iyi  ol duğunu,  %10’ u orta derecede me mnunl uk verici  ol duğunu,  %4’ ü i se köt ü 

ol duğunu düşün mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksların Estetik Niteliği

Çokiyi

%12

İyi

%74

Orta

%10

Kötü

%4
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Tabl o 6. 27. Di nlenme alanl arı ndan esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 8 16 

İyi 31 62 

Ort a 9 18 

Köt ü  2 4 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 27. Di nlenme al anl arı ndan esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

Al ana gel en i nsanl arı n %62’si  di nl enme  al anları nı est eti k açı dan i yi,  %16’sı  çok i yi, 

%18’i orta, %4’ ü köt ü olarak değerlendir mi ştir. 

 

Tabl o 6. 28. Çocuk oyun al anl arı ndan esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 3 6 

İyi 27 54 

Ort a 16 32 

Köt ü  4 8 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

 

 

Dinlenme Alanlarının Estetik Niteliği

Çokiyi

%16

İyi

%62

Orta

%18

Kötü

%4
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Şekil 6. 28. Çocuk oyun alanl arı ndan esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

Çocuk oyun al anl arı ndan est eti k açı dan me mnunl uk düzeyi  %6 çok i yi,  %54 i yi, 

%32 orta, %8 köt ü ol arak belirlenmi ştir. 

 

Tabl o 6. 29. Spor alanl arından esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 4 8 

İyi 35 70 

Ort a 10 20 

Köt ü  1 2 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 29. Spor alanl arı ndan esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 

Çocuk Oyun Alanlarının Estetik Niteliği

Çokiyi

%6

İyi

%54

Orta

%32

Kötü

%8

Spor Alanlarının Estetik Niteliği

İyi

%70

Orta

%20

Kötü

%2
Çokiyi

%8
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Spor  al anl arı ndan est etik açı dan me mnunl uk düzeyi  %8 oranı nda çok i yi,  %70 

oranı nda i yi, %20 oranı nda orta ve %2 oranı nda köt ü ol arak saptanmı ştır. 

 

Tabl o  6. 30. Doğa ve Kül tür alanl arı ndan esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 12 24 

İyi 30 60 

Ort a 7 14 

Köt ü  1 2 

Çok köt ü 0 0 

Topl a m 50 100 

 

Şekil  6. 30. Doğa ve Kültür alanl arı ndan esteti k açıdan me mnunl uk düzeyi  

 

Kull anı cıları n doğa ve kült ür  al anl arı ndan esteti k açı dan me mnunluk düzeyi 

hakkı nda %24 çok i yi, %60 i yi, %14 orta, %2 i yi yanıtı alı nmı ştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğa ve Kültür Alanlarının Estetik Niteliği

Çokiyi

%24

İyi

%60

Orta

%14

Kötü

%2
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Tabl o  6. 31. Satış biri ml erinden esteti k açı dan memnunl uk düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Çok i yi 0 0 

İyi 18 36 

Ort a 27 54 

Köt ü  3 6 

Çok köt ü 2 4 

Topl a m 50 100 

 

Şekil  6. 31. Doğa ve Kültür alanl arı ndan esteti k açıdan me mnunl uk düzeyi  

 

Kull anıcıları n doğa ve kült ür  al anl arı nı n esteti k açı dan me mnunl uk düzeyi 

hakkı ndaki  gör üşl eri  %36 oranı nda i yi,  %54 oranı nda ort a,  %6 oranı nda köt ü,  %4 

oranı nda çok köt ü şekli ndedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Satış Birimlerinin Estetik Niteliği

İyi

%36

Orta

%54

Çok kötü

%4
Kötü

%6
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6. 2. 3. 4. Parkt a En Çok Beğenilen Mekan ve Beğeni Nedeni  

 

Tabl o 6. 32. Parkt a en çok beğenilen mekan 

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Göl etler ve çevrel eri 21 42 

Yür üyüş yolları 5 10 

Spor alanl arı 8 16 

Doğa ve Kült ür alanl arı 8 16 

Çocuk oyun al anl arı 3 6 

Yeşil alanl ar 5 10 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 32 Parkt a en çok beğenilen mekan 

 

Par kta en çok kullanılan ve beğenilen mekanı n %42 oranı nda göl etler  ve 

çevresi ndeki  ot ur ma  ve di nl enme  al anları  ol duğu belirlen mi ştir.  Bunu %16 il e doğa 

ve kült ür  al anl arı,  %16 ile spor  al anl arı,  %10 il e yeşil  al anl ar,  yi ne %10 ile yür üyüş 

yolları ve %6 ile çocuk oyun al anl arı taki p et mektedir.  

 

 

 

En Çok Kullanılan ve Beğenilen Mekan

Yeşil 

Alanlar

%10

Göletler ve 

Çevresi

%42

Yürüyüş 
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%10

Spor 

Alanları

%16

Doğa ve 

Kültür 

Alanları

%16

Çocuk Oyun 

Alanları

%6
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Tabl o 6. 33. Parkt a en çok beğenilen mekanı n beğenil me nedenl eri  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Doğal ol duğu içi n 15 30 

Saki n ve di nl endirici 9 18 

Yeşil 3 6 

Güzel  3 6 

İhti yacı mı karşılı yor 9 18 

Suya yakı n ol ması  6 12 

Hareketli 2 4 

Par kı n odak nokt ası 1 2 

Ma nzarası güzel  1 2 

Par kı n adı nı si mgeli yor 1 2 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 33. Parkt a en çok beğenilen mekanı n beğenil me nedenl eri 

 

Kull anıcıları n %30’ u doğallı ğı, %18’i  saki n ve dinl endirici  ol ması nı,  %6’sı  yeşilliği, 

%6’sı  güzelli ği,  %18’i  ihti yaçl arı nı  karşılaması nı,  %12’si  suya yakı n ol uşunu,  %4’ ü 

hareketli  ol ması nı,  %2’si odak nokt ası  ol ması nı,  %2’si  manzaranı n güzelliği ni,  %2’si 

Mekanın Beğenilmesinin Nedenleri

İhtiyacımı 

Karşılıyor

%18

Güzel

%6 Yeşil

%6

Sakin ve 

dinlendirici

%18

Doğal

%30

Parkın adını 

simgeliyor

%2

Hareketli

%4

Manzara

%2

Odak

%2

Suya yakın

%12



 206 

parkı n adı nı  si mgel emesi ni  beğendi kl eri  mekanı  beğen me  nedeni  ol arak 

göst er mi şlerdir. 

 

6. 2. 3. 5.  Parkt aki  Donatı El e manl arı ndan ĠĢl evsel  ve Esteti k Açı dan Me mnuni yet 

Düzeyi  

Tabl o 6. 34. Döşe me el e manl arı ndan me mnuni yet düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Fazl ası yla yet erli 5 10 

Yet erli 28 56 

Ort a 16 32 

Yet ersiz 1 2 

Fazl ası yla yet ersiz 0 0 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 34. Döşe me el e manl arı ndan me mnuni yet düzeyi  

Al ana gel en kullanı cıların %56’sı  ze mi n kapl amal arı nı  est eti k ve i şlevsel  açı dan 

yet erli  bul muş,  %32’si  orta düzeyde yet erli  bulmuş,  %10’ u fazl ası yla yet erli  ve 

%2’si yet ersiz bul muşt ur. 

 

 

 

 

 

 

 

Döşemelerden Memnuniyet Derecesi

Yeterli

%56

Orta

%32

Yetersiz

%2

Fazlasıyla 

Yeterli

%10
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Tabl o 6. 35. Ot ur ma ele manl arı ndan me mnuni yet düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Fazl ası yla yet erli 1 2 

Yet erli 20 40 

Ort a 20 40 

Yet ersiz 7 14 

Fazl ası yla yet ersiz 2 4 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 35. Ot ur ma El e manl arı ndan Me mnuni yet Düzeyi  

 

Par ka gel en kullanı cıların ot ur ma  biri ml eri nden me mnunl uk düzeyi ni n,  %40 yet erli, 

%40 ort a,  %14 yet ersiz,  %4fazl ası yla yet ersiz ve  %2 f azl ası yla yet erli  ol duğu 

saptanmı ştır. 

