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ÖZET 

Mi marlı ğı n sahi p ol duğu si mgesel  anl a ml arı n ifade edil di ği  bu çalıĢ mada,  “kur umsal 

ki mli ği n ol uĢumunda mi mari ye yansı yan si mgesel  anl a ml ar” i ncel enmi Ģtir.  Bu 

kapsa mda,  yakı n çevrede si mgesel  anl a m t aĢıyan kur uml arı n bi nal arı seçilerek 

ör nekl er  vasıtası  ile çalıĢ ma dest eklenmi Ģtir.  Tezde i zl enen yol; konunun 

belirlenmesi,  literat ür  çalıĢ ması,  bu çalıĢ manı n somut  ör nekl erle ortaya kon ması, 

ör nekl eri n ele alı nı p irdelenmesi ve sonuçl arı n tartıĢıl ması Ģekli ndedir.  

Tez,  kura msal  ve prati k ol mak  üzere i ki  ana kı sı mdan ol uĢ makt adır.  Biri nci kı sı mda, 

konu kura msal  açı dan incel enmekt edir.  Ġnsanı n çevresi yl e iliĢkisi ni n t emeli  duyu 

or ganl arı  ve al gı  kavra mları;  mi mari  iletiĢi m ve  i liĢkili  kavra ml ar  ol an dil,  anl a m ve 

göst ergel er  il e açı kl anan si mgesel  anl a m ve mi marlık il e ol an iliĢkisi;  kurulu çevre ve 

bu çevrede i nsanı n zi hi nsel  davranıĢları  ve bu kavra ml arı n birbiri yle ol an iliĢkileri 

incel enmi Ģtir.  Kura msal çerçeve,  ki mli k,  kur umsal  ki mli k,  kur umsal ki mli ği n 

ol uĢumu ve  geliĢi mi  kavra ml arı nı n i ncel enmesi il e son bul muĢt ur.  Pratik böl ümde 

ise;  kura msal  böl ümde ort aya koyul an kavraml ara paral el  örnekl er, anketler 

doğr ult usunda seçilerek si mgesel  anl a mı  irdel eyen mekansal  yapısal  bi çi ml eniĢ, 

mal ze me, renk, se mbol kriterleri ne göre i ncel enmi Ģtir. 

Tez çalıĢ ması,  altı  böl ümü i çer mekt edir.  Biri nci  böl üm,  t ezi n genel  bi lgileri ni n 

veril di ği  giriĢ böl ümüdür.  Ġki nci  böl üm,  i nsanı n çevre il e bağl antıları nı n sağlandı ğı 

duyu or ganl arı  hakkı nda bil gi  ver mekt edir.  Duyu or ganl arı  yanı  sıra bu böl ümde, 

duyul arı n zi hi nde ki  ol uĢumu al gı  kavra mı na da deği nil mekt edir.  Üçüncü böl üm, 

mi marlı k ve i nsan iliĢkileri ni  ort aya koyan üç bili m dalı  ol an göst ergebilim,  dil bili m 

ve anl a mbili mdir.  Bu böl ümde i nsan mi marlı k iliĢkileri nde öne mli  bir  fakt ör  ol an 

si mge fakt örüne de açı klık getir mekt edir.  Dör düncü böl üm,  mi mari  çevre ve i nsanı n 

bu çevrede ki  zi hi nsel  davranıĢları,  “yer” ve “varol uĢsal  mekan” yanı  sıra Ģe mal ar 

konusu i ncel enmekt edir. BeĢi nci  böl ümde i se,  ki mli k il e il gili  kavra ml ara açı klı k 

getiril mi Ģtir. Altı ncı ve son böl üm ise , çalıĢ ma ile iliĢkili sonuçları n iletil mesi dir.  

Sonuçt a,  mi marlı k il etiĢi m i çeren bir  eyl e mdir. Bünyesi nde barı ndırdı ğı  si mgesel 

anl a ml ar,  mi mari  ürünün ki mli k özelli kleri ne göre ortaya çı ktı ğı  anl aĢıl makt adır. 

Moder n dünyanı n,  hı zlı geliĢ meni n ve rekabet  orta mı nı n yarattı ğı  ki ml ik edi nme 

çalıĢ mal arı, mi marlı k eyle mi ne de belli si mgesel anl a ml ar kat makt adır.  
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EXAMI NI NG THE SYMBOLI C MEANI NGS REFLECTED TO THE 

ARCHI TECTURE DURI NG THE PROCESS OF I NSTI TUTI ONAL 

I DENTI TY 

SUMMARY 

The  ai m of  t his  t hesis is t o anal yze t he symbolic meani ngs  i n architecture i n t he 

cont ext  of  i dentit y.  It  i s  ai med t o anal yze symbol ic meani ng i n rel ati on wi th i dentit y 

and built  environment, i n t heory and practice of  architect ure.  The t heoretical 

fra me wor k i s  based on t he attri butes  pertai ni ng t he noti ons  of  co mmuni cation and its 

feat ures,  i dentit y,  built environment  and t heir  relati on wit h t he di sci pli ne 

architect ure.  The pratical  fra me of  t he t hesis consists of  anal ysis of  t he sy mboli c 

meani ngs i n relati on t o exa mpl es whi ch have i dentity . 

The st udy co mprises  of  si x secti ons:  The i ntroducti on deals  wit h t he i mport ance of 

communi cati on i n t he built  environment  and t he import ance of  symbol ic meani ng i n 

identit y cont ext  t o buil d the co mmuni cati on bet ween hu man and t heir  environment. 

The second secti on deals  wit h t he senses  and t he percepti on.  Hu manbeings  can be 

a ware of  t he surrodi ngs  accordi ng t o t he senses  and t he percepti on.  The t hird secti on 

is dedi cat ed t o t he analysis  of  symbolic meanning and t he rel ati on of sy mboli c 

meanni ng wit h architecture.  Sy mbol  whi ch was  an i mport ant  fact or  of  rel ati onshi p 

bet weeen hu man and architect ure has  cl arified.  The concept  of  co mmuni cati on, 

language,  si gn,  meani ng and sy mbol s  are expressed i n rel ati on wit h t he di sci pli ne of 

architect ure.  In t he f ourth secti on,  it  has  not  onl y exa mi ned t he architect ural 

environment  and hu man’s ment al  attit utes  i n t hat  environment  such as,  “area” and 

“existi ng pl ace”  but  also t he sche ma  subj ect.   I n t he fift h secti on,  it  has  clarified t he 

identit y concepts.  The sixt h and t he l ast  secti on was  about  descri bi ng t he r esults  of 

the st udy.  

As  a  result,  architect ure was  a co mmuni cati on deed.  Ar chitect ure’s sy mboli c 

meani ngs  has  appeared accordi ng t o t he architect ural  commodities.   Tr yi ngs  of 

getti ng an i dentit y,  causes  symbolic meani ngs  f or architect ural  deed.  i s  dedi cat ed t o 

the anal ysis of  symbolic meanni ng and t he relati on of  symboli c meanni ng wit h 

architect ure. The concept of  co mmuni cati on,  l anguage,  si gn,  meani ng and sy mbol s 

are expressed i n relati on wi t h t he disci pli ne of architect ure.  
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1. Gİ Rİ Ş 

Bu çalış manı n konusu,  mi mari ye yansı yan si mgesel  anl a m sonuçl arı nı n 

incel enmesi dir.  Mi marlı k,  bi çi m  ve mekanı n birbiri  il e ol an ilişkisi ni n sonucu ol arak 

ortaya çı kan so mut  bir  eyl e mdir.  Dol ayısı yl a,  mi marlı k büt ün ol arak mekanı n ve 

mi marlı k ürününün  anl amı nı n i nsanl ara sunul duğu bir iletişi m aracı dır.               

Mi marlı k,   çevreyi  i nsan i hti yaçl arı na göre düzenlemeyi  a maçl ayan bir  bili m dalı dır. 

Bu nedenl e,  çevresi yl e ve de kullanı cılar  ile iletişi m kur maya çalış makt adır.  Bu 

çalış mada,  mi mari  iletişim kur mayı  a maçl adı ğı  dil  ve si mgel er  i nsanl arın zi hi nsel 

davranışları,  çevreni n etkileri  ile açı kl anmaya çalışıl mı ştır.  Böyl ece i nsanl arı n 

zi hi nsel  davranışları,  al gıla ma,  hafızal a ma  ve şe mal arla il etişi mi  anl a ml ara 

dönüşt ür mekt edir. 

İnsan bir  t opl ul uk i çi nde yaşar  ve kült ür,  bir  t oplul uğu di ğeri nden ayıran en öne mli 

unsurdur.  Kült ür  bir  biri ki mdir,  t opl ul ukl ar  arası nda değişi m göst erir  ve t oplu msal  ya 

da kurumsal ki mli ği n belirlenmesi nde et ki ndir.  

Günü müzde,  bireyl er  i çin ol duğu kadar  kur umlar  i çi n de bir  ki mli k edi nme  ve 

ki mli ği ni  çağdaşl aştırarak sürdürebil me sor unu ortaya çı kmakt adır.  Kur um ki mli ği, 

kur umun ki mli k,  kişili k,  bili nç,  felsefe,  değer,  i nanç,  hedef,  rol  siste ml eri  düzl e mi nde 

kendisi  ve di ğerleri  karşısı nda gerçek t ut arlı  ve sürekli  i çsel  varlı ğı nın davranış, 

üreti m,  faali yet  ilişkiler,  iletişi m,  çevre,  gör ünü m ve t asarı m araçl arı il e dı şsal 

yansı madır.   Kur umsal  ki mli ği ni  ortaya koy mada fir mal ar,  mi mari  ür ünün büt ününü 

mi mari  ve yapısal  ele manl arı nı,  si mgel eri,  se mbolleri  iletişi m aracı  ol arak 

kullanmakt adır.  Tez kapsa mı nda,  mi mari  ürüne yansı yan kur umsal  ki mli k 

çalış mal arı  mi mari  ürün yanı  sıra,  mi mari  çevre i nsan il etişi m üçgeni  içi nde el e 

alı nacaktır. 

Bu çerçevede,  mi marlık yıllar  boyunca bili nçli  veya bili nçsiz ol uş muş  ki mli k 

çalış mal arı nı,  t opl umsal  yaşa mı n si mgel eri ni  ve i zl eri  i çi nde barı ndıran bir  il etişi m 

aracı  görevi  yap mı ş,  yaşamı n bir  parçası  hali ni  almı ştır.  Fi zi ksel  çevre i çi nde yer  al an 
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mi marlı k,  sahi p ol duğu  bi çi msel  dili  ile t opl umun i fade aracı dır  ve bu araç  si mgesel 

anl a ml ar  t aşı yarak iletişim sağl ar.  İnsanl arı n i çi nde bul undukl arı  çevreye ait  ol ma 

hisleri ni  kazanmal arı  i çi n,  bu anl a ml arı n fark edilmesi  ol dukça öne mli dir.  Eğer  i nsan 

çevresi ile iletişi m kura maz ise ilişki kurabil mek içi n yeni si mgel er arayışına girer.  

Si mge,  bir  fi kri n somut  hali dir.  Böyl ece bi zde çağrışı m meydana getirir  ve bazı 

hatıraları  canl andırır.  Si mge,  duyul ara başvurur  ve her  çeşit  sanat, si mgel er 

aracılı ğı yl a yapılır.  Si mge,  bir  obj eni n kapsadı ğı  işlevsel  anl a mı n öt esi nde i çerdi ği 

anl a m ol up bir  hafızalama  i şle mi ni n sonucudur.  Bir  bi na veya çevre belirli  bir 

za manda bir  t opl um i çin kazanıl mı ş  ol an değerleri  anl a ml arı  ve ki mli kleri   i fade 

edebilir.  Si mgesel  değer  t aşı yan bu anl a ml ar,  bir  nesneni n çevresel  değeri ni  ve 

işlevi ne ait sosyal ve kültürel anl a ml arı nı da yansıtmakt adır.  

Mi marlı k aracılı ğı yla biçi ml endirilen çevre al gılanabilir  ve okunabilir  ol malı dır. 

Si mgesel  anl a ml ar,  okunurl uğun,  al gılanabilir  ol manı n,  bireyi n çevresi  ile il etişi m 

kurabil mesi ni n ifadesi dir. 

Bi reyi n i çi nde yaşadı ğı  topl uma ait  ol ma hi ssi  de kült üre bağlı  ol arak ort aya çı kan ve 

yor uml anan si mgel er  ile ol abil mekt edir.  Si mgeleri n anl aşıl ması  t opl um i çi ndeki 

uzl aş maya bağlı dır ve topl umdan t opl uma si mgeleri n yorumu değiş mekt edir. 

İl kel  t opl uml ardan iti baren si mgesel  anl a ml ar  mi mari ye gel enek ve kült ürleri ni n 

dı şavurumu ol arak yansıtıl mı ştır.   Sanayii  devri mi   ve deva mı nda ortaya çı kan 

moder ni z m,  kült ür  ve gel eneği  reddederek i nsanl arı n sadece fi zi ksel  i htiyaçl arı nı 

karşılamaya yönel mi ştir.  Moder ni z m  i deol ojisi ni n fi zi ksel  çevreye yansı ması 

sonucunda,  kullanılan mal ze mel er,  t eknol oji,  bi çi msel   ve mekansal dil  i nsanı n 

mi mari  çevresi  il e di yal ogunu ort adan kal dırıl mı ş  ve i nsanı  yaşadı ğı  çevreye 

yabancılaştır mı ştır.   Post modern döne mde i se,  moder ni z mi n katı  f onksiyonaliz m 

anl ayışı ndan sı yrılan mi mari  kült ür  ve gel enekl erin yeni den mi mari ye yansı ması  il e 

insan ve t opl um arası nda yeni den bir  ilişki  kur muşt ur.  Ki mli ği  ifade i hti yacı  da,  ki mi 

za man t ari hsel  veriler  ki mi  za man benzet mel erle ortaya çı kan mi mari  ür ünl ere 

yansı yan si mgesel anl a mlarla gi deril meye çalışıl mıştır. 

Kur umsal  ki mli k,  kur uml arı n kullanı cıları  il e bul uş mal arı,  aral arı ndaki  il etişi mi 

sağla mal arı,  gel enekl eri ve  kült ürleri ni n i zl eri ni mi mari ye yansıt mal arı  gereklili ği 

üzeri ne başl a mı ş  ve si mge,  anl a m konul arı  bu şekil de günde me  gel mi ştir. Kur u mun 
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geç mi şi nden gel en kült ürel  ki mli ği ni n çağdaş  bir bağl a mda yor uml anarak si mgel er 

aracılı ğı yl a fizi ksel  çevrede deva m ettiril mesi  mi marlı ğı n en öne mli  a maçl arı ndan 

biri ol ma yol undadır. 

Bu çalış mada a maçl anan,  kur umsal  ki ml i ği n ol uşumunda si mgesel  anl a mı n mi mari ye 

yansıtıl ması nı n i ncel enmesi dir.  Bu yönde ol uşt urul acak t ezde bir  kura msal  ve de  bir 

prati k yön ol acaktır. 

Kur a msal  i çeri kte ;  mi mari  ve i nsan ilişkileri  i ncel enmek i stenmekt edir.  Dı ş  dünya 

ile bağl antı yı  sağl ayan duyu or ganl arı,  duyu or ganl arı nı n el de etti ği  verileri n zi hi ne 

gel mesi sonucu ol uşan algı i drak kavra ml arı açı klanacaktır.  

Bu kavra ml ara paral el ol arak mi mari  i nsan iletişi mi  de t ez çerçevesi nde el e 

alı nacaktır.  Yaşanan çevrede ort ak ol arak ol uşt urul muş  bi rtakı m i şaretler  aracılı ğı yl a 

her  t ürl ü biri ki mi n akt arıl ması na dayanan bu eyl em mi marlı kla da ilişki  3 ana bili m 

dalı ile açı kl anacaktır. 

1.   Dil bili m ; çalış ma al anı dildir. Dil ise kavra ml arı niteleyen göst ergel er serisi dir.  

2.  Göst ergebili m ;  i nsanoğlunun dil  sayesi nde ol uştur duğu il etişi mi n yol  göstereni 

göst ergel eri incel er. 

3.  Anl a mbili m ;  bir  t opl um ile il gili  değerler  ve bil giyi  i çi nde barı ndırır  ve il etişi mi 

et kileyen i çeri k ve dur uml ar  il e il gili  öne mli  bir  rol  oynar.  Göst ergel eri n anl a ma 

dönüş mesi anl a ml a ma işle mi nden geç mekt edir.  

Bu kavra ml ar  çevresi nde ol uşan anl a mı n t e meli  simge,  si mgesel  anl a m ve mi marlı kt a 

si mgesel  anl a mı n kullanı ml arı  t ari h boyunca gör ülen şekilleri  mi mari  döne ml er 

paral elinde kısaca ifade edilecektir. 

Mi marlı k çevresi  ile bir  büt ünl üğü ifade eder.  Bu açı dan mi mari  çevre,  mi mari  çevre 

i majı,  mi mari çevrede i nsanı n zi hi nsel davranışları da açı kl anacaktır.  

Tezi n t e mel  konul arı ndan biri  ol an kur um ki ml i ği  kavra mı  da ki mlik,  kur umsal 

ki mli k ve kurumsal ki mliği n ol uşumu  konul arı na açı klı k getirilerek i ncel enecektir. 

Prati k yönünde i se;   mi marlı k ol gusu  i ncelendi kt en sonra farklı  kur uml arı n 

ki mli kl eri ni n mi marilerde farklı  si mgesel  anl a mları n yansıtıldı ğı  somut  ör nekl er 
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incel enecektir.  Bu ör nekl er  ol uşt urul acak belli  kriterler  çerçevesi nde 

değerlendirilecektir. 
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2. İ NSAN Mİ MARİ MEKAN İ LİŞKİ LERİ NDE ALGI  

2. 1. Al gı ve Mi mari de Algı  

Dı ş  dünya duyu or ganl arı mı za et ki  yapan varlı kl arın t ümüdür  ve her  biri  bir  uyarı cı 

et ki dir.  Bu et kileri n zihne gel mesi  duyu m,  duyu mun zi hi n t arafı ndan başka 

et kenl eri n de yardı mı yl a kavranması i drak et mek al gıla mak anl a mı ndadır.  

Al gı,  çeşitli  zi hi n i şlevleri ni n birleşi mi yl e meydana gel en kar maşı k bi r  ol aydır. 

İnsanı n,  çevresi  hakkı nda bil gi  sahi bi  ol ması nı  ve onl ardan yararlanması nı  sağl ar. 

Şi mdi alı nan duyu mu eskileri ile birleştiren zi hi nsel bir işlevdir. ( Gürer, 1970)  

İnsan i çi nde yaşadı ğı  çevreden yararlanabil mek i çin onunl a uyu m sağl ayabil mek i çi n 

o çevreyi  anl a mak,  t anı mak zor undadır.  Bu kendili ği nden ol an bir  olaydır  ve 

çevreden enf or masyonl ar  al mak yol uyl a mü mkündür.  Bu enf or masyonları  bi ze 

uygun ve  doğr u hareket  et me mi ze yardı m edecek bi çi mde yor uml ayı p değerl endiren 

idraktir. (Schul z, 1963) 

İdrak,  duyu m or ganl arını n al gıladı ğı  enformasyonl arı n değerlendiril mesi  ve 

yor uml anması nı n yanı nda di ğer  birçok et keni n de et kiledi ği  di na mi k bi r  ol gudur. 

Ki şilere göre farklılığı ve  ayrı ca aynı  kişi nin çevre i draki ni n za man i çi ndeki 

değişkenli ği idraki n karmaşı klı ğı nı n sonuçl arı dır.( Erkman, 1973 ) (Şekil 2. 1) 

Çevreden gel en enf ormasyonl arı n duyul ara ul aşı mı  enerji  bi çi mi nde ol ur.  Bu 

enerjiler,  ı şı k ses  koku gi bi  fi zi ksel  ol abil di ği gi bi,  i şaretler  ve mesajlar  t aşı yan 

enfor masyonel de ol abilir. ( De mber, 1970) 

Yaşayan or gani z mal ar  kendileri ni  et kileyen enerjilere karşı  duyarlı dırlar. Enerj i  de 

meydana gel en değişi klikl er  duyu or ganl arı  yol uyl a  i nsanl ar   t arafı ndan fark edilir. 

Bu değişi kli kler mesaj yada uyarıcı olarak da adl andırılabilir. 
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Mesajlar;   yazı,   harf,   ses  ve mi mari  bi çi ml er  gi bi   i şaretlerden ol uşur.  Çevre i nsana 

bu i şaretler  t arzı nda mesajlar  gönder mekt edir.  Bu deva mlı  bir  mesaj  akı mı dır  ve 

insan ile çevresi  arası nda bağl antı  sağl ar.  Bu il etişi m duyu or ganl arı  yol uyla karşılı klı 

et kileşi m ol arak süregelir.( Erkman, 1973) 

 

Şekil  2. 1 İ nsan-çevre genel  ilişkiler  siste mi  i çinde i draki n yeri  ( Erkman,  1973) 

( Uğur Erkman Dokt ora tezi nden uyarlanmı ştır.)  

2. 2. Duyul ar ve Duyuml ar 

Duyu m  t eri mi,  Tür k Di l  Kur umunun Topl um Teri ml eri  Sözl üğünde “nesnel 

çevreni n i nsanı n duyu or ganl arı  üzeri ndeki  et kisini n yalı n sonucu” ve Ruhbili m 

Teri ml eri  Sözl üğünde “duyu or ganl arı mı z yol uyl a beden al anı  yada dış  çevreden 

toplanan uyarıcı”ol arak t anı ml anmı ştır.  Duyu ise duy mayı  gerçekl eştiren psi ko-

fizyol oji k işlev ol arak tanı ml anmakt adır. ( Hançerli oğl u, 1993)  

Günü müzde farklı  sı nıflandır mal ara t abi  t ut ulmakl a beraber  i nsanı n on duyusu 

ol duğu bili nmekt edir.( Morgan,  1995)  Gör me,  i şit me,  t at,  koku ve dokunma  duyusu 
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ol arak t anı nan deri  duyusu eski den beri  bili nen beş  duyudur.  Yakı n zamanda deri 

duyul arı nı n dört  adet  ol duğu belirlenmi ştir.  Bunl ar  dokun ma,  acı-sızı  veya ağrı,  sı cak 

ve soğuk duyul arı dır.  Bunl ara ek ol arak,  gel eneksel  duyu sı nıfla ması nda bul un mayan 

iki  duyu daha vardır.  Bi rincisi  dili mi ze kas  duyusu ol arak çevrilen ki nestezi  veya 

ki nestetik duyu,  di ğeri  i se denge duyusu veya pozisyon duyusu ol arak t anıml anabil en 

vesti büler  duyudur.  ( Morgan,  1995;  Bay mur,  1994;  At ki nson,  1995;  Cücel oğl u, 

1994)  Bu on duyu dışı nda or gani k duyular  ol arak t anı ml anan insanı n i ç 

or ganl arı ndan gel en uyarıcılara yöneli k duyul ar  on biri nci  duyu ol arak  el e 

alı nabilir.( Tabl o 2. 1) 

1.  Gör me  

2.  İşit me 

3.  Kokl a ma 

4.  Tat ma 

5.  Dokunu m 

6.  Sı caklı k duyusu 

7.  Soğukl uk duyusu 

8.  Acı -sızı duyusu 

9.  Denge duyusu 

10.  Kas duyusu 

11.  Or gani k duyu 

Duyul arı n konu muz  açısından öne mi  i nsanı n mekanı  yada çevreyi  al gılaması ndaki 

rolleri nden dol ayı dır.  Bu açı dan baktı ğı mı zda mekansal  uyarı ml arı n al gılan ması nda 

rol oynayan duyul ar ele alınması gerekenl erdir. 

Çevreden al dı ğı mı z bil gileri n yakl aşı k yüzde seksenden fazl ası  gözü müz aracılı ğı yl a 

al gılanmakt a ol duğuna göre ( Berger, 1989)  görme  duyusu mekansal  uyarı ml arı n 

al gılanması nda en öneml i  r ol ü oyna makt adır. Renk ,  doku,  f or m gi bi  mekansal 

uyarı ml ar ele manl arı ( Aydı nlı 1986) görsel al gılamanı n te meli ni ol uşt urur.  

Me kan görsel  uyarıcılar  yanı nda birçok uyarıcı yı  duyu or ganl arı na il etir  ve mekansal 

al gı nı  ol uş ması nı  sağl ar.  Bu uyarıcıları n ol uşt urduğu al gılar  çeşitlilik göst er mekt edir. 

Bunl ar  ;  boyutsal  al gı,  görsel  al gı,ısısal  al gı,  i şitsel  al gı  et ki nli ği  gi bi   farklı  i si ml er 

altı nda t oplanabilir.( Aydınlı, 1986) 
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Bu al gı  et ki nli kleri ne mi mari  açı dan bakıl dı ğı nda,  boyutsal  al gı  ile,  kütle,  haci m, 

mekan büyükl üğü,  oranları n al gılanması,  görsel  al gı  ile;  renk,  mal ze me kullanı mı, 

kütle yapısı,  for m yanı  sıra f onksi yonel  al gıla ma,  i şitsel  ve ı sısal  al gı  il e de;  mi mari 

mekanı n  madde üzeri özelli kleri al gılanmakt adır.  

Tabl o 2. 1 Duyul arı n sı nıflandırıl ması.( Bay mur, 1994) ( Bay mur‟ dan uyarlanmı ştır.) 

                DUYULAR        DUYU ORGANLARI DUYUMLARIN 

ÖZELLİKLERİ

Uyarıcısı 1. Görme Göz Renk ve ışık

uzaktan 2. İşitme Kulakta salyangoz Yükseklik, tını

gelen 3. Koklama Burun içindeki zar Farklı kokular

Uyarıcısının 4. Tat alma Dilde tat çukurcukları Tatlı, ekşi, tuzlu, acı

deri ile 5. Dokunum Deride basınç alıcıları Basıç duyumu

değinmesi 6. Sıcaklık duyusu Deride sıcaklık alıcıları Sıcaklık duyumu

gereken 7. Soğukluk duyusu Deride soğukluk alıcıları Soğukluk duyumu

duyular 8. Acı-sızı duyusu Deride sinirlerin açık uçları Acı-sızı duyumu

Uyarıcısı 9. Denge duyusu Kulak içinde yarım daire kanalı Denge, başın dönmesi

iç 10.Kas duyusu Kas mekikleri Devim ve yön

organlardan 11.Organik duyu İç organlardaki sinirler Sindirim, dolaşım

 

2. 2. 1. Al gısal Eşi kl er 

Bi r  duyu or ganı nda duyumsal  süreci  başl atabilecek en alt  düzeydeki  uyarıcı  şi ddeti ne 

mutl ak eşi k denir.  ( Hilgard,  1971)  Duyusal  eşiği n altı nda kal an uyaranl ar  duyu 

or ganl arı  t arafı ndan duyul mazl ar.  Mutl ak eşi k ki şiden ki şi ye ve farklı  fi zi ksel  şartlara 

göre değişebilir.( Kagan ve Have man, 1980) ( Tabl o 2. 2) 

Tabl o 2. 2.  Günl ük hayattan mutl ak eşi k örnekl eri  ( Cücel oğl u,  1994’  ten 

uyarl anmı ştır.) 

DUYU EŞİK

Görme Gece açık havada 50 km öteden bakılan mum ışığı 

İşitme Sessizlikte 6 m ilerdeki saat atışı

Tat 8 litre suda bir çay kaşığı şeker

Koku 100m2 büyüklüğündebir konuta yayılmş parfüm

Dokunma 1cm uzaktan geçen sineğin kanat çırpınışı  
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Bi r  uyarıcı nı n al gılanabil mesi  i çi n şi ddeti ni n belli  bir  sı nırı n üzerinde ol ması 

gerekti ği  gi bi,  bir  uyarıcı daki  değişi mi  veya iki  uyarıcı  arası ndaki  farkı  ayırt 

edebil me mi z i çi n de uyarıcıları n şi ddeti ndeki  farkı n belli  bir  sı nırın üzerinde ol ması 

gerekir. İşte bu sı nıra fark eşi ği denir.( At ki nson, 1995- Cücel oğl u, 1994) 

2. 2. 2. Gör me Duyusu 

Gör me i şle mi,  ışı k ol arak al gılanan dal ga boyunun göz aracılı ğı yla beyne iletil mesi 

süreci ni  kapsar.  Gör me gör ünür  spektrumda ki  el ektromanyeti k dal gaları n,  göz 

mer ceği  ve ağ t abakadaki  alıcılar  üzeri ne odakl anması,  burada bul unan ı şığa duyarlı 

pi gmentleri n çözül mesi  ve bunun beyne ul aşan si nir  akı mı nı  başl at ması  ile ol uşur. 

(Sekul er  ve Bl ake, 1994)  

Gözün ı şı k düzeyi ne veya karanlı ğa uyu mu,  renk gör me  veya renk duyusu,  görsel 

kesi nli k konul arı gör me duyusunun mekansal al gıda rol oyna ması na neden ol ur.  

Karanlı ğa uyu m,  karanlık ort a ml arda gözün ı şığa duyarlılık kazanmasıdır.  Işı ğa 

uyu m i se aydı nlı k ort aml arda gözün ı şı k düzeyi ne ol an duyarlılığı nı n gerile mesi 

ol arak tanı ml anmakt adır.( At ki nson, 1995; Cüceloğl u, 1994)  

Renk gör me renk duyusu ,  gözün al gılayabildi ği  ışı k dal gal arı nı n oluşt urduğu 

spektrumdur.  En uzun dal ga boyu kır mı zı,  en kı sa dal ga boyu i se mor dur.  Bu  

spektrum kı sa,  ort a ve uzun dal ga boyl arı  ol arak üçe ayrılır  ve her  dal ga boyuna özel 

hassasi yeti  ol an üç ti p mı zrakçı k hücresi  vardır.  Belli  bir  dal ga boyundaki  ı şı k 

reti naya  düşt üğünde,  mızrakçı kl arda o dal ga boyundaki  hassasi yeti ne bağlı  ol arak 

farklı  kade meli  pot ansiyeller  yaratır.  Buna bağlı  ol arak renkl er  birbirinden ayırt 

edilir. ( Bay mur, 1994- Arkonaç, 1993)  

Görsel  kesi nli k i se, gözün ayrı ntıları  al gılayabil mesi ndeki  duyarlılıktır. 

