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MEKANI N İ Çİ NDE VE DI ŞI NDA OLMANI N FENOMENOLOJİ Sİ  

 

ÖZET 

 

Bu çalış mada,  fenomenol oji k bakış  açısı  kapsamı nda mekanı n i çi nde ve dı şı nda 

ol manı n araştırıl ması yapıl mı ştır. 

Özneni n dünya il e ilişkisini n bir  yor umu ol arak genişleyen feno menoloji ni n,  il k 

ol arak tari hsel gelişi mi ne, daha sonra mi marlı k ile ol an ilişkisi ne deği nil mi ştir.  

Felsefe,  i nsanı n dünya ile ilişkisi ni n ve dünyadaki  yer  arayışı nı n sorgul anması  ol arak 

el e alı ndı ğı nda,  mi marlığı n,  felsefeye ve felsefeni n i nsan i çi n dünyada aradı ğı  yere, 

somut  mekanl ar  sunduğu gör ül mekt edir.  Felsefi  bir  yakl aşı m ol an feno menol oji  i se 

açı k bir  şekil de mi marlı ğın kur duğu bu mekanl arı, yerleş mel eri  i şaret  et mekt edir.  Bu 

çalış mada,  i nsanl arı n çevrel eri yle anl a mlı ilişkiler  kur duğunu t anı ml ayan 

fenomenol oji ni n i şaret  etti ği,  i nsanı n dünyadaki  yeri ni n,  „yaşantı‟,  „çevre‟,  „yer‟ 

( mekan)  den ayrı  düşünül e meyeceği  ve özneni n dünyada ol uşunu anl a m,  deneyi m, 

beden ve yöneli m gi bi sahi p ol duğu özelli kler  il e bu kavra ml arı n et kileşi mli 

büt ünl üğü „içi nde‟ cisi ml eştirdi ği göst eril mi ştir.  

İnsanı n yaşantı,  çevre ve yerden ayrı  düşünül emeyeceği ni n çı kış  nokt ası  ol arak , 

fenomenol oji ni n t e mellerini  üzeri ne kur duğu,  özne nesne ilişkisi  el e alı nmı ştır.  Bu 

doğr ult uda,  feno menol oji  öncesi  düşünsel  yakl aşı ml arı n özne nesne ilişkisi 

kapsa mı nda,  özneni n dünya ve mekan ile kur duğu ilişki,  t ari hsel  bir  yakl aşı m il e 

değerlendiril miştir.  Bu değerlendir mede,  mi marlığı n sunduğu ci si ml eşmi ş  i çeri de 

dı şarı da ol abil me ilişkisi,  zi hi n felsefesi ni n sunduğu,  dünyayı  zi hni n i çi nde dı şı nda 

bil meye dönüşt ürül erek ele alı nmı ştır. 

„ Yaşantı‟,  „yer  duygusu‟,  „yerleş me‟  fenomenoloji k ol arak i nsanı n dünyadaki  yer 

arayışı nı n ve varol uşunun so mutl andı ğı  kavra ml ar  ol arak el e alı nmı ştır.  Bu 

kavra ml ar  yaşanan mekan,  varol uş  mekanı  t anıml a mal arı  altı nda ev,  kasaba şehir, 

doğal  mekanl ar  ve peyzaj  ol arak kat manl aşarak,  mekan hissi ni  oluşt urduğu 

göst eril mi ş,  her  kat mandaki  farklı  mekan hissi nin i se i nsanı  i çeri de olmaya davet 

etti ği  vur gul anmı ştır.  Mekana ai di yet  ve özneni n mekan i çi nde mekanı n ni teli kl eri yl e 

ki mli k kazanması,  yerleş me  ve yer  duygusunun strükt ürü ol arak el e al ı nmı ş,  bu 

bakı mdan ki mli k ve ai diyet kavra ml arı anaht ar sözcükl er ol muşt ur.  

Çalış mada mekanı n i çi nde ol mak,  bir  yere ai di yet  ve ki mli k kazanmanın strükt ürü 

üzeri nde yüksel en yerleşme  kavra mı  il e t anı ml anırken,  mekanı n dı şı nda olmak başka 

bir  yere,  başka bir  uzaya ait  ol an bireyl eri n „ öt eki‟  l eri n varlı ğı  işaret  edilerek el e 

alı nmı ştır.  „ Öt eki‟  kavramı  di ğer  uzayı  t anı ml amı ş  ve di ğer  uzayda mekanı n i çi ne 

dahil  ol an yabancı yı  işaret  et mi ştir.  Yabancı  kavra mı,  göç menl er  ve göç hareketleri, 

turistleri n mekana bakışı  ile ilişkilendirilirken,  mekandan yabancılaş ma di ğer  bir 

mekanı n dışı nda ol manı n fenomenol ojisi olarak tartışıl mı ştır. 
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Me kanı n i çi nde ve dı şı nda ol mak bir  sı nır  ol madan t anı ml anmaz.  Duvar ,  ze mi n ve 

çatı  t e mel  mi mari  arketipl er  ol arak mi mari  mekanı n sı nırları nı  ol uşt ururken,  ki şisel 

mekan psi kol oji k ,  bi z ve onl ar,   yabancı  gi bi  kavra ml ar  sosyol oji k sı nırları  kurarlar. 

Bu bakış  açısı yla çalış mada mekanı n i çi nde ve dı şı nda ol manı n strükt ürünü kuran 

psi kol oji k,  sosyol oji k boyutla birli kte cisi ml eşen sı nır  kavra mı  tartışıl mı ş, 

gl obalizasyon,  akan mekan,  mekanı n t eknol oji k topol ojisi  kavra ml arı yla sı nırsızlı k 

boyut una t aşı nan sı nır  kavra mı nı n,  çağdaş  kült ür ve  sosyal  bili m araştırmal arı ndaki 

tanı ml a mal arı yl a, iç ve dış kavra ml arı yeni den ele alı nmı ştır. 

Me kanı n i çi nde ve dı şı nda ol mak antropol oji k ve sosyol oji k çalış mal arda il k el den 

araştır ma ol arak t anı ml anılır.  Bu yönt e m özelli kle araştır macı nı n,  araştırma  i çi ndeki 

rol ünün ve bakış açısı nı n değerlendiril mesi olarak ele alı nmı ştır.. 

 „ Oda mı n i çi ndeki  odanın dı şı nda yaşa mak‟,  İz mi t  Değir mendere,  Yüzbaşılar  caddesi 

No: 6 da ki  apart man dairesi ni n altı ncı  katı nda bul unan kişisel  oda mda,  psi kol oji k 

sı nırları n bir  met aforu olarak geçi ci  ve şeffaf  sınırları mı n i nşası  ile ol uşturul du ve 

içeri ni n i çi ne dı şarı yı  dahil  eden bir  i çe i zi n veril di.  Bu kur ul umun deneyi ml eri, 

mekanı n i çi nde ve dı şı nda ol ma  hi ssi ni  sağl ayan sı nırları n üzeri nden,  il k el den bir 

katılı mcı  ol arak ot obi yografi k öykü mün üzeri ne i nşa edil di.  Mekanı n i çi nde ve 

dı şı nda ol manı n sosyoloji k ve psi kol oji k boyutları ndaki  „ yabancılaş ma‟,  „öt eki‟, 

„ai di yet‟,  „korku,  endişe‟  „yabancı‟,  „göç menli k‟  kavra ml arı,  kol aylı kla sı nırları n 

kırıl ması  yada i nşası  üzeri nden deneyiml endirilerek değil, sı nırl arı n 

deneyi ml endiril mesi yl e içeri de ve dışarı da ol manın farkı na varıl ması sağlandı.  
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THE PHENOMENOLOGY OF BEI NG I NSIDE OUTSI DE OF THE PLACE 

 

SUMMARY 

 

In t his  st udy,  bei ng i nsi de and outsi de of  t he pl ace i n t he vi ew of  pheno menol ogi cal 

aspects was researched . 

The pheno menol ogy extended as  co mment  of   subj ect‟s  rel ati on wit h worl d was 

researched its hist orical devel opment at first, and after its relati on wit h architect ure  

Phil osophy t hat  i s  considered t o searched as  man‟s   rel ati on wit h t he worl d and its 

looki ng f or  pl ace i n t he worl d have been seen t o pr opose concret e pl ace from 

architect ure t o phil osophy and its  l ooki ng from pl ace i n t he wol d for  man. 

Pheno menol ogy as  phil osophi cal  appr oach has  mar ked cl earl y t his  pl ace,  dwelli ng 

where were built  by architect ure.  In t his  st udy,  pheno menol ogy si gned t hat  man 

defi nes  t o set  meani ngfull  rel ati ons  wit h t heir environment  shown t hat  hu man 

positi oned i n t he worl d,  „li vi ng‟,  „environment‟,  „pl ace‟  ,  t hat  subj ect‟s being i n t he 

worl d havi ng pr operties,  such as;  meani ng experience body and ori entati on had 

concepts wit h i nt eracti on in whol e e mbodi ed.   

The rel ati ons  bet ween subj ect  and obj ect  based on t he pheno menol ogy t hat coul d not 

be consi dered diffrentl y as  poi nt  out  from dealt  wit h.  In t his  directi on,  subj ect‟s 

relati on set  its  worl d and pl ace wit h t hat  i ncludes  i n ment al  appr oaches,  bef ore 

pheno menol ogy,  of  t he r el ati ons  wit h obj ect  and subj ect  was  assessed wit h t he 

hi st orical  appr oach.  In t hi s  asses ment,  t he rel ation e mbodi ed bei gn i nside  out si de 

offered by architect ure was  dealt  wit h ment al  psychol ogy converting t o know bei ng 

insi de outsi de.  

„ Li vi ng‟,  „ Geni us  Loci, „ Dwelli ng‟  as  pheno menol ogi cal  were dealt  wi t h man‟s 

looki ng f or  pl ace and concepts  be made concrete its  existance.  Thi s  concepts  as 

layered t hat  li vi ng pl ace,  existance pl ace under t he defi niti on on ho me,  country, 

nat ural  pl aces,  l andscape di spl ayed t o f or m geni us  l oci  pl ace,  t hat  diffent  geni us  l oci 

of  each l ayers  conveyed to i nvite hu man bei ng i nsi de.  Bel ong t o pl ace  and subj ect 

getti ng i dentit y wit h quality i n t he pl ace we  dealt  wit h as  t he struct ure of d welli ng 

and geni us l oci. Int his term,  concepts of i dentit y and bel ongness were key wor ds.  

In t his  st udy,  Whil e bei ng i nsi de t he pl ace was  defi ned as  dwelli ng concepts 

increasi ng on t he struct ure bel ong t o pl ace and getti ng i dentit y,  bei ng out si de was 

dealt  wit h t he existance of   “ Ot hers  i ndi vi duals who bel ong t o ot her  space pl ace. 

“ Ot hers” concept  was  defined t o ot her  space and stranger  wit hi n pl ace i n t he ot her 

space.  When stranger  concept  was  rel ated t o l ooking at  pl ace wit hi n i mmi grants  and 

i mmi grant‟s move ment s, t ourist,  alienati on from pl ace was   ar gued as  being out si de 

ot her pl ace of pheno menol ogy.  

Bei ng i nsi de and outsi de of  t he pl ace i s  not  defi nde wit hout  boundaries.  When wall, 

gr ound,  and r oof  as  a  architect ural  archet ypes  f or m t he boundaries  of  architect ural 
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pl ace,  it  constructs  psychol ogi cal  and soci ol ogi cal boundaries,  such as;  privat e pl ace, 

our  and t heir,  stranger.  In t his  vi ew,  it  was  argued t hat  t he boundary concept  setti ng 

the struct ure of  bei ng insi de and outsi de of  t he pl ace were e mbodi ed wit h t he 

di mensi ons  of  t he soci ology and psychol ogy. The concept  of  boundary moved wit h 

concepts,  such as;  gl obalization,  fl ow pl ace,  t opology of  t echni cal  pl ace t o boundl ess 

was  agai n dealt  wit h definiti ons  of  i nsi de outside concepts  i n t he research i n t he 

cont e mporary cult ure and soci al science.  

As  bei ng i nsi de and outsi de of  t he pl ace i n t he pheno menol ogi cal  researchs  were 

exposed,  it  i s  si gnificant t hat  t he feeli ng of  t he place was  recogni zed.  In this st udy, 

ant hropol ogi cal  and sociol ogi cal  bei ng i nsi de and t he outsi de i s  defi ned as  first 

research.  Thi s  met hod was  dealt  wit h t he assess ment  of  t he researhers‟s  r ol e and 

vi ew i n the research.  

 „ To li ve outsi de of  t he r oo m i n my r oo m‟,  In my pri vat e r oom where İz mit 

Değir mendere,  Yüzbaşılar  Caddesi  No: 6 on t he si xt h fl oor,  t he construction of  t he 

my t arnsparent  and t e mporary boundari es  as  a  met aphor  of  psychol ogi cal boundar y 

were f or med and i nsi de be i ncl uded outsi de i nt o insi de was  all owed.  This  experi ence 

of  t he setti ngs  was  built  on my aut obi ographi cal  story as  partici pant  on pr ovi di ng me 

to feel  bei ng i nsi de and t he outsi de of  t he pl ace.  Bei ng i nsi de and ousi de of  t he pl ace 

in t he concepts  of  psychol ogi cal  and soci ol ogi cal di mensi ons.  The concepts,  such as; 

alienati on,  ot hers  bel ong to fear,  worry,  stranger,  immi grant,  i n t he psychologi cal  and 

soci ol ogi cal  di mensi ons  of  t he bei ng i nsi de and outsi de of  t he pl ace was  experi enced 

wi t h boundaries t o be awared of bei ng i nsi de and outsi de.  
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1.GİRİŞ 

      “Kimi budhacı ermişlerin dünya zevklerinden el etek 

çekmelerinin sonucunda bir baklaya bakarak tüm bir görünüm 

görmeye başladıkları söylenir: ilk anlatı çözümlemecileri de bunu 

görmeyi çok isterlerdi. Bir tek yapıda dünyanın bütün ayrıntılarını 

görebilmek: her öyküden kendi örneklerini çıkaracağız, sonra bu 

örneklerden anlatılanların tümünü kapsayıcı bir yapı oluşturacağız, 

sonrada bu yapıyı herhangi bir anlatının üstüne oturtacağız.’’ 

(Roland Barthes, S/Z S.15 Yapı Kredi Yayınları, 1996, İstanbul) 

Mimarlık diğer disiplinlerden ayrılarak, insana içeride ve dışarıda olma hissini 

sağlayan tek alan olarak işaret edilebilir. Bir mekanın içinde ve dışında olmak, bir 

küpün içinde ve dışında olmaktan çok farklı amaçlar sunmaktadır.  

Mimari mekanın içinde ve dışında olmak. 

Mekanın /  içinde (-) dışında /  olmak (varolmak)  

Mekan: 

 Mekan genel uzayın insan eli ile sınırlandırılmış parçası olarak tanımlanmaktadır.   

 Bir kişinin, bir şeyin bulunduğu, bir eylemin gerçekleştiği ya da gerçekleştirildiği 

yer. 

 Belirli bir kullanıma işe, ayrılmış alan, yer. 

 Ev, Konut. 

 Mesken tutmak; göçerliği bırakıp bir yere yerleşmek.  

 Durulan yer, oturulan yer, mesken. 

 İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerin sürdürülmesine 

elverişli olan boşluk, boşun. Mimari mekan yaratmak geniş anlamdaki doğadan 

veya peyzaj mekanından, insanın kavrayacağı bir bölümü sınırlamaktır. (Hasol, 

1995) 

 Varlıkların birbirlerine göre olan konumlarının bir ilişki bütünü. 
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İç: 

 Herhangi bir şeyin sınırları içinde olan, dış teriminin karşılığı. 

 İç dünya; kişinin iç duyu konusu olan ruhsal yaşam. 

 İç çevre; canlıyı etkileyen ve böylece dış uyarılara karşı yaptığı tepkiyi değiştirip 

yönlendiren bütün fiziksel süreçler ve anlıksal durumlar, öznel bir ortamı dile 

getiren iç çevre deyimi nesnel ortamı dile getiren dış çevre deyimini karşıdır. 

Dış: 

 Herhangi bir şeyin sınırının ötesinde olan, iç terimini karşılığı. 

 Dış dünya; insanın bilincinden bağımsız var olanların tümü.  

 Dış çevre, nesnel koşullar, öznel koşulları dile getiren iç çevrenin karşılığı. 

 Dışsal yan, herhangi bir olgu ya da sürecin yapı bütünlüğü içindeki yeri ve payını 

ayırt edilebilen iki yanının nitelikleri. 

( - ) Sınır:   

 Herhangi bir şeyin bittiği nokta ya da çizgi. Sınır uzaysal olarak bir bitimi dile 

getirir. 

 Tanımlamak sınırlamaktır.  

 Sınırlama, herhangi bir şeyin sınırını belirtme. 

Olmak (Varolmak):   

 Huzur, mevcudiyet, belli bir yerde bulunmak, belli bir yerde hazır bulunmak, var 

bulunmak. 

 Varlaşmak, varoluş olarak varlaşmak. 

 Somut olarak meydana çıkmış, ortaya konulmuş olan. 

 Sonsuz ve sınırsız değişen varlığın somut biçimi. 

 Parmenides’ ten beri varoluş bireysel alandır. Tümel olanın karşıtıdır.  

 Heidegger’ e göre varolmak insana aittir, sınırsızca insanın kendini 

gerçekleştirmesidir, insan kendi varoluşunu kuran tek varlıktır. (Hançerlioğlu, 

1979). 
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Mekanın içinde dışında olmanın barındırdığı potansiyel kavramların sözlük 

anlamlarına bakıldığında her birinin farklı boyutlarda farklı anlamlara sahip olduğu 

görülmektedir. Örneğin mekan genel olarak sınırlandırılmış bir uzaysal 

organizasyonun fizik nesnesine gönderme yaparken, ev, mesken, yerleşmek, işlev 

kavramlarını da  tanımlamakta, olmak (varolmak)- genel olarak özneyi içine alırken, 

maddesel bir somutlukla fizik bir nesnenin konumsal durumunu da tarif etmektedir. 

İç ve dış sınırları belirlenmiş bir uzaysal organizasyonun iki yönünü temsil ederken , 

nesnel-öznel, karşıtlık-benzerlik çiftlerine katılmakta bu açıdan insanın iç dünyası ve 

dış dünyası tanımlamalarına sahip olmaktadır. 

Bu bağlamda bir mimari mekanın içinde ve dışında olmanın anlaşılması ve 

yorumlanmasının farklı boyutlarda farklı anlamlara sahip olan kavramların, mimarlık 

boyutun da bir araya gelmesi ve mimari mekanın yorumlanması ile eş zamanlı olarak 

olmak (varolmak) kavramının yorumlanmasını gerekli kıldığı görülmektedir. 

Bu bakış açısıyla bu tezin amacı, mimarlığın sunduğu içeride ve dışarıda olma 

hissinin,  fenomenolojik bakış açısıyla araştırılmasıdır. Yapılacak tüm yorumlamalar 

fenomenolojik bakış açısı içinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
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2. FENOMENOLOJİ 

2.1 Fenomenoloji Tarihine Bakış 

Fenomenoloji felsefe tarihi içinde Kant, Hegel, Bergson gibi filozoflar tarafından 

farklı anlamlarda kullanılmıştır. Ancak bir felsefi yöntem olarak Edmund Husserl’in 

bu gün genellikle kabul gören fenemonoloji tanımı ile bilinmektir. Husserl 

fenomenolojiyi varlıkların ilk ve asıl anlamlarına inmek isteyen bir felsefi yöntem 

olarak gelişmiştir  (İnceoğlu, 1999 ). 

Fenomenoloji  20 Yy’ın başında dünyanın içinde bulunduğu sosyolojik, psikolojik 

beklentiler ve aynı zamanda fizik, matematik gibi doğa bilimlerinin bilimsel 

temellerinin doğruluğunun sorgulandığı bir ortamda gelişmiştir. (Bubner, 1993) 

Fenomenoloji, özellikle sosyal bilim alanında doğa bilimlerinin kullandığı pozitivist, 

rasyonalist, objektivist yöntemlerin tinsel dünyayı, anlamların dünyasını dışta 

bırakacak şekilde, her şeyi kendi teorileri ile açıklama tavırlarına tepki olarak 

gelişmiştir (West, 1998).   

Pozitivist yaklaşımla geliştirilen sosyal teoriler ve araştırmalar bilginin zaman ve 

mekanda deneysel gerçeklik ve algılar ile elde edilen verilere dayanmasını amaçlar. 

Pozitivizm analitik olarak anlamlı olanı ya da duyular ile doğrulanabilir olanın 

gerekliliğini savunmaktadır ( İnceoğlu, 1999).  

Objektiflik ise kontrol, tekrarlanabilirlik ve toplumsal gerçeklik kavramlarına 

dayanmaktadır. İstatistikler, açıklık ve netlik, mantıksal kurgulara bağlı olarak 

çalışmaktadır (İnceoğlu, 1999). 

Fenomenoloji’ yi temel kabul gören anlamında bir yöntem olarak şekillendiren 

Husserl, yukarıda kısaca tanımı yapılan pozitivist ve objektivist yaklaşımların temel 

problemini, kartezyen düşünce dünyasının kurduğu özne ve nesne , ve buna bağlı 

olarak Platon’dan beri gelen salt gerçeklik ve duyulur dünya (görüngüler) arasında 

oluşturulmuş olan bir ayrımın sonucu olarak görmüş , bu duruma son vermenin ise 

bilinç yoluyla mümkün olabileceğini ileri sürmüştür (Bubner, 1993).  
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Husserl’ in temel amacı, Pozitivist ve Rasyonalist görüşler üzerine kurulu  bilimlerin 

nesnelci gücünün ve öznenin kurucu rolüne ilişkin bilinçliliğin,  kültürel bakımdan 

yıkıcı bir etkisi ihtimalinin eleştirisinin yapılması ve öte yandan da bilimlerin 

apodeiktik temelleri üzerine kurulu bir felsefe oluşturulmasıdır. Bu anlamda Husserl 

doğa bilimlerinin teorik tavırlarını eleştirmeksizin, ‘tin’ dünyasını oluşturan 

kategorilerin, doğa bilimlerinin ‘varlık’ düzeyinden farklı olduğunu göstermek 

istemiş ve bunun ise pozitivist ve rasyonalist yaklaşımların temelleri üzerine kurulu 

öznenin dünya (nesne) ile kurduğu ilişkisinin yeni bir tanımı ile mümkün 

olabileceğini söylemiştir. Fenomenoloji bu anlamda öznenin dünya (nesnel) ile 

kurduğu bu yeni olacak yaklaşımının, doğa bilimlerinin getirmiş olduğu her türlü ön 

kabullerden arınarak, yeni bir bilinç ve varlık kategorilerinin kurulması ile mümkün 

olabileceği göstermiştir.  Öznenin bilincinin bu yeni kavrayışı ise özneye o ana kadar 

oluşmuş tarihselci idealizm, doğalcılığın yaklaşımı ve aynı zamanda ir rasyonalizme, 

metafiziğe düşmeden dünya ile ilişki kurma imkanı verecektir. Husserl 

fenomenolojik olarak, dış dünyayı algılayan öznenin, bilgiyi kendi öznelliği içinde 

alırken, bilinenin nesnelliğine nasıl ulaştığının araştırmasını yapmıştır (West, 1998).   

Husserl’ e göre fenomenoloji bir bilinçlilik hareketi içinde öznenin dünyayı nasıl 

deneyimlendirdiğinin ve kurduğunun bir araştırmasıdır. Fenomenoloji bu nedenle her 

hangi bir ön kabul ya da teorik araştırma olmaksızın dünya ile ilişkimizde oluşan 

araçsız deneyimlerimizi tarif etmeye çalışır. Husserl’ in ‘şeylerin kendilerine geri 

dönmek’ kavramı burada anlam kazanmaktadır. Husserl bu dolaysız deneyimlere 

ulaşmak için Transcendental fenomenolojiyi geliştirmiştir ancak daha sonraları The 

Crisis of European Science çalışmasında, yaşantı dünyası (Lebenswelt) kavramını 

geliştirmiştir. İçinde doğallıkla yaşadığımız, onu sorgulamaksızın kabul 

edebileceğimiz bir tutum geliştirdiğimiz günlük yaşam kavramını oluşturmuştur 

(www.phenomenlogyonline). 

Fenomenolojinin temel kavramlarının Edmund Husserl tarafından geliştirilmesi ile 

fenomenolojik hareket içinde yer alan Martin Heiddeger, Max Scheler, Jean-Paul 

Sartre, Maurice Merleau-Ponty ve Paul Ricoeur gibi düşünürler Husserl’ in 

fenomenolojik yöntemini temel almış ancak onun özne-nesne ilişkisini 

değerlendirdiği bilinç yaşantılarının üzerine temellenen yöntemini dönüştürerek 

yazılarında kullanmışlardır (Silverstein, 1993). 
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Örneğin Husserl başlangıçta Fenomenolojiyi epistemolojik temeller üzerine 

kurarken, sonraları Heiddeger, Merleau-Ponty ve Sartre fenomenolojiyi varoluşsal 

temeller üzerinde kurgulamışlardır.  

Heidegger temelde Husserl’ in eleştirisini devam ettirerek kartezyen düşünme 

biçiminin özne-nesne arasında set, sınırlar çizmek ve iç-dış arasında aşılmaz engeller 

oluşturmak ile eleştirmiştir. Ancak özne-nesne ilişkisini bilinç yaşantılarının 

açıklaması ile değil insanın varlık probleminden yola çıkarak değerlendirmiştir 

(Sözer, 1995). 

Heidegger’ e göre insanın bilen bir varlık olarak nesnelerin karşısında yer alması ya 

da öznenin kendini diğer nesnelerden ayırması, iki varlığın doğasındaki farklar 

gereği normaldir. Ancak bu ayrıma yani özne-nesne ilişkisine bakış ve  yaklaşım, bu 

ilişkilerde sorulması gereken soruların doğruluğu ile ilintilidir. Sorulması gereken 

soru öznenin kendi bilincinden yola çıkarak nesneyi nasıl bildiği değil, nesneyle 

kurulan karşılıklı etkileşimin nasıl açığa çıkarılabileceğidir (Megil, 1998). Heidegger 

bu sorunun cevabını ilk ve tek bilen varlık olarak nitelediği insanın varoluşunun 

açığa çıkarılmasıyla mümkün olabileceğini söylemiştir. Bu anlamda Heidegger in 

felsefesi insan üzerine bir felsefedir. Heiddeger genel olarak, insan varoluşunun 

Husserl’ in geliştirdiği bilinç yaşantıları ile sınırlandırılamayacağını, bunun yanında 

insanın hareket eden, eyleyen, iletişim kuran, gözleyen vb. bir varlık olarak kabul 

edilmesi ve bu doğrultuda yaşayan bir özne olarak gözlenmesi gerekliliği üzerinde 

durmuştur (Akarsu, 1994).  

Heidegger’in geliştirdiği fenomenolojik yaklaşım çeşitli literatürlerde varoluşsal 

fenomenoloji olarak adlandırılmaktadır. Ancak bir yaşam felsefesi olan Varoluşçuluk 

ile karıştırılmamalıdır. Varoluşsal fenomenoloji insanın varoluşu ve yaşanmış 

deneyimlerin içinde kendini ortaya koyan fenomenlerin nasıl tarif edilebileceği 

sorusunu kendisine amaç edinir. Böylece, Heidegger için fenomenoloji insanın 

‘dünya içindeki varoluşu’ nun kodlarının sorgulandığı bir ontolojidir. Heidegger’e 

göre dünyanın şeylerinin kendi kendine konuşmasına izin verilmelidir. Bu anlamda 

Heidegger oluşun doğasının ne olduğunu sorarak işe koyulur 

(www.phenomenologyonline). 

Fenomenoloji görünüş ile öz arasında yaptığı ayrım ile etnoloji, etimoloji, sembolik 

etkileşim gibi bir çok insan bilimi araştırmalarının yaklaşımlarından 
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farklılaşmaktadır. Merleau-Ponty fenomenolojinin özlerin araştırması olduğunu 

söyler. Bunun anlamı fenomenolojinin bir şeyin anlamının ve doğasının ne olduğunu 

sormasında gizlidir. Merleau-Ponty Algının Fenomenoloji adlı kitabının önsözünde 

fenomenolojinin Balzac, Praust, Valery veya Cezanne gibi sanatçıların 

çalışmalarındakine benzer bir dikkatliliğin çalışması olduğunu işaret eder. Bu 

anlamda fenomenoloji, araçsız deneyimler, erimiş ilişkiler içinde bulunduğumuz 

dünyada, dünya ile her karşılaşmamızda ona bir şeyleri yeniden öğreniyormuş gibi 

bakmamızı talep etmektedir. Aynı şekilde bir farkındalık ve oluşumuz ile 

kavradığımız dünyanın anlamını yakalamayı talep eder. Diğer bir açıdan ise 

fenomenoloji teorik empirik araştırmalar yerine, mekanın, bedenin, birlikte 

yaşadığımız diğer insanlarla olan ilişkilerimizin deneyimlerinin hikayesini 

önermektedir.  

Fenomenoloji bir çok alanda da kullanılmaktadır. Sosyoloji alanında Schultz , psiko-

terapi ve psikiyatri alanında Van den Berg, psikoloji alanında Merleau-Ponty 

bulunmaktadır.  

Genel olarak tanımlanırsa fenomenolojik anlayış, insanın kendi üzerine 

düşünmesinin, dünyadaki oluşunun anlamını sorgulamasının yeni bir bakışı ve 

insanların dünya ile kurduğu ilişkinin diğer bir ifade ile özne-nesne ilişkisinin yeni 

bir araştırması olarak yorumlanmaktadır. Bu anlamda temelde dünya ile insan 

ilişkisinin bir açıklaması olan kartezyen düşünce anlayışının eleştirisi ile başlayan 

fenomenoloji, kartezyen düşüncede kesin sınırlar ile ayrılmış özne nesne buna bağlı 

iç-dış ilişkisinin tanımının yerine özne ve nesneyi kendi birlikleri içinde 

değerlendirmektedir (Bognar,1985).   

2.2 Mimarlık ve Fenomenoloji  

İnsan oluşumunu anatomi gibi doğal bilimleri kullanarak tanımlamak mümkündür. 

Ancak insanlık ben kimim, varoluşumun anlamı nedir, hangi durumlar ve koşullar 

altında yaşıyorum gibi sorular ile karşı karşıya geldiği zaman anatomi gibi doğal 

bilimler bu soruları cevaplamakta bazı eksiklikler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 

durumun mekansal tarifler içinde bir örnek oluşturabileceği söylenebilir. Mekanların 

fiziksel tanımlarının ötesinde mekanın değeri, anlamı, varlığı gibi soruların sorulması 

mimarlık alanında da  benzer problemler ile karşı karşıya olunduğunu işaret 
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etmektedir. Felsefe alanında fenomenoloji ve mimarlık alanında fenomenolojik 

yöntemi kullanan yaklaşımlar bu sorulara cevap aramaktadır. 

Fenomenolojinin mimarlık alanında yaygınlaşmaya başlaması, bir çok araştırmacı 

tarafından  XX. Yüzyılda ön plana çıkan gerek ‘biçimcilik’ in gerekse işlevselcilik’ 

in canlı, dinamik ve insancıl çevrelerin yaratılmasında başarısız nitelenmesi, doğa 

bilimlerinden ya da sosyal bilimlerden ödünç alınan yöntemlerin, yürütülen 

araştırmaların, kullanıcı tepkilerini ve anlam değerlerini temsil etmediğinin 

vurgulanması ile 1960-70’li yıllarda yaygınlaşmıştır (Aydınlı, 1999). 

Mimarlık alanında fenomenolojik yaklaşımı benimseyen çalışmalar ilk olarak 

Edmund Husserl’ in transcendental fenomenolojisini  daha sonraları ise  Poul 

Ricover’ ın hermeneutik felsefesini, Martin Hedigger ve Maurice Marleu-Ponty’ nin 

varoluşçu felsefesini çalışmalarına dahil etmişlerdir (Seamon,1994). 