 

Tabl o 6. 36. Aydı nl at ma Elemanl arı ndan Me mnuniyet Düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Fazl ası yla yet erli 3 6 

Yet erli 22 44 

Ort a 13 26 

Yet ersiz 12 24 

Fazl ası yla yet ersiz 0 0 

Topl a m 50 100 

 

Oturma Birimlerinden Memnuniyet 

Derecesi

Fazlasıyla 

Yeterli

%2

Yetersiz

%14

Fazlasıyla 

Yetersiz

%4

Yeterli

%40

Orta

%40
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Şekil 6. 36. Aydı nl at ma Ele manl arı ndan Me mnuni yet Düzeyi  

 

Kull anıcıları n %44’ ü aydı nl at ma biri ml eri ni n yeterli  ol duğunu,  %26’sı  orta derecede 

yet erli  ol duğunu,  %24’ü yet ersiz ol duğunu,  %6’sı  fazl ası yl a yet erli ol duğunu 

düşün mekt edir. 

 

Tabl o 6. 37. Su El e manl arından Me mnuni yet Düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Fazl ası yla yet erli 7 14 

Yet erli 32 64 

Ort a 5 10 

Yet ersiz 6 12 

Fazl ası yla yet ersiz 0 0 

Topl a m 50 100 

Şekil 6. 37. Su El e manl arından Me mnuni yet Düzeyi 

Aydınlatma Birimlerinden 

Memnuniyet Derecesi

Yeterli

%44

Yetersiz

%24

Fazlasıyla 

Yeterli

%6

Orta

%26

Su Elemanlarından Memnuniyet 

Derecesi

Yeterli

%64

Orta

%10

Yetersiz

%12

Fazlasıyla 

Yeterli

%14
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 Kull anıcılar  %64 oranında su el e manl arı nı  yet erli  bul muşt ur,  %14 oranı nda 

fazlası yla yet erli, %10 oranı nda orta ve %12 oranında yet ersiz bul muşl ardır. 

 

Tabl o 6. 38. Göl gel e me Ele manl arı ndan Me mnuni yet Düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Fazl ası yla yet erli 0 0 

Yet erli 23 46 

Ort a 13 26 

Yet ersiz 8 14 

Fazl ası yla yet ersiz 6 12 

Topl a m 50 100 

 

Şekil 6. 38. Göl gel e me Ele manl arı ndan Me mnuni yet Düzeyi  

Kull anıcıları n %46’sı göl gel e me el manl arını  yet erli,  %26’sı  orta, %16’sı 

yet ersiz, %12’si ise fazl asıyla yet ersiz bul muşt ur.  

 

Tabl o 6. 39.İşaret ve Bil gi Levhal arı ndan Me mnuniyet Düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Fazl ası yla yet erli 4 8 

Yet erli 21 42 

Ort a 13 26 

Yet ersiz 9 18 

Fazl ası yla yet ersiz 3 6 

Topl a m 50 100 

Gölgeleme Elemanlarından Memnuniyet Derecesi

Yeterli

%46

Orta

%26

Yetersiz

%16

Fazlasıyla 

Yetersiz

%12
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Şekil 6. 39. İşaret ve Bil gi Levhal arı ndan Me mnuniyet Düzeyi  

 

Kull anıcıları n %42’si  İşaret  ve bil gi  l evhal arı i çi n yet erli,  %26’sı  orta,  %18’i 

yet ersiz, %8’i fazl ası yl a yet erli, %6’sı fazlası yla yet ersiz yanıtı nı ver mi ştir. 

 

Tabl o 6. 40. Kafet erya , Pastane, w. c.’lerden  Me mnuni yet Düzeyi  

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Fazl ası yla yet erli 1 2 

Yet erli 15 30 

Ort a 21 42 

Yet ersiz 10 20 

Fazl ası yla yet ersiz 3 6 

Topl a m 50 100 

 

 

İşaret ve Bilgi Levhalarından 

Memnuniyet Derecesi

Yeterli

%42
Orta

%26

Yetersiz

%18

Fazlasıyla 

Yetersiz

%6

Fazlasıyla 

Yeterli

%8
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Şekil 6. 40. Kafe, Pastane, W. C’l erden Me mnuni yet Düzeyi  

 

Kull anıcıları n %42’si  kafe,  past ane ve W. C. ’leri  esteti k ve i şlevsel  açı dan ort a 

derecede me mnunl uk verici  ol arak değerlendir miş,  %30’ u yet erli  bul muş,  %20’si 

yet ersiz bul muş, %6’sı fazl ası yla yet ersiz, %22’si fazlası yla yet erli bul muştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafe,Pastane, W.C. 'lerden Memnuniyet 

Derecesi

Orta
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6. 2. 3. 6. Kull anı cılara Göre Parkı n Eksi k Yönl eri 

 

Tabl o 6. 41. Kullanı cılara göre parkı n eksi k yönl eri “I. Seçenek” 

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Göl ge ele manı  4 8 

Çeşitli Akti viteler yapıl malı 13 26 

Güvenli k 3 6 

Donatı ele manl arı eksi k 12 24 

Gi rişler köt ü 1 2 

Bakı m yapıl malı 6 12 

Bit ki adl arı yazıl malı 0 0 

Far klı  bit kisel  düzenle mel er 

ol malı 

1 2 

Satış biri ml eri pahalı ve az 1 2 

Par ka ul aşı m sorunu var 2 4 

Rekl a m ve tanıtı m yapılmalı  0 0 

Daha renkli ve çiçekli olmalı  1 2 

Yor umsuz 1 2 

Eksi k yok 4 8 

Topl a m 50 100 
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Şekil 6. 41. Kullanı cılara göre parkı n eksi k yönl eri “I. Seçenek” 

 

Kull anıcıları n I.  cevapl arı  arası nda %26 il e akti vite eksi kli ği  en önde gel mekt edir.  İl k 

verilen cevapl arı n %24’ü bank ve ç. oyun el e manl arı nı n sayı ca  yet ersiz ol ması  , 

%12’si  bakı msı zlık,  %8’ i  göl ge el e manl arı nı n eksi kli ği,  %4’ ü girişleri n yet ersizli ği, 

%4’ ü parka t opl u t aşı ma ile ul aşı m güçl üğü,  %2’si  parkı n renksi z ol duğu,  %2’si 

bit kisel  düzenl e mel eri n eksi kli ği,  %2’si  satış biri ml eri ni n yet ersizliği,  %2’si 

yor umsuz, %8’i ise eksi k yok şekli ndedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkın Eksik Yönleri I.Seçenek

Aktivite

26%

Ulaşım

4%

Renksiz

2%

Yorumsuz

2%
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Bakımsız
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8%

Gölge Elemanı

8%

Güvenlik

6%

Girişler

4%

Bank Adeti ve 

ç.oyun elemanı 

adeti

24%
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Tabl o 6. 42. Kullanı cılara göre parkı n eksi k yönl eri “II. Seçenek” 

 Sı klı k Yüzde ( %)  

Göl ge ele manı  2 4 

Çeşitli Akti viteler yapıl malı 6 12 

Güvenli k 3 6 

Donatı ele manl arı eksi k 14 30 

Gi rişler köt ü 3 6 

Bakı m yapıl malı 4 8 

Bit ki adl arı yazıl malı 0 0 

Far klı  bit kisel  düzenle mel er 

ol malı 

4 8 

Satış biri ml eri pahalı ve az 2 4 

Par ka ul aşı m sorunu var 1 2 

Rekl a m ve tanıtı m yapılmalı  2 4 

Daha renkli ve çiçekli olmalı  3 6 

Yor umsuz 1 2 

Eksi k yok 4 8 

Topl a m 50 100 
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Şekil 6. 42. Parkı n eksi k yönl eri II. Seçenek 

 

 

Kull anıcıları n II.  cevapları nda  i se %30 il e bank ve ç. oyun el e manl arını n sayı ca  

yet ersiz ol ması  en önde gel mekt edir.  İki nci  verilen cevapl arı n %12’si  akti vite 

eksi kli ği,  %8’i  bit kisel  düzenl e mel eri n eksi kli ği,  %8’i  bakı msı zlı k,  %6’sı gi rişleri n 

yet ersizli ği,  ,  %6’sı  parkın renksi z ol duğu,  %6’sı  güvenli k sorunu ol duğu,  %4’ ü satış 

biri ml eri ni n yet ersizli ği, %4’ ü rekl a m ve t anıtım eksi kli ği,  %4’ ü i se göl gel e me 

el e manl arı nı n eksi k ol duğu şekli ndeyken %4’ ü parka t opl u t aşı ma il e ul aşı m güçt ür, 

%2’si yorumsuz, %8’i ise eksi k yok şekli nde cevap ver mi ştir. 