( Morgan, 1995)  Görsel  kesi nli k,  görsel  çözünürl ük ol arak da ifade edilebilir.  Görsel 

kesi nli k,  gözün nesneleri  ağt abakaya ne denli  doğr u ol arak odaklaştırdı ğı na 

bağlı dır.( Morgan,  1995)  Göz merceği  bakılan nesneni n i mgesi ni  ağ t abakaya doğr u 

ol arak düşür mek i çi n şekil  değiştirir.  Buna akomodasyon denir.( At ki nson,  1995-

Morgan,  1995)  Ako modasyon gözün bi çi msel  yapısı na göre değişir,  bu da görsel 

kesi nli ği et kiler. 
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2. 2. 3. İşit me Duyusu 

Hava mol ekülleri ni n sı kış ması  ve gevşe mesi  il e ol uşan ses  dal gal arı nı n kul akt aki 

alıcı  hücrel eri  et kile mesiyl e i şit me duyusu ol uşur. ( Cücel oğl u, 1994)  Ses  dal gal arı nı n 

sı kış ması  ve gevşe mesi  ile ol uşan titreşi mi n bir  sani yedeki  sayısı  sesi n frekansı nı, 

dal gal arı n t abandan t epeye kadar  ol an yüksekli ği  sesi n genli k değeri ni  verir.  Frekansı 

belirle mek i çi n Hert z biri mi  kullanılır  ve i nsanl ar yakl aşı k 20 il e 20. 000 Hz  aralı ğı nı 

işitebilirler.( At ki nson,  1995)  İ nsanı n i şit me duyusunun,  sese şi ddeti  yönünden de 

sı nırları  vardır.  Şekil  2. 2‟  de günl ük hayattan ör nekl erle sesleri n şi ddetleri  ve 

insanları n işit me sı nırları açı kl anmakt adır. 

Ses  kaynağı nı n yönünü sapt a ma yetisi,  ses  kaynağı nı n uzaklı ğı nı  al gılama,  ses 

kaynağı nı n hareketi ni  algıla ma gi bi  özelli kler, i şit me duyusunun mekansal  al gı 

içi ndeki  r ol ünü arttıran fakt örlerdir.  Sesi n i ki  kulağa varış za manl arı  arasındaki  fark 

sesi n hangi  yönden geldi ği ni  al gıla ma  i mkanı  sağlar.  Sesi n yansı yarak i l erl e me 

özelli ği  ise,  ses  kaynağını n ne kadar  uzakt a olduğunun al gılanması ndaki  t e mel 

et kendir. 

 

Şekil  2. 2 Günl ük hayattan ör nekl erle sesleri n desi bel  ci nsi nden şi ddetleri ( At ki nson 

ve Mor gan‟ dan uyarlanmı ştır.) ( At ki nson, 1995; Morgan, 1995)  
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2. 2. 4. İki ncil Duyul ar 

İnsanı n günl ük yaşantısında duyul arı n her  biri nin ayrı  bir  yeri  ol makl a birlikte bazı 

duyul ar  di ğerleri ne göre daha fazl a kullanıl makt adır.  Gör me ve  i şit me duyul arı  daha 

yoğun kullanılan duyul ar  ol arak ör nek verilebilir.  Dol ayısı yl a bu duyul ara biri ncil 

duyul ar,  bunl ar  dı şı nda kal an duyul ara i se iki ncil  duyul ar  adı  veril mekt edir. 

( At ki nson,  1995;  Cüceloğl u,  1994).  Bu duyul ar; koku,  t at  al ma,  deri,  denge ve  kas 

duyul arı olarak sıralanabilir. 

2. 2. 4. 1. Koku Duyusu 

Koku duyusunun uyarıcıları  at mosferdeki  gaz molekülleri;  bu duyunun gerçekleşti ği 

or gani k yapı  ise bur un i çinde yer  al an bir  zar  ve üzeri ndeki,  kökl eri  kokl ama  si nirleri 

ile ilişkili  t üyl ü hücrel erdir.(Sekul er ve Randol ph,  1994)  Koku duyusu da  gör me  ve 

işit me duyusu gi bi uzak mesafe duyusu ol arak kabul edil mekt edir.  

Me kanı  ol uşt uran el e manl arı n yaydı ğı  kokul ar  veya mekan i çi ndeki  fenomenl erden 

kaynakl anan kokul ar , koku duyusunun mekansal al gı içi ndeki i ki değişi k yönüdür.  

2. 2. 4. 2. Tat Al ma Duyusu 

Di l  üzeri nde bul unan t ada duyarlı  hücrel er  t at al ma  duyusunu meydana getirir. 

Uyarı cıları  da koku duyusunda ol duğu gi bi  kimyasal  maddel erdir.  Bu maddel er 

duyarlı hücrel eri uyar ması yl a ol uşur. ( Bay mur, 1994; Morgan, 1995)  

Öğr enme  ve  deneyi ml ere bağlı  ol arak bir  kokunun t at  al ma  duyusunu uyar ması  ve 

belli  t atları  çağrıştır ması,  çevreyi  al gıla mada tat  duyusunun dol aylı  ol arak r ol 

oyna ması na neden ol ur.  Aynı  şekil de belli  t atların belli  mekanl arla özdeşleş mel eri, 

çevresel al gı üzeri nde çağrışı m ve benzeştir me yol uyla et kili olabilir. 

2. 2. 4. 3. Deri Duyul arı  

Dokun ma  duyusu ile sınırlı  ol duğu düşünül en deri  duyusu aslı nda dört  farklı 

duyudan ol uşur.  Bunl ar;  dokun ma,  sı caklı k,  soğukl uk ve acı  sı zı  duyusudur. 

( Morgan, 1995) 
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Dokun ma  duyusu ,  derini n bir  nesneye dokun ması yl a ya da herhangi  bir  nesneni n 

deri  üzeri nde bası nç yapması  il e ol uşur.  Deri ye dokunan nesneni n doku özelli kl eri ne 

göre;  sertli k-yumuşaklık,  düzgünl ük-pürüzl ülük,  kayganlı k-yapışkanlı k gi bi 

dokun ma duyu ml arı nı alır.( Bay mur, 1994). 

Sı caklı k ve soğukl uk duyul arı  birbiri nden farklı  iki  duyudur.  Deri  üzeri nde sı cağa ve 

soğuğa duyarlılık  göst eren nokt alar  birbiri nden farklı dır.  ( At ki nson,  1995)  Acı-sı zı 

duyul arı nı n alıcıları,  derini n deri nli kleri nde yer al an si nirlerdir.  Çeşitli nedenl eri 

ol duğu gi bi  di ğer  duyul arı n çok fazl a uyarılması  acı-sızı  duyu munu meydana 

getirebilir. 

2. 2. 4. 4. Denge Duyusu 

Denge ( Vesti bül er)  duyu;  vücudun i stenilen konu mda dur uşunu sağlama,  yer 

çeki mi ne karşı  t epki  ol uştur ma,  hareketlerde denge ve güvenli k sağl a ma konul arı nda 

bil gi  veren duyudur.  Bu duyunun alıcıları  kul ak i çi nde yer  al an üç yarı m daire kanalı 

ile i ki  ot olit  organdır.  Vücudun hareketi ne bağlı  olarak bu or gani k yapılar  içi nde yer 

al an sı vıları n ve t üyl er üzeri ndeki  ağırlı kları n konu ml arı nı n değiş mesi, yat ay ve 

düşey hareketi n al gılanması nı  sağl ar.( Morgan,  1995)  Vücutta ki  denge dur umu 

hakkı nda bil gi verir. 

2. 2. 4. 5. Kas Duyusu ( Ki nesteti k Duyu)  

Kas  duyusunun alıcıları  ,  kasl arda,  ekl e ml erde ve kirişlerde bul unan ve kas meki kl eri 

adı  verilen hücrel erdir.  Kas  duyusu aracılı ğı  ile kaslardaki  büzül mel er  ve gevşe mel er, 

bedeni n herhangi  bir  andaki  konu mu,  bedensel  hareketler  ve bunl arı n karşılaştı ğı  dı ş 

dirençl er  fark edilir.  Dol ayısı yla i nsan hareketi ni  sağl ayan t epkiler;  kol  ve bacakl arı n 

ne yöne ve ne kadar  hareket  ettirileceği,  ne zaman dur dur ul acağı  gi bi  kararl ar  bu 

duyunun sağl adı ğı bil gilere göre kararlaştırılır.(Sekul er ve Randol ph, 1994)  

Bu duyul ar  aracılı ğı yla vücudun yerçeki mi ne göre konu mu ve büt ün ol arak hareketi 

al gılanır.  Ayrı ca nesnelerin ağırlı ğı,  gergi nli ği  ve gevşekli ği,  katılı ğı  ve yu muşaklı ğı 

hakkı nda bil gi  edi nmede kas  duyusunun da r ol ü vardır.( Bay mur, 1994)  Dol ayısı yl a 

mekansal  al gı da da r ol  oyna makt adır  . İnsan bedeni  il e mekan arası ndaki  er gono mi k 

ilişki ni n niteli ği  bu duyul ar  aracılı ğı yl a al gılanır.  Mekanı n i nsana sunduğu hareket 

pot ansi yeli de bu duyul arın ilettiği bilgiler arası ndadır.  
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2. 3. Duyums al Al gıl ama 

Al gısal  süreç,  uyarıcıların duyu msan ması nı  i çeren süreç il e bunl arı n yoru ml an ması 

ve anl a ml andırıl ması  işle ml eri ni  kapsayan i ki  aşa malı  bir  süreçtir.  Bu i ki  süreç 

boyunca nesnel  ve öznel  ol gul ar  bul unmakt adır.  Öznel  ol gul ar  fizyoloji k veya 

bilişsel  süreç i çerisi nde yer  al mal arı na bağlı  ol arak farklı  şekil de ele alı nmayı 

gerektir mekt edir.  Çevreden gel en uyaranı n duyu or ganı  t arafı ndan duyu msan ması 

tama men fi zyol oji k ve obj ektif  kriterlere bağlı  t anı ml anabilir  bir  süreçken;  bu 

uyaranı n ol uşt urduğu duyu msal  al gı  hal a fizyol ojik süreç i çi nde yer  al makl a beraber 

bir  önceki  kadar  obj ektif  kriterlere bağlı  değil dir.  Ancak bilişsel  süreç sonucunda 

ol uşan al gı  kadar  da öznelli k göst er mez.  Cücel oğl u,  bu ayırı mı  “duyu,  duyu 

or ganl arı nı n il etti ği  henüz i şlenme mi ş  veri  i ken,  al gı;  gel en verileri  i şleyerek,  belirli 

bir  yapı  ve or gani zasyona sok ma  i şle mi dir.  Al gısal  süreci n büt ünü,  gel en duyusal 

verilere dayanılarak,  dı ş  dünya hakkı nda kur ul an bir  kura mdır.  Bu  kura m dene meye 

açı k geçi ci  bir  kura mdır  ve daha sonradan gel en duyusal  verilerle ya  daha 

kuvvetlenir  ya da daha zayıflayarak yeri ni  başka geçi ci  kura ma t erk eder  ve her  birey 

kendi  al gısal  kura mı nı,  kendi  yaşantısı ve deneyi ml eri  çerçevesi nde 

kurar. ”( Cücel oğl u, 1994) 

Al gısal  süreç her  ne kadar  dı ş  dünyanı n zi hi nde canl andırıl ması  ise de yaşantı, 

deneyi ml er  ki şisel  al gı yı,  kişisel  al gısal  süreçl eri zi hi nsel  bir  eyl e m ol dukl arı  i çi n 

yönl endir mekt edirler. 

2. 4. Böl ümün Sonucu 

Bu böl ümde  ort aya koyul an bil gilere dayanarak sonuçl ar  şu şekil de 

sıralanabil mekt edir: 

 Al gısal  süreç;  duyu  ve duyu ml arı n sonucunda i nsanl arı n mi mari  mekanı n 

maddesel  boyut unu al gıla ması  il e başl a makt adır.  Görsel  ve i şitsel  duyul ar  ol arak 

adl andırılan biri ncil  duyul ar  mekanı n madde olarak al gılanması nı  sağl ar.  Bu 

konuda duyul ar ve al gısal süreç arası nda sı kı bir bağ bul unmakt adır.  

 Al gısal  süreç;  i nsanı n zihi nsel  süreçl eri  il e devam et mekt edir.  Duyu ml ar sonucu 

mi mari  mekanı n maddesel  ol arak fark edil mesi  eyl e mi  zi hi nsel  süreçl erle birli kt e 
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soyut  düzeyl eri  al gıla ma eyl e mi  ol arak son bul ur.  Al gısal  süreç,  i nsanı n zihi nsel 

faali yetleri ile de çok yakından ilişkili dir. 

 Me kan,  kendi ne has  bileşenleri ni n yanı  sıra ol uştur duğu ort a m i çi ndeki  yaşa ml a 

bir  büt ündür.  Dol ayısı yla mekanı  al gıla mada eyle ml er,  anılar,  yaşanmı şlık yani 

insan fakt örü biri nci  sıraya yerleş mekt edir.  Bu dur um  mekana yaşa msal  bir 

boyut  getir mekt edir.  Fi ziksel  bir  boşl uk ol an mekan,  ki mli kl endirilen çevre il e 

iletişi m hali nde ol an soyut  ve kavra msal  düzeye erişir.  İnsan bu çevre de duyul arı 

ile varol makt a , al gıla ma ile bili nce var makt adır. 

 Fi zi ksel  mekanı n i nsanla bağl antısı nı  kuran duyul ar,  mi mari  il etişi min de 

temeli ni ol uşt ur makt adır 
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3. İ NSAN Mİ MARİ MEKAN İ LİŞKİ LERİ NDE İ LETİ Şİ M 

3. 1. İletişi m ve Mi mari İletişi m 

İletişi m,  yaşanan çevrede ort ak ol uşt urul muş  bir  takı m i şaretler  aracılı ğı yla her  t ürl ü  

biri ki mi n akt arıl ması na dayanan i nsanlı ğı n te mel gereksi ni ml eri ndendir.  

E.  Ozkök‟  e göre il etişim “  Veri ci  ol arak adl andırılan za mansal- mekansal  evren il e 

alıcı  denilen bir  di ğer za mansal- mekansal  evren arası nda göst ergel er  di zgesi 

aracılı ğı yl a her  t ürl ü duygu düşünce,  anl a m ve bil gi  il eti mi dir. ” İl etişi m, 

gel enekl eri mi zde de renkl er,  motifleri n  yoruml anması  sayesi nde t aşı dı kl arı 

anl a ml arla yi ne karşı mı za çı kmakt adır.  ( Taşkı ran , 1997) 

Her hangi  il etişi m i şle mi nde belirli  unsurlar  bul un malı dır.  Bunl ar,  bil gi yi gönderen  

bil gi yi  al an,  bil gi ni n aktarıl dı ğı  kanal,  bir  mesaj bi çi mi,  kült ürel  bir  şifre,  bil gi ni n 

bağl a mı  ve bil gi ni n i çeri ği  şekli ndedir.( Rapoport,  1982)  Buna göre;  il etişi mi 

ol uşt uran t e mel  öğel er;  ileti  ( mesaj),  kaynak il e hedef  kitle,  il etişi m araçl ar-kanalları 

ol arak sı nıflandırılır. 

İleti;  söz ya da yazı  il e verilen,  gönderilen ve belli  bir  anl a mı  ol an haberdir.  İl eti ni n 

bi çi mi ni  belirli  kurallara göre düzenl enen i şaretler  di zisi  ol an kodl ar  ol uşt ur makt a; 

iletiler  de kodl ar  aracılığı nda bir  di zi  işaretten bir  başka i şaretler di zisi ne 

dönüşebil mekt edir.  

İleti ni n bi çi mi ni  ol uşt uran sözel  kodl ar  il e sözsüz kodl ar,  il etişi m sürecinde ki mi 

za man birbirleri yle yakından ilişkili  sessiz ve sesli  kanallar  aracılı ğı nda,  birli kt e 

gönderilebilir.( Usl uata, 1997)  

İletişi m doğr usal  bir  çi zgi de değil  de bireyl eri n çevreyl e ilişkisi  açısı ndan bireyl eri n 

çevreye uyarlanabil meleri  i çi n verileri n yaratılıp kullanıl dı ğı  birey-veri-çevre 

paradi gması  i çi nde el e alı ndı ğı nda,  i çerdi ği  verileri n ya da il etilerin çevreye 

uyarlanmak içi n üretil di kleri ve işlendi kl eri anl aşılır. 
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Ger bner‟  e ( 1956, 1989)  göre de il etiler,  kült ürde payl aşılan kodl anmı ş si mgesel 

bi çi ml erdir.  Kült ürdeki  i leti  di zgel eri  ortak i mgeler  ol uşt ururlar  ve belirli  anl a ml ar 

taşı yan si mgel er  yaratırlar.  İl eti mde kullanılan simgel er  kodl anmı ş  il eti  dizisi  ort aya 

çı karırlar.  Si mgel er,  harfler  nesneler  ya da et kinli kl er,  verilerdi r  ve kendil eri ni n 

dışı nda bir başka şeyi de temsil ederler. (İnal han, 1999)  

Anl a mı n ileti ye dönüşt ürül mesi,  iletişi m süreci nde kullanılan t eri ml e kodl anması, 

ileti ni n de anl a ma dönüşt ürül mesi  ya da kodun çözü ml enmesi  kaynak ile hedef 

arası nda süre gi der. 

İletişi m süreci nde,  verileri n kodl anı p,  çözüml enmesi,  kaynak il e hedef ki şi  yada 

kitleni n;  

1.  Bil gi, düşünce ve deneyiml eri  

2.  Tut um, inanç ve davranışları 

3.  Gereksi nme, istek ve hedefleri 

4.  İl gileri 

5.  Topl ul uk içi ndeki rolleri 

6.  İletişi m kur ma yet enekl erinden et kilenmekt edir. 

Çözü ml enen il etişi m kodl arı  il etişi m araçl arı  ile akt arıl makt adır.  İl etişi m araçl arı  3 

kat egori de t oplanarak i ncel enmi ştir:( Fiske, 1996)  

1.  Sunu msal  il etişi m araçl arı:  İletişi m kuranı n et ki nlikleri ni  ileten ses,  yüz,  beden, 

sözcükl er v. b. Burada araç iletişi m kuranı n kendisidir.  

2.  Te msil  eden iletişi m araçl arı:  İletişi m kuranı n ki tapl ar,  fot oğraflar,  mi mari  v. b. 

türde yapıtları, çalış mal arıdır. 

3.  Me kani k il etişi m araçl ar:  Biri nci  ve i ki nci  gr uptakileri  il eten t el efon,  radyo, TV, 

fil m t ürde araçl ardır. 

İletişi mi n kullanı ml arı  değişi k düzeyl erde i ncelenmekt edir.  Burt on ve Di mbl ey 

(1990) modelleri nde iletişi m sı nıflanırken;  

1.  Ki şi ni n içsel iletişi mi  

2.  Ki şiler arası iletişi m 

3.  Gr up iletişi mi  

4.  Kitle iletişi mi  

5.  Ki şi dışı iletişi m, teri ml erini kullanarak sırala maktadır.(Şekil 3. 1) 
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İLETİŞİMİN KULLANIMLARI

sözlü yazılı İÇSEL sözsüz iletişim

KİŞİDIŞI KAVRAMLAR KİŞİLERARASI

kitle iletişim GRUP görsel

 

Şekil 3. 1 İletişi mi n kullanı ml arı na ilişki n model (Burt on, Di mbl eby, 1990) 

İletişi m de  en genel  anl a mı yl a t üm düşünce,  ol gu,  veri  ileti mi  ve payl aşı mı nı 

kapsayan bireysel  ya da t opl umsal  bir  ol gu ol arak t anı ml anırsa,  il etişi m süreci ni n 

yararlılığı bireysel açı dan ve topl umsal açı dan i ncelenebilir: 

a.  Bi reysel  açı dan:  Alı cı  durumundaki  hedef  ki şi  i çin il etişi mi n t e mel  i şlevi  i letileri 

al gılayacak ve yor uml ayacak araçl arı  sağl a maktır.  Ki şi  di nl eyerek,  i zleyerek, 

okuyarak alıcı rol ü üstlenir; kazanılan bil gilerle de seçi m yapma ol anağı sağl ar.  

b.  Topl umsal açı dan iletişim süreci Las well‟e (1960) göre üç işlev gör mekt edir. 

 çevreyi denetleyerek t oplu mun da değerleri ni denetlemekt e,  

 topl umun bireyleri arası nda et kileşi mi sağla makt a,  

 topl umsal gel enekl eri n sür dürül mesi ne yardı mcı ol maktır. (İnal han, 1999)  

İletişi m,  mi mari  şehir  peyzajı,  çevre düzenl eme  ve  sanat  al anl arı nda  da  söz 

konusudur.  Eserlerde bi çi m ve  i çeri k yaratıcı ya göre değiş mi ştir.  Böyl ece sürekli  bir 

bi çi mde göst ergel er  aracılığı yla i çeri k ol uşt urul muş,  mi mari  bir  dil  hali ne gel mi ştir. 

Mi mari  dil deki  sözcükler  yeri ne bi çi m,  renk,  ışık,  göl ge,  doku,  öl çü,  oran gi bi 

kullanan kendi ne özgü bir  dil dir.  Böyl ece konuşma  dili nde ol duğu gi bi  göst ergel er 

arası nda ilişkiler  ol uştur ul makt a ve bunl ara anl a ml ar  yükl enerek si mgel er 

ol uşt urul makt adır.( Oakl ey, 1970)  
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Mi marlı k belirli  bir  anl am ve  i çeri ği  barı ndıran bi çi m ve  mekanı n birleşi mi  ol arak 

insanlar içi n yaşadı kl arı çevrede iletişi mi gerçekleştir mekt edir.  

İletişi mi n gerçekl eş mesi i çi n göst ergel er,  bu göst ergel eri n doğr u kullanıl ması  ve 

göst erge di zgel eri ni n alıcı  ve verici  t arafı ndan t anı nmal arı  gerekir.  İl etişi m konusu 

daha net  bir  çerçeveye yatır mak i çi n önceli kle göst erge kavra mı nı  i ncele mek ve 

mi marlı kl a ilişkili  3 ana bili m dalı yla;  dil bili m,  göst ergebili m,  anla mbili ml e 

ilişkileri ni kur mak gerekmekt edir. 

3. 2. Mi mari İletişi m İle İl gili Kavra ml ar 

Mi mari  il etişi m,  mi mari  ür ün ile kullanı cıları  arası ndaki  ilişkilerdir.  Bu ilişkiler  ağı 

belirli  kavra ml ar  üzeri ne kur ul muşt ur.  Dil,  göst erge ve göst ergel eri n si mgel er  hali ni 

al ması nda et ki n rol oynayan anla mbili m mi mari iletişi mi n te meli nde ki kavra ml ardır.  

3. 2. 1. Dil bili m ve Mi marlı k  

Dil bili mi n konusu,  çalış ma  al anı  dil dir.  Dil  ise,  kavra ml arı  belirten göst ergel er 

serisi dir.  Topl um t arafı ndan üzeri nde anl aşıl mı ş  ve aynı  t opl um t arafı ndan payl aşılan 

sözel  unsurl arı n ol uşt urduğu saf  ol mayan bir  ol gudur. ( Broadbent,  Bai rd,  Ll orens 

1980)  

Fer di nand de Saussure‟  e göre dil de bir  di zge kavra mı nı n gereklili ği  vardır.  Dilsel 

öğel er,  di zi m ve di zge adı  verilen i ki  düzl e mde gelişen bağl antılar  il e birleşirler. 

Di l sel  göst ergel eri n belirli  bir  yapı  i çi n bir  araya gel di ği  düzl e me di zi m adı  verilir. 

Di zge i se,  çağrışı ml ar düzl e mi dir,  göst ergel er  birbirleri ni n yeri ne geçebilirler. 

Br oadbent  ,  di zi m ve  di zge kavra ml arı nı  mi mari ye adapt e et mi ştir.  Mi maride,  kol on , 

kiriş  gi bi  mi mari  el e manl ar  bir  araya gel erek yapı  ol uşt ururlar  ve mi mari  yapı  bir 

di zi m ol ur,  ancak kol onun hangi  stile ait  ol duğu konusundaki  karşılaştır ma  i se 

di zgisel bağl antı dır.(Jencks, Bai rd, 1987) 

Mi mari  dil,  önceli kle duyul arı mı za sesl enen boyut,  oran gi bi  bi çime  i lişki n 

el e manl arı,  sonra bu bi çim el e manl arı nı   duygu veya akıl  il e ortaya koyabi len ifadeye 

ilişki n el e manl arı,  sonuncu ol arak da sezgi  ya da  bili nçaltı na ilişki n el e manl arı 

kapsar.( Taşkı ran, 1997)  
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Abel,  mi mari  dili n gücünün gel enekl er  ve kült ürel değerlerden gel di ği ni  vurgul ar,  bu 

sebept en mi mari  çevreni n se manti k i çeri ği  anl a mlı  bir  çevreni n kurul ması  il e 

mü mkün ol acağı nı vurgulamakt adır.( Abel, 1997) 

U.  Eco‟ ya göre t opl umu  meydana getiren üyel er  arası nda neyi n ne  ol duğu 

konusunda uzl aş ma  ol ması  öne mli dir.  Ayrı ca her  di zgeni n bir  şifresi  vardır.  Şifresi 

bili nmeden bir  di zge bir şey ifade et mez.  Belli  dil bil gisi  kuralları na göre bir  araya 

gel en di zge i çi ndeki  sözcükl er  ol an dilsel  göstergel er  bi ze çevreyi  yoruml a mayı 

sağlar. ( Erkman, 1987 ) 

A.  Marti net‟ye göre dilsel  göst ergel eri n i nsan dili ni  di ğer  büt ün il etişi m 

siste ml eri nden ayıran çi ft  ekl e mlili k özelli ği  vardır.  Bu dilsel  göst ergeleri n anl a m 

biri m ve ses  biri m ol arak i ki ye ayrıl ması  de mekt ir.  Anl a m biri m en küçük biri mdir, 

sözcüğü belirtir.  Ses  birim i se sözcükl eri  meydana getiren harflerdir.  Aynı  şekil de dil 

konusunda bahsedilen dil-söz ilişkisi  de mi mariye benzeyen di ğer  bir konudur: 

Ör neği n belli  bir  döne min yapı  t arzı  dile bu t arz i çi nde gerçekl eşen ör nekl er  söze 

ör nek ol arak verilebilir. (Kal paklı, 1990)  

Gür el,  mi marlı k dili nde ses  biri m ve anl a m biri m benzer  el e manl ar  bul maya çalış mı ş 

ve K.  Lynch‟  i n kenti n okunabilirliği  ve i mgesi  açısı ndan ort aya koyduğu çalış ma  il e 

ilgilenmi ştir.  Lynch ,  insanl ar  hareket  hali nde i ken kenti  gözl e ml e mi ş  ve  çevre 

el e manl arı nı n hareket  i çinde i nsanl ar  il e ol an ilişkileri ni  gözl e ml e mi ştir.  Kenti  ort aya 

koyan öğel eri  5 başlı k altında t opl a mı ştır.  Sı nırlar,  yollar,  yolları n kesişti ği  düğü m 

nokt aları,   kenti n ki mli ğini n anl aşıl ması na ol anak veren se mtl er  ve hatırla maya yol 

açan referans nokt al arı olarak belirlenmi ştir. ( Lynch, 1960) 

R.  Bart hes  a göre kent  bir  söyl e mdir.  Bu söyl e m o kentte yaşayanl ara konuşan gerçek 

bir  dil dir.  Ona göre si nema  dili,  çi çekl eri n dili  gibi  eğretilemeli  bir  anl am t aşı yan 

kenti n dili  ya da mi marini n dili  bi çi mi ndeki  konuş ma aşa ması nda daha ileri  bir 

aşa maya geçil meli dir.(İlter, 1997) 

Anti k Yunan‟ dan sanayi  devri mi ne kadar  kentler  kol ayca al gılanır  yaşayanl arı 

tarafı ndan kol ayca kavranı yordu.  Ancak sanayi devri mi yl e ort aya çı kan zengi n 

mal ze me geniş  t eknol ojik i mkanl arla mi mari de birçok i şlevi  kapsayan binal ar   ve 

kar maşı k peyzaj  ort aya çıkmı ştır  ve böyl ece i nsan çevre di yal ogu ort adan kal kmı ştır. 

Kent e anl a m vere meyen i nsan artı k onu konuşma  ve  yazı  il e anl ayı p anl at maya 
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çalış mı ş  bu da mi mari ye farklı  bir  boyut  getir mi ştir.  Böyl ece mi mari  ve kentin dili ni n 

yeri ni  mi mari ve kent üzeri ne konuşul an dil al mı ştır.  

Mi mari  ve dil  arası ndaki  benzerli k ekl e mlili k kavra mı  üzeri nde meydana gelir. 

Dil bili mdeki  anl a m birim  ve  ses  biri mi n cü ml e ol uşt ur ması  mi mari de de kol on kiriş 

ve di ğer  yapı  el e manları nı n bir  araya gel erek mi mari  büt ünü ol uşt ur mal arı 

yönündedir.  Ancak mi mari,  dil  kadar  esnek ol madı ğı  i çi n mi mari  ve dil  örtüş mesi  de 

bekl ene mez.  

Vi ct or  Hugo,  mi mari  ile dil  ilişkisi ni  şu şekil de açı kl a makt adır:  “ Mi mari,  yazı  il e 

başl adı.  Önce alfabe ol du.  Yere konul an bir  di kilitaş   bir  harf,  her  harf  bir  hiyeroglifti 

ve her  hi yeroglif  üzeri nde kol on başlı ğı  t aşı yan bir  kol on gi bi,  bir  fi kirler  gr ubunu 

üzeri nde t aşı yordu.  İl k insanl ar  büt ün yeryüzünde her  yerde  bu şekil de di kilitaşları 

kondur dul ar. 