Fenomenoloji, mimarlık için bir felsefe disiplini olarak değil mimari formun 

anlamının sorgulanması, insan çevre ilişkilerinin anlaşılmasını yaratan bir yöntem 

olarak görülmektedir (Bognar, 1985). Fenomenolojik hareket içinde yer alan 

özellikle  Heidegger, Marleau-Ponty ve Bachelard gibi düşünürler, doğal çevre ve 

insan yapımı çevre gerçeğini, bu alanların  arasındaki kompleks ilişkileri içinde 

araştırarak mimariye fenomenolojik bakışı geliştirmişlerdir.  

Fenomenolojik yaklaşımın özne ve nesneyi kendi birliktelikleri içinde alan yaklaşımı 

doğrultusunda doğal ve insan yapımı çevresel gerçek, bakışımızı ve aklımızın 

fonksiyonlarını gerektirirken aynı zamanda  çok boyutlu bir yönelim ile insan 

bedeninin kapasitelerini bilmeyi gerektirmektedir (Bognar, 1985). Bu anlamda Kevin 

Lynch fenomenolojinin bilişsel boyutlarını yorumlayarak kentsel deneyimleri 

geliştirirken, Schulz ise peyzaj ve mimarlığın varoluşsal fenomenlerini geliştirmiştir. 

Fenomenolojik yaklaşım ile mimarlık ve çevre davranış çalışmalarında yapılan 

araştırmalar; aidiyet, fenomenolojik mekan, peyzaj, yer duygusu ve yerleşmek, 

mimari ve çevresel elamanlar olarak doğal semboller ve arketip, beden ve mekan 

ilişkileri olarak genel başlıklar altında toplanabilmektedir. Hiller, Thiis-Evenson, 

Dovey, Seamon, bu konularda çeşitli araştırmalar yapmışlardır (Seamon, 1994). 
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3. FENOMENOLOJİK BAKIŞ ALTINDA İÇERİDE ve DIŞARIDA OLMAK 

3.1 Tarihsel Bir İfade İle Neyin İçinde, Dışında ? 

‘Eski insanlar yabani hayvanlar gibi ormanlarda, mağaralarda, kovuklarda doğarlardı 

ve avlandıkları ile beslenirlerdi.. .rüzgarlar ve fırtınalar savrulup birbirine sürtünen 

dalları tutuşturdu;...sıcak ateşin önünde dururken çok rahat olduklarını fark 

ettiler...başka insanlar geldi... toplandılar... konuşmaya başladılar... diğer 

hayvanlardan üstün olduklarını fark ettiler ve kendilerine barınaklar yapmaya 

giriştiler’ (Vitrivius, 1993). 

Vitruvius (1993) bu metninde insanın korunma iç güdüsü ile başlayan yapı yapma 

serüvenin, kendini diğer hayvanlardan ayırarak, düşünme ve kavrama yeteneği ile 

içine girebileceği,  kendini doğadaki tehlikelerden koruyabileceği sığınağı, nasıl 

kurmaya başladığını anlatır. İnsan bu ilk iç güdüsel davranışı ile kendini doğadan 

ayırmakta, yalıtmakta,  böylece ‘içinde oturarak’  güvenliğini hissedebileceği sınırlı 

bir hacim yaratmış, diğer bir ifadeyle ile ‘boşluk’ kurmuş olmaktadır. Hasol’ a göre 

bu anlamda bir yapı ‘insanı (canlıyı) içine alan onu evrensel boşluktan ayıran bir 

boşluk parçasını belirlemektedir’ (Hasol,1992). 

Öte yandan Frank Lloyd Wright’ a göre ilk insanın kurduğu bu içinde oturulabilir 

boşluk ‘içsel ateş mekanı’ olarak tanımlanır. İnsan yapı yapabilirliğini fark etmesi ile 

eş zamanlı olarak ateşi de evinde görmek istemiştir. Ateşin evin içindeki mekanda 

bulunması ise konforun ilk tanımına işaret eder (Harries, 1996). Vitruvius’ a (1993) 

göre insanın kendini dünyadan ayırması ve yapı yapabilirliğini fark etmesi onun 

fiziksel varoluşunun bir ihtiyacı ile şekillenirken, ateşin evin içinde yanması aynı 

zamanda insanın  ruhsal ihtiyacına cevap vermektedir (Harries, 1996). İlk evlerde 

ocağın, ateşin ve havalığın mekan kurgusunda merkezde bulunması, insanın iç 

mekanda aradığı tinsel dünyayı, bir düşselliği kurma ihtiyacında olduğunu 

göstermektedir (Bachelard, 1996).  
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Russell ve Rykwert ise bir tinsel ihtiyaç olarak insanın ilk evi kurması ve 

adlandırması öyküsünü kutsal metinlerden alıntılayarak şöyle anlatmaktadırlar: 

öyküye göre ilk insanlar Adem ve Havva, cennette diğer varlıklar ile uyum içinde 

yaşamaktadırlar. Tüm canlılar Tanrı’nın mükemmel bir yaratısı olup, aralarında 

ayrım, düşmanlık, iyilik ve kötülük yoktur. Her şey Tanrı’nın koyduğu sınırlar içinde 

yürür. Ancak Adem ve Havva bir gün bu sınırlar dışına çıkarlar, iyilik ve kötülüğü 

bilme ağacından çaldıkları elmayı yerler ve Tanrı’ nın buyruklarına itaat etmedikleri 

için cennetten kovulurlar başka bir deyişle Tanrı’ nın huzurundan ‘düşer’ ler. Bu 

düşüş kötülük ve iyiliğin karşı karşıya gelmesini anlatır. Hayvanlar birbirini yer, 

dikenler oluşur, ceza olarak toprak insan tarafından işlenmediği sürece ona artık 

hiçbir şey vermez. Adem ve Havva’ nın diğer varlıklar ile ilişkisi sona ermiştir. Bu 

düşüş ile insan artık  doğa ve doğal olana karşıt, doğanın ‘dışına çıkmış’ olan bir 

varlık haline gelmiştir. Rykwert’ a göre insan cennette kendini evinde hissediyordu, 

diğerleri ile aynıydı ancak oradan dışarı atıldı. Dünyada ise durum farklıydı, artık 

kendini evinde hissetmiyordu ve kendini merkeze koyabileceği, evinde 

hissedebileceği ruhsal bir ihtiyacı vardı. Bu bağlamda Rykwert’ a göre insanın ilk evi 

kurmasının temelinde bir korunma ihtiyacı yanında bu ruhsal ihtiyaç da 

bulunmaktadır ( Harries, 1996). 

Harries (1996), Rykwert’ in mistik öyküsünü, insanın doğanın üzerinde yükselen 

ruhani bir anlamın etkisi ve kendine arkadaş canlısı olarak davranmayan 

‘ötekilerden’ ( Hayvanlar, bilmediği diğer insanlar, bitkiler, atmosfer ) korunma iç 

güdüsü ile ilk sınırlarını koyarak ayırması olarak yorumlar. Bu noktada  doğa insan 

için dış (tehlike), ilk ev ise bir iç (Korunak)  mekan olarak işaretlenebilmektedir 

(Harries, 1996). Ancak Harries’ a göre  iç mekan ne geometrik bir oluşum nede fizik 

bir nesnedir ancak insanın tüm varlığı ile boşluğu hissetmesidir. 

İnsanın doğanın karşısında bir düzen, en temel kullanımı ile oturulacak iç yaratma 

eylemi M.Ö 11. Yy’ da inşa edilmiş, New Mexico’ da ki  Chaco Kanyonu 

yakınlarında kurulmuş olduğu bilinen en eski yerleşimlerden, Aztek yerleşmesinde 

ifade bulmaktadır. Aztek yerleşmesinde evlerin arasında kalan alanların toplumsal 

amaçlı kullanılmak üzere ayrılmış olduğu görülür. Evlerin arasında küçük avlular, 

küçük açılımlar (sosyal ve dinsel amaçlı kullanım) bulunmaktadır. Tüm yerleşim 

alanı ise dıştan-doğadan ayrılmak üzere bir fizik sınır elamanı olan olarak 

nitelenebilecek duvarlar ile çevrelenmiştir (Kostof, 1992 ).  



 11

Aynı dönemde Anadolu’da ve Orta Asya’daki bir çok yerleşme Aztek yerleşmesiyle 

benzerlikler gösterir. İç Anadolu’ da ki Aşıklı köyü bu örneklerden biridir. Kentsel 

doku kerpiç mahalleler ve konutlar ile oluşmakta, ortada kalan boşluğun ise çöplük 

olarak kullanıldığı düşünülmektedir.  

M.Ö. 6. Bin yılının ilk yarısında toplumların zenginleşmesi, biçimlenmesini 

etkilediği Kuruçay yerleşmesi de güçlü surlar ile çevrilidir. Planında görülen evlerin 

yakınlıklarının fazla olması ve yerleşimin surlarla çevrili olması, Kuruçay’ da 

yaşayan insanların dışın-doğanın ve ötekilerin tehlikelerine karşı güçlü bir şekilde 

savunma ihtiyacı içinde olduklarını düşündürmektedir. 

Aztek, Kuruçay, Aşıklı köyü yerleşmelerinin güçlü duvarlar ile çevrilmesi korunma 

ihtiyacı olarak doğayı ve ötekileri dışarıda bırakma olarak yorumlanabilmektedir. 

Schulz’(1993) a göre eski şehir duvarları sihirli sembolik anlamlar içerir. Bu duvarlar 

büyük evrensel boşluğu işaretlemekte ve insanlaştırmaktadır. Duvarların sakladığı 

dünya bilinmeyenin aksine bilineni tarif etmektedir. Duvarların arkasında kalan 

mekan varoluşumuzu adlandırdığımız yerdir (Schulz, 1993). Lefebvre ise bu 

çağlardaki yaşantı ve tinselliği şöyle anlatır; İnka’ lar veya Aztek’ ler Yunanistan’da 

ya da Roma’da yaşayan insanlar  davranışlarında, sözlerinde, kullandıkları  aletlerde, 

alışmış oldukları nesnelerde, giysilerinde vs. şiirselliklerini yitirmemişlerdir, 

düzyazıya yansıyan hayatla şiirsel hayat birbirinden ayrılmamıştır ( Lefebvre,1998). 

Genel olarak tanımlanırsa ilkel insan doğal bir nedensellikten yoksun olarak ne 

olduğunu kestiremediği güçler, mistik öğeler etkisinde yaşamıştır. Bu güçler, ağaçta, 

taşta, hayvanda, her yerdedir ve insanlar gibidirler (Artz, 1996).  Rasmussen ilkel 

insanların her şeyi canlıymış gibi düşündüklerini söyler. Onların inanışlarına göre 

ağaçlar ve nehirler, insanlarla iç içe yaşayan doğa ruhlarıydılar. Örneğin ilkel insan 

bir ağaca çarptığında ‘bu ağaç bana zarar vermek istiyor, yatıştırılması gerek’ diye 

düşünür. Dualar, tılsımlar ile aranılan çözümler insan içinde geçerlidir. Böyle bir 

dünyada sanat, müzik, iç içe bir başlangıç içindedir. İlk insanın tinsel dünyasının 

birlikteliği ile kendisi ve kendi dışında olan tüm varlıklarla kurduğu iletişim Artz’ a 

göre M.Ö 6 Yy’ların da Antik Yunan uygarlığının doğayı felsefe ve bilim ile 

açıklamaya başlamasına kadar devam etmiştir. Bu yıllardan sonra Tales, Platon, 

Aristotales gibi düşünüler, dünyayı bilmenin mistik öğelerden arınma ile olabileceği 

üzerinde düşünmüşlerdir. Ancak yine Artz’ a göre tüm bu düşünürlerin geliştirdikleri 
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felsefelerde genellikle teoloji ile iç içe geçmiş bir tinsellikten bağımsız gelişmemiştir 

(Artz, 1996).  

Örneğin MÖ. 6 Yy’ ların da , Ege bölgesinde Tales, Anaximandros, Anaksimenes 

gibi düşünürler, doğanın bütün çeşitliliği, değişikliği ve farklılığı karşısında öznenin 

doğada çeşitli durumlarda olduğunu varsaymışlardır. Bu düşünürlere göre  insanlar, 

bu gün tanımladığımız  bilinç yaşantıları,  öznel-nesne karşıtlığı  içinde değil insani 

özellikler olarak dünyanın içinde, onu çeşitli renklere boyayarak ve faklı dünyalar, 

canlı gerçeklikler ve ‘tanrılar’ la ilişkiler olarak yaşamaktadırlar. Bu nedenle teolojik 

etkiler yaşayan durumların atmosferlerini, hayati durumları, öfke, sevinç, arzu, 

tehdit, kader, şiddet uyum, uyumsuzluk vs. yaratan güçler olarak mitolojide kendini 

göstermiştir (Gökberk,1994). 

İlkel insanın dünya ile kurduğu tinsellik ile iç içe geçmiş iletişim mimari mekan 

içinde söz konusudur. Jammer’ a göre ilkel mekan somut yönelimlerin rastlantısal 

kümesi olarak, belli duyular ve anlamlarla birleşmiş, az ya da çok düzenlenmiş yerel 

yönler grubu olarak tarif edilmektedir (Jammer, 1969). 

Felsefeci olan Hesiod ilk evrensel mekan tanımlanmasını yapar, ‘kous’ u ise 

duygularla karışık olarak şiirsel bir şekilde tanımlar. Kous (Chos), yunanca kökenli 

olup cha-(esneyen, yaran) anlamına gelip dehşeti ve korkuyu temsil etmektedir 

(Jammer, 1969). 

Pisagorcu’ lar içinse mekan fizik bir nesneyi temsil etmeyerek, farklı nesneler 

arasında sınır oluşturan bir ajan olarak tanımlanmaktadır (Jammer, 1969). 

Kendiside bir Pisagorcu olan Archytas mekanı, yer ya da maddeden ayrı tutarak 

tanımlamaktadır. Mekanın temel özelliği bütün şeylerin onun içinde olması ama 

onun hiçbir şeyin içinde olmamasıdır. Mekan sadece basınç, gerilim gibi atmosferik 

özellikleri olan sınırsız bir boşluk tarafından sınırlandırılmaktadır. Mekan metafizik 

özelliği ile yaşarken aynı zaman bir fizik nesne olarak bütün şeyleri sınırlandıran bir 

maddedir (Jammer, 1969). 

Aristotales’ e ise göre mekan kadınların ve erkeklerin varoluşlarının somutlandığı 

açık bir alanın kurulumu ile oluşan somut bir katman ve sosyal anlamların anlamlı 

bir bilinçliliği ile oluşmuş sembolik bir katman üzerinde yükselen bir fenomendir 

(Frampton,1998). 
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Semra Aydınlı bu dönemlerin mekan anlayışını genel olarak şöyle özetler; 

“...geleneksel yerleşmelerde mekanın oluşum mantığını sosyal yaşantıda, kültürel 

değerlerde ve coğrafyada bulmak olasıdır. Geleneksel mimarlığın nesnesi olan 

mekan bu nedenle insana bağlı bir gerçeklik olarak varlık kazanırken, derinlemesine 

bir dünya görüşüne yaslanmaktadır. Mekanın soyut varlığı, mekanın algılanması, 

mekanın dili, mekanın kültürel ve toplumsal boyutu, mekan oluşumunun ontik 

bütünlüğünü açıklamaktadır. Yaşam biçimlerinin mekana yansıması, mekanı 

yaşayanların mekanı bir yere dönüştürmelerini sağlamaktadır. İnsanın içinde yer 

aldığı alanı, kendisi için kurduğu tinsel dünyayı yansıtmaktadır ”(Aydınlı, 2000) 

Bu bağlamda, Ortaçağa kadar insanın dünya ile kurduğu ilişki bir tinsellik içerisinde 

bireylerin varoluşlarının tüm görüntüleri ile oluşmuştur. Bu çağa kadar dünya 

evrenin merkezinde sabittir ve insanlarda inançları doğrultusunda kendilerinin 

seçtikleri Tanrı biçimlerinin şefkatli çocuklarıdırlar. Kurulan mimari yapılarda 

insanın doğadan korunma iç güdüsü ve tinsel ihtiyaçlarına cevap veren bir anlam 

dizgeleri ve sembollerle yüklüdür. Mimari bir düzenlemenin ‘içinde’ olmak ise tüm 

bu mistik, anlamsal ve sembolik dizgelerinde anlatımını telaffuz etmek demektir.  

Jung psikoloji disiplininin bakışı ile ele aldığı bu dönemleri ‘dışarıda’ olmanın 

çağları olarak niteler. Jung’ göre dışarıda olmak, fiziksel bir organizasyonun 

deneyiminin ifadesi değil insan psikolojisinin bir sürecidir. İnsanın dışarıda olması 

doğa, diğer insanlar, toplumlar, yaşadıkları şehir, ev, tinsel ve sembolik dizgeler ile 

uyumluluk ve bütünlük içinde varolması, kendisinin de içinde bulunduğu yaşantıyı 

benimsemesi demektir. İnsan tüm varlığı ile kendisinin dışında olan varlıklara katılır 

ve kendini de onlardan sayar, bu nedenle ‘dışarıda’ dır. Jung’ a göre örneğin Yunan 

şehirlerindeki anıtsal nesnellik bunun bir gösterimidir.(Jung) Yunan kentleri olan 

siteler uyumlu bir yaşamın kurulumunu  ifade eder. Burada yaşayan özneler, bütünün 

sağladığı bir uyumun parçası olarak kimliklerini kazanırlar (Turan, 2000).  Antik 

Yunanda iç mekandan çok dış mekana önem verilmesi, yapıların heykelsi bir 

görünüme sahip olması,  tapınakların  heykelsi bir kütle ile dış mekanda yaşaması bu 

dışarıdalığın ifadesi olarak anlam kazanmaktadır (Jung, 1970). 

İçeride ve dışarıda olmak duyusal düzlemde ele alındığında insanın uzaysal bir 

kurulumu algıları ile bilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin Hesselgren 

mimarlığın en ciddi niteliğini arkitektonik yapısı ile insanın kendini içeride ve 

dışarıda olarak deneyimleyebilmesi ile kazandığını söyler. Mimarlık evrensel bir 
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boşluğun içinde mimari elemanlar ile ikinci bir boşluk yaratarak içeride-dışarıda 

olma ilişkisini kurmaktadır. Evrensel boşluk-dış oda, doğa ve gökyüzünü 

tanımlarken, mimarinin kurduğu ikinci boşluk-iç oda ise, mimari ölçekte binalar vb. 

kentsel ölçekte meydanlar, yollar, yeşil alanları vb. kapsamaktadır 

(Hesselgren,1967). Schulz (1993) içeride ve dışarıda olma kavramlarını  bireylerin, 

bir yerleşim birimini, bölgeyi ya da mekanı tamamlanmış bir uzaysal organizasyon 

olarak anlamak, tanımlamak için kullandıklarını söylemektedir. 

Ancak Jung’ un tanımladığı içeri–dışarı kavramları uzaysal bir kurulumun 

deneyimlendirilmesinden öte insanın uzaysal bir kurulumu daha genel bir ifade ile 

‘dünyayı’ nasıl bildiği sorusu üzerine oturmaktadır. (Jung, 1970) Bu anlamda 

İçeride-dışarıda olmak öznenin ‘kendisi olmayanlar (insanlar, hayvanlar, nesneler, 

bitkiler vs.)’ la kurduğu ilişkisinin bir tanımlaması diğer bir ifade ile özne-nesne 

ilişkisinin bir sürecidir (Teymur,1982). Jung’ un pozitif bir anlam katarak bahsettiği 

Ortaçağlara kadar olan dönemin ‘dışarıdalığı’ ise insanın psikolojik olarak nesneyi 

bilme sürecinde tinselliği, usu ve kendisi olmayanların birlikteliğinin vurgulanması 

olarak anlaşılabilmektedir.  

Jung’ un iç ve dış kavramlarını tanımladığı modern insanın etik arayışları adlı 

makalesi 2. dünya savaşından sonra 1970 yılında yayınlanmıştır. Jung iç-dış 

tanımlamasını modernizmin eleştirisinin yapılmaya başlandığı tarihlerde yazmış ve 

Ortaçağ’ da ki insan yaşantısıyla kıyaslayarak anlattığı modern özne tanımını 

referans almıştır. 

Modernizm; endüstrileşme, maddecilik, empirist-pozitivist bilim görüşü, teknoloji, 

evrensel ilerleme, mekanikçi düşünce biçimi çerçevelerinde tartışılmaktadır. White’ 

a göre modernizm temelde tüm bunların yanında metafizik inanç sistemlerine 

dayanmaktadır. Modernizmin kaynağı insanın kendisi ve çevresine ilişkin 

düşünceleridir. İnsanın doğayı ve çevreyi yorumlarken kullandığı kodlardır (Ünder, 

1996). Ünder modernizm’ in genellikle Antik kültüre, Rönesans’ a ve 17 Yy 

felsefesine geri götürüldüğünü belirtmektedir. Modernist görüş açısı olarak laik, 

bilimci, hümanist özellikler taşıyan bir kültür anlaşılmaktadır. Rönesans’ tan bu yana 

gelişen modern bilim ve onun etrafında şekillenen dünya görüşü olarak, insan-doğa 

ikiciliği, akılcılık, pozitivizm ve mekanik doğa bilimi modern düşünceyi oluşturan 

özellikleridir (Ünder, 1996).  
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Modern düşünceyi anlayabilmek için modern bilimin nasıl şekillendiğine bakmak 

gereklidir. Modern bilim Galileo-Newton fiziğine dayandırılmaktadır. Galileo 

Newton’ nun  fiziği matematiğe dayalı bir fiziktir. Matematiğe göre evren, uzay ve 

zaman içindeki atomların, maddenin hareketleri ile engin, kendi içinde kapalı 

matematiksel bir makinedir. Evrenin her süreci bitmiş değişmez bir şekilde zorunlu, 

yalın, düzenli bir sistemdir (Ünder, 1996). Doğada bu doğrultuda matematiksel bir 

dil ile yazılmıştır. Sayı, şekil, büyüklük, konum, hareket, cisimlerin ayrılmaz özelliği 

olan ve matematiğin dili ile ifade edilebilen nitelikler evrensel doğrular olup tüm 

bilimler içinde birincil niteliklere sahiptirler. Tat, koku, yumuşaklık, sıcaklık, vb. 

özellikler ise ikincil değere sahiptirler ve özneldir-kişiseldirler. Birincil ve ikincil 

olarak yapılan ayrım insanın algılarına ilişkin ‘görünen dünya’ ve ‘gerçek dünya’ 

arasında da ayrım yapmaktadır. İnsanların etik değerleri ve duyguları, algıları ile 

bildikleri görünen, normal dünya olup, bilimin sağladığı gerçek dünyanın dışındadır. 

Gerçek dünyada insana ilişkin değerler yok sayılmaktadır.  

Galileo-Newton fiziğinin bilimsel yaklaşımı ile iç içe geçmiş Descartes’ in kesin 

sınırlarını belirlediği özne-nesne, iç -dış ayrımı ise modern dünya görüşünü ve 

modern özne tanımının temellerini oluşturmuştur (Ünder, 1996). 

İnsan ilk çağlardan bu yana her bütünlüğün, kendiside dahil olmakla birlikte bir ruhu 

olduğunu düşünmüştür. Her madde içinde farklı ikinci bir madde ya da maddesi 

olmayan bir varlık olduğu kabul edilmiştir. Bu ruh maddeyi uykuda, rüyada geçici 

olarak terk edebilmektedir. Ruh ile beden, kan, kalp, gibi çeşitli organlarla çok nadir 

ilişki kurulmuştur. Ruh ve madde arasında ayrımı oluşturan ilk düşünür Antikçağ’ da 

bir Yunan felsefecisi olan Anaksogoras’ tır. Anaksogoros madde ve ruhun sonsuza 

kadar ayrı kalacağını söylemiştir. Anaksogoras’ ın nus olarak tanımladığı ruhta bir 

madde yapısına sahiptir ancak maddeyi yaratanında ruh olmasından dolayı ruh bu 

özelliği ile maddeden ayrılır. Aristotales daha sonraları ruhu bir yaşam ilkesi olarak 

değerlendirmiş, beslenme, algılama ve düşünme ile ilgili ruhlar olduğunu ileri 

sürmüştür (Hançerlioğlu, 1979). 

Daha önce ruh-beden ayrımına yaklaşan filozoflar içinde Descartes zihin (ruh)-beden 

sorununa kesin çizgiler koymak üzere ilk yaklaşan filozoftur ve Descartes’ e göre 

insanın iki tözü vardır. Uzayda yer kaplayan ve doğa ile eşdeğerde mekanik ilkelere 

göre işleyen bedeni, mekanik ilkelere göre işlemeyen ancak düşünen ruhu. Sevinç, 

hissetme, duygulanma, düşünme, amaç, sadece ruhta bulunmaktadır, ancak ruh 
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‘Cogito’ kavramı ile özdeştir (Heidegger, 1982). Descartes’ in tanımladığı özne 

kendi eylemlerine sahip olan  bilişsel yöntemleri ile dünya hakkında bilgi edinen ve 

edindiği bilgileri tanımlayan ve  aynı bilişsel yollar ile kendi kendisi ile de ilişki 

kuran öznedir. Descartes bu düşünme biçimi ile özne ve nesneyi birbirinden ayırarak 

nesneleri ‘orada’ duran gerçek olan ‘dış dünya’ olarak tanımlamıştır. Özne ise dış 

dünyadan ayrılarak kendi ideal ‘iç dünya’ sın dan dış dünyayı bilmeye çalışandır. Bu 

açıdan Descartes ilk öznel filozof olarak da tanımlanmaktadır. Ancak Descartes’ in 

öznel yaklaşımı sadece ‘cogito’ kavramı ile sınırlandırılmıştır.  

Descartes’ in yaklaşımında ‘ ruh’ ve ‘akıl’ da birbirinden ayrılmıştır. Bu bağlamda 

Descartes’ e göre insan dünyayı düşünerek, mekanik bir şekilde analiz ve sentez 

yöntemleri ile bilmektedir.(Akarsu, 1994) Bu şekilde insan artık doğanın yabancısı, 

ruhta bedenin yabancısıdır. İnsanın tüm psişik özellikleri doğanın dışındadır, diğer 

bir ifade ile insanın bedeninde ikamet eden ruhu evrenin dışındadır (Ünder, 1996). 

İnsan dünyadan etkilenmez, ikisi arasında görünmez sınırlar vardır.  

Scheler’ e göre insanın dünya ile kendisi arasına görünmez sınırlar çizmesi insanın 

kendisini akıllı bir varlık olduğunu bilmesiyle ‘dünyanın dışına’ diğer bir deyişle tüm 

dünyayı bilmeye çalışan bir varlık olarak ‘dünyanın karşısına’ yerleştirmesiyle 

olmaktadır.  Bu onun yaşantı içinde tüm varlıklar ile çevrili olduğunu ve tüm 

varlıklar ile yaşantı dünyasını oluşturduğu gerçeğini kabullenmesini 

zorlaştırmaktadır (Akarsu, 1994). 

 Bu şekilde doğanın bilinmesi tinsellikten, insani özelliklerden arındırılmıştır. İnsani 

duyguların karşılığı doğada yoktur. İnsan ikincil niteliklerin temsilcisidir. Brutt’ a 

göre bu dönemde insanın payına düşen doğayı seyretmek, aklı ve bilinci ile onu 

yansıtmaktır (Ünder, 1996). Bu doğrultuda dışarısı (dünya) üzerine  edinilen bilgi 

‘nesnel’ bilgi,  insana ait olarak kalan onun içinde (ruhunda)  olan bilgide ‘öznel’ 

bilgi olmaktadır. 

Ünder’e göre öznellik-insanın iç dünyasını, nesnellik-dış dünyayı temsil etmektedir. 

Etik, teolojik, estetik, metafizik öznel oldukları için gerçeği vermezler. Bu 

tanımlamalar sadece olgular karşısındaki hislerdir. Böylece içsellik (nesnelliğe 

ulaşmaya çalışan ve bu doğrultuda ideleri farkına varan, düşünme ve bilinçlilik 

durumları ile sınırlandırılmış bir bilinç), içeriden bakış- öznellik, dışsallık (özneyi ve 

nesneyi bölen), dışarıdan bakış- nesnellik ile ilişkilendirilmiş, bu bağlamda öznellik 
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ve nesnellik arasında oluşturulan ayrımlar günümüze kadar tartışıla gelen dualitelerin 

merkezini oluşturmaktadır (Muphy, 1995). Robert Venturi Descartes’ in ilk öznel 

filozof olduğunu söylemektedir. Ancak Descartes insanın içsel yaşamını ‘cogito’ 

kavramı ile sınırlandırmış ve cogito’ya verilen öncelik, için-dışa, öznelliğin-

nesnelliğe, dışın dışsallıkla bilinmesine dönüşmüştür. 

Descartes’ in aklı öne çıkaran tutumu ve iç-dış ayrımı, öznenin dünya dışında 

bırakılarak dünyayı analiz sentez yöntemleri ile kavrayabileceği, Tanyeli’ ye göre 

(1998) XVIII ve XVII Yy.’lar da kültürel, siyasal, ahlaki, epistemolojik sistemlerde 

de etkili olmuştur. Tanyeli’ ye göre bu durum ‘... dünyanın tüm boyutları ve 

bileşenleri ile akıl tarafından kavranabilir, yorumlanabilir ve yönetilebilir olduğuna 

duyulan pozitivist inançta temellenen yeni bir epistemoloji’( Tanyeli, 1998, s: ) 

şeklinde yorumlanmaktadır.  

Mimarlık alanında yaşanan dönüşümler benzer şekilde olmuştur. Mimari tasarımın 

akıl, rasyonalizasyon ve bilim ile gerçekleştirilebileceği çabaları öncelik kazanmıştır 

(Tanyeli, 1998). Ayrıca bu anlayış mimarinin yanı sıra iç mimari, peyzaj, kentsel 

tasarım, kent (bölge) planlamayı da içine alan çevresel tasarımın değişik kollarında 

etkili olmuştur.  

Genel olarak bakıldığında standartlaşma, yapı üretiminde mekanikleşme, işlev 

kavramına koşut olarak işlevsellik kavramının gelişimi, işlevsellik ile eş değer 

yapının oluşumunda özellikle ilksel olarak ihtiyaç programlarına genişçe yer 

verilmesi, ihtiyaç programlarının Le Corbusier’ in  deyimi ile’ makine duyarlılığı’ n 

da ele alınması, soyut geometrik formlar, modern mimarlığın başlıklarını 

oluşturmaktadır. Modern mimarlık bunları bir rasyonalizasyon sürecinde, akılcı 

yöntemlerin çevresinde açıklamaya çalışmıştır (Nalkaya, 1996).  

Aydınlanma ve modernizmin kuramcılarından M.A. Laugier’ in kitabında ‘aklın 

biçimlendirici mutlak iradesi’ kavramı iki yüzyıl sonra modern mimarlığın kuramcı 

ve uygulamacılarından Le Corbusier’ in kitaplarında da bulunmaktadır (Tanyeli, 

1998).  

Bu fikir temel olarak Descartes ve Newton’ nun tanımladığı mekan tanımlamalarında 

bulunmaktadır. Descartes ve Newton mekanın mutlak olduğunu düşünürler. Mekan 

öklid geometrisi üzerine kurulu bir mutlaklığa sahiptir. Mekan zihinsel bir süreçtir 

buna bağlı olarak da mimarlık kavramsal bir disiplindir. Dilbilimsel (Linguistik) ve 
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morfolojik varyasyonlar ile elde edilir.  Mekanın kendi varlığı ve özelliği vardır. Boş 

mekan, madde içermeyen mekan olabilir ama ‘hiç’ değildir. Mutlak mekan sonsuz, 

homojen ve izotropiktir. Mekan içinde bulundurduğu cisimlerden ayrı ve 

bağımsızdır. Her cismin uzayda kapladığı bir yer vardır, mekanın içinde bulunan 

cisim kendi yerine sahip olduğuna göre mekan ile ilişkilendirilmesi gerekmemektedir 

(Jammer, 1969). 

Laguier’ in mimarlığına geri dönülürse Vidler’ e göre onun mimarlığı Descartes’ in 

tanımladığı bu rasyonel düzene olan inancının üzerine kuruludur. Tüm mimari 

elemanlar doğaldır ve temel geometrik formlar üzerine kurulmuştur. Burada 

mimarinin doğayla kurduğu analoji ontolojik olmaktan çok  makineye benzetilen 

doğa fikrinin üzerinde temellenmiştir.(Vidler, 1994)  

Platondan beri küp, prizmalar, silindirler, koniler vb. rasyonel geometrik formlar 

güzelliğin birincil formlarını oluşturmuş, insan aklının, soyut geometrinin bir ürünü 

olarak yalınlığı ve netliği temsil etmiştir. 