 

 

6. 2. 4. Yapıl an Çapraz Tabl ol ardan El de Edil en Sonuçl ar 

 

Bu böl ümde  kullanı cıların sosyoekono mi k dur umları nı n,  al anı  kullanma  şekilleri  ve 

al anı n est eti k ve i şlevsel  kalitesi nden me mnuniyetleri  ile ol an ilişkilerini n t espit 

edil mesi  a macı yl a “crosstabul ati on” yönt e mi  kullanılarak çapraz t abl ol ar 

ol uşt urul muşt ur. El de edilen bul gul ar aşağı daki gibi dir: 

 

 

 

 

Parkın Eksik Yönleri II.Seçenek
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Elemanı Adeti

30%
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Güvenlik

6%
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8%

Yorumsuz

2%

Renksiz
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4%
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2%
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12%
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6. 2. 4. 1. YaĢa Bağlı Ol arak Al ana GeliĢ Amacı nın Sapt anması  

 

Şekil 6. 43. Yaşa bağlı olarak alana geliş a macı  

  

Yaşa bağlı  ol arak kullanıcıları n al ana geliş a maçları  arası ndaki  ilişki yi  t espit  et mek 

a macı yl a yapılan bu değerlendir meni n sonucu şöyl edir. Parkı  zi yarete gel en 

kullanı cılardan ot urup dinl enmek a macı yl a gel enleri n %43’ ü 18, 25 yaş  aralığı nda, 

%29’ u 26- 35,  %14’ ü 36-45 ve %14’ ü de 46- 55 yaş  aralı ğı ndadır.  Parka doğayl a baş 

başa ol mak i çi n gel en i nsanları n %23’ ü 18- 25,  %23’ ü 26- 35,  %15’i  26- 45 ve  %14’ ü 

46- 55 yaş  aralı ğı ndadırlar.  Ayrı ca parka spor  yapmak i çi n gel en kullanı cıları n %43’ ü 

46- 55 yaş,  %29’ u 26- 35 yaş, %14’ ü 36- 45 ve %14’ ü 18- 25 yaş  aralı ğı ndadır.  Par ka 

arkadaşl arı yl a bul uş mak içi n gel en zi yaretçileri n %100’ ü 18- 25 yaşl arı ndadır.  Par ka 

çocuğunu gezdir mek i çin gel en zi yaretçileri n %17’si  18- 25 yaş,  %83’ ü 36- 45 yaş 

aralı ğı ndadır.  Parkı  doğal  güzelli ği  i çi n zi yaret eden kullanı cıları n %43’ ü 26- 35, 

%29’ u 36-45, %14’ ü 18-25 ve %14’ ü 46-55 yaş aralığı ndadır. 
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6. 2. 4. 2. YaĢa Bağlı Ol arak Beğenilen Mekanı n Sapt anması  

 

Şekil 6. 44. Yaşa bağlı olarak beğenilen mekan 

  

Yaşa bağlı  ol arak beğenilen mekana dair  yapılan analizde 18- 25 yaş  aralı ğı ndaki 

insanları n %44’ ü göl etler  ve çevresi ni,  %7’si  yürüyüş  yolları nı,  %21’i  spor 

al anl arı nı,  %7’si  çocuk oyun al anl arı nı  kullanı yor  ve beğeni yor.  26- 35 yaş 

aralı ğı ndaki  i nsanl arı n %50’si  göl etleri,  %8’i yür üyüş  yolları nı,  %17’si  spor 

al anl arı nı, % 17’si  doğa ve  kült ür  al anl arı nı, %8’i  oyun al anl arı nı  kullanı yor  ve 

beğeni yor.  36- 45 yaş  aralı ğı ndaki  zi yaretçileri n %25’i  göl etler  ve çevresi ni,  %8’i 

yür üyüş  yolları nı,  %8’i  spor  al anl arı nı, %17’si  doğa ve kült ür  al anl arı nı,%8’i  oyun 

al anl arı nı  ve %34’ ü yeşil  al anl arı  beğeni yor  ve kullanı yor.  36- 45 yaş  aralı ğı ndaki 

zi yaretçileri n %50’si  göletler  ve çevresi ni,  %19’u yür üyüş  yolları nı,  %17’si  spor 

al anl arı nı, %8’i  doğa ve kült ür  al anl arı nı  ve %8’i  yeşil  al anl arı  beğeni yor  ve 

kullanı yor. 
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6. 2. 4. 3. Eğiti me Bağlı Olarak Mekanı n Esteti k Değeri ni n Sapt anması  

 

Şekil 6. 45. Eğiti me bağlı ol arak mekanı n esteti k kalitesi  

 

Kull anıcıları n eğiti mi ne bağlı  ol arak mekanı n esteti k kalitesi nde öncelikli  fakt ör 

incel endi ği nde,  al ana gelen zi yaretçileri n il kokul  mezunu ol anl arı nı n %43’ü bakı m, 

%29’ u güzelli k,  %14’ ü düzenli  ve or gani ze ol ması,  %14’ ü doğallı k cevabı nı, 

ortaokul  mezunu ol anl arın %34’ ü güzelli k,  %33’ ü düzenli  ve or ganize ol ması, 

%33’ ü doğallı k cevabı nı,  lise mezunu ol anl arın %34’ ü bakı m,  %22’si  güzelli k, 

%11’i  düzenli  ve or gani ze ol ması,  %33’ ü doğallı k cevabı nı, üni versite mezunu 

ol anları n %21’i  t asarı m,  %18’i  bakı m,  %32’si  düzenli  ve or gani ze ol ması,  %29’ u 

doğallı k cevabı nı ver mi ştir. 
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6. 2. 4. 4. Profesyonellerl e Profesyonel Ol mayanl arı n Esteti k Değerlendi rmesi  
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Şekil 6. 46. Profesyoneller ve profesyonel ol mayanlara göre esteti k değer ölçüt ü 

  

Mesl eki  anl a mda par k tasarı mı  ve peyzaj  mi marlı ğı  ya da mi marlık il e il gili 

kavra ml arı  t anı yan i nsanl arla hal kt an i nsanl arın est eti k kaliteyl e il gili gör üşl eri 

karşılaştırıldı ğı nda el de edilen bul gul ar  şöyl edir:  Pr ofesyonel  ol mayan insanl arı n 

%34’ ü doğallı k,  %25’i  bakı m,  %23’ ü düzen ve organi zasyon,  %15’i  güzelli k,  %3’ ü 

ise t asarı m bir  parkın est eti k ol ması  i çi n önceli kle öne mli dir de mi ştir. 

Pr ofesyonelleri n %50’si özgün ve yet erli  bir  tasarı mı,  %40’ı  parkı ndüzenli  ve 

or gani ze ol ması nı,  %10’u i se bakı mlı  ol ması nı est eti k kalitede ön koşul  ol arak 

belirt mi ştir. 
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6. 2. 4. 5. Ci nsi yete Bağlı  Ol arak Di nl enme  Al anları ndan ĠĢl evsel  ve Esteti k Açı dan 

Me mnuni yet Düzeyi  

 

Şekil 6. 47. Ci nsi yet e bağlı olarak di nl enme alanlarından işlevsel açı dan memnuni yet  

 

Ci nsi yet e bağlı  ol arak dinlenme  al anları nı n i şlevsel  anl a mda me mnuni yet  derecesi 

kadı nl arı n %41’i ne göre çok i yi,  %72’si ne göre i yi,  %16’sı na göre ort a,  %8’i ne göre 

çok köt üdür.  Er kekl erde ise %24’ ü çok i yi, %40’i  iyi,  %16’sı  ort a, %20’si  köt ü yanıtı 

ver mi ştir. 

 

Şekil 6. 48. Ci nsi yet e bağlı olarak di nl enme alanlarından esteti k açı dan memnuni yet  

 

Ci nsi yet e bağlı  ol arak di nl enme  al anları nı n esteti k açı dan me mnuni yet derecesi 

kadı nl arı n %20’si  i çi n çok i yi,  %48’i  i çi n i yi,  %28’i  i çi n orta,  %4’ ü i çi n i se köt üdür. 