Daha sonra t aşlar  üst  üste konup bu granitten ol uşan hecel er  çifter  çifter  kull anılarak 

sözcükl er  meydana getirildi.  Kelt  dol menl eri  ve kro ml ekl eri,  Etrüsk t ümül üsleri  birer 

sözcükt ürler.  Bazen geniş bir  pl aj  ve çok sayı da t aş  bul unduğu za man bir  cü ml e 

yazılı yordu.  

Ni hayet  mi mari den kitaplar  yazıl dı.  Gel enekl er  birçok si mge üret mi şti,  bu gel enekl er 

si mgel er  altı nda,  ağacı n gövdesi ni n,  yaprakl arı  altı nda kaybol duğu gi bi,gör ün mez 

ol uyorlardı,  i nsanlı ğı n inandı ğı  büt ün bu si mgel er,  gi derek büyüyüp,  çoğalı p, 

çaprazl aşarak gitti kçe daha kar maşı k bir  hal e geldi kl eri nden,  il k anıtlar  artı k onl arı 

içere mez ol muşl ardı.  Simgel er  artı k her  yerden dı şarı  t aşı nı yordu.  Bu anıtlar  artı k 

ilkel  gel enekl eri  zorl ukla anl at abilir  hal e gelmi şti.  Si mge yapı da beti ml e meyi 

gereksi ndi ği  i çi n,  mi marlık i nsan düşüncesi yl e birli kte gelişerek bi n başlı, bi n koll u 

bir  dev ol du ve dal gal anı p uçuş makt a ol an t üm bu si mgel eri  gör ülebilir, 

dokunul abilir  ve öl ümsüz bir  bi çi me dönüşt ürdü.  Bi r  çağı n genel  fi kirlerini n yazılışı 

ol an Mı sır  Rha msei on‟u,  Sül eyman Peyga mberi n Mabedi  gi bi  hari kulade anıtları  ve 

aynı  za manda da kitapl arı  yaz mak i çi n bir  harf  olan kol on,  bir  hece ol an ke mer,  bir 

sözcük ol an pira mit  geomet ri  ve şiir  yasal arı yl a gr upl aşı yor,  birleşi yor, bi rbiri ni n 

içi nde eri yor,  i ni yor,  çı kıyor,  üst  üst e geli yor,  gökyüzünde kat  kat  ol uyordu. ”(İlter, 

1997) 
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Jeodi cke  mi marlı k ve dil   arası nda t a m bir paral elli k kur ul ması nın mü mkün 

ol a mayacağı  gör üşündedir.  Dil de il etişi m aracı  nesne ve t ercümeci  arası nda ort ak bir 

uzl aş ma  ol ması na rağmen mi marlı kta bi çi m daha belirsiz bir  konu mdadır  ve  her 

za man anl a mı nda değiş me ile karşı karşı yadır. (Jeodi cke, 1985) 

Mi mari-  dil  ilişkisi  t erimi  t eri mi ne  bir  benzerlik sağl a masa da mi mari bi r  sist e m 

ol arak el e alı ndı ğı nda benzerli k aranmalı dır.  Dil bili ml e mi marlı k arası nda ki  ilişkiler 

daha ileri  gi de meyeceğinden dol ayı,  mi mari yi  dil  dışı  konul ar  üzeri nde çalışan dili 

bir  bileşen aracı  ol arak çalış ma al anı nı  genişleten göst ergebili m açısı ndan da  el e 

al mak gerekmekt edir. 

3. 2. 2. Göstergebili m ve Mi marlı k 

İnsanoğl u dil  sayesi nde ol uşt urduğu bir  t akım göst ergel eri  akt ararak il etişi m 

kur makt adır. Bu göst ergeler bir sözcük ol abileceği gi bi renk, ses ışı k da ol abilir. 

Göst erge,  genel  anl a mı yla bir  uyarıcı dır.  Bu uyarıcı,  bir  sözcük ol abileceği  gi bi  bir 

renk, bir ses, bir çizgi de ol abilir. 

P. Guiraud‟  nun t anı mı na göre “ göst erge,  bir  başka ol guyu çağrıştıran bir ol gudur. 

Uyandırdı ğı  belleksel i mge,  kafa mı zdaki başka bir  uyarıcı nın i mgesi ne 

bağlı dır. ”( Gui raud, 1975)  

Saussure‟  e göre dil  göstergesi   anl a msal  i çeriği  ol an kavra ml a göst ergeni n ses 

yapısı nı  birleştirir.  Bu i ki  öğe sı kı  bir  bağ i çi nde birbiri ni  çağrıştırır.  Dol ayısı yl a 

göst ergeni n,  biçi ml e içerik arası nda  bağ kur ması gerekli dir. (Jencks, Bai rd 1987) 

Göst ergel er,  bi çi m ve  i çeri k ol arak i ki  ana unsurdan ol uşur.  Bu i ki  ana unsur 

birbiri nden ayrıla maz.  Bi çi m di zgel eri ni n belli kuralları  vardır.  Ör neğin,  t asarı m 

yapılırken t asarı mcı  seçilen stilin kuralları na bağlı  kalır.  Aynı  kurallar  i çeri k i çi nde 

geçerli dir.  İçeri k di zgeleri ni n şifreleri  t opl umsal  yaşa m deneyi ml eri nden ort aya 

çı kar.  Sonuçt a bi çi m i çeriği  yansıt malı dır.  Bağl antı  kur ul madı ğı  t akdirde bir  anl a m 

ifade et mez, ifade edil memi ş içeri k de topl uml a ilişki kura maz. ( Erkman, 1987) 

Saussure‟un göst ergel erin t opl um yaşa mı nı  i nceleyecek bir  bili m ol arak tasarladı ğı 

göst ergebili m,  bu bili mi n t opl umsal  i şlevi ni  il k kez  vur gul ayan Peirce i çi n t a ma men 

mantı ksal  çözüml ere dayalı dır  ve her  i kisi  de soyutla mal ar  ve si mgel er  i çer mesi nden 
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dol ayı  göst ergel eri n i ncel enmesi  gereği ni  savun muş  onl arı  özelli kleri ne göre 

sı nıfla mıştır. ( Erkman, 1987) 

Göst ergebili m,  t e meli nde dil bili m ol an,  est eti k i ncel e mel er  il e dil  konusundaki 

incel e mel er arası ndaki değerleri ortaya koyan bir çalış ma al anı dır.( Lang, 1987)  

Göst ergebili m,  göst ergeleri,  göst erge siste ml eri ni  el e al an çok değişi k,  bazen de 

çelişi k yoruml arı içeren, gelişi m içi nde bul unan geniş bir dal dır.  

Eco‟  ya göre göst ergebili m,  göst erge di zgesi  ol dukl arı  açı k ol arak gör ül en di zgel eri 

incel e mekl e kal mayı p en kar maşı k kült ürel  dizgel eri  de kapsa makt adır.  Bunu 

yaparken kült ürün t emel de bil dirişi m ol duğu varsayı mı ndan yol a çı kar. 

Göst ergebili mi n i stedi ği,  gerçekli ği  yakal a maktır.  Bu bağl a mda mi marlı k da 

göst ergebili mi n gerçeklikl e karşı karşı ya kal dı ğı al anl ardan biridir.( Erkman, 1987)  

Göst ergel erle il gili  en yaygı n şe ma ( Şekil 3. 2)  aşağı daki  gi bi dir.  Jencks, 

göst ergebili msel  üçgenin vur gul adı ğı  en öne mli nokt anı n,  dil,  düşünce ve  gerçek 

arası ndaki  basit  ilişki ol duğunu vur gul a maktadır.  Bi çi mi  göst eren i çeri ği  de 

göst erilen ol arak adl andırıl mı ş,  göst eri yi  de bu i kili  yapısı  ile t anı ml a mı ştır.(  Jencks, 

Bai rd 1987)  

 

                                                      GÖSTERİ LEN (içeri k kavra m)        

 

 

 

  GÖSTEREN ( bi çi m anl atı m)                                            GÖNDERGE (nesne) 

Şekil 3. 2 Göstergebili msel üçgen(Jencks, Bai rd, 1987)  

Pi erce göst ergel eri nitelikl eri ne göre sı nıflandır ma yapmı ştır. 

1.  Belirti  (işaret):  Göst eren il e göst erge arası nda fizi ksel  ol arak belirli  bir  neden 

sonuç ilişkisi  vardır,  ancak belirti ni n ol uşumunda t e mel  bir  kavra mı  ifade et me 

a macı yokt ur. 

2.  Gör ünt üsel  Göst erge (i kon):  İkonl ar  asıl  nesnenin i mgesi dir,  benze mek açısı ndan 

yet erli  i zleri  i çi nde barı ndırır,  iletişi m a maçlı  üretil mi ştir.  Ana çizgileri 

aracılı ğı yl a kurduğu benzerli k sayesi nde iletişi m kurar.  
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3.  Si mge:  Nedensi z ol arak üretil mi ştir  ve sadece i letişi m kurar.  Bi çi m il e i çeri k 

arası ndaki  bağı ntı,  t oplu m i çi ndeki  uzl aş maya bağlı dır  ve bu sayede si mge 

gönderi m yapılan nesnenin tercümesi ol ur.( Broadbent, Bunt, Jencks, 1980)  

Bart hes  de Pi erce‟e benzer  bir  sı nıflandır ma yap mı ş  ol up,  kendi  sı nıflandır ması 

belirti,  belirge ve belirt ke,  gör ünt üsel  göst erge,  simge  t eri ml eri ni  i çerir  ki  mi mari  ve 

kenti n dili ni  başka bakış açıları nda getir mel eri  sebebi  il e bu t eri ml eri  i ncel e mi ştir. 

Pi erce‟  den farklı  ol arak belirge ve belirt ke t eri ml eri ni  ort aya koy muşt ur.  Bu t eri ml er 

bireyl eri n ki mli kl eri ni  dışa vuran renk ses  i mge harf  gi bi  iletişi msel  göstergel erdir. 

( Taşkı ran, 1997)  

Mi mari  nesnel er  t opl um içerisi nde bir  t akı m şifreler  üretirler.  Bart hes‟  i n dedi ği  gi bi 

topl um ol uşt uğu anda her  kullanı m  obj esi  kendi  kendi ni n göst ergesi  hali ni  alır. 

Böyl ece nesnel er gerçekleştirilecek fonksi yonu aktarır.( Bart hes, 1968)  

Jencks,  göst ergebili m üçgeni nde yer  al an gösteren ile göst erilen kavra ml arı nı 

mi mari ye adapt e et meye çalış mı ştır.  Anl a mlı  di zgel er,  renk,  doku gi bi  özelli kl ere 

sahi p bi çi ml er,  al anl ar, haci ml er,  kütleler  gösterenler  ol urlar.  Est etik anl a ml ar 

ikonografi k anl a ml ar  i şlev de  göst erilenl er  ol urlar.  Göst erge i se mi mari  ür ünün 

kendisi dir.(Jencks, Broadbent, Bunt 1980) 

Eco‟  ya göre i se mi mari göst erge,  prati kte mü mkün kıl dı ğı  fonksi yon şekli nde bir 

göst eren kapsar.  Eco,  nesneleri  sahi p ol dukl arı  biçi msel  özelli kler  açısı ndan t aşı dı ğı 

fonksi yonu ilet mesi  sayesi nde bir  kült ürel  veri  olarak gör mekt edir.  Bir  kültürel  veri, 

içi nde yaşanılan t ari h süreci  i çi nde ol uşt urduğu şifreler  sayesi nde dışsal  davranış  ve 

zi hi nsel tepkileri n sapt anabileceği ni savunur. (Jencks, Broadbent, Bunt 1980) 

Mi mari  göst ergeni n bel irlenmesi nde önceli kl e mi mari ye bir  göst ergeler  si ste mi 

ol arak yakl aşıl malı  ve göst ergel eri n özelli kleri  ortaya çı karıl malı dır.  Göstergel eri n 

si mge ve se mbollere dönüşümünde ise, anl a mbilim konusu i ncel enmeli dir.  

3. 2. 3. Anl a mbili m ve Mi marlı k 

Anl a m,  hayat  bi çi mi,  st atü,  kült ür  ve başka değişkenl er  açısı ndan,  bir  t opl um i l e il gili 

değerler  ve bil gi yi  i çi nde barı ndırır  ve il etişi mi  etkileyen i çeri k ve dur uml ar  il e il gili 

öne mli bir rol oynar.( Rapoport 1982) 
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Anl a m konusunda il k çalış mal ardan biri  Panofsky çalış ması dır.  So mut  al gıları n soyut 

karşılı klar  bul ması na açı kl a ma  getir mesi  yönünden öne m t aşı yan bu çalış mada 

izlenen nesneni n bileşenleri ni n değişi k anla ml ar  t aşı dı kl arı  ve izleyi ci ni n 

deneyi ml eri nden kaynaklanan katılı mı  il e büt ünün ol uşt urduğu ort aya kon makt adır. 

Bu büt ünün bir  boyut unu nesneni n kendisi  oluşt ururken,  di ğer  boyutu anl a msal 

boyut udur. ( Panofsky, 1955)  

İletişi mi n il k aşa ması nda kavra ml ar,  doğa,  kültürel  yapı  ve çevreye bağlı  ol arak 

ol uşur.  İki nci  aşa mada ise bu kavra ml arı n nasıl  t e msil  edil eceği  söz konusudur. 

Ör nek ol arak ev denil di ğinde her  t ürl ü ayrı ntısı  il e so mut  bir  si mge ol uşur.  Aynı  anda 

soyut  bir  t akı m özelli klerde ol uşur.  Anl a ml a ma i şt e bu i ki nci  aşa mada kur ul an 

ilişki dir.( Taşkı ran, 1997) 

Anl a ml a ma,   nesneyi  bir  varlı ğı,  bir  kavra mı,  bir  ol ayı   zi hi nde canl andırabilecek bir 

göst ergeye bağl ayan ol uşt ur.  Psi kol oji k açı dan bir  uyaran ol an göst erge or gani z ma 

üzeri ndeki  et kisi yle bir  başka uyaranı n hafı zadaki  i mgesi ni  canl andırır.(Kal paklı, 

1990)  

Anl a ml a ma,  nesneye ai t  birtakı m fi zi ksel  ve doğal  özelli kleri n i nsan zi hni nde 

i mgel er  ol uşt ur ması yl a meydana gel mekt edir  yani  göst eren ile göst erilen arası ndaki 

ilişki ni n kur ul ması dır.  Göst erileni n nesnel  ol arak ve ol duğu gi bi  kavranması na    

“düzanl a m” denir.  Düzanl a m,  bir  t opl ul ukt aki bireyl eri n bir  göst erge karşısı nda 

yaptı kları  ort ak yor umdur.  Göst ergel eri n düzanla mdan başka kült ür  ve topl umsal 

yaşa m il e bağl antılı,  somut  karşılı kları  ol mayan duyusal  i ki nci  bir  uzantısı  daha 

vardır ki anl a ml a ma süreci nde yananl a m adı nı alır.( Taşkı ran 1997)  

Düzanl a m keski nli ği ni yitiri nce aynı  bi çi me bağlı  yananl a ml ar  ortaya çı kar. 

Yananl a ml ar  da belirli  siste ml er  i çi nde yer  alır.  Düzanl a ml ar  ort ak nokt alar  t aşırken 

yananl a ml arda bireysel şifreler ağır basar.( Erkman 1987)  

Eco‟  ya göre yananl a ml ar  düzanl a ml ar  üzeri ne kur ul udur.  Bir  nesneni n se mboli k 

anl a mı  i şlevsel  düzanl a mları ndan daha çok yararlı ol madı kça i şlev  t eri mi   nesneni n 

tüm kullanı mı na yöneli k a maçl arı nı içerir.(Jencks, Broadbent, Bunt 1980) 

Düzanl a m,  kullanı cılar  içi n sahi p ol duğu i şareti ve  fi zi ksel  kullanı m ol anakl arı nı 

göst erir,  zi hi nde bili nçsizce ol uşan anl a mdır.  Bi nanı n i şlevi  bu konuda 
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değerlendirilebilir.   Yananal a m i se çağrışı msal  anla mdır,  kişisel  deneyi ml ere göre bir 

yapı ya da çevreni n yoruml anan kült ürel değerlerini yansıtır.( Aydı nlı 1993) 

Anl a mbili m  19. yy sonunda dili n anl a m açısı ndan göst ergebili mden bağı msı z bir 

bili m dalı hali ne gel meye başlar. 

Anl a mbili m anl a mı  yapısal cı  bir  bi çi mde el e al mak i ste mekt edir.  Ancak bu yapısal cı 

tavır  dil de ol duğu gi bi  mi mari de de kesi n sonuçl ara vara ma makt adır.  Di l de bazı 

sözcükl eri n anl a m açısından çok yakı ndan ilişki  i çi nde ol duğu sözcükl erle aynı 

kökt en gel me mesi  şeklinde gör ülen sorun,  mi mari de farklı  kült ürleri n farklı 

bi çi ml erde mekana yansı ması  dur umunda ort aya çı kar.  Eco mi mari ye il etişi m 

açısı ndan bakar  ve göst erilen göst ereni n i şlevi  ol duğunu ifade eder.  Mi mari  yapıları n 

si mgesel  yananl a ml arı kullanı ma yöneli k düzanl a ml arı ndan daha yararlı 

bul unmakt adır.  Çünkü bu şekil de mi mari  nesnenin kült ürel  değeri ni  de t anı ml a makt a 

ve il et mekt edir.  Bunu da mi mari  nesneni n i şlevi  ol arak kabul  et mekt edir.  Mesel a, 

goti k kat edrallerde t onoz t aşı ma f onksi yonunun öt esi nde se mboli k bir  anl a m 

barı ndırır.  (Jencks, Broadbent, Bunt 1980)  

Mi mari  ko mpozisyon el emanl arı  ol an kol on,  kiriş,  ke mer,  konsol,  bal kon,  mer di ven 

el e manl arı  t asarı m il e prati k arası ndaki  bağı  sağlarlar.  Bu el e manl ar  ayrıca mi mari de 

yat aylı k,  di keyli k,  denge ,  dengesi zlik,  si metri,  asi metri  gi bi  genel  düzenl eri n ort aya 

çı kabil mesi  i çi n bi çi m ile düşünce yapısı nı  bi r  arada ort aya koyabilen est eti k 

el e manl ardır.  Bu el e manlar  di n,  fi zi k,  mat e mati k,  ekono mi,  t ari h,  coğrafya... v. b.  gi bi 

dallardan yararlanılarak bi çi ml endirilirler.  Öyl eyse  bu el e manl ar  farklı  yer,  za man, 

kült ür  ve bi çi ml erde ol uşturul arak mi mari  anl atı mları nı n öt esi nde farklı  bir anl a mı  da 

içleri nde barı ndırırlar.( Taşkı ran 1997)  

Bi rbiri yle sı kı  ilişki  i çinde belli  kavra ml ar  ve düşüncel er  akt aran göstergel eri n 

anl a msal  özelli kleri ni n bir  t akı m öğel er  arası nda birleştir mel er  yapılarak baskı n bir 

anl a m ol uş ması na “üst anlamlılı k” denilir.  Bazı  duruml arda üst anl a mlılı k yok ol ur  ve 

yeni  anl a ml ar  ortaya çıkar,  eski  dur uml a birli kte bir  anl a m genişl e mesi  ol ur.  Bu 

değişi ml e o mekanda anl a msı zlaş ma  gör ül ür.  Bazı  mi mari  mekanl ar  günü müzde 

anl a ml arı nı  kaybetti ği nden dol ayı   anl aşılabil meleri  i çi n konuş ma  ve yazı  yanı  sıra 

işaretler gi bi birtakı m gösterge siste ml eri ne ihtiyaç duy makt adır.(İlter, 1997)  
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Mi marlı kta anl a msal boyut un ortaya çı kışı üç ana neden kümesi nde sı nıflanabilir:  

1.  İkoni k göst ergel eri n kullanılışı  mi marı n anl atmak i stedi ği  anl a mı n i zl eyi ci 

tarafı ndan anlaşıl ması daha rahattır. E. Saari nen i n TWA bi nası nda ol duğu gi bi  

2.  Anl a msal  çağrışı ml ar,  bi çi m ve  gest altleri n algılanması nı n değişi k anaht ar 

uyarıları nı içerdi ği,  bilinçt e anaht ar uyarılara dayanarak çağrıştırılan anl aml ardır.  

3.  Bi r  göst ergeni n bi çi mi  ya da gest alt  i n sı k sı k ortaya çı kması  bu göst ergeye karşı 

bir yakı nlı k , alışkanlı k getir mekt edir. ( Kal paklı, 1990) (Şekil 3. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 3 Roncha mp i çi n çeşitli met aforlar ( Kal paklı, 1990)  

Dünyanı n çeşitli  ül kel erinde faali yet  göst eren kur ul uşları n ol uşt urduğu zi ncirleri n 

belirli  bir  işaretle “ çatı  şekli,  bi na şekli”,  sundukl arı  hi z met  konusunda mesaj 

ilet mel eri ni  örnek göst eren Rapoport,  anl a mı n iletişi m özelli ği ni  ve i maj  i çi ndeki 

rol ünü göst er mekt edir.( Rapoport,  1990)  

Anl a mı n bi nal ara yansıması  se mboli k bir  ifade yanı  sıra f onksi yonun f or ml a 

büt ünl eş mesi şekli nde de ortaya çı kmakt adır. (Şekil 3. 4) 
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Şekil 3. 4 Ha mbur gerci Dükkanı, Dallas ( Vent uri, 1972) 

3. 3. Si mge ve Mi marlı kta Si mgesel Anl a m 

Si mge keli mesi  Yunanca‟  dan gel mekt edir  ve bir  nesneni n birbiri  ile sı kı  bağl ar 

içeren parçal ara böl ünmesi,  her  biri  ayrı  ayrı  yerlerde sakl anmı ş  bu nesnel eri n daha 

sonra t ekrar  bir  araya gelerek nesneni n yeni den kurul ması  anl a mı na gelir.  (Taş kı ran, 

1997) 

Si mgel er  il etişi m a macıyl a üretilir.  Bi çi mi yl e içeri ği  arası ndaki  ilişki  uzl aş maya 

bağlı dır.  Bu yüzden bazı si mgel er  anl aşıl mak i çin eğiti m ve çaba gerektirir.  Si mge 

bir  fi kri n canlı  modeli dir.  Böyl ece bi zde çağrışı m meydana getirir  ve bazı hatıraları 

canl andırır.  Anl a mda sı nırlı  ol anı n kendi ni  sonsuz ol anla özdeşl eştir mesi dir.  Si mge, 

duyul ara başvurur ve her çeşit sanat, si mgel er aracılığı yla yapılır.( İlter, 1997)  

Pi erce‟e göre gözl eyen kişi  ile ol an il etişi m,  i kon,  belirti  veya bir  si mge aracılı ğı yl a 

gerçekl eş mekt edir.  İkon,  zi hi nde  canl andırılan herhangi  bir  şeyi n,  benzeri,  kopyası 

ol arak t anı ml anabilir.  Bir belirti   fi zi ksel  gerçeğe uygun bir  araç veya konuş ma  dili ni 

tanı ml ar.  Bir  si mge i se,  bir  obj eni n kullanı mı  sırası nda al gıla ma veya çağrışı m il e 

ortaya çı kan kavra msal  süreci n sonucunu ifade eder.  Si mge,  bir  obj eni n kapsadı ğı 

işlevsel  anl a mı n öt esi nde i çerdi ği  anl a m ol up bi r  hafızal a ma  i şle mi ni n sonucudur. 

Gi bson  i kisi  arası ndaki  ilişki yi  şöyl e açı kl ar: “St.  Pet ers‟i n i mgesi  sadece St. 

Pet ers‟i n i mgesi dir,  daha f azl a bir  şey değil dir;  ne za man ki  Ro ma‟  yı  veya Kut sal 

Kat oli k Kilisesi ni  t e msi l  eder,  o za man suret  si mge hali ne gelir. ” ( Lang 1987) 

Vent uri,  “ Mi marlı kta  Kar maşa ve Çelişki ” isi mli  kitabı nda mi marlığı n çı kış 

nokt ası nı n soyut  ve kavra msal  bir  özerk dile sahi p ol ması  ol duğunu vurgul ar    ve 

mi marlı ğı n geç mi ş  deneyi ml ere ve duyusal   katılı ml ara dayandı ğı nı da  i fade 

eder.( Vent uri 1980) 
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Bi r  bi na nesne veya çevre belirli  bir  za manda bir  t opl um i çi n kazanıl mı ş  ol an 

değerleri  ve anl a ml arı  ifade edebilir.  Si mgesel değer  t aşı yan bu anl aml ar,  bir 

nesneni n çevresel  değerini  ve i şlevi ne  ait  sosyal  ve kült ürel  anl aml arı nı  da 

yansıt makt adır.  Si mgesel  anl a mı  araştıran ( Gi bson 1950)  bi nanı n i şlevine yöneli k 

çalış mal arda bul unurken ( Hershberger 1974)  i se kullanı cı nı n duygusal  ol arak da 

et kilendi ği ne de di kkati çekmekt edir.( Aydı nlı 1993)  

Oakl ey,  anl a mı n görsel al gıla maya bağl anması ve  de  si mgeni n ol uşumunun üç 

şekil de olabileceği ni belirt mi ştir:  

1.  Anı nda bir  al gıla manı n ol abil mesi  i çi n o anda gören göz il e al gılanan fi kir 

arası nda doğal  bir  ilişki var dır.  Benzer  yapısal  özelli kler   sayesi nde nesneni n 

başka nesneye ol an benzerli ği ile bu ilişki kurul ur. 

2.  Bi çi m ve  yapısı nda bi r  benzerli k ol madan,  daha önceden t anı ml anmı ş  ve 

üzeri nde bir karara varılmı ş nesneni n anl a mı da algılanmakt adır.  

3.  Ki şisel  deneyi m sonucunda edi nilen deneyi m sayesi nde de nesnel ere bağlı 

anl a ml ar anl aşılabilir. ( Oakl ey 1970) 

Mi marlı k i nsanl arla deva mlı  iletişi m i çi nde ol malı dır.  Bu iletişi m bi çi m ve 

se mbollere dayalı  değerler  üzeri ne kur ul makt adır.  Mi mari  bir  yapıtı n i letişi mi ni 

sağlayan anla m, t opl umun değer siste mi ni n somut laştırıl ması altında yat ar.  

A. Gr eenberg mi mari yi  basit  ve çabuk al gılanan olarak,  yapı nı n anl a m ve i şaretleri ni 

içi nde barı ndıran,  ışı k ve göl ge mekanl ar,  küt leler  ve çi zgilerle el de edilen bir 

ko mbi nasyon ol arak t anı ml ar.  Bu t anı m,  hazırlanan t asarı m il e i çeri ği  arası ndaki 

ilişki ni n kur ul ması  i çi n rehberlik edecek beş  kriteri  i çi nde barı ndırır.  Bunlar;  mi mari, 

mi mari  sent aks,  i çeri k,  diğer   bi nal arla paradi gma ol uşt uracak şekil de ort aya  çı kmak 

ve se mboli k i çeri ktir.  Semboli k i çeri k,  dil,  sent aks,  i çeri kle bağl antılı  ol arak f or ml a 

yansı yan anl a m ve i şaretlerdir.  Bu anl a ml ar  gel eneksel  ve t opl umsal  kullanılırlı kt an 

doğar.  Se mboli k i çeri k,  mi mari yi  t opl umun yaşa mı   ve t opl umun kült ür  il e 

birleştir mekt edir.  
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Göst ergebili msel  üçgeni yeni den el e alı p mi marlı k eyl e mi ne si mgesel  anl a m 

çerçevesi nde adapt e edildi ği nde aşağı daki  şekil  ortaya çı kmakt adır.(Şekil  3. 5) 

Aşağı da gör ül mekt e ol an üçgende ( Şekil  3. 6)  belirlenen ve belirleyen kavra ml arı  bir 

göst erge siste mi ni n gösterilen ve göst eren bileşenl eri  ile benzer  bir  yapıya sahi ptir. 

Göst erilen ol arak ifade edilen anl a m,  göst eren ol an si mgeni n dı şa vur ul ması  il e açı ğa 

çı kmakt adır.( Nasar 1988) 

DİL GÖSTEREN GÖSTERİLEN

                     GÖSTERGE

MİT                      GÖSTEREN GÖSTERİLEN

GÖSTERİLEN

 

Şekil 3. 5 Düz anla m ve yan anla m kavra ml arı ile ilgili göstergel er ( Bart hes, 1957) 

  DÜŞÜNCE (belirlenen) 

 

 

            Sİ MGE  (belirleyen)                        BAŞVURULAN KAVRAMLAR ( obj e)  

Şekil 3. 6 Mi marlı ğa adapte edil mi ş göst ergebili msel üçgen ( Nasar, 1988) 

Aydı nlı,  Bur nha m çalışması nı  referans  göst ererek,  çevresel  bir  göst erge  ol arak 

mi mari  ür ünü değerlendirirken,  he m i şl evi ne ait  bir  göst eren ol ma  he m de il etişi m 

kur ma gerekliliği ne i şaret  et mekt edir.  Bu sebeple,  kullanı cı  da bir  et ki yarat acak 

si mgeni n maddesel  özellikl eri ni  i çi nde ve t opl ums al  bili nçt e yerleşen i majı ol uşt uran 

anl a mı  i çi nde barı ndır mak dur umunda ve ifade edilen si mgesel  anl a mı n kaynağı na 

ilişki n bil gileri kapsa mak durumundadır.( Aydı nlı 1993)  

3. 3. 1. Mi marlı kta Si mgesel Anl a m Kull anı ml arı 

Geç mi ş  döne ml erden günü müze kadar  i nsan fi ziksel  çevresi nde mi mari  aracılı ğı yl a 

bazı  si mgel er  ol uşt ur muşt ur.  Hıristi yan mi marl ar gökyüzündeki  yıl dızları i zl eyerek 
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aynısı nı   goti k t onozl arda,  Müsl üman mi marl ar i se ca mi  kubbel eri nde yansıt maya 

çalış mı şlardır. ( Şekil 3. 7 –3. 8 ) 

Si mgel er,  mi mari  bi çi ml eri  de et kile mi ştir.  Mer kezi  pl anlı  yapılar,  kubbeli  yapılar, 

yuvarlak yapılar,  Hı ristiyan bazili kal arı nı n haç bi çi mi nde i nşa edil mesi,  bunu 

kanıtlayan ör nekl erdir.  Mı sır‟  da ki  pira mitler  ve di kilitaşları n Güneş‟i n bir  si mgesi 

ol duğu ileri sürül mekt edir. 