 Laguier bu bağlamda rasyonel geometrik formların en yalını ve güzelini ilk olarak 

bir kulübede bulmuştur. Bu ilkel kulübe, dört köşesinde dört ağaç dikmeden 

oluşmuştur. Bu kulübenin geometrik biçimi geometrik bir dille anlatılırsa bir 

dikdörtgen prizmanın üzerine konulmuş, bir üçgen prizmadan oluşmuştur. 

Günümüzde Aldo Rossi, Rob Krier, Massimo Scholori, Mario Botto gibi mimarlar 

Leguier’ in rasyonalizmi temel geometrik formlarda arayışını devam ettirmişlerdir. 

(Kortan)  

                                 

Şekil: 3.1 La Grende Arche,1983                         Şekil: 3.2  Aldo Rossi ve Gianni Mezarlığı, 1973 
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Le Corbusier, modern mimarlığın başlangıcında platonun bu güzellik anlayışını 

kabullenmiş, güzelliği saf geometrik formlar, yalın biçimsel soyut formlarda 

bulmuştur.  

“Mimarlık, ışıkta bir araya gelmiş kütlelerin ustaca, doğru ve muhteşem oyunudur. 

Gözlerimiz formu ışıkta görmek için yaratılmıştır; ışık ve gölge bu formları açıklar: 

küpler, küreler, silindirler ve piramitler ışıkta avantajı olan büyük birincil formlardır; 

bunların imgesi ışıkta bir karışıklığa meydan vermeksizin anlaşılabilir. Bu 

sebeptendir ki bunlar güzel formlardır. Bunu herkes, bir ilkel insan, bir metafizikçi 

kabul eder. Bu plastik sanatların öz tabiatındadır. Yataylar, muhteşem prizmalar,  

                       

   Şekil. 3.3  Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1930  

Piramitler, küreler, silindirler. Göz onları saf biçimler olarak görür ve zihin onları 

zevkle algılar ve onların kesin çizgilerini izler. İşte huzur ve sevince sahibiz 

Rasyonel, akıl düzleminde (İçsel) olarak oluşan Frank Lloyd Wright’ in Chicago’ da 

ki ‘Robie Evi (1909)’ ise kütle ve cephelerin ele alınışı ile rasyonalizmin en belirgin 

örneklerinden biri olarak işaret edilmektedir (Özer, 2000). 

Ludwing Mies Van Der Rohe’ nın Barselona Sergisinde ki Alman Pavyonu, 1929 

rasyonalizmin önde gelen örneklerinden biri olarak gösterilmektedir. Özer’ e göre 

(2000) kütlesel düzenlemede olduğu kadar mekansal geçişlerde de titizlikle izlenen 

hiyerarşik mafsallandırma iradesi, rasyonalist yöntemin belirleyicisi olmuştur. 

Özer’ e göre mekanikçi akıl ile oluşturulan mimarlık Ludwing Mies Van der Rohe 

rasyonel mimari anlayışında tümel mekana ulaşılmasıyla en son noktasına ulaşmıştır. 

Tümdengelim Descartes’ in ‘cogito’ ile Kant’ ın ise ‘apirori’ ile ifade ettiği  dış 

dünyadan ayrı insanda bulunan önsel bilgiler ile tümelden tikele bir bilgi edinme, 

düşünme şekli olarak ifade edilmektedir. Mimari tasarımda ise genel formdan asal 

fonksiyonlara ait tekil, özel formlara varma yöntemi olarak işaret edilmektedir. İnşa, 
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strüktürel ve çoğunlukla ekonomik nedenlerden dolayı mimarinin her çağında 

kullanılmıştır (Özer,  2000). 

Şehir planlamada ızgara sistemleri, lineer kent, endüstriyel kent ve bahçeşehir 

örneklerinin ortak özelliği olarak karmaşık olan kent sistemlerinin, karmaşık 

olamayan, dürüst, net, ve şeffaflık ilkeleri ile anlam belirsizlikleri  kaldırılmış 

rasyonel zeminde olan temel biçimler, düzenlilik ile ifade buluşu aynı zamanda iç-dış 

mekan ayrımını oluşturan sınırlarda da kendini göstermektedir. İç (Mimari mekan)-

dış mekan (Kentsel mekan) arasındaki sınırlar neredeyse kaldırılmıştır. Şeffaflık en 

üst düzeyde işlenmiş olup Venturi bu durumu iç ve dış mekanın sürekliliğin 

sağlanmasıyla oluşan mekanı ‘Akan Mekan’ olarak tanımlamaktadır (Venturi, 1991). 

Mies Van der Rohe’ nin 20. Yüzyıl Galerisi şeffaflığın en yüksek noktaya ulaştığı 

yapılardan biri olarak gösterilebilmektedir. 

Lefebvre modern mimari tasarım ve  teknoloji ile oluşan şeffaflığın, iç-mekan ve dış 

mekan arasındaki çizgiyi erittiğini, özel ile genel arasındaki mesafeyi kırdığını 

söylemektedir (Lefebvre,1998). 

Genel olarak bakıldığında Green’ e göre mekanın bu rasyonel şekli, evrensel olanın 

aranması öznel olanın dışlama eğiliminde olmuştur. Tasarım anlayışında ilişkilerin 

akılsal bir yöntemle ele alınması-rasyonelleşmesi- ile insanın varoluşsal ve 

fenomenel özellikleri dışlanmıştır (Green, 1976). İnsanın öznel özelliklerinin dışarıda 

bırakılması Colquhoun tarafından ise mimarlığın teknolojinin bir nesnesi olarak ele 

alınmasını sağlayan araçsal aklı öne çıkaran bir etken olarak değerlendirmektedir 

(Colquhoun, 1984). 

İnsanın öznel özelliklerinin dışlanmasını Venturi, sosyal değeri ve fikirleri dışarıda 

bırakmak olarak yorumlamaktadır. Venturi’ ye göre bu dışarıda bırakış, kültürel, 

sembolik ve fiziksel olarak uygulanmıştır. Genel olarak modern mimarlığın 

manifestosu bu bağlamda geometrik bir soyutluk, tümdengelim ve soyut formlar 

olmuştur. Bunların kullanımı ise idealize edilmiş hümanist bir dünyanın aranışı ile 

ilişkilidir. Bu tasarımlar ‘yeni, bir dünya’ daha iyi bir dünya ideali ile şekillenirken 

Venturi’ ye göre özneyi düşünce, bilinç düzeyine indirgeyerek geride kalanları 

dışarıda bırakmıştır (Cohen, 1998). 

Perez-Gomez Venturi’ nin her şeyi dışarıda bırakan tanımlamasını geleneksel 

anlamsal, sembolik, tinsel durumların dışarıda bırakılması olarak yorumlamaktadır. 
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Ona göre modern mimarlık tasarımda rasyonalizasyon ile geleneksel anlam 

kavramının arka plana itilmesini gündeme getirmiştir. Modern ürünlerde anlam 

düşünsel arka planda kalmaktadır. Gomez’ e göre örneğin Gotik katedrallerindeki 

bezemeler tarih içinde anlamsal düzlemlere referans verirken Mies Van der Rohe’ 

nin Seagram binasının detayları endüstriyel detaylar oldukları için, yapıt düz bir 

anlam kazanmaktadır (Tanyeli, 1998). 

Genel olarak özetlenirse yukarıda tartışılan durumlar bu gün telaffuz edildiği şekliyle 

‘Batı dünyası’ nın düşün şeklini ve buna bağlı olarak gelişen mekan tanımlamalarını 

yansıtmıştır. Batı dünyası olarak ele alındığında Ortaçağa kadar olan dönemlerde 

kurulan yerleşimlerde mimari ölçekteki mekanın, kentsel ölçekteki mekanın , daha 

genel olarak dünyanın içinde ya da tümü uzaysal bir organizasyon olarak ele alınırsa, 

uzaysal bir organizasyonun içinde olmak insanın tüm varlığı ile kendisini ayırmadan 

katıldığı yaşantı olarak görülürken, Descartes sonrası oluşan bilim ve düşünce 

sistemlerinde farklılaşmıştır. Artık özne ilksel olarak dünyadan ayrı bir varlık 

durumuna gelmiş, dünyanın dışına çıkmış, buna bağlı olarak mekan tanımları ise 

soyut bir nitelik kazanarak zihinsel bir sürece dönüşmüştür. Özne bedensel bir varlık 

olarak mekanın içinde olmak yerine soyut bir kurulum olarak dünya, kentsel ölçekte, 

mimari ölçekte mekan insanın zihninin içinde yaşayan bir duruma dönüşmüştür. 

İnsan artık mekanik bedeni ile dünya, mekan içindedir ancak gerçekte geometrik bir 

soyutluğu olan mekan insanın düşüncesindedir. 

Batı dünyasının dışında diğer düşün sistemlerine bakıldığında mistik geleneklerde, 

varolanın birliği, varolanların aynı gerçekliğin değişik görünüşleri ve özce bir olduğu 

vurgulanmaktadır. Ekolojide de ekosistemdeki değişik varlıklar aynı enerjinin 

değişik görünüşleri olarak adlandırılırlar. Örneğin panteist (Tümtanrıcı) mistik 

geleneklerde doğa üstü bir tanrı yoktur, Tanrı ya da kutsal güç doğada içkindir. Doğa 

ve doğa üstü, kutsal-kutsal olmayan ayrımları bulunmamaktadır. Böyle bir ayrım 

bulunmayan tüm varolanlar kutsal ve değerlidir. Mistik görüşlerde merkeze özne 

konulmamakta ‘varlık’ yerleştirilmektedir. Örneğin Beyazıd Bistami köpeğe yol 

verir çünkü onun neden üstün ve köpeğin neden aşağı, köpeğin kendisinden neden 

farklı olduğunu anlayamaz. Bisri Hafi toprağı kendi yatağı olarak görür ve 

ayakkabılarıyla basmaz. İçsel olan, tinsel olan mutluluğun kaynağıdır. Tüm 

varolanlarla özdeşleşme, varlığın birliğini deneyimleme söz konusudur (Ünder, 

1996). 
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Mistik bir yazar olarak adlandırılan Krishnamurti ise dünyayı bilmenin iç-dış 

ayrımının temel bir sorun olarak yüzyıllardır sürdüğünü iddia eder. Ona göre insanın 

böyle bir ayrım yapması temel bir sorundur ve köleliktir. Oluşturulan bu ayrım 

düşüncenin imgelemi, uydurmacasıdır. Düşünce doğası gereği yaşam akışını 

bütünsel olarak görmez, düşünmede bütünlük fark edilemez, günlük yaşam içindeki 

bütünlük yakalanamaz  (Krishnamurti,  2001). 

Krishnamurti’ ye göre düşüncenin bu bölünmesi dünyanın bilinişi böler, dünyayı 

parçalara ayırır, düzensizlik ve çatışma yaratır. Bu çatışma insanın doğasından 

yükselip doğaya ve çevreye yansır Krishnamurti, 2001). 

İç-dış ayrımı yoktur. Krishnamuti’ ye göre dış (çevre-doğa) içte ne olduğudur. Dış ve 

iç ayrı bir süreç değildir. Yere ve zaman bağlı olarak dış-iç, iç-dış yaratır. Dış şehir, 

kasaba, köy iken aynı zamanda doğadır Krishnamurti, 2001). 

3.2 Fenomenolojik Bakış Altında Neyin İçinde, Dışında 

 İçeride ve dışarıda olmak daha öncede değinildiği gibi Brian Fay’ a ( 2001) göre 

derinlerde zihin felsefesi ve bilgi felsefesi ile ilgilidir. Dış dünyanın, insan zihninin 

önsel bilgileri tarafından mı yoksa olguların deneysel bilinişi ile mi oluştuğu sorusu 

içeridelik ve dışarıdalığın temelini oluşturmaktadır. Bu temel mimari olarak ise 

Aydınlı’ nın ifade ettiği gibi ‘Kentsel mekanın mutlak varlığımı, yoksa algıdaki 

görüntüsü mü asıl olandır, ya da fiziksel mekanın geometrik özelliklerinin nesnelliği 

mi, yoksa kavramsal mekanın imgesel öznelliğimi kentsel mekanın oluşumunda önem 

kazanır’ soruları ile anlam kazanmaktadır (Aydınlı,1999).  

Bu bağlamda Bilişsel olarak öznenin nesneyi bilmesi sürecini özetlemek gerekirse:  

Descartes’ e göre insan nesneden  ayrı bir varlık olarak onun karşısında durmaktadır. 

Nesneyi sadece kendi bilincinden hareketle açık ve net bir şekilde bilmektedir. 

Cisimler dünyası ile bilinç karşı karşıya gelmektedir ve özne nesneyi sadece düşünen 

bir bilincin yaşantıları ile bilebilmektedir. Bilinç de oluşan bilgiler ise algılarımız ile 

elde ettiğimiz bilgilerden gelen bilgi değil önsel olarak insanda doğuştan gelen 

ideler, a prioriler olarak bulunmaktadır. Descartes’ e göre bilgiye ulaşma yöntemi bu 

nedenle tümdengelim yöntemidir. Descartes’ in düşüncesinin izinden Spinoza ve 

Leibniz gibi filozoflarda yürümüştür (Akarsu, 1994).  
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Öte yandan Avrupa felsefesinde başka bir akım F.Bacon, Locke ve Hume gibi 

düşünürler, insanın dünya ile kurduğu ilişkisinin bilgilerinin akıldan gelen önsel 

ideler ile oluşmadığını söylerler. Bacon’a göre doğru bilgi insanın algıları ile 

kazandığı deneysel bilgidir diğer bir ifade ile  gözlemlenebilen olayların sonucunda 

elde edilen bilgi  doğru bilgidir. Bu nedenle bilgiye ulaşmak tümdengelim yöntemi 

ile olmaktadır. 

18 Yy’  da Kant’ a göre insan da iki türlü bilgi bulunmaktadır. Kant’ a göre tüm 

bilgiler deney ile oluşmaktadır ancak aklın deneyden almadığı ve doğrudan 

kendisinin oluşturduğu bilgilerde bulunmaktadır (Akarsu, 1994). Kant’ a göre tüm 

bunlar bir araya getirilemezse bilgi oluşamamaktadır (Sözer, 1995). Ancak akıl 

duyuyu aşan bir kavram olarak ‘tin’, ‘dünya’ ve ‘tanrı’ kavramlarıyla düşünmektedir. 

(Sözer, 1995) Kant duyular dünyasını aşan ve sadece akıl ile bilinebilen bu 

kavramlara ‘kendinde şeyler’ dünyası demektedir. Örneğin bir ev bir tasarımdır, 

kendinde şey değildir, bu tasarımı aşan şey bilinemez der Kant. Kant’ a göre evin 

duyulur dünyanın dışında oluşan kendi şey dünyası herkes için görecelidir. Bu 

nedenle bir evi bilebilmek için ortak algısal verilere ulaşmak, ortak  göreceli 

nesnelliği bilmek gereklidir (Sözer. 1995).  

Kendinde şey ve duyulur biçimde nesneyi bilme süreci aşmaya çalışan Kant Sözer’ e 

göre Descartes’ in belirlediği özne-nesne ayrımını devam ettirerek aynı zamanda 

nesneyi kendinde şey ve duyulur nesne  olarak , insanı da akıl ve anlak olarak ikiye 

ayırmış bulunmaktadır (Sözer, 1995). 

Descartes’ in tanımladığı özne-nesne ayrımı sonucu oluştuğu söylenebilen insanın iç 

dünyası ve dış dünya şemalaştırılırsa;  

1-İç ve dışın temel bilgisi nesne/boşluk tarafından tanımlanmaktadır.(Beden bir 

nesne olarak düşünülmüştür.) 

2-.İkinci olarak ise kişilerin bireysel ve görsel, davranışsal nesnel dışsallıkları ve 

ruhsal içselliklerinin bilgisi olarak teorize edilebilmektedir. 

Teymur, Descartes ve sonrası oluşan yaklaşımlarda temelde var olan özne-nesne 

ayrımının üstünde ;İnsan ve dünya, Özne ve nesne, İç ve dış, Zihinsel ve fiziksel 

,Benlik ve öteki, Gözlemci ve gözlenen, Özel ve genel, Bilgi ve gerçeklik, Ruh/Tin 

ve Zihin, Anlatılan ve anlatan, Bireysel ve Sosyal, Rasyonel ve deneysel, Bilişsel ve 

davranışsal  gibi bir çok ikilikler yükselmiş bulunmaktadır (Teymur, 1982). 
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Palmer’a göre ayrıca bu bilgi edinme süreçleri ve bilinç yorumlamalarının sonucu 

olarak oluşan ikilikler günümüzde de devam etmektedir. Psikoloji alanında 

davranışsal yaklaşım özneyi uyaran çevresel uyarı ve bu uyaranın sonucunda öznenin 

verdiği tepki arasındaki ilişkiyi incelerken, bilişsel yaklaşımlar davranışsal 

yaklaşımları insanı boş bir kutu gibi ele almakla eleştirmektedirler. Bilişsel yaklaşım 

ile insanı açıklamaya çalışan araştırmacılara göre özne ise çevresi ile amaçları ve 

beklentileri doğrultusunda ilişki kurmaktadır. Herhangi bir nesneye doğru yapılan bir 

davranış, öğrenme, hatırlama, unutma, heyecan gibi karmaşık psikolojik süreçleri 

içine almaktadır (Cüceloğlu, 1996). 

Sözer’ e göre Descartes’ten beri gelen özne-nesne, iç- dış ayrımı ve bunların 

üzerinde yükselen diğer ikilikler Brentano, Husserl, Heidegger gibi düşünürlerin 

özne ve nesneyi geleneksel (Descartes ve sonrası düşünürler) anlamındaki 

tanımlamalarından kurtarmaya çalışıp, özellikle nesneyi yeniden tanımlamalarıyla 

değişime uğramıştır (Sözer, 1995). 

Brentano’ ya göre nesne duyulan şey özne tarafından anlamlandırıldığı gibi varolan 

şeydir, diğer bir nesne ifade ile ‘anlam’ dır. Farklı bir şekilde tanımlanırsa nesne 

bizim bilincimiz içindeki nesnedir, bilincimizin dışındaki nesne değil. Böylece tüm 

nesneler bilincimizde yöneldiğimiz anlamındaki ‘bir şeyin bilinci’ olarak tanımlanan 

nesnelerdir (Sözer, 1995). 

Husserl nesneyi bilincimize nasıl görünüyorlarsa öyle olan  nesneler , bilinci ise 

nesneleri ve dünyayı anlamlandıran bir bütün olarak düşünmüştür. Böylece özne ve 

nesne bir birinden ayrı, yalıtık iki kavram değil birbiri ile iletişimli bir anlamlar 

dünyası içinde düşünülmüş olduğu söylenebilir.  

Heidegger,  Brentano ve Husserl’ in geliştirdiği yeni özne-nesne ilişkisini sadece 

bilinç yaşantıları ile ele alınamayacağını ve bunun varolan ve varlık problemi 

olduğunu söyler. 

Paul Hühnerfeld’ e göre Heidegger varolanla varlık arasındaki ilişkiyi, diğer bir ifade 

ile Kant’ ın görünüşler ve kendinde şeylerin ilişkisini ele almıştır. Varolan nereden 

çıkar Varlıktan mı(İç-Özne), Varlık olmayanda mı(Dış-Nesne)?  

Hühnerfald, Heidegger’in çözümlemesini ontolojik alanda yaptığını belirtir. Varolan 

insana sadece varlığın ışığı ile görünmektedir (Hühnerfeld, 2002). 



 25

Heidegger insanı Da-sein (Varolan, burada olan) olarak tanımlamaktadır Heidegger’ 

e göre ise insan hiçbir zaman boş mekanlarda bulunan, özneye sonradan karşısına 

veriliymiş gibi duran bir dünyada bulunmaz. Özne doğduğu andan itibaren zaten 

‘dünya-içinde-olan’dır (Being-in-the-world). Bu nedenle özne Heidegger’e göre 

hiçbir zaman dünyaya karşı-duran biri olarak ele alınamaz. Çünkü Dasein her zaman 

bir dünya-içinde-olmalık durumlarını anlatmaktadır ( Hühnerfeld, 2002). 

Dünya içinde olmak bir tebeşir kutusunun içinde olmak demek değildir, Dasein’ in 

varoluşsal durumu ve karakteristik özelliliğidir (Spiegelberg, 1994).  

 Heidegger’ e göre Dasein  ilksel olarak dünya içinde olmakla dünya ile bir bütünlük 

içinde şekillendiğini ifade etmektedir. İç-dış ayrımı bu nedenle yoktur. İnsan dünya 

ile bir bütün olarak onunla ‘birlikte’ yaşar, böylece iç dünya, dış dünya ile 

deneyimsel ilişkiler ile oluşmaktadır. İnsan varoluşunu dünya içinde olarak açığa 

çıkarır. 

Heidegger insanın nereden geldiği ya da nereye gittiği belli olmadığı için dünya 

içinde olarak ‘burada ve şimdi’ (Mekan ve zaman)  sınırları içinde varoluşunu 

gerçekleştirdiğini söyler (Akarsu, 1994). 

Bu şu demektir ki dünyada var olmak belli bir zaman (geçmiş-gelecek-şimdi) , somut 

bir çevre (peyzaj, şehir, köy vb.) ve bunun üzerinde yükselen yaşantı içinde  

varolmak demektir. Böylece insan, önündeki şeyler ile ilişki kurabilecek, şimdiden 

tasarlanmış bir çevre içinde kendini gerçekleştirmektedir. Tasarlanmış bir çevre 

insanın kendini oluşturması için önsel bir kip oluşturmaktadır.(Bubner, 1993) Bu 

nedenle ‘Dünyada-olma’ insanın çevresiyle sımsıkı bir varlık olarak gelişip 

büyüdüğünü göstermektedir  (Hühnerfeld, 2002).  

Heidegger’ in dünya içinde olmak kavramı Dilthey’de yaşantı kavramı ile 

ilişkilenmektedir. Dilthey’e gör insanlar ‘yaşantı’ içinde şeylerle doğrudan bir ilişki 

içindedirler. Yaşantı içinde bu doğrudanlığı bozan şey ise öznesinin aklı ve bilgiyi 

her şeyin önüne çıkarılmasıdır ve özne-nesne, iç-dış ayrımı bu şekilde oluşmaktadır. 

Dilthey’e göre insan ilk ve önsel olarak bir yaşantı diğer bir ifade ile ‘çevre’ içinde 

bulunmakta ve çevresi ile kendiliğinden bir ilişki kurmaktadır. İnsan ‘bunu nasıl 

bilebilirim’ diye sorduğu andan itibaren o şeyi zaten bir yaşam bağı içinde ilksel 

olarak kavramış bulunmaktadır. 
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Filozof Jacobi’de, özne-nesne ayrımını sahte bulmaktadır. Ona göre ‘yaşama 

duygusu’ bir heyecan, romantizm ve dünyayla, gerçeklikle doğrudan ve ilksel anlamı 

ile bir bütünleşmedir. Jacobi’ye göre gerçeklik insanın yaşantı içinde bulunduğu 

durumdur. ‘İnsan zaten daima bir gerçeklik içindedir, onunla heyecansal yoldan 

birliktedir.’ ( Hühnerfeld, 2002 s.65) 

Jacobi’ye göre bir yana özneyi bir yana nesneyi koyan düşünce biçimleri gerçekliği 

karşısına almakta onun dışına çıkmakta ve bu nedenle ilksel gerçekliği 

kavramaktadır. 

Merleau-Ponty Hiedegger’ in ‘dünya içinde olmak’ kavramını dönüştürerek ‘dünya 

içinde oluşmak (vücut bulmak)’ olarak tanımlar. Ponty, Descartes’ in dünyayı kesin 

bilinçlilik ve bilincin çeşitli modlarını ile bilinebileceği varsayımını eleştirir. Ona 

göre Descartes’ in söylediği gibi insanlar dünyayı kesin açık bir bilinç ile 

algılamamaktadırlar, bu algı bilinçlilik ve bilinçsizlik arasında gidip gelen bir 

durumdur.  

Ponty’ e göre algılanmış olanın bir halüsinasyon olmadığından şüphe duymamak 

imkansızdır. Algılanmış olan her zaman bir illüzyon içerebilirken, algılanan bu 

durumun dışında kalır. Ancak algılanmış olanla algılananı ayırmak imkansızdır. 

Ponty’ e göre ikisi birbirini oluşturmaktadır. Bu birleşme insanın oluşunun dünyanın 

oluşu ile doğallıkla kurduğu ilişkinin derin hareketleri ile oluşmaktadır. Algılanmış 

olanın bir halüsinasyon olduğu düşüncesi ise öznenin kendini yaşantı içine bırakarak 

giderilmektedir. Aşk, sevgi nefret gibi yaşantısal süreçler bu halüsinasyon 

varsayımını ortadan kaldırmaktadır (Spiegelberg, 1994). 

Ponty algılanmış olanla algılanın buluşmasının özgür bir buluşma olmadığını belirtir. 

Bu oluşum ilksel olarak bir uzayın içindeki bedenin oluşumu ile başlayan ön 

kabullerle dolu bir süreçtir. Örneğin anadilimiz bunun bir göstergesidir. İnsan bu 

oluşunun dışına hiçbir zaman çıkamayabilir (Spiegelberg, 1994). 

Bu nedenle insan ‘dünyanın içinde mevcutiyeni kazanan bir oluştur.’  

Ponty’ e göre dünya aslında hiçbir şeyken, sadece insanların deneyimlerinin bir alanı, 

öte yandan insan hiçbir şeyken, dünyanın toplamıdır. Bu şekilde içsel ve dışsal, öznel 

ve nesnel birbirinden ayrılamamaktadırlar. Dünya tamamen insanın içinde ve insan 

tüm dünyadadır (Spiegelberg, 1994). 
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Bu bağlamda Ponty,  İç- Dış, öznellik-nesnellik kavramlarını mevcut olan bütünsel 

bir strüktürün soyut elemanları olarak görmektedir. Bu kavramlar insanın dünya 

içindeki oluşunun durumlarıdır (Spiegelberg, 1994). Öznellik Descartes ve Husserl’ 

in tanımladığı öznellik değil ‘mevcut oluşun’ bir parçasıdır. Özne dünyanın içinde 

oluşurken bu anlamda dünya öznel olmaktadır (Spiegelberg, 1994). 

Psikoloji alanında araştırmalar yapan Piaget, çocukların çevrelerini nasıl öğrendikleri 

ve çevrenin strüktürel şemasını nasıl kurdukları soruları üzerine yaptığı 

araştırmalarda, çocukların çevrelerini ilk olarak fark etmeyi öğrendiklerini ve 

benzerlikler kurarak şeylerin strüktürlerini oluşturduklarını söylemiştir. Piaget’ göre 

bu benzerliklerin kurulumu yanında çocuklar şeyleri belli mekanlar ile 

ilişkilendirmekte ve bunları daha ayrıntılı bir uzay içine yerleştirmektedirler (Schulz, 

1971). 

Bu bağlamda özne dünyadan bağımsız bir şekilde gelişmemekte, bir bütünün parçası 

olarak bu bütünün içinde şekillenmektedir. Schulz’ a (1971) göre insan ve çevresi 

birbirinden ayrılması imkansız varoluşsal ilişkilerin organizasyonu şeklinde 

oluşmaktadır. 

Özetle Fenomenolojik olarak özne ilksel olarak günlük yaşantı (life world) içinde 

bulunmaktadır. Bunu Heidegger’in dünya içinde olmak kavramı ile somutlaştırdığı 

söylenebilir. Yaşantı kavramını Dilthey çevre olarak nitelenirken daha çok kültür ve 

tin dünyasını işaret etmiştir. Ancak Heidegger dünya içinde bulunan öznenin 

bilinmesinde yaşantının erimiş ilişkilerine bakılması gerektiğini söylerken yaşantının 

görünür kılındığı durumlardan biri olarak yerleşmek (dwelling) kavramını da dile 

geliştirmiş ve yaşantı kavramının içine mekanı da dahil etmiştir. Heidegger’e (1971) 

göre yerleşmek, insanın dünyada olmasının ve kendini görünür kılmasının varoluşsal 

durumlarından biridir ve insan her zaman bir yerleşme içinde bulunmaktadır. 

Norberg-Schulz daha sonra bu bakış açısı ile varoluşsal mekanı geliştirmiştir. 

Fenomenoloji ye göre insanın varlıksal olarak her zaman bir 'içeridelik’ durumunda 

olduğu söylenebilir. Bu içeridelik, insanın soyut düzlemde yer alan iç dünyası ve dış 

dünya ayrımından öte insanın iç dünyasının ve dış dünyanın  etkileşimsel bir yapıya 

bürünerek , yapay ya da doğal mekansal düzlemlerin strüktürel yapısı üzerinde 

yükselen yerleşme, yaşantı, kültür vb olarak çok boyutlu olarak katmanlaşan 
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soyuttan somuta, somuttan soyuta gidip gelen bir yaşantısal içeridelik olduğu 

söylenebilir. 

Günümüzde ‘insanın içinde’ bulunduğu tüm bu ‘varoluşlar’ çeşitli literatürde çevre,  

fenomenolojik yaklaşımda ise her şeyin ilksel tanımını  içine alan yaşantı kavramının 

değişik tanımlamalarına dahil edilmektedir. Bu sebeple genel bir üst yapı olarak 

beliren ve her şeyi içine alma eğilimi olan yaşantı ve çevre kavramlarının 

araştırılması ve buna bağlı olarak da içeride-dışarıda olmanın fenomenolojik tanımı 

doğrultusunda mekan ve mekanın katmanlarının açılımlanması gerekliliği 

düşünülmüştür. 

3.2.1 Çevre (‘ nin içinde ) 

Çevre sözcüğü çok sık kullanılmakla birlikte anlamı net değildir. Sözcük genellikle 

bir tanım verilmeden kullanılmaktadır. Çevre kavramının tanımı farklı yazarlar 

tarafından farklı şekillerde oluşturulabilmektedir. 

Çevre sözcüğü 1960-70’li yıllara kadar genellikle batı dünyasının şekillendirdiği 

biçimiyle ‘bulunulan yerin çevresi’, ‘ortam’  gibi anlamlara sahip olmuştur. 1970’li 

yıllardan sonra ise sözcüğün anlamındaki değişim ile çevre daha çok insanın içinde 

yaşantısını kurduğu doğal ya da yapay çevre olarak nitelenmeye başlamıştır. 

1960-70’li yıllarda yeniden tanımlanması çevre kavramının gelişimini sağlamıştır. 

Çevre tanımının yapılması mimarlık alnında yapılan çalışmalarda modern dönemin 

epistemolojik, parçalarına ayırarak bilgi edinme sürecini ‘bütünü’ anlamaya 

çalışmaya dönüştürmüştür. Çevre- davranış üzerine yapılan çalışmalar özne ve 

nesnenin kurduğu ilişkiyi epistemolojik bilgi anlayışından farklı yorumlamıştır 

(Teymur, 1982). 

Çevre kavramının en genel tanımıyla canlı ve canlısız varlıkların toplamı olarak 

tanımlanabilmektedir. Bu durum çevrenin sınırların çizilmesini ve belli bir tanımının 

yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda belli tanımların altının çizilmesi 

gerekliliği görülmektedir. 

Türk çevre mevzuatında çevre, hava, su, bitki, toprak gibi varlıkların yanında doğal 

ve tarihsel zenginliklerin içerildiği insanların ortak varlığı olarak tanımlanmaktadır. 

Relativistik yaklaşım çevrenin her şey olduğunu savunur. Çevre doğal, insan yapımı 

nesneler, mimari, şehir ya da psikolojik obje veya çerçevelemedir. Bu anlamda çevre 
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bir çok katmanı içine alan bir tanımlamaya sahiptir. Kültür, inanç, dünya görüşü, 

ideoloji kavramları da çevre tanımının içine dahil olur (Teymur, 1982). 

Mason ve Langenheim’ e göre ‘çevre’ sözcüğü bir grup fenomeni işaret eder ve 

organizmaya göre tanımlanmaktadır. Sözcüğün tanımında 3 öğe bulunmaktadır. 

 Organizma; Biyotik öğeler olarak nüfus türleri; insanlar, bitki örtüsü, hayvan 

toplulukları, mikroorganizmalar. 

 Organizma ile anlamsal ilişkilerde bulunan fiziksel fenomenler; iklim, su, hava, 

topografya vb. 