Er kekl eri n %12’si çok i yi, %76’sı iyi, %8’i ort a, %4’ ü köt ü yanıtı ver mi ştir. 
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6. 2. 5. Mi marl ar ve Peyzaj  Mi marl arı nı n Parkı n Esteti k Kalitesi Ġl e Ġl gili 

GörüĢl eri  

 

Bu böl ümde on kişili k mi mar  kökenli  örnekl em gr ubuna park hakkı nda sor ul an 

sorul arı n değerlendir mesi  yapılacaktır.  Burada önceli kl e parkı n mekansal  niteli kleri 

değerlendiril miş  daha sonra da est eti k ve i şlevsel  anl a mda il k böl üml erde anl atılan 

teorileri n doğr ul uğu sorgul anmaya çalışıl mı ştır.  Hazırlanan sorul ar  parkı daha önce 

zi yaret  et mi ş  ya da parkt a zi yaretçi  ol arak bulunan mi marl ara sorul muş,  al anda 

yapılan vi deo çeki mi  ve fot oğraflar  il e pr oj e gösterilerek daha net  cevapl ar  alı nmaya 

çalışıl mı ştır. El de edilen veriler, grafi kler hali nde aşağı da anl atıl makt adır.  

 

6. 2. 5. 1. Bursa Soğanlı  Bot ani k Parkı’ nı n Mekansal  Ni teli kl eri ni n Tasarı m 

Kriterl eri  Doğrult usunda Esteti k Ve  Çevresel  Al gıl ama Açı sı ndan Mi marl ar 

Tarafı ndan Değerl endiril mesi  
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Şekil  6. 49.  Mekansal  niteli kleri n mi marlar  t arafı ndanal gıla ma açı sı ndan 

değerlendiril mesi  

 

Beşli  skal a kullanılarak yöneltilen bu sor uda parkı nı n yönl endiricili k,düzenlili k, 

uyu ml ul uk,  hareketlilik,  çeki cili k,  güzelli k,  bakı mlılık,  canlılı k ve renklili k açı sı ndan 

değerlendiril mesi ni n sonucunda el de edilen sonuçlar  ve cevapl arı n nerede toplandı ğı 

yukarı daki grafi kt e görüldüğü gi bi dir. 
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Buna göre parkı n yönl endirici,  düzenli,  pek hareketli  ol mayan,  orta düzeyde canlı  ve 

ilgi nç, güzel, ve orta düzeyde renkli bir park ol duğu söyl enebilir. 

 

6. 2. 5. 2.  Bi r Parkt a Esteti k ve ĠĢl evsel  Açı dan Önceli kli  Ol arak Kul l anıl an 

Tasarı m El e manı nı n Terci h Sı rası na Göre Değerlendi ril mesi  

 

Şekil 6. 50. Tasarı m el e manı önceli k sırası nda 1. Terci h 

 

Mi marları n bu konuyl a il gili  değerlendir mel erinde %40 oranı nda biri nci  önceli k 

topoğrafyanı n f or mu olmakt adır.  Onu %20 il e döşe mel er,  %20 il e su el e manl arı, 

%10 ile bit kisel ele manl ar ve %10 ile donatı ele manl arı izle mekt edir.  

Şekil 6. 51. Tasarı m el e manı önceli k sırası nda 2. Terci h 
 

Burada mi marl arı n %20’lik eşit  oranl arla t opoğrafya, döşe me,  su,  donatı  ele manı  ve 

bit kisel ele manl arı seçti kleri ni gör mekt eyiz.  

 

1.Tercih

Topoğrafya

%40

Döşeme

%20

Su

%20

Donatı

%10

Bitki

%10

2.Tercih

Topoğrafya

%20

Döşeme

%20

Su

%20

Donatı

%20

Bitki

%20
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Şekil 6. 52. Tasarı m el e manı önceli k sırası nda 3. Terci h 

 

Mi marlar,  %50’si  su el emanl arı nı,  %40’ı  bit kisel el e manl arı, %10’ u i se t opoğrafyayı 

tasarı mdaki öne mi açısı ndan üçüncü sıraya koy muşt ur.  

 

6. 2. 5. 3. Bi r Park Tasarımı nda Esteti k ve ĠĢlevsel Açı dan Daha Et kili Olan 

Bi çi ml eri n Değerl endi ril mesi  

 

Şekil  6. 53.  Park t asarı mında est eti k ve i şlevsel  açı dan daha et kili  ol an bi çi ml eri n 

terci hi 

 

Mi marları n %60’ı  park t asarı mı nda birbiri yle uyu ml u şekil de kullanı mı ş  geo metri k 

ve doğal  bi çi ml eri n ko mbi nasyonunu,  %20’si  organi k bi çi ml eri,  %20’si  i se 

geo metri k bi çi ml eri tercih et mekt edir. 

 

3.Tercih

Topoğrafya

%10

Su

%50

Bitki

%40

Biçimsel Tercih

Geometrik ve 

formal 

biçimler

%20

Organik ve 

informal 

biçimler

%20

Her ikisi 

birlikte

%60
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6. 2. 5. 4.  Bi r Park Tasarı mı nda,  Tasarı mı n Esteti k ve ĠĢl evsel  Pot ansi yeli 

Açı sı ndan Daha Öne mli Ol an Organi zasyon Prensi pl eri ni n Değerlendiril mesi  

 

Şekil 6. 54. Bir park tasarı mı nda, tasarı mı n esteti k ve işlevsel pot ansi yeli açısından 

daha öne mli olan organi zasyon prensi pl eri ni n değerlendiril mesi 1. Terci h 

 

Mi marları n %40’ı  t asarımda  uyu m il kesi ni n,  %30’ u mekansal  ardışı klık il kesi ni n, 

%20’si  birli k il kesi ni n,  %10’ u i se il gi nçli k il kesini n biri nci  sırada öne ml i  ol duğunu 

savunuyor. 

 

Şekil 6. 55. Bir park tasarı mı nda, tasarı mı n esteti k ve işlevsel pot ansi yeli açısından 

daha öne mli olan organi zasyon prensi pl eri ni n değerlendiril mesi 2. Terci h 

 

 

İki nci  t erci h ol arak mi marlardan %30 birli k,  %30 mekansal  ardışı klı k,  %20 uyu m,  

%10 denge ve %10 il gi nçli k cevabı alı nmı ştır. 

 

1.Tercih

Uyum

%40

Ardışıklık

%30

Birlik

%20

İlginçlik

%10

2.Tercih

Birlik

%30

Uyum

%20
Denge

%10

Ardışıklık

%30

İlginçlik

%10
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Şekil 6. 55. Bir park tasarı mı nda, tasarı mı n esteti k ve işlevsel pot ansi yeli açısından 

daha öne mli olan organi zasyon prensi pl eri ni n değerlendiril mesi 3. Terci h  

 

Son t erci h ol arak mi marlar  %30 mekansal  ardışı klı k öne mli dir,  %20 uyu m,  %10 

denge, %10 birli k, %10 ilgi nçli k, %10 riti m ve %10 vurgu öne mli dir görüşündedirler.  

 

6. 3. Genel Değerl endi r me ve Sonuç 

Soğanlı  Bot ani k Par kı’nı n kullanı cıları nı n bu al andan me mnuni yeti ni belirle mek 

a macı yl a yapılan bu araştır mada kullanı cıların sosyo-ekono mi k yapısı,  al anı 

kullanma  şekilleri  ve mekanı n est eti k ve i şlevsel  kalitesi yl e il gili  görüşleri  t espit 

edil meye çalışıl mı ştır. Bu araştır madan el de dilen bul gul ar aşağı daki gi bi dir: 

 Bursa soğanlı  Bot ani k parkı nda yapılan ankette sorular  her  yaş  gr ubundan 

eşit  sayı da kullanı cı ya yöneltil mi ştir.  Ör nek kütleni n %28’i  18- 25 yaş 

aralı ğı nda,  %24’ ü 26- 35 yaş  aralı ğı nda,  %24’ü 36- 45 yaş  aralı ğı nda,  

%24’ ü ise 46-55 yaş aralığı ndadır. 

 Ör nekl e m al anı nda eşit  sayı da kadı n ve erkek kullanı cı yl a anket 

yapıl mı ştır. Kadı nl arı n oranı %50 ve erkekl eri n oranı da % 50’dir.  

 Bursa Soğanlı  Bot ani k Parkı’nı  zi yaret  eden i nsanları n %38’  bekar  %62’si 

ise evli kişilerden ol uş makt adır. 

3. Tercih

Ardışıklık

%30

Uyum

%20
Denge

%10

Birlik

%10

İlginçlik

%10

Ritim

%10

Vurgu

%10
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 Par kı  zi yaret  eden i nsanl arı n %72’si  al ana özel  ot oyl a,  %12’si  yaya 

ol arak,  %10’ u bisi kletle ve %6’sı  da t opl u t aşı ma aracı yl a al ana ul aştıkları 

tespit edil mi ştir. 