Şekil 3. 7. Sül eymani ye Külli yesi                  Şekil 3. 8 Seç meci biçe mde bir kilise 

( Kal paklı, 1990)                                               ( Vent uri, 1972)  

Kent sel  mekanı  i ncel ersek,  Anti k Yunan ve Ortaçağ „ da kent  mer kezi nin kenti n en 

anl a mlı  yeri  ol duğu görül ür.  Bu çağl arda kent  kavra mı  bir  anl a ma  sahipti;  kent 

mer kezi  kült ürünün de mer kezi  i di,  kent  t asarımı  f onksi yon ve kullanımı na göre 

yapılı yordu.  Sanayi  devri mi ne kadar  t opl umsal  yaşa mı n ve mi mari ni n meydanl arı, 

sokakl arı,  yapıları  ile herkesi n anl ayabil di ği  ve kavrayabil di ği  bir  şifresi  vardı.  Yeni 

mal ze meni n ve t ekni k olanakl arı n belir mesi  il e birli kte dı ş  mekanda büyük yenili kl er 

gerçekl eş mi ş  kent  mekanı  birçok i şleve sahi p büyük yapılar  ve kar maşık peyzaj 

barı ndıran bir mekan halini al mı ş ve di al og ortadan kal kmı ştır.( Taşkı ran, 1997)  

Sanayii  devri mi  sonrası nda ekono mi  en belirleyici  rol ü oyna maya başl amı ş,  ort aya 

çı kan t opl umsal  koşullar anıtsal  yapılar  yeri ne modern mekan anl ayışı nı n ve  serbest 
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pl an kavra mı nı n ön planda ol duğu i şçi  ve orta sı nıf  i çi n konutlar  yap mayı 

gerektir mi ştir.  Böyl ece nüf usun yoğunl aştı ğı  yerlerde di key şehirler  ortaya çı kmı ştır. 

Met al  veya bet onar me  kullanılan katı,  düz geo metri k yapılar  anl a m kayıpl arı na yol 

aç mı ştır.  Anl a m kayı pl arı  ol uşan yeni  kentlerde yönl endir me  i şaretleri  ile yeni  bir  dil 

ol uşt ur muşt ur.( Taşkı ran 1997) 

Mi marlı kta anti k est eti ği  anı msat an her  şeyi  ortadan kal dırıl ması  füt üriz m ile birli kt e 

moder n mi marl ar  t arafından uygul a maya başl adı  ve mi marlı k maki ne gi bi  el e 

alı narak di na mi z m estetiği ortaya çı karıl dı.( Taşkıran 1997)  

Mondri an ve Doesburg‟un ort aya koyduğu mutlak soyutla ma  il e di kdört genl er 

priz mal arı ndan ol uşan yapı  est eti ği  ortaya çı ktı.  Le Cor busi er  ve Ozanfant‟ın  19 yy. 

seç mecili ği ne t epki  ol arak ort aya koydukl arı  pürist  anl ayış i l e mi marini n eski 

değerleri terkedil di. (İlter, 1997 ) 

Ekspresyonist  mi marl ar  ise mi mari ni n sadece akıl  ile anl aşıla mayacağı nı  il eri  sürerek 

mutl ak soyut  mi mari ye t epki  göst er mi şlerdir.  Kendileri ne özgü yaşamı ,  dili  ve 

duygusal  et kisi  ol an mi mari  bir  arayı şa  gir mi şlerdir.  Bu arayışları  sırası nda si mgesel 

yapılar  i nşa et mi şlerdir.  Sydney‟  i n yel kenl eri  simgel eyen Opera Bi nası  ,  E Saari nen 

T WA Bi nası bunl ara örnektir.( Taşkı ran 1997)  

Mı sır  mi marisi nde kütlesel  yapılar,  Ort açağ kiliseleri  i konol oji   gel eneği  cami l erdeki 

hat  sanatı  beze me  ol manı n yanı nda iletişi m de gerçekl eştiri yorlardı. Mi mari de 

ikonol oji  gerçeği ni n t erki  ile farklı  bir  si mgesel cilik ortaya çı ktı.  Yol  kenarl arı nda 

ol uş maya başl ayan bu mekan karşıtı  mi mari nin en il gi nç ör nekl eri  Las  Vegas‟t a 

gör ül mekt edir.( Vent uri 1972) 

Las  Vegas‟ta t abel alarla yapılar,  mi mari  il e si mgeselli k,  bi çi m il e anl am f arklı  bir 

iletişi m t ürünü üret mi ştir.  Mekansal  ilişkileri n si mgel er  aracılı ğı yla sağlandı ğı, 

si mgeni n mekana hük mettiği  mekanı n t ek başı na yet ersiz kal dı ğı  bu iletişi m t ür ü 

mi mari ve kent mekanı nın bir öğesi hali ne gel miştir.( Vent uri 1972) (Şekil 3. 9) 

Post moderniz m döne mi nde i se moder ni z mi n katı  fonksi yonaliz m anlayışı ndan 

sı yrılan mi mari  kült ür  ve gel enekl eri n yeni den mi mari ye yansı ması  ile  i nsan ve 

topl um  arası nda yeni den bir ilişki kur muşt ur.  
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Şekil 3. 9 Las Vegas Yukarı Stri p rekl a m panol arı ve bi nal ar ( Vent uri, 1972)  

Anl a m i hti yacı  ki mi  za man t ari ht en gel en ki mi  zaman benzet mel erle ortaya koyul an 

mi mari  bi çi ml erle gi derilmeye çalışıl mı ştır.  Öt e yandan Dekonstrükti vistler,   anl a mı 

sürekli  değişen bir  ol gu ol arak el e al maya çalış mışlardır.  Sonuç ol arak moder ni z ml e 

kaybedilen anl a m i nsanı  kült üre t ari h yönelterek si mgesel  mi marlı k a macı yl a 

yeni den ol uşt urul maya çalışıl mı ştır. 

3. 4.  Böl ümün Sonucu 

Bu böl ümde ort aya koyul an gerçekl ere göre ortaya çı kan sonuçl ar  şu şekil de i fade 

edil mekt edir: 

 İletişi m,  bir  t opl ul uk i çi nde,  üzeri nde ort ak ol arak anl aşıl mı ş  i şaretler  aracılığı yl a, 

her  t ürl ü bil gi ni n akt arıl ması  ol arak i nsan varlı ğı nı n dayandı ğı  en t e mel 

ihtiyaçl ardan biri dir.  Birbirleri  ile il etişi m sayesinde ilişki  kuran i nsanl arın her 

türl ü hareket  ve davranışları  bu il etişi m i şle mi ni i çer mekt edir.  Mi marlı k belirli 

bir  anl a m ve i çeri ği  barındıran bi çi m ve  mekanın birleşi mi  ol arak i nsanlar  i çi n 

yaşadı kl arı  çevrede belirli  bir  il etişi mi  gerçekl eştir mekt edir.  Görsel  bir  anlatı ma 
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sahi p mi marlı k eyl e mi  iletişi mi  en t e mel  ort ak değerleri  ifade eden si mgel er  ve 

içerdi kl eri  anl a ml ar  sağl ar  bu anl a m ifadel eri  mi marlı kl a ilişkili  üç  ana 

bili mdalı yla göst ergebilim,  dil bili m, anl a mbili m  ile açı kl anmakt adır 

 İletişi m,  mi mari  büt ünün yani  mi mari  çevre ve  mi mari  mekanı n insanl a 

et kileşi mi dir.  Bu bakış  açısı  doğr ult usunda ,  mi mari  çevreni n ve bu çevrede ki 

insan davranışları nı n da incel enmesi gerekmekt edir.  
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4. Mİ MARİ ÇEVREDE Sİ MGESEL ANLAM VE Mİ MARLI K İ LİŞKİ LERİ  

Mi marlı k çalış ma kapsa mı  i çi nde el e alı ndı ğında,  i nsanl ar  il e il etişim kur mayı 

a maçl ayan bir  eyl e m ol arak i nsanl arı n i çinde yaşadı kl arı  çevreleri  onl arı n 

ihtiyaçl arı na göre düzenl er.  Dil,  göst ergel er,  anl a m ve si mgel er  kur ulu çevrede 

mi marlı k il e birleşti ği nde i nsanl ar  i çi n il etişi msel bir  varlı k kazanır.  Bu böl ümde  de 

mi mari  çevre t anı ml arı kur gul ar  mi mari  çevre ilişkisi  ortaya konul acaktır.  Bu 

bağl a mda,  mi marlı ğı n iletişi m kur maya çalıştı ğı  topl umun,  i çi nde yaşadığı  çevre ve 

içi nde barı ndırdı ğı  si mgel er  il e ne şekil de ve nasıl  ilişkilendi kl eri,  zi hi nsel 

davranışları  ile açı kl anmaya çalışıl mı ştır.  Dil  ve si mgel er,  i nsanl arı n zi hi nl eri nde 

ol uşt urdukl arı  şe mal ar  ve i mgel er  aracılı ğı yla fizi ksel  çevreni n kapsadığı  bil gileri 

akt arabilirler.  Böyl ece zihi nde al gıla ma,  hafızal ama  ve  şe mal ar  ol uşt ur ma yol uyl a 

iletişi m anl a ma ort aya çı kar.  Bu zi hi nsel  davranışları n sonunda ortaya çı kan 

varol uşsal mekan ve yer kavra mı da bu bağl a mda incel enmi ştir. 

4. 1. Çevre ve Mi mari Çevre 

Çağdaş  yaşa mı n en öneml i  a maçl arı ndan biri  i nsanlara fizi ksel  ve psi koloji k açı dan 

yet erli bir çevre yarat maktır. 

Schul z,  çevreyi,  el e manl arı  ile i nsanl ar  arasındaki  sıralı  ilişkiler  serisi  ol arak 

tanı ml a makt adır.  Çevrenin bir  strükt ürü vardır  ve bu rasgel e varlı kları n topl anması 

değil dir.  İnsanl ar  ve fi ziksel  el e manl ar  arası ndaki  ilişkileri  ve geçişleri  he m i çi nde 

barı ndırır he m de dışarı yansıtır. (Schul z , 1980) 

Rapoport,  mi mari yi  çevreyi  nesneler  il e nesneler  ,  nesnel er  il e i nsanl ar  ve  i nsanl ar  il e 

insanlar  arası ndaki  bir  dizi  ilişkiler  siste mi  ol arak gör mekt edir.  Bu ilişkiler belirli  bir 

sıra i çi ndedir,  bir  kur guya sahi pl erdir,  çünkü çevre,  i nsanl ar  il e nesneleri n rasgel e bir 

araya gelişi  değil dir;  kültürün de belirli  davranış  ve i nanı şları n rasgel e ol madı ğı 

gi bi.( Rapoport, 1982) 
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Rapoport,  çevreni n dört  el e man t arafı ndan or ganize edil di ği ni  vur gul ar:  Me kansal, 

za mansal,  sosyal  ve anla msal  ol arak.  Fi zi ksel  çevredeki  t üm bu ilişkiler  önceli kl e 

mekansal dır.  İnsanl ar  ve obj eler  mekan i çerisinde veya onun yarattı ğı ayrı ml arl a 

ilişkililerdir.  İnsanl ar  ve hayvanl ar  arası ndaki  gr upl aş mal ar  da mekansal dır.  Mekan, 

bi zi m çevre mi zdeki  dünyanı n uzantısı  ol arak yaşanır.  İnsanl arı n birbirleri  arası nda 

insanlar  ve nesneler  arası nda,  nesneleri n birbirleri  arası ndadır  ve fi zi ksel  çevreni n 

mer kezi dir.  Mekan or gani zasyonu  mi mari  çevreni n anaht ar  el e manıdır.  Mekan 

ihtiyaçl ar,  değerler  ve i stekl eri  yansıtan farklı  kurallara göre şekillenir.(Rapoport, 

1977) 

Mi mari  çevrede mekan or gani zasyonun yanı  sıra di ğer  öne mli  unsur  anl a m 

or gani zasyonudur.  Bi çim,  det aylar,  mal ze meni n birleşi mi ni  göst erir.  Mekan 

or gani zasyonunun i çerdiği  anl a mı  se mboli k özellikler,  for ml ar,  renkl er  aracılı ğı yl a 

iletir.  Se mboliz m böyl ece,  genelli kle mi mari  çevreni n il etişi msel  f onksi yonuna 

bağlı dır.  Bu aynı  za manda iletişi m or gani zasyonunu da i çerir  ve il etişi min,  mi mari 

çevrel ere yerl eştiril mesi, uygun i mgel eri n,  dur uml arı n ve davranışları n t anı mı nı n 

sağlanması  yol uyl a ol ur. Mi mari  çevre se mboli k bil gi  i çerir.  Bu kült ürel  bilgi ni n bir 

for mudur ve okunan, anlaşılan ve uyul an keli mesiz mesajları iletir.  

Mi mari  çevreni n di ğer öne mli  unsurları  i se sosyal  or gani zasyon ve  za man 

or gani zasyonu şekli nde ol an i ki  öne mli  unsurdur.  Hepsi  mi mari  çevrede birleşirken 

insan-çevre büt ünl eş mesi  de ol uşur.  Tü m mekan,  za man,  il etişi m ve anl a m 

or gani zasyonl arı nı  şekillendiren kurallar  düzenlilik göst erirler  çünkü onl ar  siste mati k 

ol arak kült ürle birleş mi şlerdir. 

Mi mari  çevre,  sahi p ol duğu görsel  et ki nli ği n yanında i nsanl ar  i çi n si mgesel  anl a m da 

barı ndırdı ğı na deği nil mi şti.  İnsanl arı n bul undukl arı  çevre il e il gili  duygul arı na 

kat kı da bul unması  açısı ndan bu anl a ml arı n anl aşılması  öne mli dir,  çünkü i nsanl arı n o 

çevreye ait  ol ma hi sleri nin kazanması nı  sağl ar.( Rapoport,  1977)  Bu bili nen se mbol 

siste ml eri  sayesi nde birey il e t opl um arası ndaki  ilişki yi  güçl endirici  bi r  kült ürel 

büt ünl ük ol uşt urul makt adır.  Bu kült ürel  büt ünl üğün i çerdi ği  anl a ml ar  ve değerleri ni 

yansıtan se mbol  siste ml eri,  çevreni n mekana ai t  birtakı m gör ünü ml eri nde i zl eri ni 

taşır.( Nasar, 1988) 

 



 36 

“Fi zi ksel  çevre bir  il etişim dili dir.  İnsan çevresi ni anl ayabil mek i çi n di ğer  insanl arı n 

yaşa mı nı,  kentleri  mi mari yi  i zler  ve gör ünt ül eri  okur. ”( Bart hes  1993)  Böyl ece 

mi mari çevre, kült üre ait değerleri n şekillendirdi ği bir orta m ol arak görül ebilir.  

4. 1. 1. Çevre İ majı  

İ maj,  duyu or ganl arı nı n dı ştan al gıladı ğı  nesnenin bili nci ne yansı yan benzeri  ol arak 

tanı ml anabilir.( Türk Dil Kuru mu Sözl üğü , 1983) 

Çevre i nsan et kileşi mi ne bağlı   ol arak,  çevrenin sahi p ol duğu görsel  niteli kl eri n 

değerlendiril mesi nde ve et kileri ni n ort aya konması  i çi n,  ki şileri n t aşıdı ğı  çevre 

i majı nı n sapt anması  gerekli dir.  Bu çevreni n kul lanı cıları yl a ol uşt urduğu i l etişi mi n 

et ki n bir şekil de yürüt ülmesi ni n kontrol ü açısı ndan ol anakl ar sağla makt adır. 

Çevre i majı,  i nsanı n çevresi yl e t ari hsel,  ekono mi k,  politi k,  sosyal  ve kült ürel 

ilişkileri  sonucu,  a maçlı ol arak seçti ği  ve kalıcı   et ki  yarat an bi çi msel  ve duyuşsal 

al anda bir  büt ün ol uşt urduğu zi hi nsel  şe ma  ol arak t anı ml anmakt adır.  İnsanl arı n 

yaşadı kl arı  çevre il e il gili  bil giler,  daha önce kazanıl mı ş  bi l gilerle ilişkili  ol arak 

basitleştiril mi ş biçi ml erde bellekt e yer alır.( Aydı nlı, 1993) 

Lynch‟  i n çalış ması  ( Lynch,  1960),  çevre i majı  kavra mı nı n geliş mi ş  bir  şekil de 

ortaya konduğu il k çalış ma  ol arak birçok yaklaşı ma  öncül ük et mi ştir. Boul di ng, 

Tol man,  Pi aget  „  ni n şema  ,  i maj,  bilişsel  harita kavra ml arı  bu çalış ma i le mi marlı k 

al anı nda yeni  bir  boyut  kazanmı ş,  fi zi ksel  çevreni n i majı  il k kez ayrı ntılı bir  şekil de 

for mül e edil mi ştir.  Lynch  bu çalış ması nda  Bost on,  Los  Angel es  ve Jersey Cit y 

üzeri nde yaptı ğı  araştır mal arla “ kent  ve çevre i majı nı” bileşenlere ayır mı ştır.  Benzer 

bir  çalış ma daha sonra  De  Jonge ( 1962)  t arafı ndan Rotterda m ,  Amst erda m ve  The 

Hague kentleri üzeri nde yapıl mı ştır. 

Lynch‟  e göre i nsan,  çevre bileşenleri  ve bu bileşenl eri n ilişkileri ni  kendi  bekl entileri 

ve a maçl arı  doğr ult usunda seçer,  zi hni nde or ganize eder,  anl a ml andırır  ve böyl ece o 

çevreye ait  bir  i maj  edi nir.  Bu süreç karşılı klı  et kileş me ve i nsanı n uyu m yet eneği ne 

bağlı  ol arak gelişir.  Kentin beş  bileşeni  ve nirengi  nokt aları  bir  büt ünün alt  öğel eri 

konu mundadır  ve bu alt öğel ere ait  zi hi nsel  i mgel eri n kü mel eş mesi  kent  i majı nı 

ol uşt urur.  Kent  i majlarını  birbirinden ayıran özelli kler,  kü mel eş meye konu ol an 

öğel eri n bir  araya gelişleri nden kaynakl anır.  Bir başka deyişle,  i majı  ol uşt uran beş 
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öğeni n t opol oji k ilişkileri  çevre i majı nı n üç  unsur unu et kiler.  ( Lynch,  1960)  Bu üç 

unsuru şu şekil de sırala mak mü mkündür:  

1.  Okunabilirlik:  Çevresel  büt ünü  ol uşt uran öğel er  ne kadar  okunabilir  ol ursa çevre 

o derece kol ay kavranır. 

2.  İ majı n yapıl anması:  İnsan çevre arası ndaki  i ki  yönl ü et kileşi m sonunda çevresel 

verileri n yanı nda kişi nin sahi p ol duğu deneyiml er  de i majı n yapıl anması nda 

et kendir. 

3.  Yapı  ve ki mli k:  Çevre imajı  ki mli k,  yapı  ve anla m ol arak üç bileşenden ol uşur. 

Ki mli k,  i majı  di ğerleri nden ayıran,  özel  kılan bileşendir.  Yapı,  bi çi msel  ve 

mekansal  ilişkiler  bütünüdür.  Anl a m i se imajı n yükl endi ği  kavra msal 

çağrışı ml ardır. ( Lynch, 1960)  

İnsanı n çevre i çi nde davranışları,  geliştirdi ği  çevre i majı na dayanır.  Çünkü i nsan 

çevre i majı  ile çevreden edi ndi ği  ,  bil gileri  yor uml ayarak,  eyl e ml eri ni  düzenl er. 

Çevre il e ki şisel  deneyi mi mi zi n özel  yönl eri ni  t anıma mı zı,  seç me mi zi,  kaydet me mi zi 

ve sakl ayarak,  Bu şe mat izasyonl ar  dol aysı z al gı  ile ol uşt urduğu muz  sürekli  gerçeği 

kurarlar.  Gözl e mci  ve çevre arası ndaki  i ki  yönl ü et kileşi mde bir  aracı  model  ol arak 

i maj,  aynı  za manda stil ve  bireysel  zevkl eri  açıklığa kavuşt ur maya yardı m eder. 

Se mboli k anl atı m,  il etişi m,  yor uml a ma ve  anla ml andır ma i çi n t e mel  başvur ma 

siste mi dir.( Ferhan Yürekli, 1977)  

İnsanı n t aşı dı ğı  çevre imajı  çevre il e et kileşimi  sonucu ol uş makt adır.  Çevreni n 

kendi ne özgün özelli kleri  ve ilişkileri  vardır  a ma i nsan,  ki şisel  a maçl arı nın ı şı ğı nda 

ve büyük adapt asyon yet eneği  il e gör dükleri ni  seçer,  organi ze eder  ve 

anl a ml andırarak taşı yacağı çevre i majı nı geliştirir.( Lynch, 1960) 

4. 2. İ maj ve Bilişsel Süreçler 

Fi zi ki  çevreye ait  he men büt ün değişi m süreçleri nde i nsan katılı mı  olduğundan 

dol ayı  ve değişi ml erden et kilenen dol aylı  ya da dol aysı z ol arak  i nsanl ar ol duğuna 

göre mi mari  çevrede i nsan fakt ör  ol dukça öneml i  bir  nokt adır.  Mi mar ları n  uzun 

yıllar  sezgisel  ol arak düşünüp yor uml adı ğı  bu konu sonral arı  psikol og ve 

antropol ogl ar tarafı ndan da il gi gör müşt ür.  
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İnsanl ar  çevre il e pasif  bir  ilişki  i çi nde değillerdir.  Bekl entileri ni n,  t ut uml arı nı n ve 

kullandı ğı se mbolleri n çevreyi al gıla ması nda rol oynadı ğı nı belirt mi şlerdir.  

Al gısal  süreçl erle de ilişki  i çi nde ol an öğrenme,  hatırla ma,  kavra ma,  anl aml andır ma 

gi bi  bir  di zi  eyl e m mi mari  çevrede i nsanı n zihi nsel  davranışları dır.  Duyu ml arl a 

başl ayan ve i majla sona eren bir dizi süreçl er dizisidir.  

Lang,  bilişsel  süreçl erin,  i nsanı n çevre içi ndeki  davranışları na et kileri ni 

vur gul ayarak,  çevreye verilen t epkileri n,  çevresel   el e manl arı n sı nıflandırıl ması nı n, 

bu el e manl ar  arası nda anl a mlı  ilişkiler  kur ularak bunl arı n birer  imaj  hali ne 

gel mesi ni n  bu süreçl er  sonucu ol duğunu belirtmekt edir.  ( Lang, 1987).  Duyu ml arı n 

sonucu ol an i mgel erle başlayan bu süreçl er   genel bir  başlı k altı nda “bilişim”  ol arak 

tanı ml anmakt adır.  Bilişim bünyesi nde,  öğrenme,  hatırla ma,  kavra ma,  anl aml andır ma 

gi bi  eyl e ml eri  t opl ar.  Hol ahan,  çevresel  bilişi min;  çevreden gel en enf ormasyonl arı 

depol a ma,  or gani ze etme,  t ekrar  yapılandır ma ve çevresel  i majları hatırla mayı 

içerdi ği ni belirt mekt edir.( Hol ahan, 1982) 

Rapoport,  i nsan çevre ilişkileri  üzeri ne geliştirilen modelleri  sı nıflandırırken 

“kavra ma ve  i majı  t e mel  al an modeller” başlı ğını  kullanmakt a ve bu modelleri n; 

insanı n çevre i çi ndeki  rol ünü nasıl  belirledi ği,  bilinçleri nde çevre il e il gili  zi hi nsel 

şe mal arı n yani  çevre imajl arı nı n nasıl  ol uşt uğu konul arı nı  el e al dı ğını  ve bu 

kapsa mda al gıla ma,  öğrenme,  i maj  ol uşt ur ma süreçl eri ni n modellerin t e meli ni 

ol uşt urduğunu belirt mekt edir.(Şekil  4. 1)  Rapoport,  bilişi mi n geneli ni  bir 

sı nıflandır ma  bi çi mi  ol arak t anı ml a makt a,  çevresel  bilişi mi  i se al gı la ma,  bil me  ve 

değerlendir me aşa mal arı ol arak değerlendir mekt edir. .( Rapoport, 1973) (Şekil 4. 2 ) 

Nohl‟  a göre çevresel  bilişi mi n üç düzeyi  vardır:  Al gısal,  belirtisel,  se mbolik düzey. 

Al gısal  biliş,  çevreni n duyu msal  ol arak bilin mesi dir.  Belirtisel  biliş,  yal nı zca 

al gılanan nesneni n bili nmesi dir.  Se mboli k biliş i se,  çevreni n soyut  ve kavra msal 

yönl eri ni n bili nci ne var maktır.( Nohl, 1988) 

Bilişsel  süreçl erde i ki  kavra m ön pl ana çı kmaktadır:  Öğrenme ve  bellek.  İ nsanı n 

yaşadı ğı  andaki  veya geç mi ş  yaşa mı ndaki  deneyi ml eri ni  hafızası nda depol a ması 

“belleği n” bunl arı n kendi  aral arı nda ve yeni  dur uml arla karşılaşıl ması  i se 

“öğrenmeni n” konu alanındadır. 
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Şekil  4. 1 Çevreni n imajl ara göre değerlendiril mesi  ( Rapoport,  1977’  den 

uyarl anmı ştır.) 

    

 

 

ALGILAMA BİLME DEĞERLENDİRME

 

Şekil  4. 2 Rapoport‟a göre;  çevresel  al gıla ma,  bil me ve  değerlendirme  süreci 

( Rapoport, 1977)  
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4. 2. 1. Öğrenme  

Çevreden gel en duyu ml arı n anl a ml andırılabil meleri,  al gılanabil mel eri   öğrenme  il e 

mü mkün ol makt adır.  

Öğr enme,  çağrışı msal  öğrenme ve bilişsel  öğrenme ol arak sı nıflandırılabilir. 

Çağrışı msal  öğrenme,  iki  ol ay arası nda bağ kur mak,  bilişsel  öğrenme  ise refl eks 

şekli nde ol mayı p belli  bilişsel  süreçl ere bağl ayan öğrenmedir.  ( At ki nson,  1995) 

Bilişsel  öğrenme  bil gini n nasıl  al gılandı ğı,  or gani ze edil di ği  ve t ekrarlandı ğı 

üzeri nde durur.  

Mor gan,  bilişsel  öğrenmeni n özelli ği ni,  çağrışı msal  öğrenmeni n t e meli ni ol uşt uran 

pekiştireçleri n bu öğrenme  t üründen farklı  ol arak,  açı k bi çi mde kullanıl maksı zı n yeni 

bil gileri n depol anması ve  eski  bil gileri n yeni  anl a ml ar  kazanması  ol arak 

tanı ml anmakt adır.  ( Morgan,  1995).  Bu özelli ğe göre bilişsel  öğrenmede,  gi zli 

öğrenme ol arak t anı ml anan davranışla açı ğa çı kmayan her  t ür  öğrenme  r ol 

oyna makt adır.  Tol man‟ ı n t anı ml adı ğı  gi zli  öğrenme  yol u il e öğrenilenl er,  yeni 

karşılaşılan bir  dur umda bili nçaltı ndan çı kmakt a ve  dur umun kavranmasına i mkan 

sağla makt adır.( At ki nson 1995;  Cücel oğl u,  1994)  Yer  öğrenme  ol arak da  i fade 

edilen bilişsel  harita kavra mı  gi zli  öğrenmeni n çevresel  al gı  ve i maj  açı sı ndan 

öne mi ni ve oynadı ğı rol ü açı kça ortaya koy makt adır.  

Aksoy,  öğrenme il e al gı  arası ndaki  ilişki yi  açıkl arken,  al gılanan her  yeni  şeyi n, 

öne mi  göz önünde t ut ularak önceden öğrenilenlerle et kileşi me girdi ği ni ve  onl arı n 

konu munu değiştirdi ği ni belirtir.  Geri  besl e melerle ol uşan bu değişi klikler  aynı 

za manda yeni  bir  öğrenme  eyl e mi dir;  öne mleri  ve anl a m yükl erini n gücü 

doğr ult usunda eski  öğeleri n konu munu zayıflatırlar.( Aksoy,  1977)  Dol ayısı yl a, 

öğrenme, nesnel eri al gılama ile başl ayan bir eyl emdi r.  

İnsan ile mi mari  çevreni n fi zi ksel  dünyası  arası ndaki  ilişki  al gıla ma  ile başl ar. 

Al gıla ma,  akıl  ve duyularla kavra ma eyl e mi dir. Gözl eri mi z ve beyni mi zi n i şl eyiş 

şekli  evrensel  bir  süreç ol up,  al gı mı z t opl um ve  kült ürel  ki mli kt en edi ndi ği mi z 

geç mi ş deneyi ml ere dayanır. ( Lang, 1987) 
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Ki mli k,  al gıla manı n ol uşumunda çok çeşitli  roller  sergiler.  Anl a mlı  bilgi yi  kabul 

eden fakat   gereksi z bi lgi yi  dışarı da bırakan bir  filtre gi bi dir  veya hafıza mı zda 

saklanan bil gilere ulaşarak işaret ve si mgel eri n gücünü arttırır.  