 Organizma ile fenomenler arasında tek ya da çeşitli kombinasyonlardaki ilişkiler 

(Ünder, 1996). İnsanın diğer insanlarla kurduğu karşılıklı ilişkiler, insanın kendi 

türünün dışında kalan türlerle  (bitki ve hayvan) kurduğu karşılıklı ilişkiler, 

insanların yaşamlarını sürdürdükleri ortamlarla (hava, su, toprak, iklim vb) kurduğu 

karşılıklı ilişkiler. 

Mason ve Langenheim’ e göre evrensel anlamda ‘çevre’ organizma ile ilişki içinde 

olan olayların tümüdür. Mevcut olmakla birlikte organizma ile ilişkisi olamayan 

fenomenler organizmanın çevresi olarak kabul edilmez. Organizmanın çevresel 

fenomenlerle kurduğu deneyimsel ilişkilerin toplamı, organizmanın ‘yere ve zamana’ 

bağlı olarak çevresel ilişkisini oluşturmaktadır (Ünder, 1996). 

Yere ve zamana bağlı oluşan çevre kavramı ve son yıllarda yaşanan gelişmelerle 

‘canlılar ve çevresi’ kavramı yerine ‘çevre içindeki canlılar’ terimini 

kullanmaktadırlar. 

Bu bağlamda sözcük, kuzey,güney gibi ilişkisel bir tanıma sahip olmaktadır. Bir 

şeyin kuzeyi ya da güneyi olduğu gibi çevrede matematiksel olarak bir şeyin 

çevresidir.  Temel olarak iki öğeyi içerir. 

1-Çevrelenen 

2-Çevreleyen (Ünder, 1996) 

Çevre özneyi saran bir durum olarak ele alınmaktadır ve genellikle çember ile ifade 

edilir (Teymur, 1982). Çember deneyimsel olarak kapatılmış bir doğayı simgeler. 

Aynı zamanda geometrik olarak bir merkezi temsil eder. Çevrenin çember şeklinde 

ifade edilebilmesi, hem gerçek bir objenin tanımına hem de teorik objenin tanımına 

ışık tutmaktadır (Teymur, 1982). 
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 Çevre   

 

   

Şekil 3.4 İnsan ve Çevre 

Çevre kavramı çoğunlukla ekolojik yaklaşımlar tarafından tanımlandığı için 

çevrelenen olarak insanı işaret edilir. Çevreleyen ise insanın büyüyüp geliştiği ve 

faaliyet gösterdiği ortamdır (Ünder, 1996). Örneğin Dubas, organizmanın içinde 

geliştiği ve faaliyette bulunduğu bütün fonksiyonel ve sosyal faktörlere çevre adını 

vermektedir. Antropologlara göre çevre ise kültür, sosyal ilişkiler, tarih, fiziki 

çevreyi oluşturan mimari mekanların karmaşık bir bütünlüğü olarak 

tanımlanmaktadır (Clifford, 1987). Etimoloji açısından ise dünya çevrelenmeyi, bir 

çemberi ifade etmektedir ve bu anlamda etimoloji çevrenin anlamsal, kavramsal 

düzeneklerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Aslında Teymur’ a göre bu çevre 

düşüncesinin yaygın bir tanımıdır. Mimarlık ve planlama pratiğinde bu tanım uzaysal 

bir organizasyonun kurulumudur (Teymur, 1982). 

Çevrelenme ile ilişkili olarak Claude Bernard iç çevre ve dış çevre  tanımlamasını 

yapmaktadır. Claude Bernard organizmanın hayatta kalabilmesi için ‘dış çevre’ 

sindeki değişiklikler karşısında kendine istikrarlı bir iç çevre yaratma gereksinimi 

içinde olduğunu söyler. Bernard buradan homeostatis ya da dengeleme kavramına-

biyolojik sistemlerin yaşam için en uygun koşullara uyum sağlarken dengelerini 

korumalarını sağlayan kendi kendine düzenleme sürecine varır. Bu süreç sayesinde 

organizma, dış çevreden meydana gelen değişmeler karşısında kendi iç çevresinin 

dengesini korur. Örneğin dış çevrede ısı artınca organizma vücut ısısını sabit 

tutabilmek için terler. İç ve dış çevre ayrımı psikologlar tarafından da yapılmaktadır. 

İç çevre psikolojik, dış çevre ekolojik çevreyi temsil etmektedir. Sonnen Feld in 

Saarinen, (1969) a göre ise insanın içinde bulunduğu çevre alt bölümlere 

ayrılmaktadır. 

1.Fiziksel çevre: İnanın içinde dinlendiği, çalıştığı vb.‘Kullanılan çevre’ dir. 

2. Algısal çevre: İnsanların anlamsal sembolik düzenekler geliştirdiği bilinçli olarak 

kurulan çevre 

3. Davranışsal çevre: Farkında olunmadan davranışsal tepkilerin oluştuğu çevre 

Özne Özne 

Çevre 
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Lawton, çevreyi bir ekolojik sistem olarak ele alarak şöyle tanımlamıştır 

 Fiziksel çevre: İnsan yapımı olan ya da iklim ve coğrafya gibi özellikleri içeren 

insan davranışlarını ve oluşumlarını sınırlandıran çevre 

 Sosyal çevre: Gelenekler, sosyal normlar, kültür gibi gelen olarak yaşantının 

oluşturduğu çevre 

 Kişisel çevre: Aile, arkadaş ve diğer yakın ilişkilerin oluştuğu kontrollü çevre 

 Kişiler üstü çevre: Yaşam tarzı, Etik köken bulunulan sınıf vb özelliklerin 

sınıflandırılabildiği çevre. 

Lawton’ a göre çevre, insanlar ve diğer varlıkların arasındaki ilişkidir. Çevre bir 

yapıya sahiptir ve bu yapı rasgele kurulmuş bir yapı değildir. Fiziksel çevre de bu 

yapı genel olarak mekansal bir karaktere sahiptir. Mekansal ayrılmalar ve geri 

dönüşler sayesinde insanlar ve nesneler arasındaki ilişkiler oluşmaktadır (Ünder, 

1996). 

Çevre kavramı için ‘Habitat’ terimi de kullanılmaktadır. İnsan ‘habitatı dendiği 

zaman ise insanın içinde yaşadığı ortam ve bu tanımın kapsamına bir yerleşim yerini 

tanımlayan tüm kavramlar dahil olmaktadır. 

İnsanın içinde yaşadığı bir çevre sistem teorilerinde bir sitem olarak ele alınmaktadır. 

Bu teorilere göre sistemi oluşturan sınırların açıklığına ve kapalılığına bağlı olarak, 

sırasıyla bir çevre açık sitem ve kapalı sitem olarak tanımlanmaktadır.  

Çevre kavramlarına bakıldığında genel olarak fiziksel ve kültürel çevre olmak üzere 

iki durumla sınırlandırılabileceği görülmektedir. 

3.2.1.1  Sosyal Çevre 

Bireyin dışında kalan, onun hem dolaylı hem de dolaysız bütün insanlarla iletişim 

kurduğu çevre ‘sosyal çevre’ dir. Toplum ve muhit gibi kavramlar sosyal çevrenin alt 

katmanlarını oluşturmaktadırlar. İnsanların gerek kendilerinin gerekse kendilerinden 

önceki insanların yarattığı ürünlerden oluşan ortama da ‘tarihsel’ ve ‘kültürel’ çevre 

veya Bilhan’ nın terimleriyle ‘metafizik çevre’ denebilir ( Ünder, 1996). 

Sosyal ve fiziksel çevre birbirinden ayrılmaz bir bütün sergilemektedir. Fiziksel 

çevre sosyal çevrenin görünür kılındığı zemini oluştururken, her toplumsal çevrede 

içinde bulunduğu fiziksel çevreden etkilenmektedir. 
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3.2.1.2  Fiziksel Çevre  

Çevre kavramı insanın içinde yaşadığı bir ortam olarak değerlendirildiğinde fiziksel 

çevre insanın içinde bulunduğu uzaysal bir kurulumun ifadesidir. İnsanlar şehirler, 

kırsal ya da kentsel düzenlemeler içinde bulunabilmektedir. Bunlar her fizik çevreye 

göre farklılık gösterebilmektedir. Kimi zaman fiziksel çevre, deniz kenarında 

kurulmuş bir şehir olabilirken, kimi zaman ovada kurulmuş bir köy olabilmektedir.  

Bu bakımdan fiziksel yerleşmeler 2 ye ayrılabilmektedir. 

1.Doğal çevre: Doğal çevre, ormanlar, denizler, topografya ya da atmosfer gibi 

insanın oluşumuna katkıda bulunamadığı ancak müdahale edebildiği oluşumları 

yansıtan yaban hayat alanları olarak tanımlanır. Doğal çevre genel olarak Tabiat 

olarak adlandırılırken kendi içinde canlı ve cansız varlıkları bulundurmaktadır 

(Ünder, 1996). 

2.Yapay çevre: Yapay çevre insanın doğal çevreyi de kullanarak yaratmış olduğu, 

insanın kendi elinden çıkmış çevredir.  

Yapay çevre oluştuğu zamanın sosyal-ekonomik, düşünsel düzeneklerine göre 

şekillenmektedir. Bu çevre insanların bilgi, teknoloji ve sosyal düzeneklerinin 

yansıdığı çevredir. 

Metropoliten alanlar, şehirler , köyler, daha küçük yerleşim alanları yapay çevrenin 

parçasıdır. Bu bağlamda çevre kavramı mekan boyutunda ele alındığında çevre 

literatüründe yapay, insan yapımı mekanların insan habitatının bir ürünü ve kültürel 

sosyal yaşantının kapsadığı çevre olarak görülmektedir (Ünder, 1996).  

Fenomenolojiye göre sosyal çevre ve fiziksel çevrenin karmaşık birlikteliği olarak 

yaşantı kavramını çevre kavramının da önsel bir durumu olarak ele aldığı 

görülmektedir. Fenomenolojiye göre mekan yaşantı kavramının ayrılmaz bir parçası 

olarak yükselmekte ve bu bağlamda her şeyi içine alan ilksel bir kavram olarak 

yaşantının tartışılması daha sonra fenomenolojik mekan ve buna bağlı olarak 

fenomenolojik mekanın içinde ve dışında katmanlarının sorgulanması 

düşünülmüştür.  
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3.2.2 Yaşantı, Gündelik Yaşam (‘ın içinde )  

Fenomenolojiye göre bireyler çevre kavramına yakın bir anlamı da kurulabilecek 

yaşantı içinde bulunmaktadırlar. Ancak yaşantı kavramı, her türlü çevrenin 

kavramsallaştırılmamış önsel, ilksel durumu olarak anlaşılabilmektedir. 

Husserl’ e göre yaşantı dünyası bilimin incelemeye başlamadan önce, herkesin 

gündelik olgusallık içinde güvendiği bileşenlerle kurduğu ilişkilerdir. Gündelik hayat 

herkesin sorgusuzca kabul ettiği ve yöneldiği tüm izlenimleri kapsamaktadır. 

Günlük yaşantı, insanların dikkatle ilgilenmedikleri, genel, sözsüz bir konsept 

sunmaktadır. Günlük yaşam sıradanlık, günlük ilişkiler,  her şeyin bilindik olduğu bir 

çevre sunmaktadır.  

Kılgısal yaşamlarında insanlar alışkanlıkların yoluyla her şeyin tanıdık olduğu, hem 

yalın hem de karmaşık etkinliklerin süre geldiği, durumların işaretlendiği, çıkarların 

ışığında yorumlanan etkin ilişkilerle yaşanan bir yaşantı dünyasının içinde 

bulunurlar. Husserl’ e göre gündelik şeylerin bıkkınlık ve tanıdıklıkları içinde 

tekdüzeliğe indirgenmişliğin açığa çıkarılması çok anlamlı değildir, ancak burada 

anlamlı olan felsefenin, toplumbilimcilerin ve ruhbilimcilerin olgusallığın kesin 

bilgisinin temellerini yaşantı dünyasına kurmalarıdır (Bubner, 1993). 

Özne-nesnenin gündelik yaşam içinde kurduğu ilişki öznenin dünya ile ilişkisinin 

yoğun olduğu bir ilişkidir. Bu nedenle günlük deneyimlerin açığa çıkarılması ilksel 

olana ulaşılması demektir. 

Husserl günlük yaşamıda yaşanan, yakın deneyimlerin dünyasını, ‘orada duran bir 

dünya’, ‘önceden verilmiş dünya’ gibi ifadeler ile açıklamaktadır. Husserl’ e göre bu 

dünya ‘orijinal doğal dünya’ dır. Husserl ‘doğal’ kelimesini orijinal, saf, teorik veya 

pratik olana önsel olan dünya olarak kullanmaktadır (Seamon,2000). 

Teorik tutum, özellikle batı dünyasında yunanlılardan ödünç alınmış bir kültür olarak 

yorumlanmaktadır. Ancak Husserl’ e göre yaşantı dünyası pragmatik bir tutuma 

sahiptir. Bu dünya amaç ya da anlamlarla, belirsizlikler ya da açıklıklarla, özel ya da 

genel, günlük olan ya da yeni olan vb tanımlamalarla yönetilmektedir. Platon ve 

Aristotales bu yaşantının ilgi ve merak ile yönlendirildiğini söylemişlerdir, Husserl’ e 

göre merak günlük yaşantının doğal bir durumudur. Modern tutum keşfetme arayışı 

olan merak ve ilgiyi günlük yaşamın içinde olan bir tutum değil,  bu tutum içindeki 

insanları yaşantıya katılmayan izleyiciler olarak nitelemiş, modern yaklaşımın teorik 
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tutumunun yaşantı içindeki merakı ve arayışı engellediğini savunmuştur. Bu 

bağlamda Merleau Ponty merakı (wonder) kesin bir farkındalığın arayışı, kesin bir 

öznelliğin sağlanışı ve dünyanın anlamını açığa çıkarmayı hissetmek olduğunu 

söylemektedir. Husserl’ e göre her yaşantı, üzerinde çalışma ihtiyacı duyulan dolu bir 

strüktür ve stil içermektedir (Seamon, 2000). 

Heidegger’e göre yaşantı dünyası maddi, geçici ve varoluşun fenomenolojik olarak 

ortaya çıktığı bir strüktürdür. Varoluşun günlük yaşamda bu ortaya çıkışı varoluşun 

bir modu, dünyada olmanın bir yöntemidir. 

Wittgenstein’a göre günlük yaşam ‘yaşamın formu’ ve ‘dil oyunları’ dır. 

Wittgenstein yaşamı dil bilimsel bir yaklaşım ile yorumlamıştır. (www. 

phenomenologyonline) 

Lefebvre göre ise gündelik kelimesi felsefeden gelmektedir. Felsefe olmadan 

gündelik olan anlaşılamaz, anacak bu kavram felsefi olan için felsefi olmayanı 

anlatmaktadır. Diğer bir ifadeyle felsefe adına, onu olanaklı kılan, kabul edilebilir bir 

dönüşümü ifade etmektedir (Lefebvre, 1998). 

Yaşantı dünyasında oluşan yönelimler bilimi-felsefeyi oluştur (Bubner, 1993). Antik 

çağdan, Reform hareketleri ve Aydınlanmacı dönem dahil olmak üzere, modern 

dünyada bilim ve bilim olmayanın tanımlanmaya çalışılması ve bunun üzerinde 

yapılan tartışmalar bilim ile bilim olamayan arasında bir sınır problemi 

oluşturmuştur. Örneğin modern bilimin oluşumunda, simya geleneğinin ayrımı bu 

konuda başlangıç sayılmaktadır. Reform hareketleri ve Rasyonalist, mekanikçi dünya 

görüşü içinde simya gibi maddi bilim olmayan anlayışlar dışlanmıştır. Husserl’ e 

göre bilim, felsefe vb diğer tüm disiplinlerin temeli yaşantı dünyası olduğuna göre 

bilimsel olan disiplinler ve bilimsel olmayan yaşantı dünyası arasına koyulan sınırlar 

hayalidir. Bilim Dewey’e göre yaşantı dünyası içinde doğan aksaklıkları ve kuşkular 

ve şüphelerin oluşumu ve güven duygusunun arayışı ile doğar. Yaşantı dünyası bu 

anlamda bilimin ne olduğunu açıklamayı olanaklı kılan ilk ve en geniş ‘çerçeveyi’ 

temsil eder.  

Yaşantı dünyası bilim tarafından kullanılan ve daha öte işlenen açık uygulayım alanı 

olarak görülür. Bununla birlikte yaşantı dünyası somut sezgide verilen ve 

araştırmalar tarafından matematiksel düşünselleştirme aracılığı ile bir araştırılma 

nesnelerine dönüşen nesneler ile ilk tanışıklığı anlatmaktadır (Bubner, 1993). 
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Teymur’ a göre iç-dış, soyut-somut, ben-diğerleri vb ayrımlar bilimin ve 

epistemolojik düşünce şeklinin  günlük yaşam içindeki kompleks strüktürün, 

dünyanın bize görünür kılınması için yapılan düzenlemeleridir. 

Fenomenolojiye göre bilim ve bilimsel araştırmaların tarihsel süreci içinde belli iç 

zorunluluklar nedeniyle anlamın yaşantı dünyasındaki yeri göz ardı edilmiştir. 

Bilimsel düşüncenin anlam dünyasını göz ardı etmesi sosyal ve psikolojik 

beklentileri karşılayamamıştır. Fenomenoloji bu alamda Bubner’ e göre temelde 

yaşantı dünyasından bilimlerin anlamsal dizgeleri göz ardı edilmesiyle sosyal 

bunalımı çözmeye çalışmıştır. Bunalım hem bireysel, toplumsal, hem de bilimin 

yirminci yüzyıl başında ki fizik ve matematiğin temellerinin meşruluğunun 

sorgulanmasındaki bunalımdır. Bu bunalım Husserl’ e göre temelde Descartes’ ten 

beri süre gelen özne nesne ikilliğinin bunalımıdır (Bubner, 1993). 

Yaşantı dünyası bu bağlamda temelde özne-nesne / özne-özne ilişkisi üzerine 

temellenir. Herkesin kılgısını destekler ve herkesin anlama evrenidir. Yaşantı 

dünyasının içinde geçmiş-şimdi-gelecek sallanır. Yaşantı dünyası saltık olarak 

kavranabilmektedir ve geçerliliği onu oluşturma işinin anonim olmasından 

kaynaklanmaktadır. Herkes yaşantı dünyasının çerçevesi içine girebilmektedir, çünkü 

hiç kimse onu yalnız başına üretmiş değildir. Bu anlamda yaşantının sadece bir 

bireye yüklenmesi onun varlığına zarar verecektir (Bubner, 1993). 

Schultz toplum bilimlerde yaşantı dünyasının önemini fenomenolojik yaklaşımla 

vurgulamıştır. Schultz’ a göre bilimin unuttuğu ve dışarıda bıraktığı özne ve anlamlar 

dünyası yaşantı dünyası içinde oluşur. Anlam toplumsal kökenli olup bilimsel 

yöntemlerin soyut tartışmalarında bulunmaz. Bütün anlamlar bilimi önceleyen 

yaşantı dünyasında kökleşir. Yaşantı dünyası ise bireysel anlamların toplamı değil, 

bir çok düzeyde tabakalaşmış ve anlam kuruluşlarının ortaklaşa karmaşık yapılarında 

oluşmuştur (Bubner, 1993). Lefebvre (1998) göre yaşantı dünyası-gündelik, hayat 

basit etkinlikler, farklı yapıtlar ve ürünler bütünüdür. İlk anlamların kümesi olarak 

gündelik hayat, üretici etkinliğin yeni atılımlara hazır tutulan zeminidir. Lefebvre 

gündelik hayatın sınıflandırma, nesnellikler veya üst belirlemeler üzerine 

kurulmadığını söyler. Tam tersine hem bir alan hem bir ara istasyon, bir aşama ve 

atlama tahtası, olanaklı olanı mümkün kılan diyalektik bir süreçtir  



 36

Yaşantı dünyası içinde özne yaşanmışlığın ve düşünmenin düşük bir derecesi olan-

düşünmenin ve yaşanmışlığın henüz birbirinden ayrılmadığı, algılanan her şeyin 

geniş bir evrenin parçası olduğu, dünyanın tüm şeylerin toplamı olarak görüldüğü bir 

derecede varolmaktadır. Bu anlamda bireyler düşünce ve kültür üzerine düşünmenin 

ötesinde doğaya daha yakındırlar (Lefebvre, 1998). 

Lefebvre’ e göre gündelik hayat burada ve şimdi olandır. Ekonomik, psikolojik veya 

sosyolojiktir, özel yöntemler ve yollarla kavranması gereken özel nesneler ve 

alanladır.Beslenme, giyinme, eşya, ev, barınma, komşuluk, çevredir. 

Gündelik hayat kişinin güvenlik arayışının geçtiği, mütevazı ve sağlam bir ortamdır, 

doğal olandır. Kısımları ve parçaları belirli bir zaman kullanımı içinde kuşkuya 

meydan vermeyerek kişiyi meşgul etmekte ve uğraştırmaktadır. 

Gündelik yaşamın burada ve şimdi oluşu  mekanı zorunlu kılar Yaşantı ve mekan 

birbirine aittir, şehirler ise yaşantı ve mekanın buluşmasının açığa çıktığı yerlerdir. 

Mekanı dolduran şey yaşantıdır.(Schulz, 1993)  

İnsanlar ve mekanlar gündelik yaşantıda birbirinden ayrılamazlar, mekanlar yaşantı 

içinde insanların gündelik yaşantıları içinde oluşmaktadır. Mekanın anlamı günlük 

yaşantının iskeleti içinde insanların mekanlara verdiği cevaplar ile oluşmaktadır. 

Buttimer’ e göre mimari mekanları yaşar, onları kullanırız. (Seamon,1984) 

‘‘Yaşantı’ kavramı kişinin zaman ve mekan içindeki konumunu tanımlamaktadır. Ve 

bu bağlamda insanın içinde bulunduğu çevre ile ele alınan bir kavramdır. Deneysel 

olarak yaşanan gerçeklik , insan ve çevrenin sahip olduğu öze ilişkin bütün varlık 

karakteristiklerinin bir işlevidir. ‘Yaşantı’ kavramı , sosyal , psikolojik, kültürel, 

tarihsel etki alanları ile ilişkisi içinde mekan ve zaman kavramını kendine özgü 

karakter taşıyan yer kavramına dönüştürmektedir. Mekanın oluşum süreci ve 

mekansal ilişkiler açısından bazı ip uçları taşımaktadır. Algılanan özne ve algılanan 

nesne arasında ortaya çıkan yaşantı , içimizde ki ve çevremizdeki yaşam enerjisi ile 

sürekli oluş halinde kendini gösteren, yaşayan bir gerçekliktir. Bu nedenle, mekan ve 

zaman içinde olagelen ve süre giden bir özü içeren dinamik bir yapıdır.’(Aydınlı, 

2000) 

Gündelik hayat, bünyesinde sıradanlığı barındırırken aynı zamanda tekrarı imkansız 

olaylardan oluşmaktadır. Lefebvre göre gündelik hayat iktidarın(gücün) bilginin ve 

aklın en üst mahkemesi olarak ortaya çıkmaktadır. Gündelik kayat bu bağlamda 
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kentsel mekanı üreten ya da tüketen , farklı sosyal faktörlerin farklı stratejileri ile 

kurulan bir kentsel mekandan bahsetmektedir. (Lefebvre, 1998) 

3.2.2.1 Yaşantı İçindeki Fenomenolojik  Özne; Yönelim, Deneyim, Beden,  

            Anlam(ak) Algı ve Varoluşsal Anlam 

Yaşama evrenin kuruluşu Habermas’ a göre görüngübilimsel bir yaklaşımla 

biyografik bir çıkıştır. Bu konum, burada ve orada, bildik ve yabancı, anımsanan, 

şimdiki ve beklenen çok boyutlu bağıntı sistemleriyle ben merkezli olarak 

yapılanmaktadır (Habermas, 1998). 

İnsanlar gerçeği olduğu gibi yansıtmazlar, gerçeğin karşısında durmazlar. Bir 

aynanın yansıttığı gibi bir resim olarak gerçeği yansıtmazlar, onu anlamlandırır, 

deneyimlendirirler. Aynı zamanda bireyler bulundukları durumlarla ilgilenmez, bir 

hareketlilik içinde, üzerinde bulundukları mekanı bu şekilde doldururlar (Lefebvre, 

1996). 

Fenomenolojik yaklaşım ile insan psikolojisini anlamaya çalışan psikologlar öznenin 

iç dünyasını ve dış dünyayı kendine özgü bir ‘öznel yaşantı’ ile algıladığını söylerler. 

Fenomenolojik yaklaşım bu anlamda bireyin davranışlarını anlayabilmek için 

öznenin kendine özgü algılayışı ve yaşantısının bilinmesi gerekliliğini belirtir. 

Öznenin kendine özgü yaşantısını açığa çıkaracak durum, Heidegger’ in belirttiği 

gibi bireyin kendini ve çevresini o andaki anlamlandırış biçimi ile oluşmaktadır 

(Cüceloğlu, 1996). 

1960 yıllardan günümüze değin çevre davranış çalışmaları ile ilgili gelişmeler 

öznenin mimari obje ile kurduğu ilişkiyi, bilişsel çözümlemeler ile açıklamaktadır.  

Bilişsel yaklaşımlı çevre davranış çalışmaları özneyi çevresel uyarıcıları işleyen, 

algılayan, anlamlandıran aktif bir sistem olarak görmektedirler. Özne çevresini 

algılama, bellek ve düşünme gibi zihinsel işlem süreçlerinin belirlenmesi ile kurar. 

Buna bağlı olarak bir öznenin çevre ile kurduğu ilişkisi , onun kendini algılayış 

biçimi, toplumsal inanç ve tutumları ile eş zamanlı olarak açıklanabilir. Bilişsel 

yaklaşımda öznenin algılaması fiziksel ve sosyal çevresini belirler, daha sonra ise 

fiziksel ve sosyal çevre bir uyarıcı durumuna geçer.  (Cüceloğlu, 1996) 

Bilişsel yaklaşım ile çalışan çevre davranış araştırmaları zihinsel süreçleri deneysel 

yöntemler ile açığa çıkarmaktadırlar. Cüceloğlu’na göre bilişsel psikoloji ‘Nesnel 

yöntemler ile deneysel olarak bireyin zihninde yer alan bilişsel süreçleri inceler, 
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bireyin ‘dış dünya’ yı nasıl içselleştirip ‘iç dünya’ olarak nasıl temsil ettiğini 

anlamaya çalışırlar’ (Cüceloğlu, 1996) 

Öznenin çevresini, mimari çevreyi nasıl anladığı yolunda oluşan bilişsel yaklaşımlar 

ve fenomenolojik yaklaşım birbirine benzemektedir. Ancak bilişsel yaklaşımlar, 

öznenin zihin, bellek, algılama süreçlerini bilmeye yönelik deneysel gözlemler ile 

insan zihnin işlevsel bir modelini oluşturma ile uğraşır. Benzer bir anlayış ile yola 

çıkan fenomenolojik yaklaşım ise bireyin öznel yaşantısına önem vermektedir.  

Bu bağlamda öznenin çevre ilişkisini fenomenolojik yöntem ile anlayan psikologlar 

deneysel yöntemlerin bireyin tüm özelliklerini ortaya çıkaramayacağını, deneysel 

yöntem ile oluşan bilgilerin bütünden kopuk veriler sağlayacağını savunurlar. ‘İnsanı 

anlamak için onun hayatında neyin anlamlı olduğunu, neyi gerçekleştirmeye 

çalıştığını, bir başka deyişle onun fenomenini anlamak gereklidir’ (Cüceloglu, 1996) 

Öznenin fenomenini anlamak birey için anlamlı olan tüm davranışlarının ortaya 

çıkaran koşulları anlamak ve görüş biçimini iyi kavramak ile olmaktadır. (Cüceloğlu, 

1996)  

Bu bağlamda bir öznenin tüm anlamlı davranışlarını ve görüş açısını bilmek, öznenin 

içinde bulunduğu nesnel ve fizik çevrenin bilinmesini de beraberinde getirmektedir 

Antropologlar bu bağlamda insan nedir sorusundan yola çıkarak geliştirdikleri 

yöntemlerinde  bir öznenin ya da özneler arası ilişkiler ile oluştuğu söylenebilen 

sosyal toplukların anlamsal dizgelerinin bilinmesini çevreden bağımsız düşünmeden 

ortaya çıkarmaktadırlar (Clifford, 1987). 

Genel olarak bu bilgiler ışığında tanımlanırsa fenomenolojik özne içinde doğduğu 

çevre ile dinamik bir etkileşim ile büyüyen, çevresinin etkisinde kimlik, kişilik,  vb 

yapılarını oluşturan aynı zamanda farklılaşarak çevresini de etkileyen bir varlık 

olarak nitelenebilmekte, yönelim, beden, deneyim ve anlam kavramları ise 

fenomenolojik özne tanımını oluşturan anahtar kavramlar olarak 

değerlendirilmektedir. 

Yönelim: Yönelim insanın dünyada ile kurduğu ilişkisinin ayrılmazlığına işaret   

etmektedir. Brentano ve Husserl yönelimi insan bilincinin temel bir strüktürü olarak 

ele almışlardır (Spiegelberg, 1994).  

Tüm bilinç deneyimleri iki kutupludur: bir konu veya ego olarak kendi kendini ifade 

eden bir obje vardır.  Bunun anlamı tüm düşünmelerin (imajlar, hatırlamalar, 
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algıların) bir şey hakkındaki düşünmeler olduğudur. Bu durum insan eylemleri içinde 

geçerlidir. Örneğin duymak bir şeyi duymak, işaret etmek bir şeyi işaret etmek, 

görmek bir şeyi görmektir 

Yönelmişlik  bilinen anlamıyla bilincimizin bir şeye yönelmesi değil, kendi 

yaşantılarımızdan dolayı oluşmuş ‘o şeye’ yönelmedir. O şeyi içimizde 

barındırmadır. ‘şey’ ise nesnelerin bizim onlara verdiğimiz anlamlar ve değerler 

dünyasında var ettiğimizi yaşantılardır. (West, 1998)  

Husserl’ göre insan bilincinin yönelimselliği iki türlüdür.  

 Yönelinen anlam 

 Doldurulan anlam 

Yönelinen anlam bilincin aşılmasıyla bir nesneye yönelmedir. Ancak yönelinen   

anlamın içi doldurulmazsa bu içi boş bir yönelmedir. Yönelinen anlamın 

doldurulması maddesel olanında görülmesi ile olur. Maddenin görülmesi ise dış 

algıları ile olur, tam bir doldurma ise iç algılar ile gerçekleşir. Husserl’ göre dış algı 

nesneleri kendi yönlerinden gösterir ve insanın bakış açısını daraltır (Akarsu, 1994). 

İnsanların dünya ile kurdukları yönelimsel ilişki yansıtıcı bir ilişki değildir. Yönelim 

insan bilinci için geçmişi de içine alan bir dönüşümlülük olarak ele alınabilmektedir 

(www.phenomenologyonline). 

Deneyim: Yaşantı kavramı sözcük olarak ingilizce karşılığı da’ experience’ 

(deneyim) sözcüğüne gönderme yapmaktadır. Ancak kavram olarak yaşantı 

deneyimsel bir boyut içinde yaşamın daha derin strüktürünü taşımaktadır. Deneyimse 

yaşantının görünür kılındığı durumdur.  Deneyimler günlük yaşantı içinde olağan ya 

da olağan dışı olsa da, Seamon’a göre tüm deneyimler görüş dışı gelişmektedir. 

İnsanlar tüm deneyimlerini bir farkındalık bilinci altında oluşturmazlar. Tersine 

bunlar sadece olur, ve insanlar bunların nasıl olduğuna dikkat etmezler. Nasıl bir 

farkındalık kazanabilecekleri veya deneyimlerinin büyük bir strüktürün parçası olup 

olmadıklarının sorusunu sormazlar ( Seamon,1984). 