 Par kı  kullanan i nsanl arın %68’i  parkı n bul unduğu Bursa ili nden,  %28’i 

İstanbul’dan, %4’ ü ise İzmi t’ten alanı zi yaret e gelmekt edir.  

 Par kı  zi yaret  eden i nsanl arı n %54’ ü üni versite mezunu,  %20’si  lise 

mezunu, %12’si ortaokul  mezunu, %14’ ü ise il kokul mezunudur.  

 Yapıl an araştır mada parka gel en kişileri n %70’i ni n çalışanlardan,  

%30’ unun i se çalış mayanl ardan ol uşt uğu saptanmı ştır.  Kullanı cılara 

çalış ma ma  nedenl eri  sorul duğunda çalış mayan %30’l uk kütl eni n 

%40’ı nı n öğrenci,  %40’ını n ev hanı mı,  %13’ ünün i şsiz,  %7’si ni n i se 

e mekli  ol duğu sapt anmıştır.  Çalışan %70’li k kesi mi n %31’i  me mur, 

%26’sı  serbest  mesl ek,  %23’ ü ücretli,  %20’si  işçi  kat egorisi ne 

gir mekt edir. 

 Al ana gel en kullanı cıları n genel  mesl ek dağılı mı na bakıl dı ğı nda 

%12’si ni n öğrenci,  %4’ ünün i şsiz,  %2’si ni n e mekli,  %12’si ni n ev hanı mı, 

%22’si ni n me mur,  %14’ünün i şçi,  %16’sı nı n ücretli,  %18’i ni n serbest 

mesl ek grubuna gerdi ği sonucu el de edil mi ştir. 

 Par ka gel en i nsanl arı n %14’ ünün al ana il k kez,  %34’ ünün ayda birden az, 

%22’si ni n on beş  günde bir,  %18’i ni n haftada bir,  %8’i ni n i se haft ada 

birden çok gel di ği belirlen mi ştir. 

 Kull anıcıları n al ana geliş  saati  ile il gili  araştır manı n sonucunda %50’li k 

bir  kitleni n al anı  genelli kle öğl en saatleri nde kullandı ğı,  %26’sı nı n sabah, 

%22’si ni n akşa m ve %2’si ni n ise gece kullandı ğı tespit edil mi ştir. 

 Kull anıcıları n al ana geliş  a maçl arı   sor ul urken birden fazl a ol mak üzere 

terci h sırası na göre üç cevap alı nmı ştır.  Buna göre kullanı cıları n al ana 

geliş a maçl arı nda I.  Terci hl eri  %26 çoğunl ukl a doğayl a baş  başa ol ma, 

%24 çoğunl ukl a ot urup di nl enme,  %16 oranı nda al anı n doğal  güzelli ği 

nedeni yl e,  %14 oranı nda gezi nti  ve etrafı  seyret me,  %7 spor  yap ma 

a macı yl a,  %5 ar kadaşl arla bul uş ma nedeni yl e,  %7  çocuğunu gezdir mek 
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ve %1 oranı nda da di ğer  a maçl arla kullanı cıların al ana gel di ği  t espit 

edil mi ştir. 

 Kull anıcıları n parkı  genel  ol arak est eti k açı dan değerlendirirken par kı n 

hangi  özelli ği ni n daha önde gel di ği ni n araştırıldı ğı  bu böl ümde  %28 

oranı nda parkı n doğal  ol ması nı n,  %26 oranı nda düzenli  ve or gani ze 

edil mi ş  bir  park ol masını n,  %22 oranı nda bakıml ı  ol ması nı n ve  %12 

oranı nda güzel  bir  park ol ması nı n kullanı cılar  içi n daha öne mli  ol duğu 

anl aşıl mı ştır. 

 İşlevsel  açı dan parkı n girişini,  kullanı cıları n %8’i  çok i yi  , %56’sı  i yi, 

%28’i  orta,  %8 köt ü bul muşt ur.  Kullanı cıları n %76’sı  park i çi  aksl arı n 

işlevsel  ol arak i hti yaçl arına i yi  cevap verdi ği ni,  %16’sı  ort a derecede 

cevap verdi ği ni,  %8’i  ise çok i yi  derecede cevap ver di ği ni  belirt mi ştir. 

İşlevsel  açı dan di nl enme al anl arı nı  kullanı cıları n %16’sı  çok i yi,  %54’ ü 

iyi, %16’sı  orta, %14’ ü köt ü ol arak değerlendir mi ştir.  Kullanı cıları n %6’sı 

Çocuk oyun al anl arı nı  işlevsel  açı dan çok i yi,  %44’ ü i yi,  %28’i  orta, 

%20’si  köt ü, % 2’si  çok köt ü ol arak değerlendirmi ştir.  Spor  al anl arı nı n 

işlevsel  açı dan me mnun edi cili k düzeyi  sorulduğunda kullanı cıları n 

%16’sı  çok i yi,  %62’si  iyi,  %16’sı  orta ve %6’sı köt ü yanıtı nı  ver mi ştir. 

Ül ke ve t e ma  bahçeleri nin ol duğu doğa ve kült ür al anl arı  i şlevsel  açı dan 

kullanı cıları n %70’i  t arafı ndan i yi,  %20’si  t arafı ndan çok i yi,  %10’ u 

tarafı ndansa ort a derecede me mnunl uk verici  olarak değerlendiril mi ştir. 

Kull anı cıları n satış  biri mleri nden i şlevsel  açı dan me mnunl uk düzeyi  % 26 

oranı nda i yi,  %36 oranında ort a,  %30 oranı nda köt ü,  %8 oranı nda çok 

köt ü şekli ndedir. 

 Kull anıcıları n %14’  parkı n girişi ni n est eti k açı dan çok i yi  bul muş, 

%42’si  i yi, %28’i  orta,%12’si  köt ü,  %4’ ü çok köt ü yanıtı nı  ver mi ştir. 

Al anı  zi yaret  eden i nsanları n %74’ ü aksl arı n est etik açı dan i yi  ol duğunu,  

%12’si  çok i yi  ol duğunu,  %10’ u ort a derecede me mnunl uk veri ci 

ol duğunu,  %4’ ü i se köt ü ol duğunu düşün mekt edir.  Al ana gel en i nsanl arı n 

%62’si  di nl enme  al anlarını  est eti k açı dan i yi,  %16’sı  çok i yi,  %18’i  ort a, 

%4’ ü köt ü ol arak değerlendir mi ştir.  Çocuk oyun al anl arı ndan est eti k 

açı dan me mnunl uk düzeyi  %6 çok i yi,  %54 i yi,  %32 ort a,  %8 köt ü ol arak 
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belirlenmi ştir.  Spor  al anları ndan est eti k açı dan me mnunl uk düzeyi  %8 

oranı nda çok i yi,  %70 oranı nda i yi,  %20 oranı nda ort a ve %2 oranı nda 

köt ü ol arak sapt anmı ştır.  Kull anı cıları n doğa ve kültür  al anl arı ndan est eti k 

açı dan me mnunl uk düzeyi  hakkı nda %24 çok i yi,  %60 i yi,  %14 ort a,  %2 

iyi  yanıtı  alı nmı ştır.  Kullanı cıları n satış biri mleri nden est eti k açı dan 

me mnunl uk düzeyi  hakkındaki  gör üşl eri  %36 oranı nda i yi,  %54 oranı nda 

orta, %6 oranı nda köt ü, %4 oranı nda çok köt ü şekli ndedir.  

 Par kta en çok kullanılan ve beğenilen mekanı n %42 oranı nda göl etler  ve 

çevresi ndeki  ot ur ma  ve di nl enme  al anl arı  ol duğu belirlenmi ştir.  Bunu 

%16 il e doğa ve kült ür al anl arı,  %16 il e spor al anl arı,  %10 il e yeşil 

al anl ar,  yi ne %10 il e yürüyüş  yolları  ve %6 il e çocuk oyun al anl arı  t aki p 

et mekt edir. 

 Par kta en çok beğenilen mekanı n beğenil me nedenl eri ne bakılırsa, 

kullanı cıları n %30’ u doğallı ğı, %18’i  saki n ve di nlendirici  ol ması nı,  %6’sı 

yeşilliği,  %6’sı  güzelli ği,  %18’i  i hti yaçl arı nı  karşıla ması nı,  %12’si  suya 

yakı n ol uşunu,  %4’ ü hareketli  ol ması nı,  %2’si  odak nokt ası  ol ması nı, 

%2’si  manzaranı n güzelli ği ni,  %2’si  parkın adı nı  si mgel e mesi ni 

beğendi kl eri mekanı beğenme nedeni olarak göst er mişlerdir. 