Kavra ma i şle mi  de al gı  ve öğrenmeni n öne mli  bilişsel  öğesi  ol arak kabul  edilir.  Yeni 

al gıları n,  daha önceden öğrenili p bellekt e saklanmakt a ol an öğel erle i lişkileri ni n 

kur ul ması na “kavra ma” denir.  Al gısal  süreç açı sı ndan öne mi,  duyu ml arı n 

anl a ml andırılarak al gı nın ol uş ması nı  sağl a masıdır.  Kavra ma i şle mi  beraberi nde 

değerlendir me ve zi hi nde yar gı  ol uş ması  sonucunu doğur ur.  Burada değerlendir meye 

konu ol an veriler  deneyi ml erle öğrenilen ve bellekt e yer  et mi ş  ol an öğel erdir  ki 

bunl ar  i maj  ol arak t anı ml anan bilişsel  yapılardır.  Rapoport‟un i nsanın çevresi 

hakkı nda bir  yargı ya nasıl  vardı ğı  konusuna getirdi ği  açı kl a ma  öğrenme,  kavra ma, 

değerlendir me eyl e ml erini n i maj  ol gusu ile ilişkisi ni  ortaya koy makt adır. 

( Rapoport, 1977) 

Mor gan‟  a göre öğrenmeyi  et kileyen dört  ana  fakt ör  vardır:  Yaş,  zeka,  genel 

uyarıl mı şlık hali ve daha önceki öğrenmel erden aktar mal ardır. ( Morgan, 1995)  

Öğr enme  ol gusunun mekansal  i maj  açısı ndan öne mli  bir  yönü;  i nsanı n çevresi ne 

uyu m sağl ayabil mesi,  öğrenme  konusundaki  kapasite ve yet enekl erine bağlı 

ol ması dır.( Lang, 1987) 

4. 2. 2. Bellek 

Bellek,  al gıla ma  ve öğren me  il e f onksi yonel  bir  i lişki  i çi ndedir.  Belleği n i şleyişi ni n 

kodl a ma,  sakl a ma ve  geri  çağır ma ol arak t anı ml anan üç aşa ma  i çerdi ği;  kı sa süreli 

bellek ve uzun süreli  bellek ol arak adl andırıl an iki  farklı  t ürü ol duğu yaygı n ol arak 

bili nmekt edir.( Morgan,  1995;  At ki nson,  1995)  Kodl a ma,  bil gi nin belleğe 

kon ması nı,  sakl a ma,  bellekt e muhafazası nı,  geri  çağır ma i se,  gerekti ği nde bellekt en 

bil gileri n geri getiril mesini ifade eder. (Şekil 4. 3) 

Zi hi nde al gıla ma,  öğrenme  il e başl ayan süreç bellekt e  hafı zala ma  eyl e mi  il e deva m 

eder.  Bu eyl e m  il e çevresel  si mgel er  uygun şekilde şifrelenerek zi hi nde sakl anır.  Bu 

eyl e mde de kült ürel et ki söz konusudur.  
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tekrar etme

kısa süreli uzun süreli

bellek bellek

gelen bilgi aktarma

yer değiştirir

 

Şekil 4. 3 Kısa ve uzun süreli belleği n ilişkisi ( At kinson, 1995 ‘ ten uyarl an mı ştır.) 

İnsanl arı n doğası ndaki  se mbolize et me  yet eneği  topl um i çi nde t anı ma,  fark et me  ve 

hafızala ma  kapasitesi ni  genişlet mek  açısı ndan öne mli bir et kendir.( Kuban, 1992) 

Bellek yapılan se mbolizasyona göre kı sa ve uzun süreli  bellek ol arak i ki  böl ümde 

incel enebilir.  Ki şi ni n geç mi ş  deneyi ml eri  il e edindi ği  i majlar  uzun süreli  bellekt e 

saklanır,   yeni  karşılaşılan dur uml arda;  ilişkilendir me,  eşl eştir me gi bi i şl e ml erl e 

çevre al gıla mayı  sağl ar.  Kı sa süreli  bellekt e i se,  sı nırlı  kapasiteden dol ayı  se mboli k 

birtakı m veriler kodl anabilir. Kişi ni n di kkat etti ği bil gilerdir.  

4. 3. Şe mal ar ve Bilişsel Harital ar 

Şe mal ar  ve bilişsel  haritalar,  si mgesel  siste mini n ya da mekanı n açı kl anması 

açısı ndan öne mli  bilişsel  yapılardır.  Bu kavraml ar  za man za man aynı  anl a mda 

kullanılsalar  da faklı  yönleri  il e el e alı nmaya çalışılacaktır.  Buna göre,  şemal ar,  t üm 

yaşa msal  deneyi m i çi n geçerli  ol an bilişsel  yapı  ol ma özelli ği  il e bilişsel  haritalar  i se, 

fizi ksel çevreni n zi hi nde kur gul anan bilişsel yapısı ol mal arı yönünden ele alınacaktır. 
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4. 3. 1. Şe mal ar 

Şe ma  t eri mi,  bellekt e saklanan gerçek yaşa mdaki  ol ayl arı n,  nesnelerin,  soyut 

temsilleri  ol an bilişsel  yapılardır.  Duyul ar  yol u i le el de edilen verileri n eşleştir me, 

karşılaştır ması nda kullanılan kalı plardır.( At ki nson, 1995) 

Şe ma,  kavra mı  gerçek dünyada varol an nesne ve ol ayları n zi hi ndeki  soyut  t e msili 

ol arak genel  psi kol oji  konul arı  i çi nde i ncel enir. Bu kavra mı  ort aya at an psi kol og 

Barl ett  bellek ve hatırlamayı  çözü ml erken kullandı ğı  ve geliştirdi ği  şemaya  göre 

ki şi ni n geç mi ş  al gıları  bilinçaltı nda sakl anır.  Karşılaşılan benzer  yeni  bir dur umda 

hatırlanarak kişi ni n hareket  ve t epkisi ni  yönl endirir.( Canter,  1977)  Şe malar  fizi ksel 

çevre bağl a mı nda da ele alı nabilir.  Fi zi ksel  çevre bileşenleri nden ol uşan nesnel er 

zi hi nde birer  şe ma  ol arak kavra msallaşır  ve şe manı n öt esi ne geçerek çevre i majı nı n 

temeli ni  ol uşt urur.( Lee,  1974)  Bu yakl aşı m,  ki şileri n çevrel eri ni  değerlendirirken 

fizi ksel  ve t opl umsal  ilişkilere ait  genel  kalı plara dayanan t opl umsal- mekansal  şe ma 

kavra mı nı n t e meli ni  ol uşt urur.  Bu şe mal arda etkili  ol an eğiti m düzeyi, t opl umsal 

konu m, yoruml a madaki beceri düzeyi et kili dir. (Şekil 4. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 4  İnsan davranışını n te mel süreçl eri içi nde şe mal arı n yeri ( Lang, 1987) 
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Şe mal ar,  al gıla ma,  hafızal a ma  ve sonunda zi hinde ol uşan davranışı  açı kl a mak 

a macı yl a kullanıl makt adır.  Ulrich Nei sser‟  e (1977)  göre,  şe ma  al gı cıya aittir, 

deneyi ml e şekillenir,  al gılananı  t anı ml ayı cı dır.  Şe ma bil gi yi  kabul  eder,  bu bil gi  il e 

değişir,  hareketi  bu bil gi il e yönl endirir.  İnsanl arın çevrel eri ne ilişki n sahip ol duğu 

i mgel er  bu ti p şe mal ardır.  Bu i mgel er  t opl ayıcı  hafızayı  ol uşt uran haritaları n sahi p 

ol duğu i koni k anl a mda i mgel er  veya semboli k anl a ma sahi p i mgel er 

ol abilirler.( Lang,  1987)   Al gıla ma  ve hafızala ma  açısı ndan yönl endir me, 

gözl e mci ni n zi hi nsel  şeması na göre bir  çevrede kendi  dur umunu belirlemesi dir  ki  bu 

da gözl e mci ni n kur ul u çevreni n i skel eti ni  algıla ması na ve onu hafızal a ması na 

bağlı dır.( E. Lazano, 1990) 

Günl ük hayatı mı zda t oplu m i çi nde si mgesel  açı dan al gıla ma  ve hafı zala madan daha 

kuvvetli  bir  siste m yokt ur.  Bi çi m,  i şaret  ve si mge arası ndaki  ilişki  çağdaş  algıla mayı 

yansıtır;   al gılayanl arı  ola madan da var  ol a mazl ar.( Kuban,  1992)  Mi mari  çevre i nsan 

ilişkisi ni sağlayan fakt örlerdir, tabi bu konuya farklı et kiler de vardır. 

4. 3. 2. Bilişsel Harital ar 

 Bilişsel  haritalar,  i nsanları n fi zi ki  çevrel eri ni  nasıl  al gıladı kl arı na ilişki n hı zlı  bil gi 

biri ki mi sağl a makt a, özellikle kent ölçeği nde kullanıl makt adır.  

Bilişsel  haritalar  il k kez Tol man t arafı ndan ort aya atıl mı ştır.  Tol man‟  ı n deneyl erle 

geliştirdi ği  yer  öğrenme  kavra mı,  çevreni n gi zli  öğrenme  yol u il e zi hi nde şe mati ze 

edil mesi ni  ifade et mekte ve bu da “bilişsel  harita” ol arak ifade edilir.( At ki nson,  

1995, Lang, 1987)  

Ki şileri n sahi p ol dukl arı  zi hi nsel  haritalar  genelli kle çi zdi kl eri  t aslak haritalar 

aracılı ğı yl a i ncel enmektedir.  Coğrafi  haritaları n si ste mati k  ve gerçekçi  kişili ği ne 

karşı n,  t aslak  haritalar i nsanl arı n çevre il e ilgili  hatırladı kl arı nı n veya zi hi nsel 

haritaları nı n i ki  boyut  üzeri ne dökü müdür.  Nit eki m i nsanl arı n bil di kl eri çevrel ere 

ilişki n t asl ak haritaları   il e gerçeğe uygun ol arak çi zil mi ş  haritalar  veya havadan 

çekil mi ş  f ot oğraflar  karşılaştırıldı ğı nda,  çevrenin i nsan zi hni nde t e msil edilişi ni n 

gerçekt en de çok farklı olduğu açı kça görül mekt edir.( Downs ve Stea, 1973) 
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Do wns  ve St ea,  büt ün çevresel  davranışları n t e melini  bilişsel  haritaları n belirledi ği ni 

ifade et mi şlerdir.  Bu görüşe göre bilişsel  haritalar,  i nsanı n çevreye uyu m sağl a ması nı 

ve günl ük hayattaki  rolünü belirle mesi  açısı ndan öne mli dir.  Çevreyi ol uşt uran 

fizi ksel  bileşenleri n nasıl  değerlendirileceği  ve buna bağlı  ol arak bul unulan konu m 

veya yeri n neresi  ol duğu sorul arı na et kili  ve hızlı  cevap verebil mek bilişsel  harita 

mekani z ması ile ol ur.( Downs ve Stea, 1973) 

Bilişsel  haritalar,  günl ük yaşa mdaki  mekansal  çevrede yer  al an ol ayl arı n özelli k ve 

ilişkileri ni n zi hi nde kodlanması,  sakl anması,  çağrıl ması  ve çözül mesi ni i çeren bir 

di zi süreçtir. 

Lang,  bilişsel  haritaların,  se mtl eri n ve bi nal arın yapısal  kur gul arı nı n ta m ol arak 

tekrarı  ol mayı p modeli  oldukl arı nı,  grafi k ifadel erini n de kı s mi  şe matize edil mi ş  ve 

defor me  ol muş  ifadel er  ol duğunu belirt mi ştir.( Lang,  1987)  Bilişsel  harital arı n 

öl çeğe göre de farklılık göst er mekt edir.  Kentlerin bilişsel  haritaları  küçük öl çekli 

yerleşi ml ere göre farklılık göst erir.  Kentleri n bi lişsel  haritaları  kişisel  deneyi ml er 

yanısıra sözl ü ve yazılı iletişi m de öne m t aşı makt adır. (Sanoff, 1991)  

Çevre il e daha aktif  bir  i lişki  i çi nde ol an kişileri n o çevre il e il gili  bil gileri  de daha 

zengi n,  daha soyut  ve daha hi yerarşi k bir  ör gütleniş  i çi nde ol makt adır.  Örneği n;  bir 

yere yür üyerek veya bisikletle git meni n,  bilişsel i mgel eri n geliş mesi  üzeri nde,  bir 

taşıtta yol cu ol arak git mekt en daha et kili  ol acağı nı bekl eyebi liriz.  Nit eki m Appl eyar d 

(1970)  ot obüsl e seyahat  eden denekl eri n %80‟  i nin kenti n yol  düzeni ni n haritası nı 

çi ze medi kl eri ni  buna karşı n ot omobil  sürücül eri ni n rahatlı kla çi zebil di kl eri ni 

göst er mi ştir.  Bunun yanı  sıra zi hi nsel  haritala ma  eyl e mi nde yaş  unsuru da öne mli dir. 

( Pi aget  1955)  Yaşa bağlı  ol arak değişen bilişsel  gelişi m düzeyi,  uza msal  ilişkiler 

yet eneği ve benzeri değişkenl er et ki n rol oynar.  

Çevresel  biliş ile il gili  çalış mal arda ci nsi yet  farkl arı na bakıl dı ğı nda i se kadı nl arı n 

yakı n çevrel eri ndeki  ayrıntılı  i mgel er  sahi p ol duğu gör ül ürken,  er kekl erin i se t üm 

kent hakkı nda büt ün bir imgeye sahi p ol dukl arı gözl enmi ştir. 

Sonuç bilişsel  haritaların yaygı n kullanı mı  fi zi ksel  çevrede konu m bil gisi  üzeri ne 

odakl anmakt adır.  Bu özelli ği  ile de mekanı,  çevreyi  al gıla ma kavra mı nın t e meli ni 

ol uşt urur.  Bunu yanı  sıra zi hi nsel  haritalar  mi marlı k ( bi na)   öl çeği nde de  el e 

alı nmı ştır.  Bu sayede insanl arı n i çi nde yaşadıkl arı,  barı ndı kl arı  bu büt ünü nasıl 
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al gıladı kl arı,  zi hi nl eri nde t e msil  etti kleri  nel ere öne m veri p nel ere ver medikl eri  daha 

iyi anl aşılır. 

4. 3. 3. Di ğer Yönte ml er 

İnsanl arı n çevrel eri  ile olan ilişkileri n i ncel enmesi nde geliştirilen ve çok kull anılan 

modellerden biri de anketlerdir.  Sor u listeleri  il e  ol uşt urul an yönt e m de soru cevapl a 

insanları n al gı ve değerlendir mel eri ni ölç mekt edir.  

Bilişsel  haritalar  yanı  sıra kullanılan di ğer  bir yönt e m i se,   davranışsal  ekol oji 

yakl aşı mı dır.  Bu yakl aşımda  i se davranış  il e fiziki  çevreni n t a m bir  uyuşma  hali nde 

ol duğu düşünül ür.  Amaç doğal  davranış  biri ml erini n beti msel  yolla belirlenmesi dir. 

(İ ma moğl u, 1980)  

Sosyal  bili mcileri n çok kullandı ğı  di ğer  bir  yönt e m i se siste mati k gözl e mdir. 

Önceden belirlenmi ş  gözl e m kat egorileri  kullanılarak yal nı z davranışlar  ve sosyal 

faali yetler  ol arak i ki  ana gr upt a t opl anan davranış  şekilleri  i ncel enir.(İma moğl u, 

1980) 

Di ğer  bir  araştır ma yaklaşı mı  da ,  araştır macı nı n koşulları  a macı na uygun bi çi mde 

ayarlayarak seçti ği  bağımsı z değişkeni n il gilendiği  bağı mlı  değişkenl er  üzeri ndeki 

et kisi ni incel endi ği deneysel çalış mal ardır.(İ ma moğl u, 1980) 

4. 4. Bilişsel Süreçl er  ve Mi marlı k 

Mi marlı ğı n bi çi m il e birli kte en öne mli  el e manı  ol an mekanı n duyu msal  

özelli kleri ni n açı kl andı ğı  varol uşsal  mekan ve bu mekanı n somut  bir mi marlı k 

eyl e mi ol arak kendi ni gösterdi ği yer kavra mı i ncelenmi ştir. 

Jeodi cke,  mekanı  boşl uk ol arak t anı ml a mı ştır.  Ancak aslı nda mekanı n bi r  gözl e mci 

tarafı ndan al gılandı ğı na i şaret  et mi ş  ve bu doğr ultuda mi mari  mekanı  bir  algıl a manı n 

sonucu ol arak sı nıflandırıl mı ş  boşl uk ol arak t anıml a mı ştır.  (Jeodi cke,  1985)  Mekan 

içi n i ki  farklı  kullanı m vardır:  üç boyutl u geo metri  ol arak ve al gısal  alan ol arak. 

So mut  i nsan eyl e ml eri   “yukarı”,  “aşağı ” gi bi  niceli ksel  farklılıkları  ol an mekanda 

gerçekl eşir.  Gi edi on,  iç ve dı şı n farklılıklarını  mi marlı k t ari hi ni n te meli nde 

kullanı yor.  Lynch,  somut  mekanı n daha derinli kleri ne i nerek i nşanı n t e mel 
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yönl endir mel eri  i çi n gerekli  kavra ml arı na ( nokta,  yol,  kenar  ve mesafe)  i şaret 

et mi ştir. ( Lynch, 1960)  

4. 4. 1. Varol uşsal Mekan 

İnsan za man i çi nde i skeleti  ol an bir  dünyanı n imgesi ni  zi hni nde i nşa eder  ki  bu 

varol uşsal  mekandır  ve büt ünl eyici  rol  oynar.  Bu sebept en dol ayı   yer  kavra mı nı n 

geliştiril mesi  ve mekanları  yerler  siste mi  ol arak görebil mek çevreye adapt asyon 

açısı ndan öne mli dir.  Pi aget,  evreni n,  za man ve mekana yerleştiril mi ş  ve nesneden 

bağı msı z ol an,  birbirlerine gündeli k ilişkiler  ile bağlı,  bir  süreklilik i çinde ol an 

obj eleri n ol uşt urduğu bütün üzeri ne kur ul muşt ur. Böyl e bir  evren,  ki şisel eyl e ml ere 

bağl anmak yeri ne ki şilik üzeri nde baskı  kurarak onu büt ünün bir  parçası  ol an 

or gani z ma hali ne getirir.(Schul z, 1980)  

Var ol uşsal  mekan,  kendi  düzen ve sıradanlı ğı na sahi p,  anlı k dur uml ardan bağı msı z 

ol arak varol an bir  i mgedir.  Bireyi n varol uşsal  mekanı nı  ol uşt uran yerler  yoll ar  ve 

al anl ar, onun  çevre ile karşılı klı et kileşi m içi nde bul unması ile ol uş muşt ur. 

Yaşa mı n kendisi  varol uşsal  mekanı n i skel etinde yapılandırıl mı ştır.  Yaşam,  çevreni n 

haki mi yeti ni  üzeri ne al arak kendi ni  mekan ol arak açı kl ar.  Fi zi ksel  yönl enme ve  daha 

deri n bir  ayırt  et me,  t anı ma  eş  za manlı  ol arak bir  araya gel di kl eri nde var ol uşsal 

mekan açı ğa çı kar.  Bir  hareket  meydana gel di ği nde,  hareketi n ol uşt uğu yer  ol uşum 

seçeneği ni  ifade et mesi açı sı ndan anl a mlı  hal e gelir.  Ol uşan,  sadece mekansal 

iskel ette yer  al makl a kal maz,  aynı  za manda anl a m ve değer  siste ml eri  il e de 

birleşerek bir karakt er ve se mboli k öne m kazanır.(Schul z, 1980) 

Sonuç ol arak i nsan hayatı nı n,  çevresel  iskel eti  yansıtan i mge yani  varol uşsal 

mekanı n kur ul ması na bağlı  ol duğunu söyl eyebiliriz.  Bu i mge,  çevreni n bir  t akı m 

somut  özelli kleri ne bağlıdır.  Bu özelli kler  i se i nsanı n kendisi ni  yönlendirdi ği, 

hi yerarşi içi nde bul unan “yer” leri n varlı kları nı n içi nde gi zlidir.  

4. 4. 2. Yer Kavra mı  

Yer  – i nsan ilişkisi ni  açıkl ayan Hei ddegger  mesken t eri mi ni  kullanmı ştır. “ Mesken 

kor unan bir  yerde huzur  i çi nde ol mak de mektir”.  İnsan,  dünyayı  yapı lar  ol arak 

somutl aştırabil di ği nde mesken edi nir. (Schılz, 1985)  



 48 

Schul z,  varol uşsal  mekan ve  yer  kavra ml arı nı n üzerinde dur muş  bir  mi mar  ol arak yer 

kavra mı nı  şöyl e açı kl amı ştır:  Çevre i çi n somut  bir  t eri m “yer” dir. Ol ayl ar  ve 

davranışlar  i çi n yer  al mak t eri mi  kullanılır.  Asl ında herhangi  bir  ol ayın bir  yere 

gönder me  yap madan  gerçekleş mesi  i mkansı zdır. Yer,  varlı ğı n büt ünl eyi ci  öğesi dir. 

“ Yer” somut  nesnelerden ( mat eryal,  nesne,  doku)  ol uşan bir  büt ünl ükt ür.  ( Schul z, 

1985) 

Schul z,  “yer” kavra mı nı n aslı nda  2 anl a mı  ol duğunu vur gul ar:  eyl e m al anı  ve ayrılış 

nokt ası.   Yani  başka keli mel erle,  neyi n bili ndi ğini  ve i nsanı n il erdeki  hedefi  i çi n 

neyi n mü mkün ol acağını  göst erir.  İnsan böyle bir  referans  nokt asına  sahi p 

ol duğunda,  anl a mlı  bir  şekil de hareket  edebilir. Ayrıl ma nokt a mı z vedal aştı ğı mı z 

nokt a gi bi referans nokt aları yaptı ğı mı z yol un anla mı nı verirler.(Schul z, 1985) 

Ando i se i nsanı n varlı ğı nı  üçüncü bileşen ol arak gör mekt edir;  yani  geo metri  il e doğa 

arası ndaki  ilişki ni n ol uşu munu hı zl andıran canlılar  ol arak el e al makt adır.  Bunu 

gör ünmez aj an ol arak adl andır makt adır  ve şöyle t anı ml a makt adır.  “İnsan vücudu 

dünyayı  açı k seçi k ifade et mekt edir.  İnsan r uh ve beden gi bi  birbiri nden f arklı  i ki 

ayrı  unsurun birleşi mi  değil,  fakat  canlı  ol arak dünyada yer  alır.  İnsanı n çevresi nde 

yer  al an mekan,  birtakım anl a ml ar  t aşı yan ve değerler  ile yükl ü bir  varlı k ol arak 

kendi ni  ortaya koyar.  İnsan asi metri k bir  yapı ya sahi ptir;   yukarı dan aşağıya,  sol u ve 

sağı,  önü ve ar kası  ve açı kça t anı ml anan çevresi t ürdeş  ol mayan,  karışı k bi r  mekan 

ol arak yer  alır.  Beden t arafı ndan t anı ml anmı ş  ol an dünya başka bir  mekandır. ” ( The 

Pritzker Pri ce , 1995) 

4. 5. Mi mari Çevreni n Si mgesel Anl a m Açısı ndan İrdel enmesi  

Anl a m,  kült ürel,  i şlevsel  veya ekono mi k al anl ardaki  i nsan i hti yaçl arı ndan ort aya 

çı kmakt adır.  Si mgesel  anl a m,  anl a mı n ol duğu her  yerde vardır,  zaman i çi nde 

değişebilir  ve çevredeki  herhangi  bir  i nsan yapı mı  ür üne birleşebilir.  Kur ul u 

çevredeki  si mgesel  anla ml ar  kendili ği nden ortaya çı kmazl ar  a ma  belirli  bir 

za mandan sonra günl ük hayatta gelişir  ve varol urlar.  Çevrede yaşayan i nsanl ar 

si mgesel  değerleri  al gılarlar  fakat  çok az za man bu değerleri  açı ğa çı karacak i st eğe 

ve yet eneğe sahi ptirler. (Kuban, 1985) 
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Lang, kurul u çevredeki simgesel anl a ml ar ile ilgilenil mesi ni n;  

1.  Endüstri  sonrası  gelişen t opl uml arda t asarımcıl arı n yeni  i deol ojiler  il e 

ilgilenmel eri,  

2.  Si mgesel  anl a ml ar  açısından zengi n ol an yapıların i nsanl ar  t arafı ndan daha çok 

beğenil mesi ve kullanıl ması,  

3.  Kull anıcıları n bir  ki mli ği  bünyesi nde barı ndıran yapıları  t erci h et mel eri  ile aynı 

za manl ara denk düşt üğüne di kkati çekmekt edir. ( Aydı nlı, 1993)  

Rapoport  (1982),  anl amı ,  mi mari  çevreni n bağl a msal  ve i çeri ksel  özelli kl eri ne 

bağl ar.  Mi mari  çevrede incel enen anl a mı,  nesnesiz il etişi mi  ol uşt uran,  göst ergesel, 

si mgesel  anl a ml ar  ol arak 3 gr upt a i ncel e mekt edir.  Bu anl a m bi çi ml erini n kı saca 

irdel enmesi  l azı mdır.  Önceli kl e nesnesi z il etişi m ol uşt uran anl a ml arı  el e alırsak,  bu 

anl a ml ar  i ncel enirken çevreni n büt ün el e manl arı  yok farz edilerek mekansal  ilişkilere 

yöneli nir. Bu alan henüz geliş mekt e olan bir alandır. 

Göst ergesel  anl a m,  göst ergel er  konu başlı ğı  altı nda i ncel enen göst eren,  gösterilen ve 

göst erge ol arak kur ul u çevrede  de i ncel enmekt edir.  C.  Morris ( 1938)  göst ergesel 

anl a mı  “sent akti k”,  “se manti k” ve “pragmat ik” ol arak 3 farklı  kat egori de 

derecel endir mi ştir.  Sentakti k anl a m,  bir  nesnenin çevresi ne göre yeri nden çı kar. 

Se manti k anl a m,  bir  el emanı n t e msil  etti ği  fi kir  ve yakl aşı ml ara gönder me yapandır. 

Pragmati k anl a m i se se mbol ü onu kullanan i le birleştirendir.  Topl um i çi ndeki 

değerler  ve duyu ml ar  farklılaştı kça,  aynı  dokunun farklılaşan anl a ml arı  ort aya 

çı kacaktır. ( Lang 1987, Nasar, 1988, Jeodi cke, 1985)  

Anl a ml ar  il etişi m araçl arı  ile yayılır.  Bu araçl ar,  t asvir  ve anl atı mı  mümkün kıl an 

bi çi ml er,  si mgel erdir.  Bunl ar,  çocukl ukt an iti baren öğrenilir.  Se mbolleri,  se mbol 

siste ml eri ni  öğrenmek kadar  uygun şe mayı  da geliştir mek öne mli dir.  Bu kült ürel 

deva mlılı ğı  sağl ar  ki   bu sayede birey ait  ol duğu kült ür  il e kaynaşır.  Lynch,  i yi  bir 

çevresel  i mgeni n,  o i mgeyi  zi hni nde t aşı yan kimseye duygusal  açı dan güvenli kt e 

ol duğu hi ssi ni   verdi ği ne ve  ki şi ni n kendisi  il e dış  dünya arası nda uyu ml u bir  ilişki 

kurabil di ği ni vurgul a maktadır.( Lynch, 1960) 

Si mgesel  anl a m,   fi ziksel  çevredeki  si mgel erin i ncel enmesi ne dayan makt adır. 

Kuvvetli  ve açı k seçik bir  şe mayı  ol uşt urabil mesi nden dol ayı  gel eneksel 

kült ürlerdeki  anl a ml arı n ortaya çı karıl ması  ol dukça yararlı  bir  yakl aşı mdır.  Si mgel er 
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topl umsal  i çeri kli  ol maları,  sosyal  düzeni  ve stat üyü t e msil  et mel eri nden dol ayı 

iletişi m kurarlar. ( Rapoport, 1982) 

Genelli kl e anl a m ,  kentsel  i mgeni n gelişi mi nde rol  oynar.  Bu kent  i mgesini n al gısal -

hafıza ve anl a msal  unsurları nı n,  kent  çevresini n farklı  unsurları nı  kullandı ğı 

gerçeği yl e il gili dir.  Anl am,  ör neği n,  şehri n al gısaldan çok sosyal  unsurları,  ka musal 

ve se mboli k olan fizi ksel ele manl arı n anl a ml arı ile yargılanırlar.  

Çevreni n öne mli  bir  fonksi yonu da kült ür,  değerler,  eyl e ml er  ve buna bağlı  st at üyü 

açı kl a maktır.  Böl gel eri n se mboliz mi  de bir  gr ubun sı nırları nı  belirleyen şekli nde 

anl aşılır  ve bu şekil de se mboller,  bir  al anı  sahi pl endi ği ni,  hangi  davranışl arı n 

bekl endi ği ni  anl atır.  Bu koşullar  altı nda şehir  i çersi nde belirli  yerleş mel er,  fizi ksel  ve 

sosyal  karakt erler,  üzerlerine se mboli k anl a m alırlar  ve bu bireyl eri  ve gr upl arı  i şaret 

ederler.  ( Rapoport,  1977)  Bu anl a ml arı n fark edi l mesi,  bili nçli  veya bili nçsiz ol arak, 

insanları n çevre il e il gili ve  kendileri  ile il gili  duyu ml arı na da kat kı da bulunur.  Tek 

başı na bir  unsur  ol masa da,  mi mari  çevredeki  se mboli k anl a ml arı n t anıml an ması, 

insanları n bir grup ya da yere ait ol mal arı duyu mu açısı ndan öne mli dir. ( Lang, 1987) 

Öğüt  ( 1990)  i nsanı n t opluml a ve doğa ile t e mel  ilişkisi ni n kur ul duğu mi marlı ğı n, 

anl a mı nı  kült ürel  ve kiml i ksel  gerçeği n yaşa msal  dili  ol ması ndan ileri  gel di ği ni 

söyl e mekt edir.  Aksi  t akdirde i nsanl ar  il e ilişki kur ul abil mesi  mü mkün değil dir. 

Topl umun i çi nde yaşadığı  çevre il e dost  ol masını  kült üre ve ki mli ğe  ait  bi çi ml er 

aracılı ğı yl a akt ardı kl arı anl a ml ar sayesi nde sağl amakt adırlar.  