Thiis-Evenson’ a göre mimariyi anlamak için kullanıcıların mimari deneyimlerinin 

açığa çıkarılması önemlidir. Deneyimler bireysel tutumlar, yaş, cinsiyet, grup ve 

kültüre bağlı olarak ifade bulurlar. Mimarlığın iletişim uzayı ise bu deneyimsel 

katmanlara uzanmaktadır. Thiis-Evenson deneyimleri iki grupta toplar; 
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1.Kişisel deneyimler; Kişisel deneyimler özne ve bireysellikler tarafından 

yönlendirilir. Örneğin bir kişi kimsenin sevmediği bir sandalyeyi çok sevebilir 

(Thiis-Evenson, 1991). Bir deneyimin doğası kısmen o deneyimi yaşayan kişinin 

doğasıdır. Örneğin Auschwitz’i ziyaret eden bir Yahudi ile farklı biri bu mekan 

deneyimini farklı yaşayacaklardır. Deneyimler kişinin belli bir duruma getirdiği 

yanıtlayıcı varsayımlarından oluşmaktadır. Beklentiler, hatıralar, inançlar, arzular ve 

bunların oluşmasını sağlayan kültürel durumlar ile belirlenmektedir. Örneğin bir 

kadının karanlık bir sokakta yürümesiyle ağırsiklet boks şampiyonunun aynı sokakta 

yürümesi farklı deneyimler ile sonuçlanmaktadır (Fay, 2001). 

2.Sosyal deneyimler; Sosyal deneyimler yaygın kültürel kurulumlar ile oluşmaktadır. 

Bir anlamın formunun kavranılmasında sosyal deneyimler gereklidir. Hint 

toplumunda sarı renk yas ve ağıt olarak ifade edilirken, batı toplumlarında siyah bu 

görevi üstlenmektedir. Bu durum sosyal deneyimlerin farklı toplumlarda farklı 

anlamlara geldiğini göstermektedir.  

Deneyimler mimari elamanları semboller çeviriler.  Charls Jenks deneyimlerin sosyal 

ve kişisel katmanlarının mimari formları sembolik ifadeler olarak açığa çıkardığını 

söyler. Jenks bu bağlamda üçüncü bir deneyim tanımı yapar. Paylaşılan deneyim, 

sosyal ve kişisel deneyimlerin içinde uzanır. Bu deneyimler paylaşılmış kültürel 

sınırlamaların ötesinde evrensel bir katmanda yer alırlar. Paylaşılmış deneyimler tek 

bir birey ya da topluma ait olmayıp mimarlığa gösterdiğimiz bilinçsiz ve 

kendiliğinden tepkiler ile oluşur.  

Paylaşılan deneyimler sembolik deneyimler gibi farkındalığın üzerine kurulurken 

bedensel deneyimleri referans alırlar. Bu deneyimler bütün insanlar için ortaktır ve 

insanları çevrelerini saran şeylerin görüntülerinin içinden geçerek kazanılır.  Örneğin 

yer çekimi böyle bir deneyimdir. Yer çekiminin sunduğu deneyimlerimiz, ayakta 

durmak, yürümek, uzanmak, koşmak, dönmek gibi her kez için ortaktır. Gündüz ve 

gece, karanlık ve aydınlık deneyimlerini sağlarken, dokunmak, nemli ıslak 

deneyimlerini sağlamaktadır.  Bu kompleks ilişkiler, insanın dünya içinde objelere 

karşı hareketleri ile oluşur. Bir şeyin üzerinde yürümek, bir şeye doğru yürümek, bir 

şeyin arasından, geçmek, bir şeyin altında durmak ve içinde- dışında olmak böyle bir 

deneyimsel süreçtir.  (Thiis-Evenson, 1991) 
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Beden : Fenomenolojik görüşe göre beden ve özne veya beden ve akıl birbirinden 

ayrılmaz ve birbirlerine bağımlıdırlar. Beden varoluşumuzun ve insanların dünyanın 

deneyimlerine katılmasının tek yoludur. Martin Heidegger, Mauice Merleau Ponty, 

Drew Leder ve David Levin’ nin yaklaşımlarına göre beden sadece bir kavrayış değil 

bir ikame etme,  harekettir. 

Fenomenolojik düşüncenin insanın dünya algılayışının dünyanın içine ve dünyanın 

üzerinde bir hareketi içerdiğinin gösterilmesi insanı sadece bilinç yaşantılarından 

oluşmadığını ve bedenleşmiş bir durumda olduğunu göstermiştir. Beden bir 

mekanizma olarak açık bir bilincin üzerinde ikame eden bir nesne olmaktan çok bir 

algılama ve hareket mümkün olamazsızın gelişemeyen beceri ve alışkanlıklarımızın 

barındığı bir bedene dönüşmüştür. 

Merleau-Ponty Descartes’le başlayan ve Kant ile devam eden akıl/beden ayrımını, 

akıl ve maddi dünya arasındaki ayrımı kavramsallaştırmış ve aralarında bağ 

kurmuştur/ Bu bağ dokunulun/dokunan, gözlenebilen/gözleyen arasındaki bağın 

kurulumunu sağlamıştır (Morton, 1998). 

Morton’ a (1998)göre insanların eylemleri ve deneyimleri bedensel varlıklar olarak 

dünyaya dair bilgi üretir, dünyayı değiştirir. İnsan bu yolla etkileşimli bir varlık 

olarak dünyaya dahil olur. Beden dünya ile kurulan iletişimin, dokunmayla 

/dokunulanın kesişimini ve etkileşimini karakterize etmektedir. 

Merlaeu Ponty’ e göre insan baştan sona ansal ve bedensel olarak, her zaman beden 

üzerine temellenmiş kişiler arası ilişkilerde yaşamaktadır. Merleau Ponty bedeni iç-

dış  ayrımının sona erdirdiğini söyler. Beden dünya ile özne olarak insanın bir 

bileşenidir. Özne olan aslında bedenin kendisidir. İnsan, yaşayan, düşünen , 

tinselleşmiş ve aynı zamanda bedenselleşmiş bir olgusallıktır. (Capleston, 1990) 

Beden ile nesneler arasıda her zaman karşılıklı bir antlaşma bulunmaktadır bu 

antlaşma bedenin maddi dünyaya ödünç verilmesi buna karşılıkta vücut bulmuş bir 

varlık olarak içinde yer alabileceği bir anlaşmadır. Bu ödünç vermede dokunulan ile 

dokunan, görülebilen ile görenin yakın bağının oluşturduğu sistemdir, kaynaşmadır. 

Emmanuel Lévinas beden kuramını etik alanda genişletmiştir. Lévinas’ a göre ‘varlık 

bulma/bütünleşme’ yi özne ve öteki arasındaki karşılıklı iletişimin bir süreci olarak 

ele almıştır. Levinas’ a göre ‘beden ne ruha karşı bir engel, nede onu hapseden bir 

mezardır. Beden sayesinde, öznenin kendisi yatkınlıktır. Vücut bulma, hastalıklara, 
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acılara, ölüme karşı açık olmaktır. Merhamete açık olmak, ve bir özne olarak bedeli 

olan hediyeye...’ Levinas’ a göre bu şekilde ahlaki acı yanında fiziksel acı insana 

kendi varoluşunu hatırlatmaktadır. Bu durum özneyi fiziksel varoluş anına 

götürmekte ve aynı zamanda taşıdığı deneyimler ile onu gündelik hayata 

sürüklemektedir. 

Gündelik hayatta öznenin mimarlıkla ilişkisi, mimarlığın kültürel statüsü ve insan 

bedeniyle karmaşık bir ilişki oluşturan nesneler takımıdır. Öznenin mimarlıkla 

ilişkisi hem dokunsal hem görsel durumların kaynaşmasıdır. 

Merleau Ponty’ e göre mimarlığın algısı bedeni önemli bir konuma çeker. ‘mekanda 

bedenlerimiz, nesneler gibi değildir; mekana yerleşir ve mekanda gezinir. Beden 

kendini mekana, bir aygıtın kendini uyarlaması gibi uyalar; hareket etmek 

istediğimizde de bir nesneyi hareket ettirdiğimiz gibi bedenimizi hareket ettirmeyiz. 

Bedenimizi araçlar olmadan taşırız...Çünkü o bize aittir ve mekana ulaşmamız onun 

sayesindedir (Morton,1998). 

Franck’ a göre insanları sahip oldukları bedenler öncelikli olarak duyulara bakış 

olarak ele alındığında mimarlar tarafından pasif bir şekilde ele alınarak ihmal 

edilebilirler. Bedenler değişir, geçirgendir, akışkandır ve hareket eder. Bedenler 

eldeki aktivite ya da duruma göre ve yaş, cinsiyet, boyut ve kültüre dayalı 

özelliklerine göre farklı mekansal ve fiziksel durumlara ihtiyaç duyarlar. (Franck, 

1998) 

Yi-Fi Tuan’ a (1977) göre mekan tanımlamaları soyut bir karakter göstermektedir. 

Farklı kültürlerde farklı biçimlenmelere sahiptirler. Ancak uzaysal bir kurulumun 

temel prensiplerine bakıldığında 2 gerçek görülmektedir; bedenin genel durumu ve 

strüktürü ile bedenin insan varoluşuyla ilişkisi. 

Tuan’ a göre insanlar yerçekimine bağlı olarak memeliler arasında kolaylıkla ayakta 

durabilen tek canlılardır. Dik durumda ayakta durabilmek insanın bir özelliğidir.  

İnsan bedenin bu durumunu kullanarak  dikey-yatay, alt-üst, arka-ön, sağ-sol gibi 

bedensel koordinatlar belirlemiştir (Yu-Fi-Tuan, 1977).  

Tuan uzaysal bir kurulumun her zaman insandan önce varolduğunu ancak insanın bir 

uzaysal kuruluma dahil olduğunda ön-arka, sağ-sol gibi bedeninin strüktürü ile 

mekanı yeniden şekillendirdiğini söylemektedir.(Yu-Fi Tuan 1977) Örneğin mekan 

içinde kaybolmak sağ-sol kuzey-güney gibi yön duygularının yitirilmesine neden 
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olur. Ancak belli bir süre sonra insan belli bir referans oluşturarak sağ-sol ve kuzey-

güneyi yeniden kurar. 

Sosyal antropologlara göre insan aktiviteleri ve fiziksel dünya sağ-sol, alt-üst, iç-dış, 

ön-arka, kirşi-temiz gibi karşıtlıklarla bedensel oluşuna göndermek yapmaktadır. Bu 

kavramlar kullanıcılar tarafından bedene göre mekanın sınıflandırılması ve yerin 

mekana dönüştürülmesi için kullanılmaktadır. Sağ-sol, üst-alt, ön-arka, iç-dış sosyal 

kültürel ortamda sembollik anlamlar içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5 Beden ve Yönelim 

Dikeylik, yükseklik ve alçaklığa referans vermektedir. Yüksek ve alçaklık toplum 

içerisinde sınıfsal hiyararşinin adlandırılmasına kullanılır. Ya da örneğin cennet ve 

tanrı yukarıdadır ve aynı zamanda geleceğe yaklaşır.  

Endonezya’ da mekan ikiye ayrılır. Sol kadını, aşağıyı, toprağı, ruhani olanı ve 

batıyı, sağ erkeği, dağ kenarını, üstü, cenneti, önü ve doğayı simgelemektedir. 

Ön görsel olan ve görülebilendir. Görülebildiği için önsel uzay aydınlıktır. Arka ise 

karanlıktır çünkü görülemez. Ön aynı zamanda saygınlık belirtisidir. Geleneksel Çin’ 

de yöneticiler yüzlerini güneye dönerler ve öğle güneşinin ışınlarını alırlar. Böylece 

yang’ ın iyiliği aydınlığını ve erkekler grubunun bir üyesi olurlar. Bedenin önü yang 

dır. Arka ise yin dir.Ying karanlığı ve feminenliği simgeler.  

Yu–Fi Tuan’ a (1977) göre modern şehirlerde ön ve arka bulunmamaktadır, ya da 

belirsizdir. Modern şehir sınırlandırma ve yön duygusu vermemekte ki bu nedenle ön 

ve arka hissi oluşmamaktadır.  Belki modern mimarinin bir elemanı ve sembolü 

olarak yol ve araç kullanımı bu duyguyu kazandırabilmektedir. 

Ufuk 

Gelecek 

Sol 

Sağ 

Gelecek 

Gecmiş 

Geçmiş 
Arka 
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Amerikan şehir ve Banliyölerinde de aynı tür ikiliklere rastlamak mümkündür. 

Banliyöler sakin, doğaya yakın, evcil ve güvenli iken kentsel hayat, kültürel 

aktiviteleri, güç, öfke, tehlike, anlamlı iş, önemli dünyadır 

İç ve dış da bu bağlamda insanın uzay ile bedeni arasında kurduğu ilişkisel bir 

sözcüktür Bu duruma mekanın içinde ve dışında olmanın strüktüründe değinilecektir. 

Anlam(ak), Algı ve Varoluşsal Anlam: Fiziksel çevrenin algılanması konusu 1960 

lı yıllardan başlayarak gelişmiştir. Çevresel psikoloji ve algıların ne tür 

mekanizmalar olduğu, nasıl oluştuğu, düzenlendiği, saklandığı inceleme konuları 

arasında yer almıştır. Anlama ve algılama geleneksel psikolojide farklı araştırma 

alanlarını temsil etmektedir. Ancak genellikle birlikte ele alınmaktadır. İnsan-çevre 

çalışmalarında anlama ve algılama arasındaki sınırlar zamanla kaybolmuştur. 

Anlama köken olarak daha geniş bir kavramdır ve algıyı da içine almaktadır. Bilgiyi 

elde etme, depolama, kullanılan süreçler anlama kavramı altındadır. Hissetme, 

algılama, hayal etme, değerlendirme, karar verme gibi süreçlerde anlama kavramının 

içindedir  (İnceoğlu,1999). 

Anlama kişinin deneyim ve davranışları ile ilgilidir. Öte yandan algılama daha özel 

bir kavramdır. Kişinin dış dünyadan gelen duyusal uyarıları düzenli ve uyumlu 

deneyimlere dönüştürmesini içerir. Algının kendisi anlamaya dayalı bir 

süreçtir.(İnceoğlu, 1999) 

Mekansal algı ve anlam süreçlerini Merleau Ponty şöyle değerlendirir; ‘Mekan algısı 

,geometrik bir kurguda temellenen bir bilincin oluşumunu yansıtır. Bu bilinç 

durumunda algının bilgiye dönüşümü belli bir referanslarla oluşmaktadır. Her algı 

aktı, ardışık bir yaşam süresi boyunca bir öncekinden aldığı referanslarla gerçekleşir. 

Mekansal bir bilincin özü , salt yüzeysel imgeler değil:  tüm bu duyguların eş 

zamansallığında bedensel olarak oluşur.  Görünüşte kavranan büyüklük derinlik , 

yönelmişlik gibi temalara belli kavramlar yüklenmez , çünkü bunlar algı nesnesinin 

varlık karakteristiğinden kaynaklanan özneye verilmiş değerlerdir. Mekan algısı , 

bütünsel özellikler taşıyan çok sayıda deneyimin birlikteliğinde bilinç düzeyinde 

oluşan bir gerçekliktir. Merleau Ponty öznel ve nesnel değerlerin iç içe geçmesi ve 

edinilen bilgilerin algı yoluyla doğrulanması ile anlamın oluştuğunu söyler (Aydınlı, 

2000). 
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Grange’ a (Seamon, 1985) göre anlamların anlaşılması doğru anlayış ile ilgilidir. 

Pozitivist yaklaşımlarda doğru somut ve bilimsel olanı işaret etmektedir. 

Araştırmalara ya da prosedürler buna göre gelişmektedir. Fenomenolojistlere göre 

doğru kendini anlamda açığa vurmaktadır. Anlamın anlaşılması ise bir labirentin 

içinde kendi kendini göstermektedir.  Bazen aniden bir ışık gibi, bazen de üstü örtülü 

katmanların yavaş yavaş aralanması gibi oluşmaktadır. Anlam anlamanın ve ruhsal 

durumların erimesinin açığa çıkışı ile olmaktadır. Anlam mekanın niçin bir atmosfere 

sahip olduğunu anlatandır. Atmosfer ise katmanların anlaşılabilir ve aralanılacak 

olanıdır. Anlam içinde bedenin genel durumu, yönelimi ve hissetmenin gestaltı, 

anlamın çeşitli örnekleri olarak kendini göstermektedir.  

Anlamak, Heidegger’ e göre ruhsal durumların bir biçimi olarak tanımlanır. Ona göre 

insanlar mekanın atmosferini değişik biçimlerde anlamlandırmaktadırlar. Yüksek ya 

da alçak, havadar ya da dar, olasılıklarla dolu ya da umutsuzca. Anlamak bu 

bağlamda ruhsal durumların ortak bir formudur. Varoluşsal anlamak bir şeyin bütün 

özelliklerinin toplanarak birleştirilmesi değildir anlamak Dasein’ nin bir bütün olarak 

dünya ile kurduğu ilişkinin bir durumunudur (Packer, 1985). 

Kartezyen düşünce, insanın kesin bir bilinçliliği içinde dünyayı kavradığını 

varsaymıştır. Heidegger kendi bilincinde olarak anlamayı insanın bir ruhsal modu 

saymaktadır. Ancak ona göre öznenin bu bilinçliliği onun ruhsal durumları ile 

sınırlıdır. Çünkü ona göre özne temel varoluş durumları ile sınırlandırılmıştır. 

Anlaşılır açık bir bilinçlilik ile değil insanın varoluşsal durumları ile anlaşılması 

gerektiğini söyler (Spiegelberg, 1994). 

Heidegger’e göre öznenin çevresindekiler ile  karşılaşması ve onları anlamlandırması 

ready-to-hand, unready-to-hand ve present-to-hand olmak üzere üç ruhsal durum  

içinde oluşmaktadır. 

İnsanlar günlük yaşamlarında alışkanlıkları deneyimleri ve pratik becerileri ile bir 

farkındalıksızlık içinde yaşamaktadırlar. Günlük yaşam insan hareketlerinin ve 

durumlarının birbirini tamamladığı pratiksel bir buluşmadır. İnsanlar tüm 

aktivitelerini bilindik bir durum içinde kendilerini ve dışarıdakilerin varlığını 

unutarak gerçekleştirirler. Tüm karşılaşmalar olağan deneyimlerin farkındalıksızlığı 

içinde oluşmaktadır. Günlük yaşam içinde insanlar mekanları bu farkındalıksızlık 
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içinde deneyimlendirerek, mekan ile de karşı karşıya gelmektedirler ve mekanları 

yaşamaktadırlar ( Packer, 1985).  

Walter Benjamin ‘Mekanik Çoğaltım çağında Sanat Eseri’ adlı yazısında mimarlığın 

görsel ve dokunsal duyular aracılığıyla, üzerinde düşünmek ve seyretmekten çok 

kullanım ve alışkanlıklarla kavrandığını söylemektedir (Morton, 1998).  Benjamin 

daha sonra ‘Tek yönlü sokak ‘ adlı yazısında mimarlığın ilk baştaki auratik 

algılanışıyla ona ilişkin sonraki deneyimlerimiz arasında bir ayrım oluşturmaktadır. 

“Peyzajdaki bir köye, bir kasabaya ilk bakışı öylesine benzersiz ve tekrarlanamaz 

kılan, ön planla uzaklardaki görünümün güçlü bağlantısıdır. Alışkanlık henüz işe 

başlamamıştır. Referanslarımızı bulur bulmaz peyzaj, eve girerken bir cephenin yok 

oluşu gibi bir çırpıda ortadan kalkar... Bir kez yolumuzu bulmaya başladıktan sonra, 

en baştaki görüntü hiçbir zaman yakalanamaz.”(Morton, 1998, s:68). Mimarlığın 

algılanışında, alışkanlığın getirdiği ‘aklı başka yerde’  hali,  etkilenme için araya 

konması gereken mesafeyi ortadan kaldırmaktadır. Benjamin’ e göre alışkanlık 

nesneleri mesafeli bakışı kırar. İlk olanın yerini, bildik ve dokunsal bir algı, gündelik 

ve maddi olanın kavranışı almaktadır (Morton, 1998,). Heidegger bu durumu ready-

to-hand olarak tanımlar. El için alet neyse mimarlık da odur, kaynaşmanın bir 

parçası, varlık bulmuş özneyle dünya arasındaki geçişimin ortamıdır (Morton, 1998). 

 Heidegger’in unready-to-hand olarak nitelendirdiği , öznenin çevresi ile karşılaşması 

durumu ise günlük yaşam içindeki farkındalıksızlığın kırılması ile başlamaktadır. 

Gerçekleştirilen bir aktivitenin içinde yaşanan değişimlerin getirdiği  kırılma ile 

özne, günlük yaşamın pratik ile ifade bulan alışkanlıklarından sıyrılmaktadır. 

Örneğin bir yabancı için belli bir amaç ile doldurulmuş insan hareketlerinin ve 

durumlarının arasındaki ilişkiler bulunduğu mekanda kaybolmakta uzun süre devam 

etmemektedir. Bu anlamda Heidegger’e göre bir yabancı unready-to-hand 

durumunda yer almakta ve karşılaştığı her şey ise present-to-hand durumunda 

bulunmaktadır (Packer, 1985). 

Present-at-hand durumu ise insanların kendi kendine devam eden yaşantılardan 

ayrılması ile oluşmaktadır. İnsanlar bir geri hareket etme ve yansıtma durumuna 

geçerler. Günlük yaşamda öznenin karşılaştığı her şey arasında bulunan erimiş ilişki 

kopmaya ve karşılaşılanlar özneden bağımsız bir şey olmaya başlarlar. Her zaman 

her şeye yönelerek yaşadığımız çevrede el altında bulundurduğumuz nesneleri bir 



 47

anda tersine çevirme işlemidir. Dünyanın içindeyken bir anda onun dışına çıkar ve 

onu yaratmaya başlarız, deneyimlendiririz. 

Heiddeger’ e göre günlük yaşamın içinde özne ve çevresi arsındaki erimiş ilişkileri 

barındıran ready-to-hand durumlarının anlaşılması, bizi başlangıçta varolan 

fenomenlerin açığa çıkarılmasına götürecek,  pozitif bir durumdur. Tüm yaşantıların 

içsel olarak anlaşılması, günlük yaşam içinde gelişen erimiş ilişkilerin içsel olarak 

ortaya çıkarılması ile sağlanabilir (Packer, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

 

 

4. MEKANIN İÇİNDE VE DIŞINDA OLMANIN FENOMENOLOJİSİ 

 

Şekil 4.6 ‘Dışarıdan içeriye bakmak ya da içeriden dışarıya 
bakmak’ http://www.tyc.state.tx.us/news/looking_out.html 

4.1 Mekanın İçinde ve Dışında Olmanın Fenomenolojik Strüktürü 

Bireyler, insan grupları ya da toplumlar Heidegger’ e göre sınırları yeryüzü gökyüzü 

ve ufuk çizgisi olan dünyanın içindedirler. Dünyanın içinde olmak fonksiyonunu  

psikolojik, sosyolojik ve kültürel ilişkiler ağı içinde gökyüzünün altında yerin 

üstünde kazanmaktadır ve bu temel içeridelikten  dışarı çıkmak pek mümkün 

değildir.  

Bir içeren her zaman iç bölünmelere hazırdır. Dünya en büyük oda her şeyi içine alan 

bir içeren olarak düşünülebilir. Dünya en büyük içeren olarak kıtalara ayrılır, kıtalar 

bölgelere, bölgeler şehirlere, şehirler semtlere, semtler sokaklara, sokaklar komşuluk 

ünitelerine ve bunlarda tek tek evlere... Tüm bunlarda dünyanın içindeki ayrı ayrı 

çevreler ve yaşantılar sunan içerenler olarak düşünüldüğünde belki de insanın 

ulaşabileceği son nokta kendi bedenini bir içeren olduğunu düşünmek olacaktır.  

İlk içeren olarak düşünülebilecek dünyada insanın görsel ve bedensel yönelimi 

(algısı) sınırlıdır. Bir alanın ya da boşluğun içinde ve dışında olma ilişkisi , doğada 

dağlar, denizler, ormanlar..., şehirlerde binalar, yollar..., binalar da, duvarlar, 

paravanlar, çatılar vb gibi elemanların, insanların  görsel ve bedensel yönelimlerinin 

sınırlandırılması ve bölünmesi ile oluşmaktadır.  (Schulz, 1971)  
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Whan’ a (2001) göre görsel bölünmelerin ve sınırlandırılmaların  oluşturduğu iç ve 

dış  alan (boşluk) algısı, insanlar tarafından bir noktanın A alanına mı B alanına mı 

ait olduğunun göreceli olarak belirlenmesi dir. A ve B alanı ise bir sınır çizgisi ile 

oluşturulmuş bir biri ile  komşuluk ilişkisi kuran alanlardır. 

Whan ve Chen (2001) içeride ve dışarıda olma ilişkisini tanımlayan bölünmelerde, 

görsel algının günlük yaşantıda  direk ve dolayımsız,  pasif bir algı olduğunu 

belirtiler. Bir çizginin içinde ve dışında olmanın algısı, bir çizginin içinde ve dışında 

spesifik bir görüntünün olmasına bağlı olarak oluşmaktadır ayrıca A ve B alanını 

ayıran sınırın karmaşıklığı da bu algıyı sınırlamaktadır. Böyle bir durumda bireyler, 

bir noktanın A veya B alanına mı ait olduğunun tanımlama işlemini hemen 

oluşturamazlar. Bu bağlamda içeride ve dışarıda olmanın algısı lokal olarak 

sınırlanmış tekrarlamaların sonucu olarak yayılmakta ve algısal düzlemde başlayan 

içeri ve dışarı ilişkisi,  öğrenme sürecine dönüştürmektedir. Şekil, boyut, pozisyon ve 

yönelim, iç/dış probleminin çözümüne etkili olmaktadır. Geometrik bir oluşumun 

algısı bu bağlamda bedensel, yönelim, deneyim ve öğrenmenin eşliğinde mimari ile 

birebir bir ilişki kurmaktadır.  

Lokoff ve Johnson (1999) bedensel deneyimlerin rolünün, anlama işlemleri içinde, 

uzaysal ifadelerin şemasını oluşturduğunu ve bunun günlük dilde ifade bulduğunu 

belirtirler. Bu şema insanların dünyayı anlama yollarının strüktürünün bedensel 

dinamikleri ve etkileşimi üzerine kurulu soyut bir oluşumdur. 

Konuşurken;  

Lütfen beni olayların  dışına itmeyi bırakır mısın ( Please, don’t keep pushing me 

out!) 

Sonuçta, probleminin içinde olamama izin verdi. (Finally, he let me in on his 

problem) 

ifadeleri kullanılır. Bu örnekte konsept uzayın içinde/dışında hareket etmek üzerine 

kuruludur. İnsanların problemlerini paylaşırken, birbirlerinin problemlerinin içinde 

olmalarına izin verirken, onları reddettiklerinde olayların dışına iterler.  

Lokoff ve Johnson (1999)insanların günlük aktivitelerde uzayın içinde ve dışında 

nasıl hareket ettiklerini gösteriler. Örneğin her gün uyanırız, yataktan dışarı çıkarız, 

giysilerimizin içine gireriz, yatak odamızdan ayrılırız, oturma odamıza gideriz, 

otobüse bineriz, ofisin içine gireriz. Tüm bu hareketler giysinin, odanın, evin içinde 
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dışında hareketlerini içermektedir. Tüm bu hareketlerin bir  uzayların içinde 

sabitlendiği söylenebilir. Uzayın içinde sabitlenmek uzayın bir içeren olarak 

işaretlenmesidir.  

Benzer şekilde tüm aktiviteler, insanların içinde ya da dışında olur. Birileri,  bir 

içerenin içinde yada dışındadırlar. Bu strüktürel benzerlikle genel olarak insanların 

değişik deneyimlerinin  bir iç ve dış hareket içerdiği söylenebilmektedir. Lokoff ve 

Johnson (1999) bunun  uzaysal bir içeren şema olduğunu işaret ederler. Bu şema bir 

çok kere tekrarlanan, sorgulanmaksızın oluşan deneyimler ile oluşmaktadır. 

Ancak birini bir problemin içinde dışında tutmak, aynı iç ve dış hareketini içermez. 

Bu içeren şema (uzayın içinde dışında olma hareketi) uzaysal bir hareketin tarifi 

değildir ki fiziksel olamayan bir durumdur.  

Örneğin güvenlik bir içeren dışarıda bırakan şemadır. Genç bir çocuk annesinin 

kucağında içeren durumundayken, bedensel olarak annesinin kolları arasında( içinde) 

olma hareketiyle güvenlik hissi arasındaki ayrımı kuramaz.  Değişim sürecinde bir 

çocuk güvenlik içinde olmanın annesinin kolları içinde olmak olmadığını öğrenmeye 

başlar. Ancak güvenlik ile bir içeren olarak, içeride olmanın ortaklığı, içeren şema 

tarafından inşa edilmiş güvenlik duygusu formu üzerinde oluşur. Böylece içeride 

olmak dışarıda olmaktan korunmak anlamına gelir, içeride olmak güvenlik hissetmek 

ve güvende olmaktır. Böylece içeren şema, memnuniyet, mutluluk, huzurlu olmak 

anlamlarına sahip olur. İçeren ve dışarıda bırakan şemalar, bu anlamda yan anlamsal 

deneyimleri ile oluşan bir süreci ifade ederler ve bir çok metaforu beraberlerinde 

getirirler. Bir şeyin önünde, arkasında, yanında, üzerinde, yakınında uzağında 

olmakta aynı tür şemaların oluşumu ile dil-konuşmada anlam kazanırlar.  

İçeren şema iç ve dış yönelimlidir. Ancak sınır olmaksızın bir iç olmaz ve dışta 

olmaz, sınır olmaksızın bir dış yoktur ki iç de olmaz. İç ve dış sınır olmaksızın 

oluşamaz. Bu ilişki topolojik ve geştalt ilişkisi sunmaktadır.(Lakoff ve Johnson, 

1999) 

Genel olarak içeride ve dışarıda olmanın strüktürünü Yu Fi-Tuan (1977), insanın 

kendisinin, diğer bireylerin ya da objelerin ‘yer (location) ’ inin belirlenmesi olarak 

tanımlamaktadır. Marleau Ponty insanın kendi ya da diğer insanlar ya da nesnelerin 

yerini belirlemesinin, Lakoff ve Johnson’ nın (1999) işaret ettiği gibi bedensel bir 

süreç olduğunu söyler. İnsanlar bedenleri ile çevrelerini ölçerler. İnsanın bedeninin 
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bu ölçümü yön, yer ve uzaklıkların oluşumunu sağlar. Kitap nerede? Masanın 

üstünde cevabı kitabın yerini belirtmektedir. (Yu-Fi Tuan, 1977) Bu durum mekansal 

ölçekte ele alınırsa;  insan yaşadığı şehir de bir cadde yürürken kendini şehrin içinde 

tanımlayabilir, öte yandan aynı kişi aynı pozisyonda  kendini evinin dışında şehrin 

içinde tanımlamaktadır. Farklı bir şekilde tanımlamak gerekirse yaşadığı bir ülkeden 

başka bir ülkeye giden bir insan kendini yaşadığı ülkeye göre yurt dışında olarak 

tanımlamakta belki de bu durumda kendi ülkesinin sınırlarının dışındaki tüm 

yerleşimleri dünyanın sınırlarına genişleterek kendini dünyanın içinde olarak 

tanımlamaktadır. Bu tanımlamalar insanın kendisinin yerini belirlemesidir.  

 

 

 

 

 

 

   Şekil 4.7 Mekanda iç dış ilişkisi 

Beden, deneyim, öğrenme, anlamlandırma, anlam ilişkileriyle oluşan içeride ve 

dışarıda olmak boş bir kutunun içinde insanın kendinin ya da kendi olmayanların 

basit olarak yerinin belirlenmesinden öte farklı anlamlar ve sembolleri, içeren ve 

dışarıda bırakan şemanın metaforlarınıda dile getirmektedir. İnsan kendini günlük 

yaşantı içinde evin içinde şehrin dışında, şehrin dışında, evin içinde tanımlarken bu 

mekanlara yüklediği anlam ve sembolleri de dile getirmektedir. Bu anlamda 

fenomenolojik olarak bir mekanın içinde dışında olmak anlam ve sembollerle yüklü 

mekanın nitelikleriyle ve insanların bu niteliklerle kurduğu anlamlı ilişkilerde açığa 

çıkmaktadır. Mekanın içinde olmak fiziksel olmayan niteliksel etkilerin açığa 

çıkmasıdır bu anlamda mekanın içinde ve dışında olmanın fenomenolojik yorumu ise  

mekanın niteliklerinin yorumlanmasıdır. İçeride ve dışarıda olmak uzayın çeşitli 

derecelerde genişlemesi ve aynı zamanda bir çevrelenmenin işaret edilmesidir.  
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4.2 Mekanın İçinde Olmanın Fenomenolojisi 

Mekanın içinde ve dışında olmak insanların çevreleri ile kurdukları görsel ilişkinin 

strüktürü ile oluşurken, aynı zamanda bireylerin, grupların ya da toplumların  

gündelik yaşamları  içinde mekanla kurdukları, anlamsal, deneyimsel, sembolik 

ilişkiler de genişleyen sosyolojik, psikolojik ve kültürel çeşitlenmeler içinde 

oluşturmaktadır. 