 Par kt aki  donatı  el e manları ndan i şlevsel  ve est etik açı dan me mnuni yet 

düzeyi  il e il gili  araştır manı n sonuçl arı  şöyl edir: Alana gel en kullanı cıları n 

%56’sı  ze mi n kapl a maları nı  est eti k ve i şlevsel açı dan yet erli  bul muş, 

%32’si  orta düzeyde yeterli  bul muş,  %10’ u fazlası yla yet erli  ve %2’si 

yet ersiz bul muşt ur.  Parka gel en kullanı cıları n ot ur ma  biri ml eri nden 

me mnunl uk düzeyi ni n,  %40 yet erli,  %40 ort a,  %14 yet ersiz,  %4fazl ası yla 

yet ersiz ve %2 f azl asıyl a yet erli  ol duğu saptanmı ştır.  Kullanı cıları n 

%44’ ü aydı nl at ma  biriml eri ni n yet erli  ol duğunu,  %26’sı  ort a derecede 

yet erli  ol duğunu,  %24’ü yet ersiz ol duğunu,  %6’sı  fazl ası yl a yet erli 

ol duğunu düşünmekt edir.  Kullanı cılar  %64 oranı nda su el e manl arı nı 

yet erli  bul muşt ur,  %14 oranı nda fazl ası yla yet erli,  %10 oranı nda ort a ve 

%12 oranı nda yet ersiz bul muşl ardır.  Kull anı cıları n %46’sı  göl gel e me 

el manl arı nı  yet erli,  %26’sı  orta, %16’sı  yet ersiz, %12’si  ise fazl ası yl a 

yet ersiz bul muşt ur.  Kullanı cıları n %42’si  İşaret ve  bil gi  l evhal arı  i çi n 
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yet erli,  %26’sı  orta,  %18’i  yet ersiz,  %8’i  fazl ası yl a yet erli,  %6’sı 

fazlası yla yet ersiz yanıtını  ver mi ştir.  Kullanı cıların %42’si  kafe,  past ane 

ve W. C. ’leri  esteti k ve i şlevsel  açı dan ort a derecede me mnunl uk veri ci 

ol arak değerlendir mi ş,  %30’ u yet erli  bul muş,  %20’si  yet ersiz bul muş,  

%6’sı fazl ası yla yetersiz, %22si fazlası yla yet erli bul muşt ur.  

 Al ana gel en i nsanl ara parkı n eksi k yönl eri  sorul duğunda birden fazl a 

yanıt  alı nmı ş  ve bu yanıtları n hepsi  birlikte değerlendiril mi ştir. 

Kull anı cıları n I.  cevapl arı  arası nda %26 il e akt ivite eksi kli ği  en önde 

gel mekt edir.  İl k verilen cevapl arı n %24’ ü bank ve ç. oyun el e manl arı nı n 

sayıca  yet ersiz ol ması  ,  %12’si  bakı msı zlı k,  %8’i  göl ge el e manl arı nı n 

eksi kli ği,  %4’ ü girişleri n yet ersizli ği,  %4’ ü parka t opl u t aşı ma  il e ul aşı m 

güçl üğü,  %2’si  parkı n renksi z ol duğu,  %2’si  bit kisel  düzenl e mel eri n 

eksi kli ği,  %2’si  satış  biri ml eri ni n yet ersizli ği,  %2’si  yor umsuz,  %8’i  i se 

eksi k yok şekli ndedir.  Kullanı cıları n II.  cevapl arında  i se %30 il e bank ve 

ç. oyun el e manl arı nı n sayıca  yet ersiz ol ması  en önde gel mekt edir.  İki nci 

verilen cevapl arı n %12’si  akti vite eksi kli ği,  %8’i  bit kisel  düzenl e mel eri n 

eksi kli ği,  %8’i  bakı msı zlık,  %6’sı  girişleri n yet ersizli ği,  ,  %6’sı  par kı n 

renksi z ol duğu,  %6’sı  güvenli k sorunu ol duğu,  %4’ ü satış  biri ml eri ni n 

yet ersizli ği,  %4’ ü rekl am ve  t anıtı m eksi kli ği, %4’ ü i se göl gel e me 

el e manl arı nı n eksi k ol duğu şekli ndeyken %4’ ü par ka t opl u t aşı ma  il e 

ul aşı m güçt ür,  %2’si  yor umsuz,  %8’i  ise eksik yok şekli nde cevap 

ver mi ştir. 

Yapıl an çapraz tabl ol ardan el de edilen bul gul ar ise şöyl edir: 

 Yaşa bağlı  ol arak kull anı cıları n al ana geliş a maçları  arası ndaki  ilişki yi 

tespit  et mek a macı yl a yapılan bu değerlendir menin sonucu şöyl edir. Parkı 

zi yarete gel en kullanı cılardan ot urup di nl enmek a macı yl a gel enl eri n 

%43’ ü 18, 25 yaş  aralı ğı nda,  %29’ u 26- 35,  %14’ ü 36- 45 ve %14’ ü de  46-

55 yaş  aralı ğı ndadır.  Parka doğayl a baş  başa ol mak i çi n gel en i nsanl arı n 

%23’ ü 18- 25,  %23’ ü 26- 35,  %15’i  26- 45 ve %14’ ü 46- 55 yaş 

aralı ğı ndadırlar.  Ayrı ca par ka spor  yap mak i çi n gel en kullanı cıları n 

%43’ ü 46- 55 yaş,  %29’u 26- 35 yaş, %14’ ü 36- 45 ve %14’ ü 18- 25 yaş 

aralı ğı ndadır..  Parka çocuğunu gezdir mek i çi n gelen zi yaret çileri n %17’si 
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18- 25 yaş,  %83’ ü 36- 45 yaş  aralı ğı ndadır.  Parkı  doğal  güzelli ği  i çi n 

zi yaret  eden kullanı cıların %43’ ü 26- 35,  %29’ u 36- 45,  %14’ ü 18- 25 ve 

%14’ ü 46-55 yaş aralı ğı ndadır. 

 Yaşa bağlı  ol arak beğenilen mekana dair  yapı lan analizde 18- 25 yaş 

aralı ğı ndaki  i nsanl arı n %44’ ü göl etler  ve çevresi ni,  26- 35 yaş  aralı ğı ndaki 

insanları n %50’si  göl etleri,  36- 45 yaş  aralı ğı ndaki  zi yaretçileri n %34’ ü 

yeşil  al anl arı,  %25’i  göl etler  ve çevresi ni,  46- 55 yaş  aralı ğı ndaki 

zi yaretçileri n %50’si göletler ve çevresi ni beğeniyor.  

 Eğiti me bağlı  ol arak mekanı n est eti k kalitesi nde önceli kli  fakt ör 

incel endi ği nde al ana gel en zi yaretçileri n il kokul  mezunu ol anl arı nı n 

%43’ ü bakı m,  %29’ u güzelli k,  %14’ ü düzenli  ve or gani ze ol ması,  %14’ ü 

doğallı k cevabı nı,  ortaokul  mezunu ol anl arı n %34’ ü güzelli k,  %33’ ü 

düzenli  ve or gani ze olması,  %33’ ü doğallı k cevabı nı,  lise mezunu 

ol anları n %34’ ü bakı m, %33’ ü doğallı k,  %22’si  güzelli k,  %11’i  düzenli  ve 

or gani ze ol ması  cevabı nı,  üni versite mezunu ol anları n %32’si  düzenli  ve 

or gani ze ol ması,  %29’ u doğallı k ,  %21’i  t asarı m,  %18’si  bakı m,  cevabı nı 

ver mi ştir. 

 Mesl eğe bağlı  ol arak mekanı n est eti k değerinde en öne mli  fakt örün 

çaprazl anması  sonucunda mesl eki  anl a mda park t asarı mı  ve peyzaj 

mi marlı ğı  ya da mi marlık il e il gili  kavra ml arı  t anı yan i nsanl arl a hal kt an 

insanları n est eti k kaliteyle il gili  görüşl eri  karşılaştırıldı ğı nda el de edil en 

bul gul ar  şöyl edir:  Pr ofesyonel  ol mayan i nsanl arı n %34’ ü doğallı k,  %25’i 

bakı m,  %23’ ü düzen ve or gani zasyon,  %15’i  güzelli k,  %3’ ü i se t asarı m 

bir  parkı n est eti k ol ması  i çi n önceli kl e öne mli dir  de mi ştir. 