4. 6 Böl ümün Sonucu 

Bu böl ümde yapılan i ncelemel er sonucunda varılan nokt alar şu şekil de özetlenebilir: 

 Mi mari,  çevresi  ile bir  bütündür.  İnsan,  mi mari  çevredeki  t üm eyl e ml eri nde genel 

bil gi  biri ki mi  ve deneyimi  il e edi ndi ği  zi hi nsel  yapılar  ile i şlevl eri ni  gerçekl eştir. 

Me kansal i majlar da bu zihi nsel  yapılardan biri dir. 

 Me kansal  veya çevre i majı,  duyu msal  ve al gısal  süreçlerle birli kte bili mi n konusu 

ol an öğrenme,  hatırla ma,  kavra ma,  çağrışı m ve anl a ml andır ma gi bi  süreçl eri n 

zi hi nde ol uşt urduğu kavra msal  bir  ol gudur.  Buna bağlı  ol arak,  çevre i majı  görsel 
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boyutta kal mayı p,  al gısal  ve bilişsel  süreçl erin bir  ür ünü ol arak zi hi nde 

geliş mekt edir. 

 Çevre i majı nı n ol uşumunda geçen zi hi nsel  süreçlerde yardı mcı  et ken yi ne 

zi hi nsel  faali yetleri n ür ünü ol an çevreyi  oku ma  ,  hafızaya kaydedebil me yet eneği 

ol an zi hi n haritaları ve şemal ardır. 

 Çevre i majı nı  ol uşt uran di ğer  kavra ml arda varoluşsal  mekan ve yer  kavra mı dır. 

İnsan hayatı nı n çevresel  iskel etini  yansıtan varoluşsal  mekan,  “yer” kavra mı  il e 

şekillenmekt edir. 

 Mi mari  çevre ki mli ği ni  bu fakt örler  et kisi nde şekillendirirken,  simgesel 

anl a ml arla da çevre ile iletişi m hali ndedir. 
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5. KURUMS AL Kİ MLİ K Sİ MGESEL ANLAM VE Mİ MARLI K İ LİŞKİ LERİ  

5. 1 Ki mli k Kavra mı  

Ki mli k kavra mı, sözl ük anl a mı ile şu şekil de ifade edil mekt edir:  

1.  Topl umsal  varlı k ol arak i nsana özgü ol an belirti,  niteli k ve özelli klerle,  biri ni n 

belirli bir ki mse ol ması nı sağlayan şartları n büt ünü 

2.  Ki m ol duğunu kanıtlayan bel ge 

3.  Her hangi  bir  nesneyi  belirlemeye yarayan özelli kleri n t ümüdür.  (  TDK,  Türkçe 

Sözl ük, 1983) 

Ki mli k ,  bir  ki mseni n,  bir  grubun bireyselli ği ni  ayırt  edi ci  özelli ği ni  ol uşturan,  onun 

başkası ndan ayırt  edil mesi ni  ve kendi ni  kendi  ol arak bil mesi ni n sağl ayan sürekli  ve 

temel özelli ği; hüvi yet olarak tanı ml anmakt adır. (Büyük Larousse, 1986)  

Ki mli k,  bir  nesneye ait  tü m özelli kleri  t aşır  ve bütün i çi nde al gılanabil mesini  sağl ar. 

Ai t  ol duğu varlı ğı n di ğerleri  ile ol an ort ak veya farklı  nokt aları  ort aya koyan ait  ol ma 

sorunudur.  

Bozkurt  Güvenç ,  ki mli k kavra mı nı  “En yalı n t anı mı yl a ki mli k,  ki şileri n,  gr upl arı n, 

topl um veya t opl ul ukl arın,  “ki msi ni z,  ki ml erdensi niz?” sorusuna verdi kl eri  yanıt  ya 

da yanıtlardır. ” Şekli nde açı kl a mı ştır. ( Güvenç, 1994)  

Ki mli k obj eni n kendi ni ifade et mesi dir.( Türksoy,1986)  

Ki mli k,  doğada ki  herhangi  bir  canlı yı  veya obj eyi  başka canlı  veya obj el erden 

ayıran,  önceli kl e onu görsel,  i şitsel  ve di ğer  duyul arla al gılana, kendi ne özgü ol ma 

dur umudur.  Ki mli k,  eşitlik değil  daha çok bireysellik,  t ekli k,  özgünl ük anla mı ndadır. 

Kendi ne özgü ol ma  dur umu,  kuşkusuz di ğer canlı  cansı z varlı kl arla kur ul an 

ilişkilerde anl aşılabilir.  Bu yüzden,  “ilişki ”,  kiml i ği n ortaya çı kması nda gerekli 

eyl e m bi çi mi dir. ( Ert ürk, 1996) 
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Bozkurt  Güveç,  gel eneksel  küçük t opl uml arda yaşayan i nsanl arı n ki mli kl eri 

ol duğunu a ma  ki mli k sorunl arı  ol madı ğı  görüşünü savun makt a,  sosyo- kült ürel 

değiş mel eri n yayılı p hızlanması yl a,  ki şileri n ki mli k kavra mı,  seçi mi  ya da 

özdeşi mi ni n sorun ol duğunu belirt mekt edir.  Çünkü ki mli k il k ve son çözü ml e mede 

bir kült ür sorunudur.( Güvenç, 1994)  

Yi ne;  ki mli k,  bireyi n mekanı  güçl ü,  eşsiz veya en azı ndan kendi ne has  karakteri  il e 

di ğer  mekanl ardan farklı  ol arak t anı ml ayabileceği  veya anı msayabi leceği  bir 

kapsa mı ifade eder.( Lynch, 1981) 

Ki mli k her  za man ol mamakl a beraber  çok yönlü,  kar maşı k,  di si pli ne bir  işle mdir. 

Nesneni n t anı mı nı  yaparken,  ne yaptı ğı nı,  nasıl  yaptı ğı nı,  nereye ul aş mayı 

hedefledi ği ni belirtir. Kiml i k eyl e mi birkaç te mel  özelli ğe dayalı dır: 

 değişi kliği n ol uşumunda et ki ndir. 

 tasarı m, pazarla ma, iletişi m ve i nsan kaynakl arı ile iç içedir.  

 or gani zasyonun her yönünü et kiler. 

 ekono mi k kaynaktır. 

 koor di nasyonu sağlar. ( Oli ns, 1995) 

Ki mli k çeşitli  yönl eriyl e el e alı ndı ğı nda; il k ol arak bir  değerl endir me 

mekani z ması dır.  Sosyal si ste mi n i nsanl ara sunduğu çeşitli  seçenekl eri,  yap mak 

istedi kl eri ne göre ayarlanır.  Dayatılan i stekl er,  bireyselli k ve özl e ml ere uygun ol arak 

ayarlanı p değiştirilir.  Ki şisel  ki mli k,  bu et ki nli ğin en t e mel  kı stası dır.  İkinci  ol arak 

ki mli k,  bir  doğaçla ma siste mi dir.  Dayatılan nor m ve değerleri n çoğu yor uma  açı ktır. 

Bu dur um yeni  nor ml ar  yarat mayı  sağl ar.  Üçüncü ol arak ki mli k,  bir müzakere 

siste mi dir;  ki mli kt e,  bireye t ahsis  edilen r ol  il e özgürl ük arası nda bir  arayış  vardır. 

Ki mli k,  sosyal  modellerin ve davranışları n i zlenmesi nde,  benli k duygusu ve  sosyal 

gerekl er arası ndaki ilişkileri n i ncel enmesi nde, bir hesapl aş ma yaratır.( Bil gin, 1995) 

Ki mli k kavra mı  birkaç alanda et ki ndir.   Bu al anlar;  t asarı m,  pazarla ma,  i letişi m ve 

insan kaynakl arı,  ekonomi  ol arak sıralanmakt adır.  İnsan yaşantısı  i çi nde et ki n büyük 

bir  paya sahi ptir.  ( Oli ns,  1995)  Son yıllarda ol uşan kur um ki mli ği  t anıml arı  da bu 

ol uşuma açı klı k getir mektedir. 

Far klılığı n ol duğu yerde ki mli k kavra mı nı n ort aya çı ktı ğı  bili nmekt edir.  Öyl e ki;  bu 

ki mli k arayışı,  farklılık yarat ma,  farklı  hisset me ve  hi ssettir me duygusu her  al anı 
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et kile mekt edir.  Mi marlı k al anı nda da bi nal arı n farklı  ol ması,  bir  ki mli ğe sahi p ol ması 

günde me gel mekt edir. 

Bi nal arı n birbiri nden farklı  ol ması,  si mgesel  anl a ml ar  t aşı ması  gi bi  niteli kl erde 

birtakı m mi mari  akı ml arı n da payı  bul unmaktadır.  Bu ki mli k arayışı  “üsl up” 

farklılığı sonucu da  ortaya çı kmakt adır. 

Üsl up ,  dünyaya ve mi mari ye bakışı  yansıt maktadır.  Bu düşünce ,  az ya  da  çok 

ege menli ği ni  sürdürdüğü za man,  t avırlar  da ona göre bi çi ml enmekt edir.  Bi r  üsl ubun 

süreklili ği de yapı nı n okun ması özelli ği ne bağlı dır. ( Kuban, 1992) 

Üsl up kavra mı  yanı  sıra “özgünl ük” kavra mı  da ki mli ği  yönl endirmekt edir. 

Özgünl ük,  başka kült ürlerden farklılaşan özelli klerde ol abilir.  Özgün olma  hali dir. 

Üsl up,  bi çi msel  ol duğu kadar  bir  ilişkiler  düzeni,  mi marı n ve ondan i ş bekl eyen 

topl umun davranışları nı da içeren bir bakışa sahi p bir tut umdur. ( Kuban, 1992) 

Tür k mi mari  döne ml erine bakıl dı ğı nda;  her  döne mde bir  ki mli k arayışı  yapıl dı ğı 

gör ül mekt edir.  Her  dönemde  gereksi nme,  t eknol ojik sebepl er,  moda ol ma  veya başka 

kült ürlerden et kilenme hatta t aklit  et me  gi bi  sebepl erle farklı  mi mari  akı ml ara ait 

bi nal ar yapıl mı ştır ve o döne mi n et kisi altında kalmı ştır. 

Mi mari ni n her  döne mi nde çeşitli  sebepl erle ortaya çı kan ki mli k arayı şl arı  son 

yıllarda gelişen rekabet  orta mı nda kur umsal  ki mli k çalış mal arı  boyut unda 

gör ül mekt edir. 

5. 2 Kurums al Ki mli k Kavra mı  

Her  varlı ğı n sahi p ol duğu kavra m ki mli k,  günü müzde de rekabet  ortaml arı nı n 

yoğunl aş ması ile kuruml arı n kendileri ne ki mli k ara mal arı eyl e mi ortaya çı kmı ştır 

Bu anl ayışla,  kurum ki ml i ği;  bir  kur umun yöneti mi ni n,  yür üt ül üşünün,  verdi ği 

hi z metler  ve eyl e ml erini n belirlenmi ş  hedeflere se mbolleştirilerek sunul duğu 

tasarı m- grafi k siste ml erdir.  O kur ul uşun ki m ol duğu,  nel er  yaptı ğı,  bu yaptı kları nı 

nasıl  yaptı ğı,  nasıl  t anıtım ve  rekl a m yaptı ğı,  ne üretti ği,  ürün ve eyl e ml erini n nerede 

nasıl  üretti ği,  sattı ğı  veya sunduğu  ve yi ne bu kur ul uşun büt ün bu gözle gör ül ür 
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sunu ml arı nı n,  bil gi  ve hiz metl eri ni n ardı ndaki  gözl e gör üle meyen ki şili k ve karakt eri 

kur um ki mli ği ni n hedef kitlesi ne iletebileceği gerçekl erdir. ( Oli ns, 1995) 

Kur umsal  ki mli k kavramı  açı kl anırken bu konuyl a ilişkili  birkaç kavra ma  daha 

açı klı k getir mek gereklidir.  Kur umsal  ki şili k,  kurumsal  i maj  ve kur umsal  ün başt a 

gel en kavra ml ardır  Kuru msal  ki şili k;  bir  organizasyonun özü ve r uhudur  Ki mli k, 

üzeri nde çalışıl mı ş,  i şlen mi ş,  şekillendiril mi ş  kişili ktir.  Bir  or gani zasyonun hedef 

kitlesi ne kendisi ni,  felsefesi ni,  çalış ma anl ayışı nı,  ruhunu,   açı k seçi k anlat ması nı n 

yol udur. 

Kur umsal  i maj;  söz konusu or gani zasyonun yarattı ğı  ve yansıttığı  ki mliği n hedef 

kitle üzeri nde bıraktı ğı etki, ya da hedef kitleni n onu al gıla ma bi çi mi dir.  

Kur umsal  ün;  genelli kle i maj  il e eş  anl a mlı  ol arak kullanıl makl a beraber 

or gani zasyonun kitlesi ne kendisi ni,  felsefesi ni, çalış ma anl ayışı nı,  ruhunu,  yani 

ki şili ği ni açı k seçi k anl atması nı n yol udur.( Karabey , 1999) 

Kur um ki mli ği dört ana bileşene sahi ptir: 

 ür ünl er 

 çevre 

 iletişi m 

 davranış-t ut um ol arak sıral anmakt adır. 

Ür ünl er;  ürünl er  ve perfor mansl arı  çoğu za man kuruml ar  i çi n et kileyi ci  ve ikna edi ci 

ol makt adır.  Ür ün t asarımı  ve  servisleri  bu bakış açısı na göre ol uşt urul makt adır. 

Kur um ki mli ği  bazen bir  ürünün veri mlili ği ni  başl atan ve za man i çerisi nde onu 

dest ekl eyen görsel  et ki  olarak t anı ml anabilir.  Bir  kur umun başarılı  ol muş  popül er  bir 

ür ünü ya da  hi z meti,  kurumun o hi z met  veya ürün çerçevesi nde bir  bütün ol arak 

al gılanması nı  sağl ayabilir.  Her  kur um,  yaptı ğı sahi p ol duğu,  üretti ği her  şeyi n 

ka muoyuna veya t üketici ye sunu mu süreci nde bunl arı n ne ol duğunu ve kendi 

a maçl arı nı  belli  bir  t ut arlılıkla yansıt malı dır.  Ol uşt urul an bir  ki mli k ancak kur u m 

içi ndeki  a maçl arı n t ut arlılığı  ve kalitesi  dı şa yansıtılır  ise başarı ya ul aşır  ve 

sağla ml aşır  fakat  bu t ut arlılık;  değiş mezli k,  t ekdüzeli k ya da monot onl uk değil,  t a m 

tersi ne süreç i çersi nde esnekli ği ni  kor uyabilen, kendi ni  yenil eyen ve  di na mi z m 

içi nde sürekli bir yönt e m ol malı dır. 
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Çevre;  kur uml arı n ki mlikleri ni  yansıttıkları  diğer  bir  nokt a da çevrel eri  ve 

bi nal arı dır.  Ör neği n;  Holi day I nn Hot el  zi ncirini n herhangi  bir  hal kası na gi den 

kullanı cısı  genel  ol arak nasıl  bir  orta ml a karşılaşacağı nı  bil mekt edir.  Mi mari  mekan 

açısı ndan banka şubel eri  ,  birtakı m fast  food i şlet mel eri  de aynı  gör ünüşt elerdir. 

Geç mi şt en gel en t ari hsel  ki mli k günü müz  yor umuyl a ol uşt urul an ki mlik yenil e me 

çalış mal arı da bu ışı k altında ilerle mekt edir. 

İletişi m;  Birçok kur umda  ki mli k ol uşumunda il etişi m en öne ml i  et kendir. 

Kull anı cıları  ve çalışanları  yani  dı ş  dünya ile bağlantı  kur mak öne mli  bir  fakt ördür. 

Rekl a ml ar  bu pr obl e mi n çözü münde  büyük pay sahi bi  ol sa da mi mari çevre de 

iletişi m bi na f or ml arı  çeşitli  se mboller  yani  yapı ya yükl enen si mgesel  anl aml ar da bu 

sorunun çözümünde et kendir. 

Davranış-t ut um;  bazı  kur uml ar,  ürünl eri  ile var ol dukl arı,  çevrel eri,  il etişi m 

kur mal arı ndan çok davranış  ve t ut uml arla ön pl ana çı kmalı dır.  Polis kuvvetleri, 

sağlı k hiz metleri nde yüz yüze iletişi m ön pl andadır.( Oli ns, 1995) 

Tü m kur uml ar  ifade edilen bileşenleri n belli  oranl arda birleş mel eri  ile kiml i kl eri ni 

ol uşt ur makt adır.  Bul uşt ukl arı  ortak nokt a i se,  “ana  fi kir” ol arak adl andırılır.( Oli ns, 

1995) (Şekil 5. 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 1 Ana fi kir ol uşumu( Oli ns, 1995’ ten yoru ml anmı ştır.) 

Ana  fi kir;  kurumun t üm üretti ği,  sahi p ol duğu varlı kları,  a maçl arı nı n,  felsefesi ni, 

ki şili ği ni,  kısacası  t üm ki mli ği ni  yansıtır,  kuru mu yönetir.  Mer kezi  idea sabit 

ol malı dır.  

ürünl er 

Davranı ş,tut um 

çevre iletişi m 
Ana fi kir 
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Mer kezi  i dea‟  nı n ifade edil di ği  birtakı m araçl ar  vardır.  Bunl ardan biri  de si mge  ve 

se mbollerdir.  Kur um ki ml i ği ni n mi mari  ürüne yansıtıl ması nda sı kça rastlanan bir 

ör nektir.(Şekil 5. 2)  

 

Şekil 5. 2  Sabancı Hol ding se mbol ü ( Karabey, 1999) 

Se mboller,  i deanı n zi hinl ere yerleş mesi nde çoğu kez sözcükl erden daha geni ş 

anl a ml ar  i çerir.  Se mboller  yanı  sıra renk fakt örü de  öne mli dir.  Günü müzde pek çok 

fir manı n kendi ne özgü bir rengi vardır.( Abel, 1993 ) 

Kur uml ar  i majları  se mboller  sayesi nde kullanı cılarına ul aştır makt adırlar.  Bu a maçl a, 

sağlı klı bir kurum ki mli ğini taşı yan se mbol belli özelli klere sahi p ol malı dır. Bunl ar;  

 İfadeni n sağl a m t e mellere ot ur ması  gerekmekt edir.  Bu süreç zamanl a 

gelişecektir. 

 Gücün si mgel enmesi  gerekmekt edir.  Tüketiciler gücü hisset mek ve bu sayede 

güvenilir olanı seç mek istemekt edirler. 

 Deneyi ml er  si mgel enmel idir.  Deneyi m de güven açısı ndan öne mli  bir  ifadedir. 

( Napol es, 1988) 

Kur um ki mli ği;  kur umun ki mli k,  kişili k,  bili nç, f elsefe,  değer,  i nanç,  hedef,  r ol 

siste ml eri  düzl e mi nde,  kendisi  ve di ğerleri  karşısı nda gerçek,  t ut arlı  ve sürekli, 

üreti m,  faali yet,  ilişkiler,  iletişi m çevre,  gör ünü m ve t asarı m araçl arı il e dı şsal 

yansı ması dır.  Bu ki mli ğin düzenl enmesi,  kurumun i çsel  varol uş  bi çi mi  ile uyu ml u 

dışsal  yansı manı n hedef  gr ubuna yöneli k strateji k pl anl anması  ve uygul anması  ol arak 

tanı ml anabilir.  Sosyal  bi li ml er  ve il etişi m t ekni kleri nden de yar arlanan bir  görsel 

ki mli k tasarı mı ol uşt urulabil mekt edir. 
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5. 2. 1. Kurums al Ki mli k Ol uşumu 

St andartlaşan,  kal abalı klaşan ve t ek düzel eşen yaşa m i çi nde kur uml ar  faklılaşabil me, 

kendi ni  göst erebil me amacı yl a ki mli k edi nme veya ki mli ği ni  sürdürebil me savaşı 

içi ne gir mekt edirler. 

Ür ün ya da hi z met  üret en bir  kur umun,  za man  i çinde kullanı cıları  ile bul uşabil mesi, 

iletişi m kurabil mesi,  ilkeli,  t ut arlı  ve çağdaş kur umsal  davranışlar  geliştir mesi 

gerekmekt edir.  Son yıllarda  kur uml arda böyl e bir  t alep ve bili nç ol uş makt adır. 

Böyl e bir ki mli k çalış ması gerektiren duruml ar şu aşa mal arda i ncel enebilir: 

1.  Di na mi k her  or gani z mada ol duğu gi bi;  kur ul uş,  geliş me,  değiş me,  birleş me, 

ayrıl ma,  rekabette farklılaş ma  i steği dir.  Bu farklılaş ma  t al ebi,  yal nı zca i yi  köt ü 

arası nda değil  ,  i yi  i yi  arası nda da ol acaktır.  Yani  ayırıcı  özelli kleri  vurgul a ma 

a maçlı da olabilir.  

2.  Ki mli k gerektiren di ğer  bir  neden i se,  pazardaki  rekabet  arası ndan sı yrılabil mek, 

farklı ki mli kt eki bireyi tek çatı altında t utabil mek isteği dir.  

3.  Daha da öne mli  bir  başka neden i se,  ekono mi k ve  sosyal  düzeyde,  anla mlı  bir 

bi çi mde varol abil mek kararı dır.  Başka bir  deyişle,  çok fazl a ve deği şi k 

rekl a ml arı n yet erli  ol madı ğı nı n farkı na varıl masıdır.  Bazen aşırı  rekl a m veya 

rekl a m aj ansl arı nı n anlık çözü ml eri nden kaynaklanan kar maşı klı kl ar,  kurumun, 

mar kanı n ürünün birbiri ne gir mesi ne de neden  olabil mekt edir. ( Napol es, 1988) 

Kur um ki mli ği  konusu i le kura msal  düzeyde il gilenen iletişi m bili mcileri,  ki mli ği 

ol uşt uran unsurları n yal nızca a mbl e m,  l ogot ayp,  tipografi,  grafi k ve  mi mari il e sı nırlı 

ol madı ğı nı;  bunl arı n yalnı zca görsel  t asarı m öğel eri  ol duğunu vur gul amakt adırlar. 

Ancak,  bu kapsa m genişle mesi ni  t artışırken,  kurum ki mli ği  çalış mal arını n t ari hsel 

kökeni ni n grafi k ol duğunu da belirt mek gerekmekt edir.  Daha geniş  anl a mda  el e 

alı nacak bir  ki mli ği n i se,  t asarı mı n yanı  sıra di ğer  boyutları nı n;  kur umsal  iletişi m, 

kur umsal  davranış,  kuru m f elsefesi,  kurum kült ürü ol duğunu;  bu unsurları n, 

işlet meye,  organi zasyona dönük ol arak kullanıl ması nı n ki mli ği  belirledi ği ni  ve 

sonuçt a t opl a m bir  i maj  ol uşt urduğunu öneri yorlar  ve kur uma ait  felsefe, davranış, 

kült ür, iletişi m konul arı irdel enmekt edir. ( Oli ns, 1995) 

Kur umsal  ki mli k,  t e mel  bazı  kavra ml ar  doğrult usunda yaratılıp uygul anması 

gerekmekt edir: Bu te mel kavra ml ar: 
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1.  Açı klı k, net ifade 

2.  Tut um, ol uml u ol umsuz puan alan davranışlar 

3.  Se mbolleştir me, büt ünl eşen et kiler ( renk, karakter, biçi m)  

4.  İletişi m, sözel yada görsel mesajlar 

5.  Ki şili k, bir kurumun kendi ni anl ayış biçi mi ni ortaya koy ması  

6.  Konu ml a ma,  hedef  olarak seçilen kitleleri n doğr u belirlenmesi  ol arak 

sıralanabilir. ( Napol es, 1988) 

Bu kavra ml ar  ı şı ğı nda kur um ki mli ği  çalış ması i çi n genel  strateji  belirlenmeli dir. 

Strateji  belirle mede öneml i  nokt a kur umu t anı maktır.  İl k ol arak,  kur umun t ari hçesi 

araştırıl malı dır  yani  geçmi şt eki  ki mli ği n özgünlüğünün kalıcılı ğı nı n sağlanması  ve 

çağı mı zda bir  anda sayı ca patla maya uğra mı ş  kuru msal  ki mli kl eri n arası nda varlı ğı nı 

kor uyabil mi ş  ol an sağl a m ki mli ği n çağdaşlaştırıl ması,  güncelleştiril mesi, 

gençl eştiril mesi  yönünde bir  çalış ma yapıl malı dır. Kur umun felsefesi  i ncelenmeli dir. 

Kur umun felsefesi ni n görsel  ifadesi ne,  ürün avantajı,  hi z met  boyut u,  pi yasa ort a mı 

ve gel eceğe ilişki n hedefler  açısı ndan yakl aşılır  ve sonuçl ar  değerlendirilir.  Kur u mun 

kişili ği  i ncel enmeli dir.  Bi çi ml e ve renkl e ol uştur ul an büt ünl ük kur umun ki şili ği ni 

somut a i ndirgeyebilir.  Örneği n,  Lacost e i çi n su ve doğanı n ifadesi  ol an yeşil  renkli 

su hayvanı ti msah seçil miştir.( Fishel, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 3. Kur um Ki mli ği ol uşumu ( Napol es, 1988’ den uyarl anmı ştır.) 

Bi r  kur um ki mli ği  uygula ması  i se şu süreçl erden geç mekt edir:  Tanış ma,  yönetici  ve 

ilgili  biri ml erle t opl antılar;  brifi ng,  kur umun kendisi  hakkı nda gör üşü,  t anı mı, hedefi 

stratejileri,  yönel di ği  ve uzak dur duğu konu ml ar,  ki mli kt en bekl entileri; araştır ma; 

farklılaştır ma (el e alınan kur umun pazar  içi nde farklılaştırabilecek i majı n 

yakal anması);  yakı nl aştırma;  öneri  geliştir me;  sunu m ve onayl a ma;  ayrı ntılandır ma; 

pr ot oti p üret me ve irdeleme,  gerekli  revi zyonlar;  uygul a ma;  karşı  brif;  Kur u m 

Ki mli ği  Kıl avuzu hazırlanması  ve t esli mi;  deneti m;  deneti m ve süreklili k 

ANALİ Z 

Bİ LGİ 

TOPLAMA 

PROBLE Mİ 

BELİ RLE ME  

Kİ MLİ K 

OLUŞUMU 
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soruml ul uğunu kur um t e msilcisi ne il et me;  kur um ki mli ği ni n uygul anma hak ve 

soruml ul ukl arı nı,  ki mli ğin bundan sonraki  araçl arını  üret ecek ol an aj ans  ve mi marlı k 

gr upl arı na veya uygul ama  yapacak gr upl ara devret me;  danış manlı k süreçl eri nden 

geç mektir.( Napol es, 1988) 

Kur um Ki mli ği  Kıl avuzu,  yapılan t üm çalışmal ar,  belirlenen t üm standartlar, 

kur umun kullanı mı na özel  bir  rehber  kitaptır.  Bu kılavuz değişi k ekl erle destekl enir; 

ör neği n,  uygul a ma f ot oğrafları,  mobil ya ve mal ze me ör nekl eri,  dest ek verebilecek 

renk kodl arı ( RAL, PANTONE, CMYK) kullanılabilir. 

Ki mli k çalış ması nı n sonuçl arı nı  belirli  bir  süre sonra,  iş  dünyası nın çağdaş 

alışkanlı kları na uygun davranış  ol mak i çi n bir  değerlendir me rapor u il e t anı ml a mak 

gerekli  ol abilir.  Genelde,  yapılan çalış manın süreci n ve sonuçl arını n bir 

değerlendiril mesi  sayılabilecek bir  rapordur.  Ayrıca sürekli  kullanı ma açı k bir  sonuç 

bel gedir.  Hazırlanacak değerlendir me rapor u i se,  ki mli k çalış ması nı  yapan il e 

yaptıran açısı ndan değerlendir mel eri  i çerir.  Bu rapor,  sorunl ar-fırsatlar,  strateji-

yönt e m, tasarı m-çözüm, geliştir me- deneti m konuları nı içerir. 

5. 3. Türki ye’ de Kurum Ki mli ği Çalış mal arı  

Tür ki ye‟de de gi derek artan bir  bili nçl e,  kur uml ar  ki mli kl eri ni  yeni den düzenl e me, 

düzene koy ma  veya daha i yi  yansıt ma doğrult usunda çaba göst ermekt edirler. 

Özelli kl e,  Tür ki ye‟  ni n 80‟li  yılları n dı şa açıl ma politi kaları  döne mi nden bu yana, 

çok ul usl u rekl a m aj ansları  gi bi,  yal nı zca bu i ş  alanı nda uz manl aş mı ş  birçok yabancı 

ki mli k t asarı mı  yapan  f ir mada gelişen Tür k pazarı na girdi.  Birçok yabancı  uz man 

fir ma Tür ki ye‟  deki   kur uml ara ki mli k çalış ması  t eklifleri  sunuyor,  hatta burada 

ofisler  aç maya yöneli yor.  Bu konuda il k öne mli  örnek,  Eml ak Bankası‟nı n ki mli ği ni 

yenileyen Landor Associat es‟ tır.( Karabey, 1999) 

Bankal arı n yanı  sıra;  fi nans,  gı da,  t elekomüni kasyon,  el ektroni k gi yi m,  beyaz eşya, 

ot omoti v,  eğl ence,  konaklama,  ye me  i ç me,  e ml ak,  medya v. b.  sekt örlerde de  gi derek 

artan bir hızla kurum ki mlikleri düzenl enmesi ne gidil mekt edir.  
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Tür ki ye‟  de kur um ki ml iği  ile ci ddi  ol arak il k tanış ma  1992 yılı nda yeni  kur ul an 

Bank Ekspres  il e ol muşt ur.  Bu t ari hten biraz önce i se Eml ak Bankası  Landor 

Associ at es işbirli ği görülmüşt ür. ( Karabey, 1999) 

Bank Ekspres  deneyi mi nden sonra Mi t hat  Gi yi m,  Fi nansbank,  İş  Bankası, Akbank,  

Garanti  Bankası,  Lassa,  Gi ma,  Mi s  Süt,  Kur ukahveci  Meh met  Efendi  Mahdu ml arı, 

Kol eksi yon Şirketler  Gr ubu,  Eczacı başı,  Sabancı Hol di ng,  LC Wai ki ki,  tasarı ml arı 

Tür ki ye‟ deki  mi marl ar tarafı ndan gerçekl eştiril miştir. 