Yu-Fi  Tuan (1977) insanların yaşantılarında, içeride ve dışarıda olmayı bir 

mağarada, bir şişenin içinde dışında ya da bir kutunun içinde dışında olarak rahatlıkla 

tanımlayabileceklerini belirtir, ancak buna ilave olarak mimarlığın sağladığı içeride 

ve dışarıda olma ilişkisinin derin bir anlamı olduğunu söyler. Bu derin anlam 

insanların varoluşu ile açığa çıkardığı anlamdır. (Yu-Fi Tuan, 1977) 

Bir Çin filozofu Lao Tzu ise sembolik olarak içeri ve dışarıyı şöyle tarifler;  kilden 

şekillenen bir vazonun varlığının onun içindeki boşluk olduğu söylenebilir. Vazonun 

ortaya çıkmasından önce uzayda bir boşluk vardır yani hiçbir şey yoktur. Uzay 

anlamsızdır  ve  negatif bir duruma sahiptir. Anlamsız olarak  tanımlanan uzay 

boşluğunda kesin sınırları belirlenmiş bir vazonun oluşumu ile anlamlı bir boşluk 

yani pozitif bir boşluk yaratılmış olacaktır   Fakat oluşan bu anlamlı boşluğun dışı 

hala negatiftir. İç ‘Bir şey’ dış ise ‘Hiçbir şey’ dir. Fakat iki vazoyu yan yana 

koyarsak  onların arasındaki boşluk pozitif–negatif-pozitif oluşturmaktadır. Bu 

anlamlı bir pozitif yaratma çabasıdır (Bala, 1999). Bu durum mimarlığa 

uygulandığında bir binanın içi anlamlı bir pozitif mekan oluşturmakta dış ise kendi 

başına negatif bir boşluk olmaktadır. Bu yorum bir şehre uygulandığında ise Bina-

boşluk-bina, pozitif-negatif-pozitif olarak kurulmaktadır, bu ise anlamlı bir negatif 

yaratma çabasıdır. 

Venturi’ ye  göre mimarlığın başlıca amacı mekanı yönlendirmekten çok çevresini 

örtmek ve içeriyi dışarıdan ayırmaktır. Kahn’ a göre ise  yapı barındıran bir nesnedir. 

Amacı korumak ve fiziksel olduğu kadar psikolojik olanaklarda mahremiyeti 

sağlamaktır (Venturi, 1991). 

Venturi Mimarlık, karmaşıklık ve çelişki adlı yapıtında mimarlığın tüm çelişki ve 

zıtlıkları bir arada barındırması ve bu bağlamda zor bir bütünün yakalanması 

üzerinde durmuştur. Ona göre mimarlık ta oluşan çelişkilerin somut bir şekle 

büründüğü zemin yapının içi ve dışı arasındaki farktır. Bu bağlamda yapıyı içeriden 
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dışarıya olduğu gibi dışarıdan içeriye doğru tasarlamak  mimarlığın açığa çıkması 

demektir. ‘İçerisi dışarıdan farklı olduğu için, duvar (sınır) -farklılaşmanın başladığı 

yer- mimari bir olguya dönüşür. Mimarlık, kullanımın ve mekanın iç ve dış 

güçlerinin kesiştiği yerde belirir.  Bu iç güçler ve çevre güçleri hem genel hem özel, 

hem belirlenimsel hem de rastlantısaldır. Dışarıyı içeriye ayıran duvar olarak 

mimarlık bu çözümün mekansal anlatımına, hem de bu çatışmanın sahnelenmesine 

dönüşür. İçeriyle dışarı arasındaki farkın ortaya konmasıyla mimarlık, bir kez daha 

kent bilimsel bakış açısına dönüşür’ (Venturi, 1991) 

Bir bina temel olarak zemin, çatı ve duvar, kolonlardan oluşmaktadır. Binanın 

formunu bir arada tutmanın en kolay ve içerideliği tanımlamanın en kısa yolu 

yapının strüktüründen geçmektedir. Strüktür mimari olarak organize olmuş bir uzayı 

tarif eder ve bu şekilde fiziksel bir zemine oturur. Bu özelliliği ile insanı içene alma 

edimini gerçekleştiren mimari bir yapının strüktürü,  statik ve dinamik olarak iki 

şekilde açığa çıkmaktadır (Schulz, 1971) 

 Statik strüktür; anlamların her zaman uzayın strüktürü ile ilişkili olması, algısal ve 

bilişsel 

 Dinamik strüktür; uzayın karakterinin, anlamsal değişkenler içinde,  çoklu bir 

ortam olarak tanımlanmasıdır. (Schulz, 1971 

Schulz’ a (1971) göre insanlar binaları, kentleri şehirleri vb. tanımlamak için  bu iki 

strüktürü günlük yaşamda iç içe geçmiş durumda yaşamaktadırlar, oluşan bu ara 

strüktür ise Heidegger ve Merleau-Ponty nin tanımladığı insanların dünyadaki 

varoluş tanımlarının izinde varoluşsal mekandır. Varoluşsal mekan insanın için esas 

mekandır. Toplumsal yaşamın içinde geçtiği ve toplumca kabul edilmiş kültürel 

şemalara uygun biçimde kavranan varoluşsal mekandır. Heidegger’ e göre insan ve 

mekan ayrı değildir ki kişinin çevresiyle oluşan varoluş mekanı insanın dünyadaki 

varlığının simgesidir. Schulz’ a göre mekan insan yerleşimlerinin somut 

manifestosudur ve insanların kimliğini mekana ait olarak kurmaları üzerine 

kuruludur. 

Varoluş mekanı, insanlara hem maddesel hem de niteliksel bir içeridelik 

sunmaktadır. Bu bağlamda Edward Relph’ e göre mekanın nitelikleri ile 

oluşturulmuş bir içeridelik boşluğun mekana dönüşümünü işaretlemektedir.(Seamon, 

1998) 
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Fenomenoloji bakış açısı ile oluşturulmuş mekan tanımlamalarına bakıldığında, 

mekan tanımlamalarının, mekanın içinde olmanın fenomenolojisine referans 

verdikleri söylenebilir. Örneğin Bachelard (1996) düşsel mekanı tanımlayarak mekan 

üzerinde insanın anıları ve düşlerinin birleştirici gücünü sunar 

 Bachelard’ ın içinde yaşanılan mekanında, mekan işgal edilmez, ait olmanın 

deneyimi üzerine kuruludur. Mekan tarihsel anlama sahip bir uzaydır, ev kimlik ve 

devamlılığın gerektirdiği, hatırlanılan şeylerin yeridir. Mekan, kimliğin kurulduğu 

uzaydır. Bu şekilde uzay bir yerleşme olmaya başlar, bir konut eve dönüşür. 

Sahiplenmek, dikkat, düzen, anlam, ilişki ve kimlik düşünüldüğünde uzay mekana 

dönüşür. 

Henri Lefebvre ise mekanı 3 farklı şekilde tanımlamaktadır. 

1.Algılanan mekan: Duyu organları ile algılanan, pratik alnın mekanı 

2.Düşünülen mekan: Bilimsel, kuramsal, teknolojik, ve mekanın temsil edilişi kodları 

ile oluşturulan mekan 

3.Yaşanan mekan: Sosyal ve kültürel değerlerin kurduğu kodların sembolik 

katmanlara dönüştüğü mekan 

Bu katmanların bütünlüğü mekana, imgexgerçeklik, maddeselxdüşünsel, 

pratikxkuram kategorileri sürekli bozan bir tanıma sahip olmasını sağlamaktadır. 

(Aydınlı, 2000) 

Kimberly Dovey (1993) yaşanan mekanı tanımlar. Dovey geometrik mekanın ile 

karşılaştırdığı yaşayan mekanın fenomenolojik strüktürlü olduğunu vurgular. 

Dünyanın içinde olmak, yaşanan mekanın içinde olmaktır. Geometrik model ise 

yaşanan mekanın soyut durumudur. Yaşana mekan öznenin, yapıyı kullananların ve 

yaşayanların insanların mekanıdır. Geometrik mekan ise tasarımcının mekanıdır. 

Schulz’ a (1993) göre yaşanan mekan farklı katmanlarda farklı karakterler içerir. 

1. Küçük objelerin alanı , hareketin geçtiği dar alandır. Mobilyaların katmanında, 

insanların oturması ve dinlenmesi hareketi ile ilgilidir. 

2. Binalar boyutunda insanlar kişisel ve sosyal mekan boyutu ile ilgilenirler. 

3. Coğrafyasal boyutta peyzajın karakterini ele alılar ve yakınlık uzaklık ilişkisi 

kurulur. 
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Yaşana mekan karmaşıktır. Yaşanan mekanda ilksel ve ikinci deneyimler vardır. Bir 

masada otururken, sandalyeyi hissederiz, bahçede çiçekleri koklarız, güneş ışığından 

hoşlanırız. Bunlar temel ilksel deneyimlerdir. Bunun ötesinde dünya kitap okurken, 

televizyon seyrederken, iletişim kurarken daha uzak mekanlara gideriz. Bunlar 

ikincil deneyimlerdir. Yaşanan mekan sosyal-psikolojik bir konsept olarak karmaşık 

bir yapıya sahiptir. Fizik çevre insanın sosyo-ekonomik, politik durumları ile oluşan 

bir konseptir. (Dovey, 1993) Yaşanan mekan sınırların deneyimlenmesi ile oluşmaz 

aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve politik boyutlarla oluşur. 

Hafızalar ve anlamlar ile yönlendirilir. Yaşanan mekan kişiseldir. Yaşanan mekan 

insanların yaygın beden deneyimleri, algı sistemleri ve sosyo kültürel dünyanın 

paylaşılan kişiler arası iletişiminde genişleyerek oluşmaktadır. Yaşanan mekan 

gündelik yaşantı üzerine kurulu mekandır. (Dovey, 1993) 

İnsanın mekandan ayrı düşünülemeyeceği fenomenolojik bakış altında 

değerlendirildiğinde, mekan tanımlamaları ile insanın varoluşunun birbirinden 

ayrılmayan bir iz oluşturduğu söylenebilir. Bu izin ise her mekan tanımlamasında 

farklı bir kavramla dile getirilişi ile insanın mekanla birlikteliğinin, her zaman mekan 

içinde oluşunun tanımlandığı görülmektedir. İnsan varlık kategorilerini 

gerçekleştirirken, mekanın içinde olmanın fenomenolojsinin bu tanımlarla 

kurmaktadır.  

Bu tanımlamalarda, fenomenolojik bakış ile öznenin mekan içinde varlaşmasında 

etkili kavramlar olarak ise Yer Duygusu, Yerleşmek, Kimlik ve Aidiyet anahtar 

kavramlar olmuştur. 

  4.2.2 Yer Duygusu  

Yer varlığın temelidir. Hemen hemen bütün toplumlar bir yer üzerinde bulunurlar 

veya doğrudan doğruya yaşamın varlığı toprağa bağlıdır. Hayvanlarda dahil olmak 

üzere tüm canlılarda belli bir toprağa sahip olmak iç güdü olarak bulunmaktadır. 

Örneğin bir Antropolog küçük bir adaya çok sayıda Phesus maymununu serbest 

bırakmıştır. Kısa bir süre sonra maymunlar küçük gruplar halinde ayrılmış ve her 

grup adanın belli yerlerine yerleşmişlerdir. Avustralya yerlilerine bakıldığında ise 

mistik bir biçimde yere bağlı oldukları görülür. 

Saran’ a (1996) göre toplumsal yapıyı oluşturan en önemli etkenler olarak; cinsiyet, 

yaş, akrabalık ve yer duygusu gelmektedir. 
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Saran’ nın bahsettiği yer genellikle coğrafya olarak adlandırılır. Hippociates, Bodin, 

Montesquieu gibi filozoflar insanın oluşunu farklı yerlerdeki coğrafi koşullara 

bağlamışlardır. İklim, bitki örtüsü, topografyanın, kültürü, toplumları 

biçimlendirdiğini söylerler. 

İnsanların yaşadıkları bölgelerdeki doğal kaynaklar, bölgedeki topografya yapısı, 

yağmurlar, uzun kurak iklimler, okyanus ya da göller yer duygusunu şekillendiren ve 

aynı zamanda kültürlerinde oluşmasını sağlayan etmenler olarak işaret edilmektedir. 

Bu şekilde yer duygusu kültürel farklılıklarında oluşmasını sağlayan etmenlerden  

biridir. Örneğin deniz kenarında yaşayan topluluklar balık tutmayı ve bunun 

ticaretini öğrenirken, farklı bir yerde yaşayan topluluklar farklı bir kültür 

geliştirmektedir. 

İngiliz antropolog Reymod Firth, coğrafi koşulların etkisini şöyle tanımlar ‘Önce 

çevre insanın yaşayıp yaşamamasını belirler. Her ne kadar dünya üzerinde canlının 

görünüşünden itibaren geçen sürede insan en kurak sıcak bölgelerde yayılmış ise de, 

Himalayalar’ ın tepesinde, Everest’ te yaşayan insan toplulukları yoktur. Bununla 

beraber insanın uyma yeteneği o kadar güçlüdür ki, arktik bölgelerde Eskimolar, 

Kalahari çöllerinde Bushmanlar, Orta Avustralya’ nın içlerinde Aborjinler doğadan 

ayrılmamışlardır’ ( Saran, 1996). 

Schulz (1980) ise yer kavramını coğrafyadan uzaklaştırarak, mekanla eş anlamlı 

tutmakta, yeri mekansal bir organizasyon olarak ele almaktadır. Ancak yer kavramını 

yine temelde mekandan farklılaştırır. Mekan soyut bir kavram olarak topoloji ve 

geometrinin terimleri ile açıklanabilirken,  yer ‘burayla’ ilgili olan, ağaç, ırmak, vadi, 

uçurum gibi kavramları da içine alır. Yerler günlük yaşantımızın temel 

elemanlarıdır. Schulz yeri, onun sınırlarını oluşturan somut elemanlarla 

tanımlamaktadır. 

Aslında mekanlar anlamlarını yer olmalarıyla kazanmaktadırlar. Belli yerler 

oldukları için bir yerin karakterini oluşturan şeylerin tümü ise yapıları ve mekanları 

oluştururlar. Bu nedenle yapı yapma eylemi varolan çevreye, yere bir saygı 

duymaktır ve bu eylem insanlara varoluşları ile ilgili bir temel kazandırmaktadır. 

“Heidegeer’ e göre mekansal ve zamansal var olma insanın bütün benliği ile 

bulunması durumudur.  Yaşantı kavramı çerçevesinde mekan yere dönüşür, zaman 

ise tarihsel bir serüven olarak yer kavramına anlam kazandırmaktadır. Yakınlık 
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duyma / benimseme veya uzaklaşma ve reddetme gibi paylaşımsal değerlerin 

kaynağı ‘mekansallık’ kavramı ile tartışılmaktadır ve bu yer’ in varlık 

karakteristiklerini tanımlamaktadır” (Aydınlı ,2000). 

Fenomenoloji çevre yerine dünya kavramını kullanır. Burada 3 bileşen önemlidir. 

Yaşanan mekan, peyzaj ve yer. Yaşanan mekanlar, mekanların nitelik ve anlamların 

yüklenildiği boş yerler olmadığını, eylemlerin gerekli ve önemli olduğunu belirtir. 

Her kişinin dünyada bir yeri vardır ve bu yer o kişinin eylemlerinin, yaşantısının 

başlangıç noktasıdır.  

Yer duygusu insanların birleşmesi ve toplanmasıdır. İnançlar, ideolojiler insanları bir 

yer üzerinde birbirine yaklaştırmakta, sosyal bütünleşme için gerekli motivasyonu 

sağlamaktadır ancak Schulz’ a göre bir yerin birleştirme gücüne sahip değillerdir. 

İnsanlar “Ben Viyana’ lıyım” ya da “Romalı’ yım” dediklerinde kendilerini yere 

göre tarif etmektedirler (Schulz, 2001). 

Schulz, yaşayan yer olarak ‘Genius Logi’ kavramını geliştirmiştir. Antik yunanda 

insanlar, yer duygusunu ‘Genius Logi kavramıyla açıklamışlarıdır. Bu dönemdeki 

insanlara göre her yer özgün karaktere sahiptir ve  yerleşmek için o yerin ruhu ile 

anlaşmak gereklidir.   

Antik çağda insanlar çevresini kesin bir karakteri içeren şekilde deneyimlendirirler. 

Yaşamların geçtiği yerel ‘ruhun’ varoluşsal önemini fark ederler. Bu hem fiziksel 

hem de psikolojik bir strüktürün devamlılığıdır. Örneğin bir çok Mısır şehrinde 

şehrin karakteri, sadece Nil nehri ile sınırlı değildir, peyzajın strüktürü kamusal 

yapılara model oluşturur, insanın güvendiği, dış çevresel düzenlemelerin 

sembolizasyonu olarak hissedilmektedir. 

4.2.3 Yerleşmek  

Yerleşmek, bir yerde ikamet etmek, bir yerde eve sahip olmak, bir yere ait olmak, o 

yer içinde kimlik kazanmak, düzenlenmiş olarak mekan hissini kurmaktır (Harries, 

1996 ). 

Yerleşmek, insanın dünyadaki varoluşuna yer ve mekan yaratmaktır. Yerleşerek 

varoluşumuzun doğasını somutlaştırır ve onu anlarız.  Mimarlık ise varoluşumuzun 

doğasını yansıtmakla kalmaz ayrıca varoluşumuzun, bir çok durumunu açığa çıkarır. 

Mekanların içinde yaşar, yerleşir onu severiz. Bu şekilde mekan çalıştığımız, diğer 
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insanlarla karşılaştığımız bir yere dönüşmektedir. Bu şekilde işleyen bir mimarlık ise 

insanın oluşunun, bedenin, zihninin ve ruhunun toplamını gerekli kılmaktadır. 

(Dittmar, 2001)  

Yerleşmek insanın dünya üzerinde olmasının bir yöntemidir. Hidegger’ e (1972) göre 

yerleşmeye yapıların anlamı ile erişilir. Bunun anlamı sadece konut değil tüm 

yapılardır. Bütün bu yapıların anlamı birinin yerleşmesini güçlendirmektir. 

Yapılı çevre dünyanın somutlandığı, beden ile dünyanın çeşitli ilişkiler kurduğu özel 

bir yol ve dünyevi şeylerin şiirsel görüntüsüdür. Heidegger’ e göre yerleşmek insanı 

dünya içindeki yerini kesinleştirmek ve bu yolla da yapılı çevrenin spesifik doğasını 

belirlemektir.(Heidegger, 1972). 

‘Bauen’ almanca da inşa etmek demektir ve aynı zamanda yakınlık, komşuluk şefkat, 

koruma, muhafaza ve dikkat anlamları  ile de ilişkilidir. Bauen ayrıca eski bir alman 

sözcüğü olan ‘baun’ ile de ilişkilidir. ‘Baun’ yerleşmek, bir yerde kalmak, ya da bir 

mekanın içinde bulunmak anlamına gelir. Bu anlamda yerleşmek, bir mekanın içinde 

olmak, yapılı bir çevrede varlık bulmaktır. 

Dünya-içinde-olmak, bir çevreye ait olmaktır, ya da insanın çevresini saran şeylerle 

ilgilenmesidir. Heidegger bunun için daha somut olarak ‘dwelling’, ‘yerleşmek’ 

kavramını kullanmıştır. Heidegger’ e göre yerleşmek toplanmak, bir yere ait olmak, 

birlik oluşmak,  ‘fourfold’ un bir araya toplanması ve insanın dünya içinde oluşunun 

varoluşsal durumların biridir. (Heidegger, 1972) 

Heidegger, ‘fourfold’ u yerin üzerinde, gökyüzünün altında, ölümlüğün içinde ve 

tanrısallıktan öncedir. Bu tanım, insanların durumları ve varoluşları hakkında çok şey 

söylemektedir. Mimarlık bunların toplanmasıdır. Yer zemine, gökyüzü çatıya 

dönüşmektedir. 

İnsan inşa ettiği zaman, yaratımın boşluğunu görselleştirmektedir. Bu aynı zamanda 

yeryüzü ve gökyüzü arasında insanın ‘burada’ olmasını somutlaştırmaktır. Bu 

yaratım insanın dikkati ve çalışmasını oluşturur ki evler, okullar, iş yerleri olarak 

anlam kazanır. Binalar yer üstünde ve gökyüzünün altında çeşitlilikleri ile yükselirler 

(Schulz, 1993). 

Yer varoluşumuzun zeminidir. Yer organik hayatın doğduğu zemindir. Dağlar, 

bitkiler, kuşlar, ölüm ve yeniden doğrum yere ait kavramlardır. Yer insanı destekler, 

hediyeler sunar. İnsanın oluşu diğer gezegenlerin hayallerine ya da uzay uçuşlarına 
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rağmen dünya üzerindedir. Yeryüzü maddesel bir karaktere sahiptir ki şeyler 

kendilerini yerin üzerinde bulurlar ve açıklıkla, kapalılık ilişkisini oluşturmayı 

isterler. (Herries, 1996) 

Gökyüzü ise yer’ in diyalektik benzeridir. Boşluğun ilk örneği, dünyada olmanın, 

zamansızlığın sonsuz ve bilinemez olanın anlatımıdır. Gökyüzü; güneş ışınlarını, 

ayın değişimlerini, yıldızlardaki yaşamın düşünülmesi, mevsimlerin, yılların 

değişimini, gecenin esrarengizliğini, günün parlak ışığında toz bulutlarının akışını 

anlatır. Gökyüzü insanların asla buraya ve şimdiye hapis olmadığını her zaman 

bunun ötesinde olmayı arzuladığını gösterir. Beklentilerin ötesine, hafızaların 

ötesine, zamanın ötesine geçebilmeyi anlatır.(Harries, 1996 ) 

Eğer yer bir bedense gökyüzüde ruhtur. 

Thiis Evenson yerleşme kavramını mimari elemanlar ile ilişkilendirmiştir. Thiis-

Evenson’ a göre Heidegger’ de ‘fourfold’ unun toplanmasını sağlayan duvarlar, 

çatılar ve zemin insanın arzuladığı içeride olmanın = yerleşmenin derin anlamını 

açığa çıkaran mimari elemanlardır. Bu elamanların seçimi keyfi değil, yerleşimin 

anlamını tarihsel ve kültürel olarak sembolleştiren elemanlar olmalarından 

gelmektedir. (Thiis-Evenson, 1991) 

İnsanın temel ihtiyacı olan bir yerde olma = içeride olma hissini çatı, duvar ve katlar 

otomatik olarak dışarının ortasın değişik şekillerde bir içeridelik yaratarak 

karşılamaktadırlar. Çatı yukarısı ve altında, duvar içinde ve çevresinde, çatı ise 

üzerinde ve aşağıya kavramlarının içinden geçerek içeride ve dışarıda ilişkisini 

oluştururken yerleşmenin derin anlamını kurmaktadırlar. 

Yerleşmek mesafelerin kurulumunu oluşturmaktadır. Yerleşmek dünyanın 

toplanması temelinde çok yakın olarak, yakının ne olduğunu, yakın olduğu kadar 

uzağı da işaret ederek uzaktan gelenin ne olduğunu anlatır. (Schulz, 1993) Yerleşmek 

yakın içe söz verirken, uzak aynı zamanda dışa söz vermektedir.  

Yaşanan uzayın içindeki mesafeler geometrik mesafelerden farklıdır.  Mesafelerin 

tanımlanmasında bir ulaşma ve ayrılma anlamı vardır. Mesafeler harita üzerindeki 

ölçümden öte yaşantıda uzaklık ve yakınlığın derecelerini oluştururlar. 

İnsanlar çevrelerinde kilerinin ne kadar uzak ya da ne kadar yakın olduğunu 

öğrenmek isterler. Bu uzaklık ve yakınlığı da önem derecelerine göre kelimeler de 

ifade ederler. ‘Kızgın köpek’ ‘hasta adam’ gibi kelimeler yer olarak uzaklık 
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belirtmelerine rağmen aynı zamanda yaklaşmamayı ifade ederler. Ben buradayım ise 

aynı strüktürde bulunulan yeri ifade eder. Sen ‘oradasın’ ‘ötekisin’ ‘orada’ olansın 

anlamına sahiptir ve ‘burası ile orası’ uzaklık derecelerini belirlemektedir. ‘Biz 

buradayız ve mutluyuz, onlar orada ve o mekanın içinde yaşarlar. Onlar uzak bir 

grubun üyesidir.’ ‘Bu’ ve ‘O’ kelimeleri de sonuçta mekansal bir durum bildirirler ve 

uzaklık yakınlık, buna bağlı olarak burada olanların oluşturduğu iç ile orada olanların 

oluşturduğu dışın kutuplaşmasını önerirler. (Yu-Fi-Tuan, 1977) 

Burada, bu mekanda olmak yakınlık ve samimiyettir. O mekanda olmak ise uzaklık 

ve tanımadık bilinmedik olarak dışarıda olmaktır. Sosyal olarak bu ayrımlar kişisel 

ve kamusal ayrımını da kurmaktadır. Kesin mekansal ayrımlar bu anlamda varoluşsal 

ve kişiler arası bir anlam ifade ederler. (Yu-Fi-Tuan, 1977) 

Kişisel mesafelerin korunmasının bir diğer ifadesi de varoluşsal alandır. Bu durum 

kişisel alanın, sosyal karakter kazanmasına kadar genişlemektedir. Genellikle kişisel 

mekan dar hayal edilir. Örneğin şehirler hayal edilebilir büyüklükte tasarlanır. 

İnsanlar sınırlarını çizerek varoluş alanlarını kurarlar. 

Edward T. Hall mesafeleri, yakınlık teorisi içinde dört kategoriye ayırmıştır. 

1- Yakın, samimi mesafe; bedenin dokunabildiği mesafedir.  

2- Kişisel mesafe;  kişinin çok yavaş bir hareketle diğer bireylere dokunabildiği 

mesafedir. Bu uzayın içine girmek sadece yakın arkadaşlar veya yakınlar içindir. 

3- Sosyal mesafe; görsel ilişkinin korunabildiği mesafedir. Bu mesafede insanlar 

yabancı olduğu kadar tanıdık olan sosyal birlikteliklerin rutinliğin rahatlığını 

hissederler. 

4- Kamusal mesafe; kişilerin kendilerini koruyabilmek için kolaylıkla ulaşabildikleri 

mesafe; insanların kişisel olmayan ve anonim olarak iletişim kurdukları uzaklığın 

dışında kalan alanlardır. 

Hall, insanların yakınlık kavramını kültürel bir konsept içinde gerçekleştirdiklerini 

vurgulamıştır. Hall’ a göre değişik kültürler kendi iskeletleri içinde mekanlarının 

tanımlamasını ve organizasyonunu kurmaktadırlar. Bu aynı zamanda insanların 

bedenlerinin çevresinde oluşturdukları kişisel mekanın analizidir. Kişisel mekan bir 

kişinin çevresini saran dışarıdan kolaylıkla girilemeyen, görünmeyen bir sınır ile 
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çevrili alandır. Bu kavram mekanın tanımlanmasında ve şekillenmesinde önemli yer 

tutmaktadır.  

Bir yere yerleşmek mahremiyet kavramını da genişletmektedir. Bu aynı zamanda 

farklılaşmayı da sağlayan bir unsur olarak görülmektedir. Bu durum fiziksel 

sınırların belirlenmesiyle somutlaşırken farklılıklarla mahremiyetin korunması 

sağlanmaktadır. Mahremiyet temelde, pisiko-sosyal alan, savunulan mekan 

kavramları ile genişleyen  psikolojik bir süreçtir. Bu süreç ‘bizim’ ‘biz’ ‘grup’ hissi 

ile gelişirken ‘öteki’ ‘diğerleri’ bilincinin oluşumunu da işaret etmektedir. Bu 

durumda kültürel farklılıkları desteklemektedir. Sanatta, giysilerde vb kendini 

göstermektedir. Yüzyıllardan bari farklılaşan mekan biçimleri de bu duruma örnek 

teşkil etmektedir. 

İnsanlar kişisel alanlarını kurmak, dünyada olduklarını hissetmek, varlıklarını 

somutlaştırmak, psikolojik boyuttan sosyolojik boyuta uzana varlıklarını kazanmak 

için yerleşmektedirler. Yerleşmek bu anlamda insanda içsel bir ruh oluşturmaktadır 

ki bu içsel ruh yerleşilen mekanın bir içe, içselliğe dönüşmesini sağlar. İnsanlar 

yerleşerek dış ile mesafeleri oluşturdukları bir iç oluştururlar. Bu bağlamda mekanın 

içinde olmanın fenomenolojisinin derin anlamı, yerleşmeyle kazanılan yer duygusu 

üzerinde yükselmektedir. Yerleşmek ve yer duygusu, bir çatının altında olmaktan 

fazla anlamların izleriyle insanlara ihtiyaç duydukları bir yerlerde olma, içeride olma 

hissini sağlamaktadır. 

Schulz’ a (1993) göre insanlar yerleşerek 4 farklı durumu aramaktadırlar. 

1-İnsanlarla karşılaşmak ve ürettiklerini değiştirmek, yaşantıyı bir çok şekilde 

deneyimlendirebilmek. 

2-Diğer insanlarla bir araya gelerek uygun kuralları koymak ve bunları kabul etmek. 

3-İnsanın kendi özgürlüğünü seçebilmesi.Yerleşmenin üçüncü durumu kişisel ve 

kamusal mekanlar arasındaki ayrımı kurmaktadır. Şehirler ve şehirlerdeki yapılar 

kamusal olarak işaret edilirken, ev genellikle kişisel mekanı temsil eder. 

4-Yerleşmek insan ve çevresi arasında kurulan anlamlı ilişkileri ifade etmektedir. Bu 

durum ait olmak ve kimliklenme hareketleri ile oluşmaktadır.  

Schulz’ a (1993) göre insanlar yukarıda değinilen 4 farklı durumu ararken 4 farklı 

şekilde yerleşmektedirler. 
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1- Doğal yerleşim: Genellikle doğal çevreyi simgelemektedir. Doğanın peyzajını 

içine alır. Ancak günümüzde doğal yerleşimler yerine şehirler içine ‘atılmış’ 

bulunulmaktadır. Doğal çevre bu bağlamda genellikle şehir olarak tanımlanma 

eğilimindedir.  

Peyzaj genişlemeyi içerir, bu içerme aynı zamanda insan yapımı çeşitli mekanları 

içine alır. Genişleme topolojik olarak kurulur ki yüzey olarak adlandırılır. 

Topografya peyzaj yön vererek tanımlı bir boşluğu oluşturur. Vadiler, tepeler, dağlar, 

nehirler gibi topografik özellikler peyzajın merkezileşmesini ve tanımlı olmasını 

sağlarlar. (Schulz, 1993) 

Peyzaj su, bitkiler, yüzeyler peyzajı oluşturmaktadır. Yüzeyler üzerindeki çeşitlilik 

mekan hissi oluşturmaktadır: ova, platolar, vadiler, uçurumlar, tepeler, yarlar vb. 

hepsi farklı karakter sunarlar. Ova genişlemeyi anlatırken, vadiler yön belirtirler. 

Havzalar merkezileşmiş vadilerdir ve kapalı, statik mekan hissi uyandırırlar.Yarlar, 

unutulmuş keskin darlık üzerinde tartışılırlar. Yarların bu özelliği insana dünyanın 

içine, altına girme hissini güçlü bir şekilde hissettirirler. 

Schulz (1980) peyzajı karekterine göre sınıflandırmıştır. 