Pr ofesyonelleri n %50’si  özgün ve yet erli bi r  t asarı mı,  %40’ı 

parkı ndüzenli  ve or ganize ol ması nı,  %10’ u i se bakı mlı  ol ması nı  est eti k 

kalitede ön koşul olarak belirt mi ştir.  

 Ci nsi yet e bağlı  ol arak dinl enme  al anl arı nı n i şlevsel  anl a mda me mnuni yet 

derecesi  il e il gili  değerlendir meni n sonucunda kadı nl arı n %41’i ne göre 

çok i yi,  %72’si ne göre iyi,  %16’sı na göre orta,  %8’i ne göre çok köt üdür. 

Er kekl erde i se %24’ ü çok i yi, %40’i  i yi,  %16’sı ort a, %20’si  köt ü yanıtı 
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ver mi ştir.  Ci nsi yet e bağlı  ol arak di nl enme alanl arı nı n est eti k açı dan 

me mnuni yet  derecesi ni n değerlendiril mesi ni n sonucunda i se kadı nl arı n 

%20’si  i çi n çok i yi,  %48’i  i çi n i yi,  %28’i  i çi n orta,  %4’ ü i çi n i se köt üdür. 

Er kekl eri n %12’si  çok i yi,  %76’sı  i yi,  %8’i ort a,  %4’ ü köt ü yanıtı 

ver mi ştir. 

Mi marlar  gr ubuna yöneltilen mesl eki  sorul ar  sonucunda est eti k ve i şlevsel  kaliteyl e 

ilgili değerlendir mel er sonucunda el de edilen bul gul ar aşağı daki gi bi dir.  

 Beşli  skal a kullanılarak yöneltilen bu sor uda par kı nı n 

yönl endiricili k, düzenlili k,  uyu ml ul uk,  hareketlilik,  çeki cili k,  güzelli k, 

bakı mlılı k,  canlılı k ve renklili k açısı ndan değerlendiril mesi ni n sonucunda 

el de edilen sonuçl ara göre parkı n yönl endirici, düzenli,  pek  hareketli 

ol mayan,  orta düzeyde canlı  ve il gi nç,  güzel,  ve orta düzeyde renkli  bir 

park ol duğu söyl enebilir. 

 Bi r  parkt a est eti k ve i şlevsel  açı dan önceli kli  olarak kull anılan t asarı m 

el e manı nı n t erci h sırası na göre değerlendiril mesi sonucunda  mi marl arı n 

bu konuyl a il gili  değerlendir mel eri nde I.  Terci hleri  şu şekil dedir:  %40 

oranı nda biri nci  önceli k t opoğrafyanı n f or mu ol makt adır,  onu %20 il e 

döşe mel er,  %20 il e su ele manl arı,  %10 il e bit kisel  el e manl ar  ve %10 il e 

donatı  el e manl arı  i zle mekt edir. Burada mi marl arın %20’li k eşit  oranl arla 

topoğrafya, döşe me,  su,  donatı  el e manı  ve bit kisel  el e manl arı  II.terci h 

ol arak seçti kleri ni  gör mekt eyiz.  Mi marl ar,  %50’si su el e manl arı nı,  %40’ı 

bit kisel  el e manl arı, %10’u i se t opoğrafyayı  t asarımdaki  öne mi  açı sı ndan 

üçüncü sıraya koymuşt ur. 

 Bi r  park t asarı mı nda est etik ve i şlevsel  açı dan daha et kili  ol an bi çi ml eri n 

değerlendiril mesi  sonucunda mi marl arı n %40’ı  t asarı mda uyu m il kesi ni n, 

%30’ u mekansal  ardışı klık il kesi ni n,  %20’si  birlik il kesi ni n,  %10’ u i se 

ilgi nçli k il kesi ni n biri nci sırada öne mli  ol duğunu savunuyor.  İki nci  t erci h 

ol arak mi marl ardan %30 birli k,  %30 mekansal  ardışıklı k,  %20 uyu m,  %10 

denge ve %10 il gi nçli k cevabı  alı nmı ştır.  Son t ercih ol arak mi marl ar  %30 

mekansal  ardışı klı k öneml i dir,  %20 uyu m,  %10 denge,  %10 birli k,  %10 

ilgi nçli k, %10 riti m ve %10 vurgu öne mli dir görüşündedirler.  
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Soğanlı  Bot ani k Par kı’nı n kullanı cıları nı n bu al andan me mnuni yeti ni belirle mek 

a macı yl a yapılan bu araştır manı n sonucunda kullanı cıları n genelli kle Bursa ve 

ci varı ndan gel di kl eri,  ulaşı m i çi n özel  ot oyu t erci h etti kleri,  çoğunl uğun eğiti m 

sevi yesi ni n üni versite derecesi nde ol duğu,  çalışan kullanı cıları n daha fazla ol duğu, 

al anı  genelli kle haftasonl arı  ve öğl e saatleri nde kullandı ğı  t espit  edilmi ştir.  Bu 

araştır maya göre kullanı cılar  i çi n est eti k kaliteni n öl çüt ü parkı n doğallı ğı dır. 

Zi yaretçileri n al andaki  kullanı m al anl arı ndan i şlevsel  açı dan i yi  ve est eti k açı dan i yi 

derecede me mnun ol dukları  ve donatı  el e manl arını  i şlevsel  ve est eti k açıdan yet erli 

bul dukl arı  belirlenmi ştir.  Kullanı cılar  parka doğayl a başbaşa ol mak,  otur mak ve 

di nl enmek a macı yl a gelmekt e ol up genelli kle su el e manl arı  ve çevresi ni  t erci h 

et mekt edirler,  bural arı  beğen mel eri ni n en öneml i  nedeni  parkı n doğal,  saki n ve 

di nl endirici  ol ması dır. Kullanı cılara göre parkı n en öne mli  eksi ği  yeni  ve  farklı 

akti viteleri n getiril mesi ve  bankl ar  il e çocuk oyun el e manl arı nı n adetleri ni n az 

ol ması dır. 

Sonuç ol arak,  kullanı cılar  t arafı ndan Soğanlı Bot ani k Par kı’nı n sert  peyzaj 

tasarı mı nı n i şlevsel  ve est eti k açı dan i yi  derecede me mnuni yet  duyul duğu 

belirtil mi ştir. 
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EK 1 

 

BURSA SOĞANLI  BOTANĠ K PARKI NI N SERT PEYZAJ TASARI MI NI N 

ĠġLEVSEL VE ESTETĠ K AÇI DAN KULLANI CI LAR ÜZERĠ NDEKĠ 

ETKĠ SĠ NĠ N Ġ NCELENMESĠ  

 

 

ANKET FORMU 

 

I. Kull anı cıl arı n Sosyo-Ekono mi k Yapı sı yl a Ġl gili Bil giler 

 

1. Yaş 

a. 18-25     b. 26-35     c. 36- 45    d. 46-55     e. 56 üstü 

 

2. Ci nsi yet 

 a. Kadı n     b. Erkek 

  

3. Medeni Dur um 

 a. Bekar    b. Evli     d. Dul  

 

4. Hangi ilde ot uruyorsunuz? 

 ............................... 

 

5. Parka hangi araçl a geliyorsunuz? 

 a. Yaya 

 b. Bisi klet ile 

 c. Topl u taşı ma aracı ile 

 d. Özel ot o ile 

 

6. Eğiti m durumunuz nedir? 

 a. Eğiti msi z 

 b.İl kokul  

 c. Ort aokul  

 d. Lise 

 e. Üni versite 

 

7. Çalışı yor musunuz? 

 a. Evet     b. Hayır 

 

8. Evet ise mesl eği ni z nedir? 

            a. Me mur    b.İşçi     c. Ücretli     d. Serbest mesl ek     e. Mi mar  
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9. Hayır ise neden çalış mıyorsunuz? 

           a. Emekli     b. Öğrenci c. Evhanı mı     d.İşsiz 

 

10. Aylı k ortala ma geliri niz ne kadar? 

 a. 200- 300 mil yon 

 b. 300-500 mil yon 

 c. 500 mil yon- 1 mil yar arası 

 d. 1 mil yardan çok 

 

II. Kull anı cıl arı n Al ana GeliĢ sı klı ğı Ġle Ġl gili Bil giler 

 

11. Bu parka ne sı klıkt a gelirsi niz? 

 a.İlk defa 

 b. Ayda birden az 

 c. Ayda bir  

 d. Onbeş günde bir 

 e. Haftada birden çok 

 f. Haftada bir 

 g. Her gün 

 

12. Parka günün hangi saatleri nde gelirsi niz? 

 a. Sabah (8-12) 

 b. Öğl e (12-16) 

 c. Akşa m (16-20) 

 d. Gece (20’den sonra) 

 

13. Bu parka ne a maçl a gelirsi niz? ( Terci h sırası gözl e ml enecektir) 

 

 a. Ot urup di nl enmek içi n 

 b. Doğayl a başbaşa ol mak içi n 

 c. Etrafı seyret mek içi n 

 d. Spor yapmak içi n 

 e. Ar kadaşl arı ml a bul uş mak içi n  

 f. Çocuğu mu gezdir mek v.s.içi n 

 g. Doğal güzelli ği  içi n 

 h. Di ğer......................................... 