5. 4.  Kurums al  Ki mlik Ol uşumunda Mi mari  Ürüne Yansı yan Si mgesel 

Anl a ml arı n İncelenmesi 

Kur um ki mli ği  ol uşumunda yapılan i ncel e mel erde bu sekt örün hı zla gelişti ği  ve bu 

yönde büyük adı ml ar  atıldı ğı  gör ül mekt edir.  Atılan büyük adı ml ar  mi mar i  ür üne de 

yansıtıl makt adır.  Bu görüş  doğr ult usunda,  araştırma  i çi n seçilen böl ge  (Büyükdere 

Caddesi)  yeni  ve büyük adı ml arı n atıl dı ğı,  ki mli k çalış mal arı nı n fir mal arın yeni  i nşa 

ettirdi kl eri genel müdürlük bi nal arı nda gözler önüne serdi ği bir böl ge ol ması dır.  

5. 4. 1. Kurums al Ki mli k Mi mari Ürün Et kileşimi  Değerl endi r me Yönte mi  

Kur umsal  ki mli k mi mari  ürün et kileşi mi ni n değerlendiril mesi,   bu yönde ol uş muş 

mi mari  ür ünl eri  t anı yı p analiz et mekl e mü mkün olacaktır.  Bu doğr ult uda geliş mel eri 

izle mek ve ki mli k çalışmal arı nı n i nsanl ar  t arafından nasıl  al gılandı ğı nı n gör ül mesi, 

onl ara nel er  ifade etti ği nin çeşitli  modeller  yardımı  il e göz önüne seril mesi  a maçlı 

araştır mal ar  yapıl malıdır.  Araştır mal ar,  anket  çalış mal arı  yardı mı  il e 

yönl endiril meli dir.  Uygul anması  gerekli  anket çalış mal arı  üç ana böl ümden 

ol uş malı dır. 

Bi ri nci  böl ümde;  katılı mcıları n sosyo- de mografi k özelli kleri  araştırılarak, katılı mcı 

pr ofili ol uşt urul malı dır. 

İki nci  böl ümde;  zi hi nsel  haritala ma  modeli  kullanılarak katılı mcılar i l e böl ge 

arası ndaki  bağ ve akıl da kalıcılı k düzeyi  i ncel enmeli dir.(Şekil  5. 14) Bu böl ümdeki 

a maç;  araştır ma böl gesi nin katılı mcı ya ne ifade et tiği ni n anl aşıl ması dır.  Bölgeyi  nasıl 

bul duğu,  çeşitli  sıfatlarla puanl andırılarak,   katılı mcı  üzeri nde ol uşt urduğu ki mli k 
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öğrenil meye çalışıl malı dır.   Anketi n i ki nci  böl ümünün sonunda i se,  bölgeni n basit 

bir  kr oki  il e ifade edilmesi  i stenerek,(Şekil  5.14)  katılı mcı nı n zi hi nsel haritala ma 

modeli ni kullanması ile çalış ma dest eklenmeli dir.(Şekil 5. 15-5. 16) 

Zi hi nsel  haritala ma  met odu katılı mcı  il e araştırma  böl gesi  arası ndaki  bağl antı yı 

akt ar makt adır.  Böl ge i çinde katılı mcıları n hangi  bi nal arı  farkedi p,  analiz  et meye 

yönel di ği ni  açı kça göster mekt edir.  Bu bağl a mda,  et kileyi ci,  akıl da kalıcı,  ki mli k 

sahi bi  ol an bi nal ar,  katılımcıl arı n çevreyi   oku ma  düzeyl eri  il e orantılı  ol arak zi hi nsel 

haritalara yansı makt adır 

Anketi n üçüncü böl ümünde i se,  seçilen veya kr okisi  çi zilen bi nal arla il gili  analizl er 

yapıl malı dır.  Bu analizlerde ki  a maç;  t üm böl ge i çi nde katılı mcı  i çi n baskın bi nal arı n 

ki mli k çalış mal arı nı n irdel enmesi dir.  Bu bağl amda,  katılı mcı -bi na-si mgesel  ifade-

ki mli k dört geni  arası ndaki  ilişkiler  de ort aya koyul arak,  sıfat  çiftleri  yardı mı  il e 

bi nal ar analiz edil meli dir. Sonuç ol arak bi nal arda ki;  

 açı klı k, net ifade 

 se mbolleştir me 

 iletişi msel ya da görsel mesajlar 

 ki mli k sahi bi ol up ol mama ma durumu 

 hedef  kitlesi  ile arası ndaki  bağl antı  sahi p ol up ol ma ma  dur uml arı na açı klı k 

getiril meli dir. 

5. 4. 2 Çalış ma Al anı  ve  Örnek Bi nal arın Araştır ma Sonuçl arı na Göre 

Belirlenmesi  

Kur um ki mli ği  çalış maları  bir  önceki  böl ümde de  belirtildi ği  üzere Büyükdere 

Caddesi ni n Zi ncirli kuyu Masl ak  hattı dır.  Bu bölgeni n seçi mi ndeki  neden i se;  yeni 

yapılanma ör nekl eri ni n bul unması  ve bu ör nekl erde de fir mal arı n kendi  kiml i kl eri ni 

ve prestijleri ni en üst düzeyde göst er me yarışı dır.  

Böl geni n genel  karakt eristi k yapısı  i ncel endi ği nde,  i ş  mer kezl eri ni n yoğun ol duğu 

ana caddeni n çok farklı bi r  yapı ya sahi p ol duğu gör ül mekt edir.  Çeşitli f or m ve 

fonksi yonl ara sahi p binal ar,  kendi  i çleri nde bir  düzen-düzensi zlik ikile mi  il e 

konu ml anmakt adır.  Caddeni n bu ki mli ğe bür ünmesi  Zi ncirli kuyu girişi  il e 

başl a makt a ve Masl ak‟ a kadar deva m et mekt edir.  
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Böl geni n arazi  kullanı mları  i ncel endi ği nde,  iş  merkezi,  ticari  kullanı m,  büyük pay 

sahi bi dir.  ( Şekil  5. 4-5. 5-5. 6)  Bu a maçl a,  i nşa edil mi ş  çok yüksek ve ort a katlı  

bi nal ar yer al makt adır. (Şekil 5. 7) 

Ti cari  gör ünü mün,  caddeni n genel  ki mli ği ne haki m ol duğunun bir  kanıtı  da  rekl a m 

panol arı dır.  Ana cadde üzeri nde sıralanan panolar  yanı  sıra pano hali ne dönüş müş 

bi nal arda gör ül mekt edir.(Şekil  5. 7)  Ar azi  kullanıml arı nda çok az da ol sa 4.  Levent 

mevkii nde konut kullanımı  görül mekt edir (Şekil 5. 6-5. 7)  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 4  Zi ncirli kuyu Masl ak Hattı Genel Gör ünüşl er 

Ana caddeni n sil ueti ne bakıl dı ğı nda çok yüksek katlı,  prestij,  güç ve ti careti n 

si mgel endi ği  bi nal ar  ön pl anda ol ması na rağmen Sanayi  Sitesi  ,  4.  Levent ,  Har p 

Akade mil eri, İTÜ Ka mpüsü de sil uet e farklı oranlar kat makt adır. (Şekil 5. 7) 

Yüksek katlı  bi nal arla İstanbul‟un i ş  mer kezi ne dönüşen Büyükdere Caddesi nde  

yaya ve t aşıt  trafi ği  de oldukça yoğundur.  Taksim‟  e  bağl antı yı  sağl ayan metro yanı 

sıra ul aşı m t opl u taşı ma araçları ile destekl enmektedir.(Şekil 5. 5) 
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Şekil 5. 5. Zi ncirli kuyu Masl ak hattı genel görünüşl er 

Büyükdere Caddesi ni  t arihsel  geç mi şi ne bakılacak ol unursa;  Meci di yeköy ,  Şi şli 

mevkii ni  Ayazağa Köyüne Bağl ayan asfalt  olarak t arif  edil mekt edir. Böl geni n 

şi mdi ki  yapısı ndan biraz farklı  ol arak yeşil  alanl arı n yoğunl ukt a ol duğu i fade 

edil mekt edir.  Av Köşkl eri,  Masl ak Kasırları  ve askeri  böl geden ol uş muş bir  böl ge 

ol arak tanı ml anmakt adır. 

Bu alt  yapılar  vasıtası yl a ol uşt urul an böl ge analizleri  böl gede yapılan araştır mal arl a 

dest ekl enmi ştir. 

Bu düşünceler  ı şı ğı nda böl gede yapılan araştırmal ar  sayesi nde i nsanl ar  i çi nde ön 

pl ana çı kmı ş  ki mli k sahi bi  bi nal ar  seçil mi ştir. Bu seçi ml eri n açı kl anması  i çi n 

incel e meye anket çalış mal arı nı n sonuçl arı i ncelenerek deva m edilecektir.  
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1. 1  

 ġekil 5. 7. Büyükdere Caddesi kesitleri 



 67 

5. 4. 2. 1 Anket ÇalıĢ mal arı ndan El de Edilen Sonuçl ar  

Değerlendir me yönt e mi nde belirtildi ği  gi bi  anket üç  ana böl ümden ol uĢ makt adır  ve 

anket  çalıĢ ması ndan elde edilen sonuçl ar  aĢağı da belirli  böl üml er  hal i nde 

veril mekt edir.  

1. Kullanı cı nı n sosyo demografi k özelli kleri ne, göre yapılan i ncel e mel er  sonucunda, 

yaĢ  gr ubu 24-  60 arası nda bul unan ve anket e katılanl arı n %44 kadı n,  %56 er kek 

ol duğu evlilik oranı ise %50 ile eĢit ol duğu saptan mı Ģtır.(ġekil 5. 8-5. 9) 

ġekil 5. 8 Katılı mcı ci nsiyet analizi          ġekil 5.9 Katılı mcı medeni durum analizi  

ġekil 5. 10 Eğiti m düzeyi analizi                   ġekil 5. 11 YaĢanılan illere göre analiz 

Katılı mcıları n eğiti m düzeyl eri  i ncel endi ği nde i se, çeĢitli  sevi yel erde ol ması  yanı  sıra 

üni versite mezunl arı  çoğunl uğu ol uĢt ur makt adırlar.(ġekil  5. 10)  YaĢadıkl arı  ill er 

incel endi ği nde i se,  Ġstanbul  cevabı  ol dukça büyük çoğunl uğu sağl a maktadır.(ġekil 

5. 11) 

 

%56

%44

1. ERKEK 2. KADIN

%50%50

1. EVLĠ 2. BEKAR

%78

%20
%2

1. ÜNĠVERSĠTE

2. LĠSE

3. ORTAÖĞRETĠM

%96

%4

1. ĠSTANBUL 2.ĠST DIġI
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2.  Anketi n i ki nci  böl ümü,  zi hi nsel  haritala ma met odu il e araĢtır ma safhası nda 

kullanı cıları n böl geden geçiĢ  sı klı kl arı  ve böl geyi nasıl  al gıladı kl arı   yanı  sıra nasıl 

gör mek i stedi kl eri  araĢtırıl mı Ģtır.  Bu araĢtır maya önceli kle böl geden geçiĢ  sı klı kları 

öğrenilerek baĢl anmı Ģ,  (ġekil  5. 12)   daha sonra böl ge sıfatlar  yardı mı  il e t asvir 

edil mesi  i stenmi Ģtir.  Bu sayede böl geni n katılımcıl ar  üzeri nde ki  ki ml iği  gözl er 

önüne seril meye sağl anmıĢtır.( Tabl o 5. 1) 

ġekil 5. 12 Katılı mcıları n böl geden geçiĢ sı klıkl arı analizi  

Böl ge ki mli ği ni  belirleme  çalıĢ mal arı nda kullanılan sıfatlar  böl geni n katılı mcıl ar 

tarafı ndan ne kadar  al gılanabil di ği ni n ne yönde eğili mli  ol duğunun yansı ması dır. 

Ki mli k araĢtır ma çalıĢ mal arı na bir  baĢl angı ç niteli ği ndedir.  Bu a maçl a ol uĢt urul an  

tabl odan da görül düğü gibi çalıĢ mal ar büyük oranda gerçekl eri yansıt maktadır. 

Tabl o 5. 1 Katılı mcıları n böl ge i majı belirle me analizleri 

OLUMSUZ OLUMLU

-3 -2 -1 1 2 3

2 canlılık 17 31

9 25 düzen 16

3 13 ulaşım 31 2

16 farklı imkanlar 29 4

12 26 3 yoğun yerleşme 1 2

2 2 modern 24 22  

 

 

%12

%38

%32

%18

1. HERGÜN

2. HAFTADA BĠR

3.ĠKĠ HAFTADA BĠR

4. AYDA BĠR
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ġekil 5. 13 Katılı mcıları n yeni den yapılandır mada seçi ml eri  

Yeni den yapılandır mada,  katılı mcıları n çoğunl ukl a t erci h etti ği  alternatif  Ģi mdi ki 

tarzı nı n daha geliĢ mi Ģ  ve yenilenmi Ģ,  daha düzenli  hali dir.(ġekil  5. 13).Anketl eri n 

zi hi nsel  haritala ma böl ümünü i çeren birkaç ör nek i ncel enmesi  il e çalıĢ maya deva m 

edilecektir.. 

ġekil 5. 14  Zi hi nsel Harital a ma Ör neği  

ġekil  5. 14‟  t e verilen örnek böl geden her  gün geç mekt e ol an bir  peyzaj mi marı na 

aittir.  Böl geyi  her  gün kullanması  ve mi mar  ol ması  artıları  ile böl geyi  analiz  et me  ve 

zi hi nsel haritala mada daha  det aylı sonuçl ara ulaĢmakt adır.  

ġekil 5. 15  Zi hi nsel Harital a ma Ör neği  

%10

%20

%68

%2

1.AZ KATLI

2. ORTA KATLI

3. ġĠMDĠKĠ HALĠ

4. DĠĞER
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ġekil  5. 15‟  t eki  ör nek i se,  böl geyi  ayda bir  kez kullanan bir  sanat  t ari hçisine aittir. 

Za man aralı ğı nı n art ması  kroki  üzeri ndeki  det ayl arı  azalt makt adır.  Ancak ki mli k 

sahi bi olan ĠĢ Kul el eri ve Sabancı Cent er bi nal arı  hal en  ön pl andadır.  

 

 

 

 

ġekil 5. 16 Zi hi nsel haritalama örneği  

ġekil  5. 16‟da verilen ör nek i se,  böl geyi  i ki  haftada bir  kullanan bir   bankacı ya aittir. 

Za man kavra mı  yanı  sıra böl geni n analizi nde meslek gr upl arı  et kisi  bu ör nekt e de 

ol dukça açı k ol arak gör ül mekt edir.  Ancak baskı n ol an bi nal ar  haritala ma  da hal en ön 

pl anda t ut ul makt adır.  Böyl ece bi na –kur um ki ml i ği  ve i nsan iliĢkileri açı sı ndan 

somut örnekl er el de edilmi Ģtir. 

ġekil 5. 17 Katılı mcıları n terci h ettiği bi nal ar 

Belirtilen kavra ml ar  ve t erci hl er  ı Ģı ğı nda,  katılı mcılar  zi hi nsel  haritala ma  met odu il e 

kendileri  i çi n ki mli k sahibi  ol an,  et kileyi ci,  akıl da kalıcı  bi nal ar  t erci h edilmi Ģtir.  Bu 

sonuçl ara göre ĠĢ  Kul eleri  %32 li k payl a biri nci  sırayı  al makt a,  %21‟li k payl a 

Sabancı  Cent er  i ki nci  sırayı  al makt a,  Metro City %16,  Yapı  Kr edi  Pl aza  %13, 

Garanti  Bankası  %13 payl a di ğerleri ni  t aki p et mekt edir.(ġekil  5. 17)  Bu t erci hl erde, 

bi nal arı n Ģi mdi ki  halleri,  mevkii  gi bi  fakt örler  yanı  sıra kökl ü kur umsal  kiml i kl eri  de 

et ken ol muĢt ur. 

%32

%21%16

%13

%13
%5

1.Ġġ KULELERĠ
2. SABANCI CENTER
3. METRO CĠTY
4. YAPIKREDĠ PLAZA
5. GARANTĠ BANKASI
6. DĠĞER
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3.  Anketi n üçüncü böl ümü seçilen bi nal arı n sıfat  çiftleri  ile analizi ni n yapıl ması 

aĢa ması dır.  Bu sayede,  katılı mcı  üzeri nde ki  imajı  ,  et kisi  i ncel enerek,  kur umsal 

ki mli ği n bi nal ara yansıtıl ması nda ki  sonuç irdelenmekt edir.  Bu a maçl a kull anılan 

sıfat  çiftleri  bi nayı  irdel e medeki  birer  soru cü ml esi  niteli ği nde kull anılarak 

değerlendir me yapıl mı Ģtır. 

Tabl o 5. 2 ĠĢ Kul eleri kavra m analizi 

-3 -2 -1 0 1 2 3

rehavet verici 1 7 24 canlandırıcı

durağan 7 25 dinamik

yorucu 11 14 1 1 4 1 dinlendirici

doğayla uyumsuz 9 20 3 doğayla uyumlu

sönük 2 7 23 etkileyici

sade 1 8 23 gösterişli

güven vermeyen 1 3 11 25 güven verici

unutulabilen 5 27 akılda kalıcı

mekanik 17 13 1 1 insancıl 

çağdışı 14 18 modern 

kimliksiz 2 4 26 kimlik sahibi

sevimsiz 5 4 3 15 5 sevimli hoş

uyumsuz 1 4 20 6 uyumlu

zevksiz 6 1 3 13 10 zevkli

olağan 5 22 5 sıradışı

karmaşık 2 4 1 15 10 düzenli  

ĠĢ kul el eri  analizi nde canl andırıcı  et ki,  dina mi z m yanı  sıra doğaya uyu m 

sağlaya ma ma  ön pl ana çık makt adır.  Prestij  bi nası  ol ması,  et kileyi ci,  göst eriĢli,  güven 

verici  bir  bi na ol duğu da katılı mcıları n çoğunluğuyl a kabul  edil mi Ģtir. Kur u msal 

ki mli ği n ifadesi ni n yansıtılabil mi Ģ  ve katılı mcılar  t arafı ndan al gılanabilmi Ģ  ol duğu 

gör ül mekt edir.( Tabl o 5. 2) 

Sabancı  Cent er  Bi nası  ise,  Hol di ng‟i n uzun yıllar  sonucunda ol uĢt urduğu ki mli ği 

insanlara da yansıtabil diği  t abl ol arda gör ül mekt edir.  Akbank ile birli kte oluĢt urduğu 

ko mpl ekst e, di na mi z m ve güven vericili k ön pl ana çı kmakt adır.( Tabl o 5. 3)  
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Tabl o 5. 3 Sabancı Cent er Bi nası kavra m analizi 

-3 -2 -1 0 1 2 3

rehavet verici 1 8 11 canlandırıcı

durağan 8 12 dinamik

yorucu 5 10 1 1 3 dinlendirici

doğayla uyumsuz 5 14 1 doğayla uyumlu

sönük 11 9 etkileyici

sade 1 8 11 gösterişli

güven vermeyen 1 1 10 8 güven verici

unutulabilen 8 12 akılda kalıcı

mekanik 8 12 insancıl 

çağdışı 10 10 modern 

kimliksiz 1 4 15 kimlik sahibi

sevimsiz 4 2 12 2 sevimli hoş

uyumsuz 2 1 14 3 uyumlu

zevksiz 4 4 10 2 zevkli

olağan 2 1 15 2 sıradışı

karmaşık 1 2 3 11 3 düzenli  

Tabl o 5. 4 Metro Cit y Binası kavra m analizi 

-3 -2 -1 0 1 2 3

rehavet verici 3 12 canlandırıcı

durağan 3 12 dinamik

yorucu 4 8 2 1 dinlendirici

doğayla uyumsuz 4 9 2 doğayla uyumlu

sönük 7 8 etkileyici

sade 1 1 13 gösterişli

güven vermeyen 1 11 3 güven verici

unutulabilen 1 14 akılda kalıcı

mekanik 4 8 1 2 insancıl 

çağdışı 4 11 modern 

kimliksiz 2 13 kimlik sahibi

sevimsiz 5 1 8 1 sevimli hoş

uyumsuz 1 11 3 uyumlu

zevksiz 2 1 10 2 zevkli

olağan 2 13 sıradışı

karmaşık 1 1 5 8 düzenli  

Met ro Cit y  bi nal arı nda ki  modern t asarı mda kendi ne özgü bir  ki mli k yakal a ması nı 

sağla makt adır.( Tabl o 5. 4)  
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Tabl o 5. 5 Yapı Kredi Plaza  Bi nası kavra m analizi  

-3 -2 -1 0 1 2 3

rehavet verici 3 5 4 canlandırıcı

durağan 6 6 dinamik

yorucu 2 5 1 1 3 dinlendirici

doğayla uyumsuz 1 8 2 1 doğayla uyumlu

sönük 1 8 3 etkileyici

sade 1 6 5 gösterişli

güven vermeyen 2 1 4 5 güven verici

unutulabilen 1 3 8 akılda kalıcı

mekanik 5 4 1 1 1 insancıl 

çağdışı 4 8 modern 

kimliksiz 5 7 kimlik sahibi

sevimsiz 1 1 9 1 sevimli hoş

uyumsuz 1 1 9 1 uyumlu

zevksiz 1 1 6 4 zevkli

olağan 2 1 7 2 sıradışı

karmaşık 1 1 5 5 düzenli  

Yapı  Kr edi  ve Garanti  Bankası,  Genel  Müdürl ük Bi nal arı na ki mli k çalıĢ mal arı nı n 

izleri ni taĢı mı Ģ ol duğu oldukça net görül mekt edir.( Tabl o 5. 5-5. 6) 

Tabl o 5. 6 Garanti Bankası Genel Müdürl ük Bi nası kavra m analizi  

-3 -2 -1 0 1 2 3

rehavet verici 1 2 4 5 canlandırıcı

durağan 1 1 6 4 dinamik

yorucu 4 3 1 4 dinlendirici

doğayla uyumsuz 1 5 1 1 3 1 doğayla uyumlu

sönük 1 1 4 6 etkileyici

sade 1 7 4 gösterişli

güven vermeyen 1 1 3 7 güven verici

unutulabilen 3 9 akılda kalıcı

mekanik 3 2 1 2 4 insancıl 

çağdışı 1 7 4 modern 

kimliksiz 1 2 9 kimlik sahibi

sevimsiz 1 7 3 1 sevimli hoş

uyumsuz 1 1 7 3 uyumlu

zevksiz 5 1 1 3 2 zevkli

olağan 1 1 1 9 sıradışı

karmaşık 2 1 2 6 1 düzenli  
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5. 4. 3. Örnekl eri n Kriterlere Göre Değerlendi rilmesi  

Anket  sonuçl arı  ve genel  değerler  çerçevesi nde böl gede et ki n ol an bi nal ar  seçili p 

mi mari de si mgesel  anla m t aĢı yan değiĢkenl er doğr ult usunda i ncel enmi Ģtir.  Bu 

kriterlere açı klı k getirecek ol ursak:  

1.  Me kansal  -  yapısal  bi çi ml eniĢ:  Yapılar,  mi mari  stilleri ni  göst eren Ģekil  ve 

kalı pları  ol an bi çi ml eri  ile anl a m t aĢırlar.  Si metri  kesi n geo metri k f or ml ar  farklı 

anl a ml ar taĢırlar. 

Vent uri,  Scott  Br own,  ve Izenour  ( 1972),  mi marlı ğı n al gılanma  ve  tasarlanma 

sevi yesi nde,  geç mi Ģ  deneyi ml ere ve duygusal çağrıĢı ml ara bağı mlı ol duğunu 

vur gul a mı Ģlardır.  Yapılar,  i Ģlevsel  ve si mgesel  a maçl arı  açısı ndan çeliĢkilere 

düĢebilirler. Bu bağl a mda i ki farklı yapı tipi belirle mi Ģlerdir: 

a.  Me kan,  i skel et,  i Ģlevi  i çeren mi mari  siste mi n bir se mboli k bi çi mde birleĢti ği  ve 

birbiri ni n i çi ne geçti ği  yapılar.  Bu se mboli k biçi mdeki  ka musal   anla ml ar, 

mi marı n a maçl arı ndan ortaya çı kar  ve t asarı mcı nın felsefesi  bili ndi ği  sürece bu 

anl a ml ar farkedilebili nir.  

b.  Me kan ve i skel etin t a mamen i Ģlevi n et kisi  altı nda kal dı ğı  ve süsl e meni n mi mari 

siste mden bağı msı z ol arak gerçekl eĢtiği  yapılar. Süsl e me  çoğunl ukl a cephede 

kal an bir  el e man ol ur.  Süsle meni n t aĢı dı ğı  t opl umsal  anl a ml ar  apaçı k ort adadır  ve 

genelli kle geç mi Ģ  t ari h i le bağı ntılıdır.  Si mge sisteme uygul anmı Ģtır.(  Vent uri, 

1972) 

Haci m,  kapan ma  derecesi  ve oranl arı  i çeren mekansal  bi çi ml eniĢ  de anl a m t aĢır. 

Ġnsan baĢı na kullanılan haci m,  yüksek kade medeki  bireyl er  il e al çak kade medeki 

bireyl eri n arası ndaki  farkı  açı ğa çı kar ması,  t e msil  etti kleri  güç ve önemi  açı ğa 

çı kar ması açısı ndan öneml i bir se mbol dür.  

2.  Mal ze me  kull anı mı:  Yapılarda kullanılan mal ze mel er,  t ekni k özelli kleri nin yanı 

sıra görsel,  duyusal,  dokusal  özelli kleri  ile taĢı dı kl arı  anl a m sebebiyl e de 

kullanılırlar. Kayak mal ze mel eri satılan bir mekanın ahĢap kapl anması gi bi.  
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3.  Renk kullanı mı:  Bi na yüzeyl eri nde kullanılan renkl er,  ki mi  za man sosyal  düzen 

ki mi  za man renkl eri  ifade eden bir  si mgesel  anla mı  yansıtabil mekt edir.  Kur ul u 

çevreni n renkl eri  ve renkl endiril mesi  de çeĢitli  öl çekl erde anl a ml ar  t aĢırlar  ve 

bunl ar  daha çok sosyal  açı dan kabul  edil mi Ģ  bir düzen  ol arak açı ğa çı kar.  Bu 

düzen t opl umun büyük bir  çoğunl uğu t arafı ndan anl aĢıl makt adır.( Lang,  1987) 

Ör neği n, Çi n‟ de renk, stat ünün se mbol üdür.  

4.  Se mbol  kullanı mı:  Farklı sekt örler  ti cari  kaygılarını  da göz önünde bul undurarak 

ki mli k ve rekl a ma çalıĢ mal arı nı  sürdür mekt edirler.  Dol ayısı yla ti cari kaygı 

fakt örü il e ort aya çı kmı Ģ  birtakı m se mboller  kiml i ği  ifade konusunda ort aya 

çı kmakt a kullanı cılarla iletiĢi mi hızlandır makt adır. 

Bu kriterler ıĢığı nda seçilen bi nal ar seçil me yoğunluğuna göre:  

1.  Ġġ BANKASI KULELERĠ  

2.  SABANCI CENTER 

3.  METRO CĠ TY 

4.  YAPI KREDĠ PLAZA 

5.  GARANTĠ BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK BĠ NASI‟ dır. 

Seçilen bi nal ar  genel  özelli kleri  ile i ncel endi ğinde,  yüksek katlı  prestij  bi nal arı 

ol dukl arı  gör ül mekt edir.  Katılı mcılar  üzeri nde et kisi  ol an ki mli k kavra mı nı  yansıtan 

bu bi nal arda yüksekli  t eknol oji yi  yakı ndan t aki p et me,  moder n bir  t arz yakal a ma 

kavra ml arı nı  ifade edil mesi  a maçlı  da kullanıl mı Ģtır.  Teknol oji k il erle mel eri n büyük 

bir  hı z al dı ğı  günü müz t opl umunda,  ki mli k ifade edil me çabası nda teknol oji k 

geliĢ meye açı k ol ma i majı da öne mli dir. 

Teknol oji  yanı  sıra seçilen bi nal arı n di ğer  bir ort ak özelli ği  ise banka bi nal arı 

ol mal arı dır.  Ekono mi,  bir  t opl umun öne mli  bir  kaynağı,  yoğun rekabet  ort a mı nı n 

ol duğu bir  sekt ördür.  Dol ayısı yl a bu al anda kendi ni  ifade edebil me,  t anıtabil me  ve 

insanlara belli si mgel erle belli anl a ml arı çağrıĢtırabil me öne mli fakt örlerdir. 

ÇalıĢ manı n bu böl ümünde ort aya koyul an kriterler  doğr ult usunda bi nalar  analiz 

edil mi Ģtir. 
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1.  Ġġ  KULELERĠ:  

 

 

                                                                      ġekil 5. 18. ĠĢ bankası kuleleri  

 

Ee Büyükdere Caddesi nin kenti n i Ģ 

mer kezi ne dönüĢümünde  ki  at akl ardan 

biri  de  ĠĢ  Kul eleri dir.   1988 yılı nda  

Doğan Tekeli  Sa mi  Si sa i Ģbirli ği 

tarafı ndan ön pr oj eleri ne baĢl anmı Ģ, 

1993 yılı nda pr oj eler  yenilenmi Ģtir. 