1. Romantik peyzaj 

2. Kozmik peyzaj 

3. Klasik peyzaj 

4. Komplex peyzaj 

2- Toplumsal yerleşme: Kentsel yerleşmeleri tanımlamaktadır. İlk şehirlerde kentler 

toplanmanın yeridir. Buluşmak ve toplanmak bir katılım değil tüm ayrılıklar ve 

benzerliklerle yan yana gelmektir. Kentsel mekanlar tüm farklılıkların keşfedildiği 

alanlardır. Bu toplanma ve gruplanma ortak bir amaç içindir.  

Şehirler oluşurken bir çok mekan gibi sınırların inşası ile oluşmaktadır. Bu sınırlar 

yerellik hissini kurarlar ve devamlılık ile dinamik bir çeşitliliği sunarlar. Başlangıçta 

mekan içende olma hissini kurarken deneyimlendirmeler ile içeride olmanın imajını 

oluşturlar. (Schulz, 1993) 

Şehirler buluşmanın olduğu yerlerdir. İnsanlar diğerleri ile birlikte diğerinin uzayını 

keşfetmek için bir araya gelirler. Şehir içinde her şey birbirini yansıtır. Toplanma ve 

seçme özgürlüğü varoluşun bir boyutudur. Kolektif yerleşme, basit bir araya gelme 
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değil biri olarak bir yerlerde olmak anlamına gelmektedir. Bu yer yaşantıyı görünür 

kılmaktadır. Şehir yaşamın bir çok katmana sahip olduğunu anlatır ve bunun anlamı 

‘burada’ ve ‘şimdi’ nin birlikteliğini göstermektir. (Schulz, 1993) 

Şehirler, buluşma, toplanma ve seçim özgürlüğüdür. Buluşma şeylerin 

yakınlaşmasına gönderme yapar ki mekansal bir terimle bu yoğunluk olarak 

adlandırılır. Şehir toplanarak insanların çevresini sarar. Bu kuşatmanın anlamı 

insanın kendini şehrin içinde olarak tanımlamasıdır.  Bu durum binaların arasında 

olmak değil kentsel mekanı farkında olmaktır. Yoğunluk ve çeşitlilik kentsel 

mekanın devamlılığını sağlar 

Kentsel mekanın oluşumu için bir çok farklı elemanın gerekliliği görülür. Araç ve 

yaya yolları, yeşil alanlar, ticaret alanları, endüstriyel elamanlar insanları 

barındırırlar. Tüm bunlar hem karşılıkları hem de birliktelikleri içinde kentsel 

mekanda var olurlar. Şehrin formu her bir elemanın yoğunluğu içinde yükselebilir, 

yan yana ya da düşey bir büyüme gösterebilirler. Binalar hikayelerle yükselirken, 

çimenler kesilene kadar büyüyebilirler.  

Şehirlerdeki sokaklar çeşitliliği sunarlar. Caddeler keşfi temsil etmektedir. Yavaş 

yavaş orada olmayı ifade ederler. Sokakla buluşmak çabuk ve yakındır. Şehrin silueti 

yavaş yavaş caddelerde oluşmaya başlar ki şehir dışarıdan keşfedilmek isteniyorsa 

sokaklar yerleşimin dışarıdan keşfini oluşturulur. Bir şehrin silueti her zaman belli 

bir uzaklığı gerekli kılar ve caddeler yolculuklarla deneyimlendirilir. Caddelerde 

siluetler duvarlarla sınırlandırılır, gökyüzü bu duvarların üzerinde yükselirken şehrin 

karakterini oluşturmaktadırlar. Yapıların duvarları şehrin sınırlarını oluştururlar. 

ancak kat yükseklikleri bunu gerçekleştiremezler ancak yükselerek gökyüzüne 

ulaşmakla şehrin doğal çatısını işaret ederler. Şehirde gökyüzü doğal çatı olarak 

insanı şehrin içinde olmaya yerleşmeyi ve kimlik oluşturmayı davet eder. (Schulz, 

1993) 

Günümüzde bir çok kentsel mekan biçimsel nedenler ile kaybolmaktadır. Bunun en 

önemli nedeni iç ve dış mekanların arasındaki geçişlerin birleştirici elemanlarının ara 

uzayının kaybolmasıdır. Dükkanların tenteleri, açık mekanlar, arada uzayın değişik 

tanımları ve durumlarıdır. Bu elemanlar iç eşik ve dış eşik geçişini ani ve 

beklenmedik bir şekilde oluştururlar. 
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Alexander,  Pattern Language adlı kitabında yerleşme kavramını tek yapı ölçeğinde 

değil çevre ölçeğinde ele alır. Alexander’ a göre bir yerleşim, şehir bütünsel bir 

yapıya sahip olup birbirine geçmiş ilişkilerden oluşmaktadır.  Alexander’ ın özellikle 

üzerinde durduğu şey bu karmaşık ilişkiler bütünündeki parçaların bir birlerine 

aidiyetlerinin sağlanmasıdır. Aidiyetin sağlanması ve bütünlüğün oluşturulması 

çevresel niteliklerin açığa çıkarılmasını sağlayacaktır. Alexander’ a göre çevre içinde 

yerleşmek çevrenin niteliksel özellikleri ile ilgilidir. Çevresel niteliklerin açığa 

çıkarılması yaşayanların memnuniyetini sağlayacaktır ve bu bağlamda içeridelik 

duygusunun açığa çıkması sağlanabilecektir. Alexander çevresel bütünlüğün 

sağlanması için 253 farklı eleman geliştirmiştir 

3- Kamusal yerleşme: Katılım ve seçimlerle bir araya gelmektir ve sosyal bir boyut 

içerir. Katılım aynı zamanda yaygın deneyim ve yaygın değerleri hissetmek, 

anlamlandırmaktır. Bu mekan genel olarak kamusal yapıları içine almaktadır ve 

kurum olarak tanımlanır. ‘Kamusal’ kelimesi toplum ile üyelerinin paylaşıldığı 

mekanı tanımlamaktadır. 

Kentsel formlar içinde yerleşimin ortak değerlerini ifade eden yapılar bulunur. Bu 

yapılara ortak bir katılım vardır. Bunlar kamusal mekanları oluşturmaktadırlar. Buna 

kamusal kurulum kurumsal yapılar olarak adlandırılır. Bu yapılar ortak amaçların 

hareketine izin vermektedirler ki, dünyada oluşumuza somut bir yol verirler. Tiyatro, 

sinema, müze, okullar, belediye binaları bu yapılar arasındadır. 

Kamusal mekan homojen bir yapıya sahiptir. Bu yapılarda kişilerin bireyselliği ‘biri 

olmaya’ dönüşür ki bu toplumsal katılımın bir göstergesidir. (Schulz, 1993) 

     4- Kişisel, özel yerleşim: Tüm seçimler her zaman kişisel bir yan içermektedirler. Bu   

anlamda yerleşmek her zaman kişisel kimliğin bir yanını içine alır. Kişisel yerleşim 

genellikle ev ile ilişkilendirilir. İnsanın toplandığı ve kendi kişisel dünyasını 

yansıttığı bir ‘sığınak’ ı niteler. (Schulz, 1993) 

Home...hard to know what it is if you’ ve never had one 
Home...I can’t say where it is but I know I’m going home 
That’ s where the hurt is  
                               All that you can’t leave behind 

U2 “Walk On’’ from album Universel International Music.  

Yaşantının en önemli görüntüsü olarak ev ve evsizlik, insanların dünya içinde 

oluşlarını açığa çıkardıkları en temel  yoldur. (Bachelard,1996) 
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Fenomenolojik bakış açısıyla ev, insanın kendisini dünyanın merkezinde tanımladığı 

yerdir ve bireysellikler ile kurulan bir oluştur. Bir merkezde kendimizi farklı bir 

yerde hissetmeyiz, merkez bir toplanmayı işaret eder. Örneğin kendi bölgesinin 

dışında olan bir özne merkezi ziyaret ederken deneyimlendirdiği mekanı genişletir, 

kendini dışarıda hissetmez (Schulz,1993). Ev fikri insanların ev ile kurdukları 

ilişkiye bağlı olarak oluşur. Bu ilişki kişilerin sosyal ve psikolojik durumlarına göre 

evi bazen  yurt, ülke ölçeğin de bir fikre genişletmekte, bazen şehir, bazen şehirde  

bir cadde, bazen de ilk ve en bilinen ikamet edilen yer ‘konut-ev’ fikri 

oluşturmaktadır. Ülke, bölge, şehir olarak ev;  yaşanılan yer, yaşamak için kullanılan 

yer, sosyal ve bireysel oluşların kesişimlerin de ortaya çıkan tarih, hafızalar ve 

benzerlikler hissi içinde kendini açığa çıkarmaktadır. (Dovey, 1985) 

Bir evin-yurt’ un deneyimlendirilmesi insanlara diğer mekanların 

deneyimlendirilmesinden farklı görünmektedir. Etimelojik olarak ev dünyadır , 

fenomenolojik bakış açısıyla ev ‘dünyanın içinde yaşanılan yer’ dir. Evde olmak 

‘huzur ve mutluluk’, ‘konfor ve rahatlık, ‘tanıdıklık ve alışkanlık’ ‘ yakınlık ve 

samimiyet’  içinde olmaktır.    

Evin içinde olmak diğer mekanlarda deneyimlendiremediğimiz varoluşsal 

deneyimleri oluşturmaktır. Yazarlar, şairler, ressamlar yarattıkları çalışmalarda evin 

bu farklı deneyimlerini şiirsel bir dille yakalamaya çalışırlar. Bachelard (1996) bir 

ressamdan aktardığı bu deneyimleri hayvanların ev yapma iç güdüleri ile 

kıyaslayarak şöyle aktarmaktadır ‘Kötü hava kapının dışındayken, ateşin önünde 

uzandığımda hissettiğim huzur, bir tavşanın kovuğunda, bir farenin çukurunda, 

ineklerin ahırda hissettikleriyle aynı olmalıdır.’  

Bachelard’ ın (1996) tanımladığı şiirsellik yanında  evde, evin içinde olmak 

sınırlarımızı kurmak kurallarımızı inşa etmektir. Ev çevresel deneyimlerin bir örneği 

ve düzenlemesi olarak tanımlanır. Konut insanın ‘bir yerde olmak’ ihtiyacına 

dolaysız bir şekilde cevap vermektedir. Bu bir yer edinme ve insanın varoluşunun 

temel fonksiyonunu oluşturur. Evde olmak bildiğimiz, anladığımız sosyo-kültürel ve 

uzaysal kurulumların içinde yönlendirdiğimiz oluşumuzu kurmaktır. (Dovey,1985) 

Day ev kavramını tanımlamak için bir gruba farklı sorular yöneltmiş, kendilerini 

evde hissettikleri zamanın duygularını tanımlamalarını istemiştir. Day’ e göre 
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insanların kendilerini evde hissettikleri deneyimlerden beş genel strüktür ortaya 

çıkmaktadır. 

1- Ev zamansızlığın, kalıcılığın niteliğine sahiptir. 

2- Ev şimdi için pozitif uyarıcıların açığa çıkarılmasını sağlar 

3- Ev benzerlikler ve güvenlikte olmanın karşılıklı oyununun yaşantısıyla ilişki 

kurar, diğer yandan ise evdeki psikolojik ve sosyolojik durumların çatısı altında 

tuhaflık ve tehlike, korku, endişe yaratır  

4- Ev ‘diğerleri fikrinin’ ve diğerleri ile kurulan ilişkini zeminini hazırlar. 

5- Ev kişisel sağlık ve kişisel mutluluk ile ilişkilidir. (Seamon, 2000) 

Ev dilsel, davranışsal, bilişsel, kültürel, sosyal ve psikolojik durumların en bilinen ve 

yakın olunduğu yerdir. Ev kalıcılık benzerlik ve bilinenden, geçicilik, yabancı, 

bilinmeyenin ayıt edilmesidir. Bunlar coğrafya ve uzaysal olarak aile yapısı, kültür 

ve sosyal ilişkiler ile konulur.  Evde olmak benzerliğin ve kalıcılığın içinde olmaktır. 

Evde olmak, kalacak bir yere sahip olmaktan öte anlamlar içerir. Ev bunun tersine 

kalıcı uzayın kesin derecelerini içermektedir . Bulunmak ve ikamet etmek üzerine 

temellenir.  

Ev basit olarak bir iskan, konut sahibi olmak ya da oturmak değildir. Ev 

yerleşmektir. Yerleşmek, ait olmak, mekanla kimlik kazanmak, hatıralara sahip 

olmak, anlamsal ilişkiler ve düzen kurmaktır. 

Yerleşmek mekanı eve çevirmektir. Yerleşmek aynı zaman da huzuru hissetmektir. 

Stabil olmayan ve huzursuzluğun ötesinde evde olmak huzur ve mutluluğu 

hissetmektir. Bir uzay mekana eve dönüşmüşse o bir hediye olarak kabul edilebilir. 

Korku, endişe, çaresizlik burada başarısız olmuştur.  

Ev içinde oturulan doğal ortamdır. (İnhabitation) İçinde oturmak yerleşmektir. 

Mekan ilişkisi içinde büyüyen yakınlık, samimilik içinde olmaktır. Doğal bir ortamın 

içinde olmak insanın oluşunun bir yoludur. İçinde oturulan yer gidip döneceğimiz 

yer değil içini doldurduğumuz yerdir. İçinde olunan doğal ortam dikkati, özeni, 

yakınlığı ve mekanı sevmeyi gerektirmektedir 

Ev yönelimin bir parçasıdır. Ev yaşantı için bir yön ve düzeni oluşturur. İçinde 

olunan yer olarak ele alındığında Edward Relph’ e göre evde insanlar, dünyanın 
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içindeki durumlarını kurarlar. Ev insanların dünyaya yöneldiği ve dünyaya karışmak 

için ilk ayrıldığı yerdir.  

Ev ait olmanın yeridir, dünyaya kabul ediliştir. Evin içinde olmak, mekana ait 

olduğumuzu hissetmektir. Ev içinde yaşayanlar eve aittirler, evdeki şeyler 

yaşayanlara aittirler. Evin mekanı bir şekilde yaşayanlara, yaşayanlar mekana 

aittirler. Bu iki durumun kesişimin de ise evin mekanı yaşar. Aidiyet başka yerde 

olmaktansa burada olmayı tercih etmektir ve buranın sınırlarını kurmaktır. Eve ait 

olmak başka yere ait olmamaktır ki evin içinde olmak diğerlerinin, ötekilerin, 

dışarıdakilerin evin içinde olmamasını gerektirir. Çünkü evin dışındaki bireyler evin 

içindekilerin yollarıyla eve aidiyet hissetmezler.  

Ev konut; bir çiftçi bir odayı evi için yapar... Evin içine girmek sadece duvarların ya 

da geometrik bir uzayın içinde ya da duvarların arasında olmak demek değildir, 

ayrıca oturmak, yemek yemek ,uyumak ve konuşmak içindir. Her bir strüktür bir 

diğerini işaret eder, çatı kemeri, kemer duvarı, duvar sandalyeyi, sandalye masayı, 

masa sundurmayı, sundurma çiti, çit yeri, yer evin uzağından yakınına tüm 

mekanları.  

Ev bir yerleşimdir. Bütüne referans veren, özel bir doğanın kabul edildiği bir sitemi 

işaret eden, yerleşenlerin karşılaştığı uzaydır. Birinin kendi evi benzerliğin ve 

yakınlığın olduğu, Karanlıkta bile mutfaktan, bodruma kadar konuşabildikleri yerdir. 

Her şey bilinin yerinde kabul edilir. Kapılar, pencereler, mobilyalar daha önce 

öğrenilmiş yerlerinde dururlar. Bu bakışta bir bina olarak ev sanki alışkanlıklar 

içinde yaşadığımız dünyanın alışkanlıkları içindir.  (Bachelard, 1996)  

Ev genellikle aile ile ilişkilendirilir. Modern yaşamda ‘ev’ ve ‘aile’ birlikte ele 

alınmıştır. Aile evin sosyal öneminin oluşturulmasında anahtar bir rol oynamaktadır. 

Bir konutun sınırlarının kurulumundan öte bir konutun  ev olarak tanımlanması, bir 

ailenin orada, içinde yaşaması ile ilişkilidir. Eğer bir aile orada yoksa ev sadece bir 

konut olur. Evin aile ilişkilendirilmesinde anne temasının baskın olduğu görülür ki 

özellikle domestik bir yaklaşımla mutfak anneyi simgeler.  Ev sıcak bir anne kucağı 

gibidir. (Townsend, İnternet) 

Evin  sosyolojik olarak aile ve anne ile ilişkilendirilmesi, psikolojik olarak kişisellik, 

mahremiyet, özel mekan ile karşılığını bulmaktadır. Farklı mimari kurulumlardan 

çok evde içerisi ve dışarısı arasında açık bir ayrım bulunur. Eşik, kapı eşiğinin sınırı 



 68

ailenin kişisellik ihtiyacını oluştururken, dışarının karmaşık dünyasını dışarıda 

bırakır. Bu bağlamda ev aile için kişisel bir yaşantı sunar. Dışarının sosyal yaşantısı 

içinde kendilerini tam olarak ifade edemeyen bireyler evin içinde kendi özgür, 

dışarıdan bağımsız yaşantılarını kurabilme özgürlüğünü yakalarlar. ‘ Eve geldiğimde 

istediğim gibi giyinip ayaklarımı uzatabilirim, bana hiç kimse karışamaz’  Bu 

anlamda ev özgürlüğün başladığı eşik olur. Ancak ev kişisel mekan ve özgürlük 

fikrinin yanında bir izolasyonun başladığı yere de dönüşebilir. Ortaçağ’ da ki evler, 

şatolar böyle bir izolasyonu güçlü şekilde simgelerken, geleneksel evin içindeki 

kişisellik fikri de kale görünümündedir ve bireylerin seçtikleri özgürlüğün oluşunu 

tehdit edebilir. Özellikle kadınlar için ev güçlü bir izolasyonu simgeleyebilir. 

Erkeğin kişisel mekanı bahçe, garaj vb. olurken, kadının mekanı evin içidir. Erkek 

kadını ve evin mahremiyetini dışarıdan korur. Bu noktada kişisel mekan olarak ev  

ve özgürlük fikrinin karşılık gerilim yaşadığı bir uzay oluşabilir.  

Yerleşim yerleri, kentsel mekanlar, kurum ve ev toplam çevreyi oluşturmaktadır. 

Doğal, toplumsal, kamusal ve kişisel yerleşimler yerleşimlerin nerede olduğunu 

işaret ederler. Bunların katmanlaşması varoluşsal bir strüktürü oluşturmaktadır. 

Yerleşmenin genel tanımı bu  yerleşmenin dört durumunun birleşimi ile değil 

yerleşmenin kimlikleşme süreci içinde oluşmaktadırlar. (Schulz, 1993)   

Ev içerisindeki dünyadaki arayışımız sona erer. Bir yerleşime varmak orada olmaya , 

oranın içinde olmaya başlamak demektir ki, kentsel mekan ise olasılıkları ve 

seçimleri ile insanın içeride olmaya davet eder. Kentsel mekan olasılıklar ile 

buluşmayken, kamusal yapıların cepheleri kentsel mekanda farklı vaatlerde 

bulunurlar. Tüm bunların içinde olmayı kabul ettiğimizde ise yerleşmenin varoluşsal 

içerideliğini kabul etmiş bulunmaktayız. Ancak paylaşılmış dünyada her zaman bir 

geri çekilme vardır ki evimiz hala paylaşılan dünyadan farklıdır. Ev içeride olmanın 

varoluşunu gerçek olarak açılımlandığı yerdir insan için kapanmaktadır ve paylaşılan 

dünyalardaki arayışların sona erdiği yerdir ve arayışımıza yeniden nereden 

başlayacağımızı gösterir. (Schulz, 1993) 

4.2.3.1 Kimlik 

Relph kimliği, kalıcı aynılıkları ve birliktelikleri olan mekanın değerleri ile 

diğerlerinden ayrılan özelliklere sahip olması olarak yorumlar. Lynch ise kimliği, bir 
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mekanın diğer mekan ve yerlerden ayrı bir varlık olarak tanınabilmesi ve kolayca 

ayırt edilebilmesini sağlayan özelliği olarak tanımlar. 

Mekansal kimliğin kurgusunda, bireylerin (kullanıcıların) mekana atfettiği farklı 

kimlikler, kullanıcıların algısal ve bilişimsel özellikleri olduğu kadar, bireylerin 

oluşturduğu toplumda meydana gelen tarihsel, kültürel ve sosyal ekonomik süreçlerle 

de önemli yer tutar. Kimlik insanların mekanlardaki deneyimlerinin  temelini 

oluştururken, bu deneyimleri (yaşamsallaştırmaları) hem etkiler hem de onlardan 

etkilenir. (Relph, 1976) 

Yaşamsallaşan kimlik, tek bir bilinç değildir. Düzenlenmiş değerlerdir, farklıdır. 

Belirleyicisi olan kültür ise statik değil dinamiktir, kendini sürekli olarak değiştirir. 

Her kullanıcının mekana bilinçli ya da bilinçsiz atfettiği kimlik farklılaşırken, bu 

farklı kimliklerin birbirleri ile çakışıp ortak paylaşılan bir kimlik oluşturması 

mümkündür.  

Mekanın fiziksel kurulumu, buradaki aktiviteler, mekana yüklenilen anlam ve 

semboller, ruhsal durumlar ve mekanın kişiselliği mekansal kimliğin oluşumunu 

sağlar. Diğer bir ifade ile mekanın fiziksel elemanları ve mekana yüklenilen elle 

tutulamayan niteliklerin kesişimleri, mekansal kimliği oluşturmaktadır (Relph, 

1976). 

Kimlik bir objenin karakteridir. Bir elemanın karakteri ise onun ne olduğunu 

tanımlar. Örneğin bir apartman kalabalık bir uzayın imajına sahip olabilir ancak hala 

sıcak ve rahatlığı simgeler. Ancak kimlik apartmanın odalarının katmanları olan 

katlar ve duvarların oluşturduğu uzayın sesidir. Her şey bu sesin içinde oluşmaktadır. 

Bu bir apartmandır. Güçlü bir kimlik onun sesinin doldurulmasıdır. 

1- Kimliğin karakterini oluşturan elemanlar ‘uyumlu’ olmalıdır. Örneğin bir 

sandalye bir masadan daha güçlü bir kimliğe sahiptir, çünkü bir sandalyenin her 

parçası masanın parçalarına göre daha fazla uyumluluk, benzerlik ve yoğunluk içerir.  

2- Elemanlar bir diğerinden açık belli ve ayrı olmalıdır. Örneğin on tane mum hayal 

edilebilir. Bunların üçü rast gele aynı elemanlardan yapılmış olsun. Eğer bunların 

üçü yanarsa, bunlar birbirlerinden ayrı karakterler oluşturmaya başlarlar ve üç toplam 

olarak diğerlerinden ayrı bir karakter kazanmaya başlarlar. 

3-Elemanlar açık okunabilir olmalıdır. 



 70

Örneğin bir şehrin konseptinin içinde Kevin Lynch ayrı olmayı ve okunabilirliliği 

tartışmaktadır. ‘Aslında çevrenin okunabilirliği ve ayrılabilirliği, insan 

deneyimlerinin yoğunlu ve derinliğidir. Böyle bir deneyimle kurulmuş olan bir şehir 

ayrıca güçlü bir anlama sahip olacaktır.” Kevin Lynch için güçlü bir kimlik ayrıca 

güçlü bir imajı oluşturmaktadır. Bir şeyi yorumlamak için, onu tanımlamak ve 

genelleştirmek ve onu açık bir şekilde anlama ihtiyacı duyarız. Örneğin bir çok insan 

Hawaii için güçlü bir imaja sahiptir ki bunun nedeni Hawaii’ nin karakteristik 

özelliklerinin açıklıkla tanımlanabilmesinden oluşmaktadır. (Lynch, 1960) 

Mekanın yaşamsallaştırılması, kimlik oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bazı 

mekanlar özellikleri ile bazı grupları çeker ya da bazı grupları dışarıda bırakırlar. Bu 

durum mekanın bazı gruplar için içeriden deneyimlendirilmesi demek olur ki 

mekansal kimliğin oluşumunu etkilemektedir ( Yücesoy ve diğ.1999). 

Bir mekanla kimlik kazanmak özel bir çevreyle arkadaş olmaktır. Bu arkadaşlık 

çevresel etkenlerle yakın ilişki kurmakta ve insanlarda çevresel imaj oluşmaktadır. 

Özellikle çocukluk yıllarında, insanın büyüdüğü çevre güçlü bir şema 

oluşturmaktadır ki gelecekteki mekan deneyimlerini de etkilemektedir (Schuzl, 

1980). Bu şema insanlar arası evrensel bir strüktür ile oluştuğu kadar, kültürel 

strüktür ve yerelliğin sınırlandırılıcılığı ile de oluşmaktadır. 

İnsanın kimliği, mekanın kimliği olarak da kabul edilebilir. İnsanın kimliği mekansal 

şemanın oluşması ile tanımlanabilmektedir. Çünkü bu şema kabul edilen dünyayı 

sınırlandırarak kimliği oluşturmaktadır. Kimlik mekana ait olmanın temelini 

oluşturur (Schuz, 1980). 

İnsanlar kendi hikayelerini kendileri oluşturabilirler ya da bu hikayeleri diğer 

insanlarda dinleyebilirler. Kimlik kişisel ve sosyal bir boyuttur ve insanların 

cinsiyeti, sınıf, etnik, yaş ve yaşam stilleri üzerinde kurulur. Öte yansan kimlik 

kişinin dünya içinde bulunduğu yeri, yaşadığı yurt ve evi ile belirlenirken aynı 

zamanda bunlar tarafından sınırlandırılmaktadır (Yu- Fi Tuan, 1977). İnsanların 

kimliklerini, mekanların önerdiği imajlar ve sınırlandırmalar doğrultusunda 

yaptıkları seçimlerle oluşturduklarından ve belki bu doğrultuda ‘ben buradayım’ ı 

tanımlamaktadırlar. 

İnsanın kimliği ve peyzaj birbirinden ayrılamaz. Mekan, fonksiyonu ve anlamı ile 

şekillenirken, insanın doğayı insanlaştırması ile kültürel bir yapıya da sahip olur. Bu 
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nedenle peyzajın içinde kimlik ve anlamın araştırılması antropolojik çalışmalarda 

önemli yer tutmaktadır.  

4.2.3.2 Aidiyet 

 Ait olmak maddesel dünyaya sahip olmakla değil onunla anlamsal ilişkiler kurarak 

oluşmaktadır. Schulz’ a göre mimarinin amacı insanın varoluşunu gösterecek, 

hissettirecek şeyler oluşturmaktır. Bu şekilde insan dünyayı şiirsel bir şekilde 

yakalayarak şeylerin oluşunu hissetmektedir.  (Schulz, 1985) 

Birey doğumundan ölümüne kadar verili bir çevre içinde yaşar. Ancak birey 

kavramak , anlamak ve yorumlamakla çevresine anlam katar ve kendini bir bütünün 

parçası olarak canlandırır.  Anlama yorumlama sırasında oluşan zıtlıklar, çelişkiler 

dünyasında bunu devam ettirerek dünyayı ‘evine dönüştürür’  Mimarlık eserleri de 

insana dünyadaki evini sunar. İnsan anlamlı şeylerin içinde kimliklenme süreciyle 

‘ait oluşunu’, ‘evde hissetme’ duygusunu geliştirir. Varolmanın temel özelliği ait 

olmaktır.  

Varoluşun mekanı, çeşitli seviyelerde kendini açar. Bu açılma insana kendinin 

varolduğunu hissettirebilecek şeylerle örülüyse, kişinin varlığının cisimleşmesini 

sağlar. Kişi o özel yere, Heidegger’ in deyimiyle ait olur, yerleşir. (Schulz, 1972) 

‘Bir mekana ait olmak’ bireyin başının üstünde bir çatısının olmasından farklı 

anlamlar içerir. Norberg Schulz bu olguyu kamusal, kolektif ve özel olmak üzere üç 

şekilde tanımlamıştır. 

 Kolektif ait oluş: Kolektif ait oluş yerleşim ile ilgilidir. Kolektif ait oluş kentsel 

mekan ile ilişkilidir. Kentsel mekanda insan, bu mekanın zenginliğini duyar ve 

keşfeder. 

 Kamusal ait oluş: Kamusal ait oluş ise insanların ortak değerler için bir araya 

gelerek ortak görüşler sistemlerini kabul etmesi ile oluşur. Bu kavram kamusal 

kurumlar ile sabitlenir. 

 Özel ait oluş: Küçük seçilmiş bir dünyaya sahip olma özgürlüğüdür. Kişisel 

mekanla ilgilidir. Ev fikri kişisel ait oluşun temelini oluşturmaktadır. 

Ait olmak, insan ve dünya arasında anlamlı işbirliğinin kurulmasıdır. Kişi dünyada 

bir gezgin olarak dünyadaki yerini seçtiğinde diğer insanlarla bir çeşit yardımlaşma 
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içine girer. Ama her şeyden önce birey bir yere yerleşiği zaman ait olma duygusunu 

geliştirir ve kendini bulur, dünyadaki varlığı belirlenir. (Schulz, 1980) 

Mimarinin görevi bireyin ait oluşunu, yerleşmesini somutlaştırmaktır. Mimari 

anlamlı mekanlar yaratarak insanın dünya üzerindeki gezginliğine son verir, insanın 

içinde bulunduğu boşlukta kendini güvende hissederek onu anlamlarla doldurmasına 

yardım eder.(Schulz, 1980) 

Aristotales’ e göre insanlar duruncaya kadar yürürler. İnsanların durmaları ise ait 

oldukları mekana ulaştıklarında gerçekleşir. Durmak doğal mekana ulaşmak 

demektir. Aristotales’ e göre dünya mekanların dünyasıdır ve her şey ait olduğu bir 

mekana sahiptir. 

Relph’ göre ise insanlar ait olma duygusunun ihtiyacını hissederler, benzerliklerin 

samimiyetin ve yakın ilişkilerin oluştuğu bir çevreye dahil olmayı arzu ederler. 

Relph insanların bir çevreye sadece bakmadıklarını ‘ben bu çevreye aidim’ şeklinde 

tanımladıklarını söyler. (Relph ,1976) 

Ait olmak insanın kendini evinde hissetmesidir. Bunun anlamı kişisellik ve kendi 

varoluşumuzun açığa çıkmasıdır. Bir kişinin kendini bu şekilde kapatması mekanı 

yaratmaktadır. Ait olma ile yaşantı oluşmakta ve mekanlar anlam kazanmaktadırlar. 

(Schuz, 1993) 

4.3  Mekanın Dışında Olmanın Fenomenolojisi   

Heidegger’ e göre ‘yer ve zaman’ a bağlı bir yaşantının ‘içinde olmak’ insanın 

varoluşsal karakteridir ve anlamlıdır. Dış korku ve kaygıyla oluşan bir hiçliktir.  

Sartre insanın dışı bilmeden içi bilemeyeceğini söyler. İç insanın kendisiyken, dış bir 

yabancı, kendisinin dışında olandır. İnsan ancak dış ile karşılaşıp geri-içeri 

döndüğünde kendini yani içi farkına varmaktadır. 

4.3.1 ‘Diğeri’ ve ‘ Diğer Uzay’  

İnsanın kendini sınırlandırma isteği bir ‘öteki’ fikrini ortaya çıkarmaktadır. İnsan 

‘dış’ ‘ötekinden’ kendini ayırmayı mı ister? Bu sorun, mekansal üretim sürecini 

etkilediği gibi aynı zamanda kültür, sosyal ortamlar ve  coğrafyalar üzerinde etkili bir 

kavramdır. 
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Sınırlar yaşamı oluşturur gibi görünürler. Açık sınırlar koruyucu ve kapalı olarak 

kurulduğunda ideolojik olarak ‘öteki’ fikrini, ayrımını kurarlar. Diğerleri sınırların 

dışında kalanlardır. İçerinin karşısında dışarısı, içerinin kültürel düzenine, iyi 

planlanmış organizasyonuna zarar vermeye çalışan karmaşa, düzensizlik ve 

belirsizliğe teslim olandır.  

Belirsizlik, öteki olamayanların tercih etmediği bir durumdur, belirsizlikten bu 

yüzden kaçınma eğilimi vardır.  Kültürler arası değişimlerde öteki belirsiz olandır. 

Biz-Onlar, Burası-orası, yakın-uzak, yerli-yabancı kavramları ise dışarıda , 

belirsizlikte bırakılan ötekinin kuruluşunu anlatırlar. 