 

IIII. Mekanı n Esteti k Kalitesi yle Ġl gili Kull anı cıları n GörüĢleri ne ĠliĢkin Bil giler 

 

14. Parkı  est eti k ( güzelli k)  açısı ndan  değerlendirirken si zi n i çi n hangi  özellik daha önde 

gelir?           

            a. Özgün ve yet erli bir tasarı mı nı n ol ması      

 b. Bakı mlı ol ması       

 c. Güzel ol ması        

 d. Düzenli ve organi ze edil mi ş ol ması     

 e. Doğal ol ması     
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15.  Bu par k i çi ndeki si ze belirteceği m kullanı m al anl arı ndan  işlevsel  yani 

ihtiyaçl arı nı za cevap vermesi açısı ndan ne derece me mnunsunuz?              

          

 

Gi rişler ( Kapı) 1 2 3 4 5 

Par k içi ulaşı m 

Aksl arı ( Yaya yolları) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Di nl enme al anları(Su elemanl arı, 

Göl et, ot ur ma mekanl arı) 

1 2 3 4 5 

Çocuk oyun al anl arı 1 2 3 4 5 

Spor a maçlı alanl ar 

( Koşu ve yürüyüş yolları v. b.) 

1 2 3 4 5 

Doğa ve kült ür alanl arı 

( Ül ke bahçeleri, bit ki sergi al.) 

1 2 3 4 5 

Satış biri ml eri ( Büfe, cafe, pastane)  

ve W. C.  

1 2 3 4 5 

                                                                      1. çokiyi  2.i yi  3. orta  4. köt ü  5.çok köt ü 

 

 

16. Bu kullanı m al anları ndan esteti k (güzelli k) açısı ndan  ne derece me mnunsunuz? 

 

Gi rişler ( Kapı) 1 2 3 4 5 

Par k içi ulaşı m 

Aksl arı ( Yaya yolları) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Di nl enme al anları(Su elemanl arı, 

Göl et, ot ur ma mekanl arı) 

1 2 3 4 5 

Çocuk oyun al anl arı 1 2 3 4 5 

Spor a maçlı alanl ar 

( Koşu ve yürüyüş yolları v. b.) 

1 2 3 4 5 

Doğa ve kült ür alanl arı 

( Ül ke bahçeleri, bit ki sergi al.) 

1 2 3 4 5 

Satış biri ml eri ( Büfe, cafe, pastane)  

ve W. C.  

1 2 3 4 5 

                                                                      1. çokiyi  2.i yi  3. orta  4. köt ü  5.çok köt ü 
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17. Parkt a en çok kullandığı nı z ve beğendi ği ni z mekan hangisi dir? 

 

a.  Göl etler ve çevresi ndeki ot ur ma mekanl arı 

b.  Yür üyüş yolları 

c.  Koşu ve spor a maçlı alanlar 

d.  Doğal ve kült ürel amaçlı ül ke bahçel eri ve botani k bahçeleri  

e.  Çocuk oyun al anl arı 

f. Cafe, pastane v. b. mekanlar 

 

18. Burayı neden beğeni yorsunuz? 

 

 

 

19. Bu par kt a kullanılan donatı  el e manl arı nı  est etik ( güzelli k)  ve i şlevsellik açı sı ndan ne 

derece yet erli bul uyorsunuz?  

 

Ze mi n kapl a mal arı(bet on, tuğla, taş...) 1 2 3 4 5 

Ot ur ma biri ml eri(bankl ar, sandal yel er) 1 2 3 4 5 

Aydı nlat ma el e manl arı(yol ve alan ayd.) 1 2 3 4 5 

Su öğesi (gölet, suoyunl arı havuzu)  1 2 3 4 5 

Üst ört ü öğel eri (pergol a, ka meri ye) 1 2 3 4 5 

İşaret ve bil gi levhal arı 1 2 3 4 5 

Satış biri ml eri (büfe, sergi pavyonu vs) 1 2 3 4 5 

                1.fazlası yla yeterli   2. yet erli   3. orta   4.yet ersiz   5. fazlası yla yetersiz 

 

 

 

 

20.  Bursa Soğanlı  Bot ani k Par kı nı n eksi k bul duğunuz yönl eri  nel erdir? (İl k üç t erci h 

değerlendirilecektir.) 
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I V.  Tasarı m Prensi pleri  Açısı ndan Estetik ve  ĠĢl evsel  Değer Öl çüt ünün 

Profesyoneller Tarafı ndan Değerl endi ril mesi (Mi marl ara Sorul acak Sorul ar ) 

 

21.  Bursa Soğanlı  Bot ani k Par kı’nı n mekansal  niteli kleri ni  t asarı m kriterleri    

doğr ult usunda esteti k ve çevresel al gılama açısı ndan nasıl değerlendirirsi niz?  

        1             2             3              4             5 

Yönl endirici                                                                                      Kar maşık 

Düzenli                                                                                              Düzensi z 

Si metri k                                                                                            Asi metrik 

Uyu ml u                                                                                             Uyu msuz 

Hareketli( Çeşitli)                                                                               Monot on 

Çeki ci (İl gi nç)                                                                                   İtici 

Güzel                                                                                                 Çirki n 

Bakı mlı                                                                                              Bakı msız 

Canlı                                                                                                  Sı kı cı 

Renkli                                                                                                Renksi z 

 

 

22.  Bir  parkt a kullanılan hangi  t asarı m el e manı  esteti k ve i şlevsel  açı dan önceli kli  ol arak 

öne mli dir?  

a. Topoğrafyanı n for mu 

b. Döşe me ele manl arı 

c. Su el e manl arı 

d. Donatı ele manl arı 

e. Bit kisel ele manl ar 

 

23. Bir  park t asarı mı nda hangi  t ür  bi çi ml eri n kullanı mı  est eti k ve i şlevsel açı dan daha 

et kili dir? 

 a. Geo metri k ve for mal biçi ml er 

 b. Or gani k ve i nfor mal biçi ml er 

 c. Her i ki biçi mi n birbiriyle uyuml u kullanı mı ile oluş muş bi çi ml er  

 

24. Bir  park t asarı mı nda aşağı daki  prensi pl erden hangisi ni n varlı ğı  t asarımı n est eti k ve 

işlevsel potansi yeli açısı ndan daha öne mli dir? ( Terci h sırası alı nacaktır.) 

 a. Birli k    b. Uyu m    c.İl ginçli k    d. Basitlik 

 

 e. Vur gu    f. Denge    g. Rit m    h. Mekansal Ar dışı klık   ı. Si metri  
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ÖZGEÇMİ Ş 

 

1978 yılı nda Kı rkl areli’nde doğdu.  İl k ve ort a öğreni mi ni  İstanbul’da t a maml adı kt an 

sonra 1994 yılı nda İstanbul  Üni versitesi  Or man Fakültesi  Peyzaj Mi marlı ğı 

Böl ümü’ nde başl adı ğı lisans  eğiti mi ni  1999 yılı nda t a ma ml adı. 1999 yılı nda 

Ke mer burgaz’da  mesl ek hayatı na başl adı.  Aynı  yıl  İ. T. Ü.  Şehir  ve Böl ge Pl anl a ma 

Anabili m Dalı,  Peyzaj  Pl anl a ma Yüksek Li sans  Pr ogra mı’nda eğiti m al maya hak 

kazandı.  Hal en bu üni versitede eğiti mi ne deva m et mekt edir  ve İstanbul’un deği şi k 

yerleri nde yaptı ğı kişisel, peyzaj proj e ve uygul a mal arı vardır. 

 

 

 

 