Mi mari  proj e ve  uygul a ma  proj el eri  i se 

Swanke  Hayden Connell  I nt.  Lt d 

tarafı ndan gerçekl eĢtiril miĢtir.  Bi na 

konu mu iti bari  il e 2.  Köpr ü giriĢ 

yolları  üzeri nde  Ġstanbul   silueti ne et ki 

edecek bir  arazi üzeri nde 

bul unmakt adır.  Bi na  üç bl ok i Ģ 

mer kezi  ve  bu bl okları  sosyal  

eyl e ml erle dest ekl eyen ana  kütl eden 

ol uĢ makt adır.(ġekil 5. 18-5.19) 

                              

 
ġekil 5. 19. Vazi yet pl anı.  
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SĠ MGESEL ANLAM TAġI YAN KRĠ TERLERE GÖRE DEĞERLENDĠ RME  

                                                                      ġekil 5. 20 ĠĢ Kul el eri plan ( AM, 1999/ 05) 

                                                                      ġekil 5. 21 ĠĢ Bankası Ģubesi 

                                                                      ġekil 5. 22 ĠĢ Bankası Ģubesi 

                                                                      ġekil 5. 23 ĠĢ Bankası a mbl e mi  

W11.  Mekansal-  yapısal  bi çiml eniĢ:  Bi nal arı n 

yapısal  bi çi ml eniĢi  kesi n geo metri k 

for ml ar  üzeri ne  ot ur muĢt ur.  Banka  bi nal arı 

ol mal arı  sebebi yle  netlik,  kesi nli k güven 

veri ci  ol ma  kavra ml arı  üzeri ne  gi dil miĢtir. 

Yi ne  bu  a maçl a  yüksek katlı  binalar  ol arak 

tasarlanmı Ģl ardır.(ġekil 5. 20) 

M  2.  Mal ze me  kull anı mı:  Gi ydir me  cephe, 

ca m kapl a ma  seçilerek Ģeffaflık il kesi 

yeni den i fade  edil mi Ģtir.  GiriĢ katl arı ndaki  

taĢ  kapl a ma  kull anıl ması  il e kalite, prestij 

si mgel en mi Ģ  ve  yanı  sıra  gi riĢe  di na mi z m 

kazandır ma  sağl anmak i st enmi Ģtir.  ( ġekil 

5. 18) 

M  3.  Renk:  Gi ydir me  ca m r engi  seçi mi nde  ĠĢ 

Bankası nı n gel eneksel  rengi  ol an  mavi 

renk seçil mi Ģtir.  Böyl eli kle  kalı cı  ĠĢ 

Bankası  i majı na  aykırı  bi r  t asarı mda 

yapıl ma mı Ģ  ol makt adır.  Bu  t arz  ĠĢ  Bankası 

Ģubel eri nde  de  gör ül mektedir.  Sonuç 

ol arak ana renk mavi dir.(ġekil 5. 21-5. 22) 

M  4.  Se mboll er:  ĠĢ  Bankasını n se mboll erl e 

ifadesi  ol an,  geç mi Ģt en günü müze  kadar 

kendi ni   gerek r ekl a m panoları nda,  gerek 

Ģubel erde  göst eren se mboller  Ġ  ve  ġ 

harfleri ni n birlikt eli ği dir.  ĠĢ  Kul el eri 

Bi nal arı  da  bu  harfleri n birlikt eli ği yl e 

üçüncü boyutta son bul muĢt ur.(ġekil 5. 23) 
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2.  SABANCI CENTER:  

  

                                                                      ġekil 5. 24 Sabancı Cent er  

Büyükdere Caddesi  üzeri nde  yer  al an 

öne mli  referans  nokt aları ndan biri dir. 

34 katlı  Sabancı  Hol di ng Kul esi  ve  39 

katlı  Akbank Genel  Müdürl ük 

Kul el eri nden ol uĢan,  konferans 

sal onl arı  ve  di ğer  pek çok sosyal 

eyl e ml erle dest ekl enmi Ģ yapılar 

büt ünüdür.  1988 yılı nda yapı mı na 

baĢlanmı Ģtır  . ĠnĢaat  ti pi  bet onar me, 

topl a m i nĢaat  al anı:  107. 000 m2  „ dir. 

Sabancı  Hol di ng‟e ai t  öne mli 

nokt alardan biri dir. 

ġekil 5. 25 Vazi yet pl anı: 
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METRO CĠ TY  

1. Mekansal-yapısal  bi çi ml eniĢ: Ofis  bi nası  

ol mal arı ndan dol ayı  yüksek katlı  bi nal ar 

ol arak t asarlanmı Ģl ardır.  Bi nal arda  pl an 

düzeyi nde  st andardi zasyona  gi dil erek 

fonksi yonel  açı dan uygun  çözü ml er 

yakal anmaya  çalıĢıl mıĢtır.  Bi nal arı n gi riĢ 

böl ümünde  yarı  açı k mekan bi r  avl u 

tarzı nda tasarlanmı Ģtır.(ġekil 5. 26-5. 27) 

2. Mal ze me kullanı mı: Ca m giydir me 

cephe kullanı mı seçi mi he m fonksi yonel 

tasarı m he m de modern bir i maj 

yakal a mayı sağl a mı Ģtır. GiriĢ böl ümünde 

ki ca m ve met al kapl a mal arla prestij, 

et kileyicilik ön plana çı karıl mıĢtır. 

3. Renk: Kapl a mada kullanılan renk 

sabancı a mbl e mi nde de geleneksel ol arak 

kull anılan mavi tonl arı, ki mli k anlayıĢı nı n 

süreklili ği ni sağl a makt adır. Semboll erde  

de mavi renkli “SA” ve kır mı zı 

renkli”AK” ifadel eri bi naları n bitiĢleri nde 

göze çarpmakt adır. Kır mı zı rengi n de 

Akbank içi n si mgeselliği görül müĢt ür.  

 
 

4. Se mboll er:  Sabancı  Hol di ng‟i n  kur u m 

ki mli ği  çalıĢ mal arı nı n sonucunda  el de 

etti ği  se mbol  aile  soyadı nı n mavi  renkli 

“SA”  harfleri dir.  . Akbank  Genel 

Müdürl üğü konu munda  ki  diğer  kul eni n 

biti mi nde  ki  kır mı zı  “ AK”  i se Akbank  i çi n 

se mbol  hali ni  al mı Ģ,  Ģubel erde  de  kendi ni 

göst er mi Ģtir.(ġekil 5. 28-5. 29) 

SĠ MGESEL ANLAM TAġI YAN KRĠ TERLERE GÖRE DEĞERLENDĠ RME  



 80 

3. METRO CĠ TY:  

 

                                                                      ġekil 5. 30 Metro Cit y kompl eksi 

   

Büyükdere Caddesi  Levent  mevkii nde 

konu ml anan Metro Cit y ko mpl eksi 

Doğan Tekeli-  Sa mi  Si sa ort aklı ğı nı n 

tasarı mı  il e gerçekl eĢtiril mekt edir. 

Pr oj e,  i ki  ana  konut  bl oğu,  bir  ofis 

bl oğu ,  spor  akti viteleri,  alıĢveriĢ 

mer kezi  gi bi  sosyal t esislerden 

ol uĢ muĢ  bir  büt ündür.  Yüksel  Yapı 

fir ması  t arafı ndan i nĢaatı 

gerçekl eĢtiril mekt edir.  Ġstanbul‟  un 

mer kezi nde her  yönüyl e f arklı  bir 

yaĢa m sun mak t asarı mı n amacı  ol arak 

ifade edil mekt edir.(ġekil 5.30-5. 31) 

ġekil 5. 31 Vazi yet pl anı: 
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SĠ MGESEL ANLAM TAġI YAN KRĠ TERLERE GÖRE DEĞERLENDĠ RME  

                                                                      ġekil 5. 32 Metro Cit y ti pi k plan 

                                                                      ġekil 5. 33 Metro Cit y kul e1 

                                                                      ġekil 5. 34 Metro Cit y kul eleri 

                                                                      ġekil 5. 35 Metro Cit y giriĢ sacağı  

1. Mekansal –yapısal biçi ml eniĢ:  Gel eneksel  

konut  mi marisi ne  çok  f arklı bi r  yor u m 

getiren Metro Cit y Konut ları  3  ana 

kul eden ol uĢ makt adır.  ÇeĢitli  büyükl ük  ve 

konu ml arda  t asarlanmı Ģtır.  Kul eni n kubbe 

tarzı  biti m el e manl arı  geç mi Ģe  gönder me 

yap makt adır.  Cephe  i se  kafes  si st e mi ne 

farklı bir yorum getir mekt edir.(ġekil 5. 32)  

2. Mal ze me  kull anı mı: Modern bi r  t asarı m 

ol an konut  ko mpl eksi nde  modern gör ünt ü 

yakal a mak a maçl anarak al ucobond+ca m 

mal ze me  kull anıl mıĢtır.  Soğuk  a ma 

ol dukça  di na mi k bir  görünt ü el de 

edil miĢtir.(ġekil 5. 33) 

4. Se mboll er: GiriĢ saçağı insan ölçeği nde 

ki mli ği n ol uĢumu , kullanı mı, bi nada ki 

moder n havanı n yaratı mı nda oluĢt urul muĢ 

bir se mbol dür. Kul el eri n farklı bir for ml a 

bitiĢi de si mgesel anla mı ifade eder.(ġekil 

5. 35) 

3. Renk: Mavi gri ni n uyu mu göz önüne 

serilerek, met alik kapl a ma ile gel eceği n 

konutları ol ma ifadesi yakal anmaya 

çalıĢıl mıĢtır.(ġekil 5. 34)  
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4. YAPI KREDĠ PLAZA : 

 

 

                                                                        ġekil 5. 36 Yapı Kredi Pl aza binal arı 

 

 

 

 

Büyükdere Caddesi  üzerinde i ki nci 

köprü bağl antı  yolları üzeri nde 

konu ml anmı Ģtır.  Konu mu iti bari  il e 

dört  ana  bl okt an ol uĢur.  ÇeĢitli  ofisler 

ve  bankanı n genel  müdürl üğünün 

bul unduğu bi nal ar  fonksi yonel  a maçlı 

standart  pl an Ģe ması üzeri ne 

ot urt ul muĢt ur.  En son 1999‟  da  genel 

müdürl ük bi nası  t a ma ml anmı Ģtır.(ġekil 

5. 36-5. 37) 

ġekil 5. 37 Vazi yet pl anı: 
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SĠ MGESEL ANLAM TAġI YAN KRĠ TERLERE GÖRE DEĞERLENDĠ RME  

                                                                        ġekil 5. 38 Yapı Kredi Pl aza D Bl ok 

                                                                        ġekil 5. 39 Yapı Kredi ġubesi  

                                                                         ġekil 5. 40 Yapı Kredi a mbl emi  

                                                                        ġekil 5. 41 Yapı Kredi renk ve logo 

1. Mekansal-yapısal  bi çi mleniĢ: Yapısal 

bi çi ml eniĢ  ofis  bi nal arı  böl geni n 

ki mli ği ne  paral el  ol arak çok  katlı  bi nal ar 

hali nde  gerçekl eĢtiril miĢtir.  Ön  bl okl arı n 

pl an Ģe mal arı nda  ki  “y”  harfini n si mgesel 

ol arak yoruml an ması dır. 

4. Se mboll er:  Yapı  Kr edi‟ni n açı k i fadesi 

hali ndeki  kır mı zı  “y”  harfi,  her  Ģubede  ve 

birçok yerde  kull anıl dı ğı  gi bi D bl ok  kul e 

biti m el e manı  ol arak da   kullanıl mıĢtır. 

Si mgesel  il etiĢi mi n en  güzel  örneği dir. 

(ġekil 5. 40) 

3. Renk:  Kull anılan r enkl er  Yapı  Kr edi ni n 

ki mli ği ni n i fadesi  ol an l aci vert-  kır mı zı-

beyaz  üçgeni dir.  Beyaz masu mi yeti, 

kır mı zı  odak nokt ası  ol ma  kavra mı nı  i fade 

eder.  Bu  r enk siste mi,  banka Ģ ubel eri nde  

ve  gezi ci  Ģubel erde  de  görül mekt edir. 

(ġekil 5. 39-5. 41) 

2. Mal ze me:  Beyaz  t onl ardaki  kapl a ma 

di kkat  çek mek  a maçlı  ol up,  ca m gi ydir me 

cephel er  f onksi yonel  ol manın  yanı  sıra 

moder n bir  t arz  ol mal arı nı  sağl ar.(ġekil 

5. 38)  
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5.  GARANTĠ BANKASI:  

 

                                                                      ġekil 5. 42 Garanti Bankası bi nası 

 

Büyükdere Caddesi  il e Ni speti ye 

Caddel eri ni n kesiĢti ği kavĢakt a 

bul unan,  7000 m2  arsa üzeri ne  kur ul u 

yapı  Ġngiliz bir fir manı n 

danıĢ malı ğı nda,  Amerikalı  Bi r 

mi marı n t asarı mı  ol arak 

gerçekl eĢtiril mekt edir.  Ofis  bi nası 

ol ması  yanı  sıra,  sanat gal erileri, 

konferans  ve  t opl antı  sal onl arı  ve 

davetler  i çi n t asarlanmı Ģ  t erası  il e bir 

büt ündür.  Yapı  bet onar me ol arak i nĢa 

edil mi Ģtir.  DoğuĢ  Yapı  t arafı ndan 

Eyl ül  1997‟  de  baĢl ayan i nĢaatı n 2002 

sonl arında  t ama ml an ması 

düĢünül mekt edir.  (ġekil 5.42-5. 43) 

ġekil 5. 43  Vazi yet pl anı:                  
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SĠ MGESEL ANLAM TAġI YAN KRĠ TERLERE GÖRE DEĞERLENDĠ RME  

                                                                       ġekil 5. 44 Garanti Bankası ġubesi  

                                                                       ġekil 5. 45 DıĢ cephe kapl a maları  

                                                                       ġekil 5. 46 Gi ydir me cephe kaplama 

                                                                        ġekil 5. 47 Garanti Bankası l ogo 

1. Mekansal-yapısal  bi çi ml eniĢ:  Tasarı mda 

ofis  bi nası  ol ması  göz  önünde 

bul undurul arak çok  katlı  bir  t asarı ma 

gi dil miĢtir.  Bi nayı  çevreye  aç mak  a macı 

kull anılarak yay  Ģekli nde bi r  f or m 

tasarlanmı Ģtır.(ġekil 5. 42) 

 

 

 

  
2. Mal ze me  kull anı mı:  Moder ni z m ve 

prestij  kavra ml arı nı n simgesi  ol an 

gi ydir me  cephe  si ste mi  kullanıl mıĢtır. 

Gi ydir me  cepheni n yanı  sıra  kull anıl an t aĢ 

kapl a mal ar  geç mi Ģe  dayanan kökeni ni 

si mgel e mekt edir.(ġekil 5. 45)  

3. Renk:  Ca m cephede  kullanıl an r enk 

Garanti  Bankası nı n si mgesel  i fadesi  hali ni 

al mı Ģ  yeĢil   ve  sarı  t onları dır.  Tü m 

Ģubel erde  ki  kapl a mal ar  da  bu i l keye  sadı k 

kalı narak ki mli k sergilenmekt edir.(ġekil 

5. 46) 

4. Se mboll er: Se mboli k ifade olan dört 

yapraklı yonca bi nanı n cephesinde 

bankanı n Ģubel eri nde ol duğu gi bi 

kull anıl ması düĢünül mekt edir.(ġekil 5. 47-

5. 44) 
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5. 5 BÖLÜMÜN SONUCU 

Bu böl ümde yapılan i ncelemel erden varılan sonuçlar özetle Ģu Ģekil de sıralanabilir: 

 Ki mli k kavra mı, genel anlamda bir nesneni n di ğerleri nden ayrıl ması nı n sağlayan 

kendi ne ait birtakı m verilerdir. Her canlı ve cansı z nesneni n ki mli ğe i htiyacı 

vardır. 

 Kur um ki mli ği kavra mı da, kuruml arı n kendileri ne özgü özelli kleri ni büt ünüyl e 

ortaya koydukl arı çalıĢ mal ardır. 

 Kur um ki mli ği çalıĢ mal arında meydana gel en dıĢavur um eyl e mi kurumun pek 

çok alanı nda  ol duğu gi bi mi mari yapısı nda da ortaya çı kmakt adır. Rekabet 

orta mı nda varol mak isteyen fir mal ar kurum ki mli ği çalıĢ mal arı nı gerçekl eĢtiri p 

mi mari boyut a da yansıtmı Ģ ol ması gerekli dir. Mi mari boyutta ki yansı malar, 

mekansal biçi ml eniĢ, renk , mal ze me kullanı mı ve se mboller ol arak kendi ni ifade 

et mekt edir. Mi mari boyuttaki bu yansı mal ar ile binal ar kurum ki mli kl eri ile 

anıl makt a, bi na tanı mı, kur uml a özdeĢl eĢtiril mektedir.  

 Tür ki ye‟deki kurum ki ml iği çalıĢ mal arı belli fir malar tarafı ndan baskı n Ģekilde 

ortaya kon muĢt ur. Bu kuruml arı n i ncel enmesi sonucu ortaya çı kan veriler 

kur uml arı n ki mli kl eri ne ne denli bağlı ol duğu, böyl e bir sekt örün hı zla 

geliĢti ği ni n ve al gılandı ğını n habercisi dir. 
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6. SONUÇ 

Ġnsan,  yaĢadı ğı  t opl umun vazgeçil mez bir parçası dır.  YaĢadı ğı t opl umda 

çevresi ndeki  varlı kl ar, değerler,  mi mari  büt ünlerle il etiĢi m hali ndedir.  Mi mari 

çevrede iletiĢi mi n en öneml i  unsuru,  mi mari  büt ünün ki mli k sahi bi  ol ması ve  i nsana 

mesajlar  il et mesi dir.  Mi mari  ki mli ği n il etiĢi me  dönüĢ mesi nde si mgesel anl a ml ar 

ortaya çı kmakt adır. 

ĠletiĢi mde önceli kle,  çevreni n duyul arla hi ssedili p al gı  il e kavranması  gerekmekt edir. 

Bu sayede,  i nsan,  çevresinde ki  varlı kları n farkı na vararak iletiĢi m kur maya gi der. 

Duyu or ganl arı  ve göstergel er  il e baĢl ayan iletiĢi m,  mi mari  ürüne yansı yan 

si mgel eri n  al gılanı p anl a ml ar  kazanması  il e zi hi nsel  bir  süreç ol arak deva m 

et mekt edir.  

ĠletiĢi m,  alıcı  ve verici  unsurlar  arası ndaki  bil gi akt arı mı dır.  Mi mari  iletiĢi m i se, 

mi mari  çevrede kullanılan göst erge,  dil  ve anl a m fakt örleri ni n alıcılarla bağl antısı dır. 

Bu f akt örler  o çevrenin ki mli ksel  değerleri ni  t aĢı makt adır.  Mi mari çevreni n 

anl aĢıl ması nda mi mari ele manl ar i nsanlarla iletiĢim kur makt adır.  

Topl um il e il etiĢi mde,  mi mari  dil,  göst ergel eri  kullanmakt adır.  Göst ergel er;  göst eren, 

göst erilen,  göst erge Ģeklindeki  bileĢenlere sahi ptir.  Her  göst erge belli  bi r  anl atı m 

yol uyl a,  bir  kavra ma  götür mekt edir.  Mi mari  gösterge i se,  mi mari   kavraml ar  ol arak 

ifade edilen si mgel ere yönl endir mekt edir. 

Si mge,  mi mari  iletiĢi mde,  duyul arla i nsanl arı n al gılayı p anl a ml andırdı ğı  bi r  göst erge 

çeĢi di dir. Te msil etti ği nesneni n yeri ne geçerek iletiĢi m kurar.  

Tari h boyunca,  t opl uml ar  çeĢitli  Ģekillerde varol an değerleri ni  si mgel er  ve mi marlı k 

aracılı ğı yl a  fi zi ksel  çevrel eri ne  yansıt maya çalıĢmı Ģl ardır.  Mi marlı k her  za man bu 

anl a mda bir  il etiĢi m aracı  ol muĢt ur.  Kült ürle beslenen ki mli k ol uĢumu si mgel er  ve 

mi marlı ğı n büt ünl eĢ mesi  ile çevreye akt arıl mı Ģtır.  Ancak moder ni z ml e farklı  bir 
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boyut a geçen t opl uml ar i çi nde yaĢadı kl arı  çevrelerde ki  anl a m kaybı  sebebi yl e 

çevreye yabancılaĢ mı Ģ ve topl um ile kopukl ukl ar ol muĢt ur.   

Topl um,  al gıla ma ve hafızala ma  il e ol uĢt urduğu birtakı m görsel  Ģe mal ara sahi ptir. 

Bu Ģe mal ar  öğrenme  ve bellek‟  e  kaydet me yol uyl a i nsanl ar  i çin kaynak 

ol uĢt ur muĢt ur.  Ġnsan,  yaĢadı ğı  çevrede kendi  konumunu belirle mede,  yönl endir mede, 

çevredeki  varlı kları  kaydedebil mede kısaca biliĢsel  faali yetleri  sağl a mada,  Ģe ma  ve 

haritala ma met odunu kullanmakt adır. 

Var ol uĢsal  mekan i se,  insanı n huzurl u bir  Ģekilde yaĢa mı nı  sürdürebil mesi  i çi n 

zi hni nde ol uĢt urduğu mi mari  mekandır.  Var ol uĢsal  mekan sayesi nde “yer” kavra mı 

ol uĢ makt adır.  Yer  i se,  ki mli k ve doğal  verileri n bir  büt ünüdür.  Bu kavra m yeri n 

ki mli ği ne göt ürür.  

Moder ni z mi n kabul  etmedi ği  ki mli ği n çeĢitli si mgesel  anl a ml arla yansı ması, 

post moderniz ml e yeniden kaynak bul up,  t üketici  t opl uml arda  kendi ni 

hissettir mekt edir.  Rekabet  ort a mı nı n artıĢı  ile kur uml ar  ki mli k arayıĢl arı na 

yönel mekt e,  t ek ol ana eriĢilene kadar  da bu çalıĢmal arı n sonuçl arı  si mgesel  anl a ml ar 

ol arak mi mari ürünl ere yansıtıl makt adır. 

Kur um ki mli ği,  kur uml ara ait  t üm verileri n kullanı cıları nı n gözl er  önüne seril mesi 

felsefesi  ile hayat  bul makt adır.  Bu bakıĢ  açısı  ile yol a çı kıl makt a ve mi mari  ür ünl eri n 

Ģekillendiril mesi nde, i nsanl arla iletiĢi m kurabil me sağlanmakt adır.  

Ki mli k çalıĢ mal arı nı n si mgesel  anl a ml ar  aracılığı yl a çevreye  yansı ması,  fizi ksel 

çevreni n dili ni  ol uĢt uran mi mari de çok farklı  Ģekillerde ol abil mekt edir.  Yapı sal 

mekansal  bi çi ml eniĢ,  mal ze me kullanı m,  renk kullanı mı,  çeĢitli  se mboll eri n 

kullanı mı bu çalıĢ mada üzeri nde durul an nokt alardır.  

Mi marlı k,  za man i çi nde i hti yaçl ara göre sürekli değiĢen ve geliĢen bir  ol gu ol arak 

ki mli ği n barı ndırdı ğı  anla ml arı,  çağdaĢ  bir  bi çi mde yeni den t ercüme  ederek fi zi ksel 

çevrede varol abil meli dir. Tü m bil eĢenleri n t opl a mı  ol arak varol abil di ği nde tasarı ml ar 

“yer” ol gusunun yaratıl ması nı sağlayacaktır. 

Bu çalıĢ ma  boyunca  amaçl anan ki mli ği n dı Ģavur umunda ki  si mgesel anl a ml arı n 

belirlenmesi,  mi mari  ürünl e büt ünl eĢ mesi  ve bunl arı n yaĢanılan  i çi nde so mut  bir 

bi çi mde varol duğunun i spatlanması dır.  Bu hi poteze dest ek ol arak,  mi mari  çevre, 
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mi mari  ür ün iletiĢi mi  ve il etiĢi m sağl ayan araçları n varlı ğı  da i spat  konusu 

ol makt adır.  Bu bağl a mda,  si mgel er  i ncel enerek;  varol duğu çevre,  birtakım anl a ml ar 

kazanarak zengi nl eĢ mekte,  ki mli ği  belirgi nl eĢ mekt e ve kullanı cıları  ile il etiĢi mi 

kuvvetlendir mekt e ol duğu gör ül mekt edir.  Kur uml ar  da ki mli k çalıĢ mal arı nın mi mari 

ür üne yansı ması nı,  i nsanl arı n al gılayacakl arı  boyutlarda;  gerek mal ze me, renk 

kullanı mı;  gerekse,  semboll er  kullanı mı  il e sağla makt adır.  Böyl ece çalıĢ mada 

a maçl anan nokt al ara ul aĢıldı ğı, incel enen örnekl er ıĢığı nda, ispatlanmakt adır. 

Kur umsal  ki mli k çalıĢ mal arı nda,  kur uml ar  ki mlik verileri  il e özdeĢl eĢtikleri  ve  bu 

verileri  kuruml arı n bi naları na da  yansıttıkları  görül mekt edir. Mi mari  çevrede var ol an 

bi nal ar  kur um ki mli kl eri  ile ön pl ana  çı kmakt a ve i nsanl ar  t arafı ndan t anı nmakt adır. 

Kur umsal  ki mli ğe veya geç mi Ģe sahi p ol mayan bi nal ar  i nsanl arla il etiĢimde  i ki nci 

pl ana düĢ mekt e  hatta t anınma makt adır. Bu sonuçlardan yol a çı karak ki mlik verileri ni 

mi mari  boyutta çeĢitli  simgel erle ortaya koyan kur uml arı n bi nal arı  t opl um t arafı ndan 

bili nmekt edir.  Böyl ece, kur umsal  ki mli k- mi mari-i nsan iliĢkisi ni n öne mi  ort aya 

koyul makt adır. 

Bu çalıĢ ma sonunda elde edilen sonuçl ar,  benzer  sonuçl arla karĢılaĢtırıl dı ğı nda 

ortaya çı kan ortak nokt alar aĢağı daki gi bi sıralanmakt adır: 

 Kur uml arı n kendileri ni i fade et me  yarıĢı nda ki mli k çalıĢ mal arı  t emel  öğe 

ol makt adır. 

 Ki mli k çalıĢ mal arı nı n oluĢumu,  araĢtır ma,  analiz, strateji  ve öneriler  safhaları nda 

geliĢti ği  ve bu safhal arda ki mli k çalıĢ ması  yapılacak kur um kadar  çevreni n ve 

bireyl eri n de  analiz edil diği görül mekt edir. 

 Kur uml arı n ki mli k çalıĢmal arı  sonucunda ki mli k verileri  denilen si mgesel  anl a m 

taĢı yan  l ogo, renk, mal ze me ve di ğer  ele manl ar ortaya çı karıl makt adır.  

 Kur uml a il gili  her  t ür  t asarı m aĢa ması nda,  mi mari  t asarı mdan her hangi  bir  ür ün 

tasarı mı na kadar  ki mlik verisi  ol arak nitelendirilen l ogo,  renk ve di ğer 

el e manl arı n kullanı mı nı n süreklili ği   i stenmekt edir.  Bu anl a mda,  kur um ki mli ği 

kılavuzl arı ol uĢt urul maktadır. 
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Sonuçt a;  mi marlı k,  kiml i ği n bir  yansı ması dır.  Kullandı ğı  dil,  si mgeler,  ort aya 

koyduğu bi çi m ve oluĢt urduğu mekanl ar  ile ki mli ği n si mgel er  aracılı ğı yl a  

dı Ģavurumu olarak fizi ksel çevresi nde yer alır.  
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EKLER 

 

EK  1: UYGULANAN ANKET ÇALI ġ MASI  

A.  Kull anıcı nı n Sosyo De mografi k Özelli kleri: 

Ad:  

Soyad:  

YaĢ:  

Ci nsi yet: 

Eğiti m Düzeyi: 

Mesl eği / Görevi : 

Me deni Dur um:  

YaĢadı ğı Ġl: 

 

B.  Zi hi nsel Haritala ma Met odu:  

1- 2-3-4 nol u sorul arı Zi ncirli kuyu – Masl ak hattı içi n cevapl andırı nı z.  

1. Hangi sı klı kta böl geden geç mekt esi mi z? 

a) Her gün 

b) Haftada bir gün  

c) Ġki haftada bir 

d) Ayda bir  

 

2.  AĢağı daki  kavra ml ar  doğr ult usunda böl geyi  ol uml u ve ol umsuz yönl eri  ile 1 il e 

10 arası nda puanl andırabilir mi si niz? 

                           Ol umsuz                                                            Ol uml u  

Canlılı k 

Düzen 

Ul aĢı m 

Far klı i mkanl ar 

Yoğun yerleĢ me 

Moder n 

Uyu m 
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3.  Böl geyi yeni den yarat ma Ģansı nı z olsaydı nasıl bir seçi m yapardı nı z? 

a) Az katlı müstakil bi nal ar 

b) Ort a katlı iĢ mer kezl eri 

c) ġi mdi ki tarzı fakat daha düzenli bir yerleĢi m 

d) Di ğer 

 

4.  Bu böl ge sı nırları içi nde, aklı nıza il k gel en  sizi n içi n röper ol uĢt uran bi nalarla 

birli kte basit bir kroki çizebilir mi si ni z?( veya pl an üzeri nde iĢaretleyebilir 

mi si ni z.) 

 

 

 

C.  Sıfat Çiftleri 

5 nol u soruyu 4 nol u soruda belirledi ği ni z bi nal arı düĢünerek cevapl andırını z.  

 

5.  Verilen sıfat çiftleri ni kullanarak  1 ile 10 arası nda değerlendir me yapı nı z.  

DEĞERLENDĠ RME  

      canlandırıcı     rehavet verici 

     di na mi k       durağan 

di nl endirici      yorucu 

          doğayl a uyuml u       doğayl a uyumsuz 

   et kileyi ci        sönük 

                                                      gösteriĢli         sade 

                 güven verici       güven ver meyen 

           akıl da kalıcı        unut ul abilen 

             insancıl        mekani k 

          modern        çağdıĢı 

     ki mli k sahi bi        ki mliksiz 

      sevi mli hoĢ        sevimsi z 

          uyuml u          uyums uz 

          zevkli           zevksiz 

       sıradıĢı         olağan 

           düzenli           karmaĢı  
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