Sınırların ilerisinde duran ‘Öteki-diğeri’ ayrımı, diğer uzayı tanımlar. Faucault 

‘Heterotopia’ kavramını ‘diğer uzayı’ tanımlamak için kullanır. Heterotopia ‘uzaylar 

arası sosyal farklılıkları ’ anlatan bir ara uzay olarak, hem iç uzayın sınırlarını hem 

de dış uzayın sınırını oluşturur.  Diğer uzay başka bir ifade ile dışarının uzayı, içeride 

olanın doğup büyümediği, diğerinin kültürel yaşantısının ve farklılıklarının görünür 

kılındığı, belirdiği mekanlardır. Diğeri ve diğer uzay içeride olanların, burada 

bulunanların bilmediği ve oraya gitmekten endişe, korku ve telaş duyduğu uzak, 

bilinmeyen , karmaşık uzaydır.  

Yaşadığımız dünya evrensel yabancılık, ötekilerin-diğerlerinin uzayı ile doludur. 

Kent yaşantısı ise ötekinin dünyasına en yakın yaşanılan yer olarak ifade edilebilir. 

Ancak Schulz, aynı şehirde yaşayan bireylerin, şehir içinde ya da şehir merkezlerine 

yaptıkları yolculuklarda, kendilerini öteki-diğer uzayda hissetmediklerini belirtir. 

Şehir merkezlerine yapılan yolculuklar diğer uzaya bir giriş değil , kişilerin varoluş 

alanlarının genişlemesidir. (Schulz,1993) Bu anlamda öteki ve diğer uzay fikrinin, 

aynı şehir, ülke, coğrafyaya nazaran , diğer kültür, kent, ülke ve coğrafyada kendini 

daha fazla hissettirdiği söylenebilir. 

 4.3.2 Yabancı   

Sartre’ e göre insan bir başka yerin ‘yabancısı’ olmadan kendi bulunduğu yeri 

bilemez. Varlık’ ın yabancılığı hiçliktir. İnsan kendi varlığından ayrılıp hiçliği 

gördüğünde ve geri döndüğünde kendi varlığını, kendi bilincini farkına varır 

(Akarsu, 1994). 

İnsan temelde kendi varlığını ‘Hiç’ alanında farkında varmaktadır. Bu hiçlik alanı, 

insanın varoluşunun bir durumudur. Hiçlik alanına ulaşan özne, kendinin dışına çıkıp 
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kendini farkına varabilmektedir. Ancak bu durum insanda ‘kaygı’ uyandırmakta ve 

kendini fark etmesini sağlarken aynı zamanda onu diğer varolanlardan ayırmaktadır. 

Öteki olana, yabancıya yapılan yolculuklarda korku ve endişeye diğerinin ne 

olduğuna duyulan  merak eşlik eder.  Bu durum insanın yabancıya, öteki olana 

gidişini teşvik eder. Merak duygusunun tatmini yanında kişinin yabancıya gidişi, 

kendini kuşbakışı görmek içindir. İnsanın kendi bilincini kurması bu şekilde 

mümkün olur.  

Varoluşçu fenomenolojistlere göre temelde varlığın yabacılığında kazanılan bilincin 

kendini farkına  varması için oluşturulan sınırlar, hiçlik/varlık, ölüm/acı çekme, 

savaşma/suç kavramları üzerinde yükselir (Akarsu, 1994), ancak aynı zamanda  bu 

kavramlar metaforik olarak yabancının gezindiği diğer uzay ile doğrudan ilişkilenir.   

Diğer uzay, hiçlik, korku, endişe, telaş, ölüm, savaşma, suç alanları  her zaman 

içeridekilerin tanımadığı ötekini, diğer bir ifade ile ‘yabancı’yı işaret eder. Bir 

yabancı, içeridekinin bilmediği mekanlarda, başka bir uzayda, uzakta,   ait olduğu ve 

ikamet ettiği yer olan kişidir. Genel olarak yabancı içerinin dışındaki bölgede 

yaşayan, diğer arazide doğmuş olandır.  

Yabancı bir grup içine ait olmayan, gruptan olmayan olarak da anlam kazanır ve eş 

zamanlı olarak diğer aile, klan, gruptur ve  diğer kültürel, sosyal ve psikolojik ortamı 

kurandır. Bu bağlamda yabancı kavramı ulusallığın kurulumuna da hizmet eder ve bu 

kurulumda  yabancı fikri o ülkeye ait olmayan kişiyi, kişileri işaret eder. Günümüzde 

yabancının tanımı genellikle yasal olarak bir ülkenin vatandaşı olmayan, sosyal 

servislerin dışarıda bıraktığı, yasal kurallar dışında bulunan olarak tanımlanır (Sarup, 

1994). 

Yabancı anlamını, diğer uzayda yaşayan, içeride bulunmayan,  dışarıda, uzakta, 

bilinmeyen bir ülkede dolaşan, bilinmeyen bir kişi olarak tanımlanılarak, iç ve dış 

arasındaki farkların-zıtlıkların keskinleşmesini sağlayan bir kavram olarak  

kazanırken, aynı zamanda bilinen mekanlara dışarıdan gelen bir öteki ve içeriye 

farklı amaçlarla dahil olmaya çalışan kişi olarak da kazanır.  

Bu bağlamda Bauman (1999) yabancıyı, yabancının içeriye dahil olan bir öteki 

tanımından yola çıkarak ve yaygın, bilinen ve ilk anlamının tersine,  dışarıdan gelen 

ve içeridekilerin çevreleri ile kurdukları ilişkiyi bilmeyen ancak içeridekiler için kim 

olduğu az ya da çok bilinen kişi olarak tanımlar. Bilinmeyen tanıdık olmayan aslında 
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‘hiç kimse’ dir. Yabancıların dikkate değer özelliği, büyük oranda bilindik 

olmalarıdır. Hiç kimseyi, bir yabancı olarak kabul etmek için öncelikle bilindik 

olmaları, onlar hakkında birkaç şey biliniyor olması gereklidir. Bu kişilerin tekrar 

tekrar içeridekilerin varoluş alanlarına ve görüş alanlarına giriyor olmaları 

gerekmektedir.  

Yabancıya duyulan aşinalık yanında, yabancı hakkında uzak bir yere giden ya da 

uzak bir yerden gelen olarak karar verilemez. Yabancılar, genellikle içeridekilerin bir 

türlü karar veremediği boş bir mekan içinde asılı dururlar ve her zaman iç ve dış, 

düzen ve kaos, arkadaş ya da düşman arasındaki sınırda yer alan kişilerdir. Bu 

özellikleri ile ne içerinin ne de dışarının bir parçasıdırlar. Bu bağlamda Bauman’ a 

(1999) göre temelde bir yabancı iç ve dış, içeride bulunma-bulunmama, uzak-yakın, 

bilindik-bilinmeyen arasındaki zıtlığı inkar edendir.  

Yabancıların sınırları yıkma girişimleri, sınırları deneyimlendirmeleri, nerede 

olduklarının bilinemeyişi ise  insanların kişisel alanlarında korku ve endişe yaratır 

(Bauman, 1999). İçeridekiler için öteki uzaya, diğerine ve yabancıya gösterilen 

tepkiler zenafobi (yabancı korkusu) ve terefobi (farklılık korkusu) olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Bu durum içeride olanın kendi alanını savunma, ortak kültürü 

savunma,  ötekine ait bir geri çekilme olarak tanımlanılabilir (Bauman, 1999).   

Simmel ise Bauman’ ın tersine, bir yabancı ile yerel, ikamet edenlerin arasındaki 

sınırların kaybolmadığını, ancak yabancının sınırları güçlü bir şekilde ihlal ettiğini 

ama bunun yanında yabancının, iç ile dış arasındaki zıtlığı eriten değil, içerisi ve 

dışarısı arasındaki zıtlığı devam ettiren kişi olduğunu söyler (Sarup, 1994). Bir 

yabancı için içeriye yapılan yolculuklar, içeride bulunma,  vatandaşlığa katılım, 

kültürel üyeliğin gerçekleştirilmesi, içerideliğin tam ifadesi olamamaktadır. 

Yabancılar için içeren ve dışarıda bırakan uzayın zıtlığı devam ederken, içeride 

bulunan yabancıların kendilerini tam olarak içeride kabul edememesi ise içerideliğin 

ve dışarıdalığın içeride bulunma ve bulunmama ile kurduğu ilişkiyi zedeler, kırar. Bu 

durumda içeride ve dışarıda olarak, bulunma ve bulunmama ilişkisi sıkı bir 

uzaysallık kuramamaktadır. 

4.3.2.1 Göçmenler ve Turistler 

Sartre’ e göre insan bir nesne ile karşılaştığında onu ilk olarak bir nesne olarak görür 

daha sonra iletişim ve deneyimde bulunduktan sonra o insan için nesne olmaktan 
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çıkıp, anlam kazanmaya başlar. Bu durumda ilk gördüğümüz şeye ilk olarak 

yabancıyken onu bilerek öğrenerek onun içine girmeye başlarız.(Akarsu, 1994) 

Yabancı olmak bu durumda öznenin kendisinin sahip olduğu nitelikleri ve aynı 

zamanda karşılaşılan  tüm nitelikleri öğrenme sürecini gerekli kılındığını işaret 

edebilmektedir. Bir yabancı öğrenme sürecinde Seamon ‘ a göre sürekli hareket 

halindedir  (Seamon, 1985).  Bu hareket yenilik, aşina olmamak, keşfetme, inceleme 

ve cesaret kavramlarını içine almaktadır. Yeni bir ülke ya da şehirde yapılan 

yolculuklar bu kavramlar eşliğinde öznenin mesafelerini ve deneyimlerini 

genişletmektedir. Göçmenler, turistler, gezginler, yolculuklar vb genellikle aynı 

karakteristik özellikleri barındırmaktadırlar (Seamon, 1985). 

İlk olarak bir mekanı ziyaret etmek Schulz’a  göre oraya varmaktır. Bu varış 

mekanın kimliğini yakalamanın başlangıcıdır (Schulz, 1993). Bir yerleşime ya da 

mekana vardığımızda mekanı başlangıç olarak sınırlandırmaya başlarız. Arayışımızı 

sonlandırıp’ burası dediğimiz zaman bir ‘içeridelik’ yaratmış olmaktayız. Dışarını 

kapsanmışlığı, kuşatılmışlığı içinde yerleşim oluşturmaya çalışırız. Bu yerleşime bir 

varıştır (Schulz, 1993). Nereden geldiğimize bağlı olarak, yeni varılan mekandaki 

deneyimler çeşitlenmektedir. Bir yere ulaşmak arkada bırakılmış alanların 

deneyimleri ile ilişkilidir.  

Bir yere varmak bir amaç içermektedir. Amaç boşlukta, hiçlikle var olmaz; amaç 

bulunduğu çevre ile ilişkilidir. Amaç ve çevre ilişkisi çevreyi saran dünyanın 

toplanmasıdır. Böylece insanın yerleşmek için merkeze davet eder (Schulz, 1993). 

Schulz’ a göre bir yere varıldığında gökyüzü her zaman karar verici bir etki 

yapmaktadır. Ayakta duruş ve yükseklikler beklentileri sınırlandırarak nerede 

olunduğunu söyler. Bu şekilde bir yerleşim kendi yerel karakterini ifade etmeye 

başlar. Bu ifade ediş yeryüzü ve gökyüzünün bir araya toplanması ile oluşmaktadır 

ve aynı zamanda bir şehrin siluetini oluşturmaktadır. Kuleler, kubbeler şehirlerin 

genel siluetinin temel figürleri olabilirler. Kule ve kubbeler dünya ve gökyüzü 

arasındaki oluşumu kesin bir yolla somutlaştırırlar. Bunlar yerleşmiş bir peyzajı, 

insanın çevresini kapatmayı sağlar. Bir yerleşim uzaktan göründüğü zaman bir kule 

onu saran şeyleri toplar ve içeride gizli olanları işaret eder. Bu günümüz kentlerinde 

tarihi kentlerdeki yüksek kulelerin görevini gökdelenler üstlenmiş bulunmaktadır. Bir 

yerleşmeye gelindiğin de kule bir çevreyi hatırlatır. Bu şekilde kule bir yerleşimde 

içeride ve dışarıda olan arasında ilişki kurar ve temel bir mekan içinde olmanın temel 
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niteliklerini ifade eder. Kubbe’ nin morfoloji ise kuleninkinden farklıdır. Kubbenin 

düşey yükselişi ayakta duruşu ifade ederken kubbe bir merkezi ifade eder.İçeriyi 

kapayan bir oylum, hacim olarak deneyimlendirilir (Schulz, 1993). 

Bir ziyaretçi ya da turist bir bölgeye gelmeden önce yenilik, aşina olmamak, 

keşfetmek, cesaret, keşfetme kavramlarının yanı sıra  bazı eğilimlere sahiptir. 

Ziyaretçi kendi kültürünün, sosyal yaşantısını, hafızasını beraberinde getirirken aynı 

zamanda özellikle turistler için geçerli olan televizyon, magazin , fotoğraf ve 

hikayelerin verdiği bilgileri de beraberinde getirir (Urry, 1990). Urry’ e göre tüm 

bunlar ziyaretçinin bir bölgeye ya da şehre gittiği zaman bazı beklentiler içinde 

bulunmasına neden olmaktadır. Diğer bir ifade ile ziyaretçi kendi yönelimlerinin 

cevabını aramaktadır, örneğin giden kişiye göre bir şehir bir sanat çalışması olarak 

istikrarlı bir şekilde oluşabilmektedir (Urry, 1990). 

Günümüzde turizm bir tüketim nesnesi olarak değerlendirilmektedir. Urry turistlerin 

semiyotik bir bakış açısı içinde olduğunu söyler. Turistler özellikle bir işaret ararlar 

(Urry, 1990). Örneğin Venedik’ e giden turistler Venedik’ i değil Venedik üzerine 

söylenenleri arar. Rehberde yazılanları, anlatıcıların, sözünü tüketmektedirler. 

Dinlerler ve bakarlar. Kent, müze, yapıt bu şekilde düşünce düzleminde kalmaktadır. 

Söylemler, tarihçilerin aracılığıyla şekillenerek turizmi şekillendirmektedir. Bu 

durum kişide kente, doğaya geldiğini işaret eder ancak kişi gerçek biçimleri kaçırır 

(Lefebvre, 1998). 

Bu anlamda turizm bir çeşit oyundur ve tüm katılımcılar kurallarını bilirler. Bu oyun 

bir kural içinde oynanır. Urry’ e (1990) göre turistler otantik bir deneyim aramazlar, 

turist olarak yaşanan deneyimler farklıdır. Turist bir başka yerde bir eve sahiptir ve 

gezdiği yere ait değildir. Turist bir dışarıda olandır. Diğer bir açıdan bir turist 

mekanın içinde bulunarak içeride olandır. Turistler yanında ‘yolculuk’ yapanlar 

vardır. Yolcular serbest dolaşanlardır. 

Bu anlamda insanların bir mekana varması o mekanın içinde olmak ile sonuçlanmaz, 

her öznenin yönelimleri ve beklentileri vardır. Bu yönelimleri ortaya çıkaran 

koşulların bilinmesi bir ziyaretçi ya da turistten farklı bir amaç ile bir bölgeye ya da 

mekana yaklaşan temelde yabancı olarak nitelenebilecek bir araştırmacının 

yönelimlerinin saptanmasını da sağlayabileceği söylenebilir. 
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Göçmenler sınırların ötesine geçenlerdir. Bu kişiler ekonomik, politik, sosyal, 

kültürel etkenler ile farklı amaçlar doğrultusunda ‘yeni bir başlangıç’ arayanlardır. 

Yeni bir yere varanlar yeni bir dil yeni bir kültürü öğrenmek zorundadırlar. Evi 

düşünmek birinin durağan yaşantısı, aidiyet hissini düşünmektir. (Sarup, 1994) 

Göçmenlik sınırların yıkılmasıdır. Kimlik sınırların kurulumu ile oluşurken sınırların 

yıkılması da aynı zamanda kimliğin kaybıdır. Bir göçmen sınırları yıkarken bir 

misafirperverlik ve hoş geldin ile karşılaşabilirler. Göçmenler içeriye değişik 

şekillerde kabul edilirler ya da dışarıda bırakılırlar. Sınırlar yıkılırken, göçmenlere 

göre diğerleri göçmenleri dışarıda bırakan tutumlar sergileyebilirler. Günümüzde 

dünyada bir çok insan mutsuzdur ve geriye bakar. Milyonlarca insan dünyanın içinde 

bir çatı aramaktadır. Kendi şehirlerine, kendi ülkelerine dönmek isterler. Yeni bir 

kültürü öğrenmek zorundadırlar ve bu yeni kültür içinde çatı, kimlik kurmanın 

güçlüğünden bahsedilir. (Sarup, 1994) 

Göçmenler istemeyen, reddedilen anlamlarına sahip olurken, sınırları 

deneyimlendiren kişilerdir. Sınırlar kapalılık fikri değil aynı zamanda dışarıya, 

dışarıdakilere açık olmaktır. Tüm sınırlarda yaşayanlar sınır fikrine sahiptirler, ayrıca 

bunun iletişim kurmak ve değişimin sınırları olduğunun bilincindedirler, bunu 

farkına varırlar. (Sarup, 1994) 

Bir çok gezginde sınırlarda yaşar. İki durum arasındaki sınırlarda. Bu durum düşünce 

his, özel genel olmalıdır. Onlar her kampta yer bulurlar. Belki de onlar kendi 

kültürlerini oluşturmak istemezler ya da diğer gruplar içinde asimile olurlar. Sınırlar 

kurulmazsa bazen içerinin bir parçası dışarının parçasıdır. (Sarup, 1994) 

Göçmenlik ev ve seyahat diyalektiğini yapısında taşımaktadır. Öteki uzayı 

tanımlamak ev merkezli bir yaklaşım yaşanılan mekan statik bir yapıya sahiptir. Bir 

mekanın içinde yaşlanmak doğal bir tutumdur. Bu noktada içeride ve dışarıda olması 

zaman ve mekan karakterini sergilemektedir. Göçmenlik evden, içinde olduğumuz 

mekandan ayrılarak seyahate çıkmaktır. Yolculuk yapmak göç eden kuşların 

karakterine sahip olmaktır. 

Seyahat zaman içinde mekansal bir değişim, coğrafyasal hareket gerçekleştirmektir. 

Göçmenlik hareketi, seyahat, mevsimsel mekan değişiklikleri kişisel, ailesel ve 

tarihsel hikayelerin içinde gelişir ve yaşamın içinde kompleks yaşantılar oluşturur. 

Bu durumda 3 durum açığa çıkmaktadır: 
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1-Çatıya sahip olmak 

2-Geçici bir çatıya sahip olmak. 

3-Bağımsız olmak ve çatıya sahip olmamak 

Bu yapı zaman ve mekan içinde oluşmaktadır. Zaman ve mekan birlikteliği mekanda 

yaşayan yaşlı bireylerde kendini daha çok göstermektedir. Yaşlılar bir topluma dahil 

oldukları ve yaşlandıkları yeri sergilerler, toplumu anlatırlar. Bu yaşantılar evin 

ötesinde çeşitli dönüşümler ile bozulmaktadır. Askerlik, başka bir yerde geçici işler, 

aile ile yapılan seyahatler, başka bir yerde yaşayan çocuklara ziyaretler. Bu durumlar 

psikolojik olarak mekan aidiyetini etkilemezler, bu durumlar ev mekan hissinin 

sınırlarının ötesine geçmek değildir. Mevsimlik göçmenler, geçici olarak evde 

olmamaktır. Bu geçicilik evde olma hissini geçici süreler için yıkmaktadır. Eve 

bağlılığın yitirilmesi ise bir amaç için başka bir yerde yaşamaya başlama ile 

gerçekleşmektedir. Bu durumda yerin kaybı, kökensel eve aidiyet hissinin kaybı 

yaşanmaktadır. 

Göçmenlik deneyimi iki koşulda oluşmaktadır. 

1-Göçmenlik heyecan, meydan okuma, özgürlük, yeni başlangıçlar, mekandan 

ayrılmak 

2-Göçmenlik, evsizlik, çatısızlık, ümitsizlik, köklerin kırılması, kaybolma ve 

başarısızlık olabilmektedir. (McHugh, 2000)  

Hareket yenilik aşina olmamak keşfetmek ve cesarettir. Bunlar mesafeleri mekanları 

ve deneyimleri genişletir. Hareket yolculukla ilişkilendirilir. Yolculuk coğrafyasal ya 

da zihinsel yapılabilir. İnsanın sabit kaldığı evinden dışarıya doğru uzlaşmasıdır ve 

mekan deneyimleri ve yeni fikirlerle karşı karşıya gelme durumudur. Hareket 

yerleşmenin tersidir. 

Yerleşmek ile hareket arasında diyalektik bir ilişki vardır ve her ikisi de kendilerini 

insanların mekansal ve çevresel ilgilerinde tanımlar. Tüm insanlar, gruplar ya da 

toplumlar bir merkezde olmaya, evde hissini duymaya, devamlılığa ihtiyaç 

duyulurken aynı zamanda , değişim çeşitlilik ve iletişim kurma, yeniyi bulma 

ihtiyacını duyarlar.  

Bu süreç içinde bireyler, içeriden dışarıya hareket eden gruplar ya da insanlar 

başlangıçta, sıkıntı, kalmak için savaşım ve kabul etme süreçlerini yaşamaktadırlar. 
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Bu üç durumun oluşması yaşanılan yerden ayrılmak zorunda olduğunun kabul 

edilmesine kadar devam etmektedir. Bu işlem güvenli bir yer aramak, yeniyi 

araştırmak, bunları yaparken ne ‘orada’, nede ‘burada’ yerine ‘arada’ yaşama ile 

devam eder.  

  

   Şekil 4.8 Göçmenlik ve Hareket 

Yolculuklar sırasında bireyler yaşadıkları mekanlardan uzaklaştıklarını tamamen fark 

ederler.  Yolculuklar ancak Seamon’ a göre bölgelerin durumu, koşulları hakkında 

bazı şeylerin pas geçilmesine neden olur. Yolculuk yapanlar turistlerin tersine daha 

fazla şeye dikkat ederler. Anlamak ve kavramak için ilgilenirler. Yeni bir yere varış 

arayışın hareketliliği , bir yerleşime sahip olmadığının hatırlanması ve yerleşme 

isteğinin güçlenmesi ile devam etmektedir. Bu şekilde bireyler yerleşmelerini 

yeniden yaratmaya çalışırlar ve bir içeridelik hissi kurarlar. Bu süreç 3 yıl kadar 

sürebilmektedir.(Seamon,1985) 

 

                                                Şekil 4.9 Hız ve Spiral 

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ile seyahatler daha çabuk yapılabilmektedir. 

Göçmenlik hareketinin ya da bir yerden bir yere gidişin oluşturduğu spirali 

çemberlerini, bu hızın zaman mekan sıkışması birbirine yaklaştırmaktadır. Bireyler 
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ne zaman yerel olanda-içte ve ne zaman uzak-dışta olduklarının algısını bu iç içe 

geçmiş spiralin içinde kolay fark edememektirler. 

4.3.3 Yabancılaşma  

Heidegger’e göre Batı dünyası insan ve çevresindeki objeler arasındaki bir 

yabancılaşmayı içermektedir. Yabancılaşma ‘yakınlığın kaybı’ ile oluşmaktadır. 

Şehirlerin dışında kurulan uydu kentler buna örnek gösterilebilmektedir. Sosyallik ve 

kişiliklerin ortadan kaybolmasıyla şehir bu şekilde sosyal ve politik oma fikrini 

yitirmektedir (Bognar, 1985). 

Yaşantı sürecinde özne düşünme ve çevresindekiler ile başa çıkabilme süreçlerini 

geliştirmektedir. Bir öznenin bilinçliliği başlangıçta duyumsal süreçlere dayansa da 

zamanla kişinin davranışlarında ve tutumlarında salt duyumsal süreçler aşılmakta, 

toplumsal bağıntıların bir ürünü olarak bilinçlilik yerini almaktadır. Bu süreç içinde 

insanların eylemleri sonucu ortaya çıkan ürünler ve ilişkiler kendilerinden üstte 

duran belirli güçlere dönüşürse ve insanların egemenlikleri dışında kalırsa 

yabancılaşma oluşur (Turan, M) 

Yabancılaşmada, yabancılaşmış kişi çevre öğelerini bir nesne olarak görmeye başlar. 

Çevresinin kendisinden bağımsız, varoluşundan ayrı olduğunu kabul etmeye başlar. 

Böylece insan çevresinden bağımsızlaşır ve ona kendini yabancı hissetmeye başlar. 

Yaşamını çevresinden ayrı sürdürmeye başlar (Turan, M). 

‘Yabancılaşma çevreyi insandan, insanı çevreden soyutlama eylemedir.’ Mimarlık 

genellikle insanın çaba sarf ederek yaratıcı güçleri ile bir çevre bir ürün oluşturma 

eylemi olarak görülmektedir. Ancak belli tarihsel süreçler ve koşulları kişilerin 

çevrelerini nesnelleştirme süreçlerini yabancılaşmaya dönüştürmektedir (Turan, M). 

Yabancılaşma süreci bir bilinçlilik karşıtı süreçlerin bütünü olarak belirmektedir. Bu 

belirişin en önemli nedenlerinden biri yaratılmış çevrelerin insanların çevresel 

imgeleri ile çevre koşulları arasında ki gerçekliğin ortadan kalkması ve bunun 

sonucunda çeşitli çelişkilerin olmasıdır. Bu durum çevreyi kullanan bireylerin çevre 

karşısında edilgen bir duruma geçmesine neden olur (Turan, M). Bu durum mekan 

kaybını yabancılaştırmayı oluşturan nedenlerden biridir.  

Temel yabancılaşma mekan kaybı aslında ‘ evsizlik’ dir. Sadece kalıcı bir korunağın 

kaybının hissi değil aynı zamanda karmaşık ve kompleks dünyanın içindeki etkili 
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varoluşsal yönelimleri kaybetmek demektir. Geç modern dönemde dünyada yükselen 

bir şekilde mekan kaybı yaşanmaktadır.Bu bir mekanda yaşamanın tarzının 

kayboluşudur. (Relph, 1976)  

Hızlı kültür, yüksek hareket insanların evsiz bir formda yaşmasına neden olur. Sabit 

bir yer ve mekan edinmek için zaman yoktur ve çevrenin kalıcı fonksiyonunu 

oluşturmak için ilişki kurulması gereken daha çok fonksiyon bulunmaktadır. Eski 

zamanlarda kalan çocuk uzaklaşmış, insanları sınırlarından çıkarılmış ve değişik 

peyzajlara ve mekanlara taşınarak evsizleşmişlerdir (Harries, 1996). Evsiz insanların 

sabit sınırları yoktur.  

Gençler üzerinde yapılan araştırmada 20. Yy sonlarında özel ve genel yaşamlarına 

şehirde zorla giren olarak düşünmektedirler. Metropolis yaşamı, etik panik; polis, 

çeşitli gözdağları veren sosyal düzenler, medya insanları etkilemektedir. Mekan 

hissinde aidiyetin kaybı mekansızlık geliştirmektedir. ‘oranın dışında olmayı’ 

getirmektedir (Relph, 1976). 
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5. SINIRLAR I 

Bir sınır çizilmedikçe ve bir şeylerin dışarıda ya 

da içeride olduğu söylenmedikçe içeriden ve dışarıdan 

bahsedilemez.  

İnsan dünyadayken dağlar, çöller ormanlar gökyüzü ile karşılaşır. Hareketlerini 

kısıtlayan gökyüzü, yer ve ufuk çizgisi ile ilk sınır duygusuna sahip olur.  

Yeri tanımlı hale getirmek, mekana dönüştürmek için insan, algısal sınırlamalara 

ihtiyaç duymaktadır. Algısal olarak, sonsuzluk, insan üzerinde, korku ve endişe 

yaratır Uzay çalışmalarında sınırsız boşluk içinde bulunan astronotlar üzerinde 

yapılan araştırmalarda sınırsızlık ile ilgili yorumlar dikkat çekicidir.  

Yer, doğal ve yapay sınırlamalar ile daha tanımlı hale gelir. Yeryüzü ve gökyüzü 

yatayda en bilinen sınır elemanlarıdır. İçinde yaşadığımız dünyanın yaşam sınırlarını 

tanımlayan yeryüzü ve gökyüzü gibi, içinde yaşadığımız yerinde sınırlarını 

belirlenmesi, tanımlı olması gerekmektedir. 

Çevreleme, yerin genişletilmiş ilişkisi içinde tanımlanır. Bir yerde çevrelenmişlik 

hissi kaybolursa oranın kimliğine zarar gelir. Sınırlandırılmış bir dışarının algısı 

insana rahatlama hissi vermektedir. Düşeyde ve yatayda, farklı formlar ve oluşumlar 

kullanılarak, yer tanımlı hale getirilir.  

Sınırlar, olmaksızın kimliği tanımlamak mümkün değildir. Uzayın mekana 

dönüşmesi, uzayın evin kültürel yoğunluğuna dönüşmesi, sınırlar içinde yaşanılan 

yaşamın düzeninin bu yaşamın içinde kurulmasıdır. Sınırlar deneyimler ile uzayı 

düzenlerken, tehlikeler, kirlilik nüfus yoğunluğu, kesin davranışlar gibi sınırlamalar 

insanların düzenlenmesidir. Bu bağlamda sınırlar yaşamın oluşturulmasıdır. 

Sınırlar olmadan, yerel bilgiler ile yakınlık, güvenlik ile mekan hissi 

uyanmamaktadır. Sınırlar olmadan yerleşimler, yer tanımlanamaz ki, bir toplumun 

üyesi olmak, diğer toplumlardan ayrılan bir kimliğe sahip olmak ve komşuluk 

ilişkileri oluşturmak imkansız hale gelir (Westerhoof, 1997). 
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Sınırlar varoluş alnının kurulumudur. Kişisel mekanla başlayıp sosyolojik, kültürel 

boyuta yayılan varoluş alanı, son olarak coğrafyasal ilişkilerde ülke sınırlarına kadar 

uzanır. Coğrafya boyutunda ülke sınırları diğerlerini dışlayan bir yaratım olarak 

içinde sosyo-uzaysal ilişkilerin kontrolüdür.  

Genel olarak tanımlandığında sınırların sosyal, kültürel, etnik  ve psikolojik olarak 

kurulduğu görülmektedir. Kişisel uzaydan komşuluk ilişkilerine, etnik gruplardan 

ulusallık duygusuna uzanan bir boyuttur. Townsend ve Cloud sınırların insanların 

varoluş alanlarını kurarak kendi tanımlarını ve kimliklerini oluşturmak, neyin kendi 

ve neyin kendi olmadığını anlamak için kurduklarını söylerler ( Townsend,  Cloud, 

1996). 

Sınırlar çevre psikolojisinde özne bakış açısı ile değerlendirilir, ‘ Bedensel sınır’ 

‘kişisel mekan’ ‘ mahremiyet’ kavramları genel olarak psikolojik sınır konseptini 

oluşturlar (Teymur, 1982).  

Kişisel mekan fikri kültürel, sosyal ve psikolojik bir oluşumdur. Bu durum evrensel 

kabul edilmiş ve tüm insanların kendi uzaylarını hissetmelerinin gerekliliği 

vurgulanmıştır. Kişisel mekan, bir insanı saran dışarıdan kolaylıkla girilemeyen bir 

sınır ve çevrelenmişliktir.  

‘Özel-genel’, ‘Varoluşsal alan’ (Territory), ‘Biz- Onlar’ , ‘Bilindik, tanıdık-yabancı’ 

, ‘İç grup-dış grup’ kavramları da toplum ve toplulukların kurduğu sınırların 

sosyolojik karşılıklarıdır (Teymur, 1982. 

Psikolojik, sosyolojik ve kültürel sınırlar Cloud ve Townsend’ e göre soyut 

dünaydaki sınırlardır ve somut dünyadaki, fiziksel dünyadaki sınırlar ile birlikte 

kurulurlar. Bireylerin, grupların, toplulukların varoluş alanlarını belirlediği sınırlar, 

mekanın içine konulduğunda fizik sınırlara dönüşmektedirler. 

Sınırlar pratik dünyanın uzaysal organizasyonunu, tanımlanmasını sağlarken aynı 

zamanda dünyayı  görünür kılma, açık hale getirirken, karmaşıklık, çelişki ve 

zıtlıkların dünyalarını,  organizasyonların içindeki yerlerini kurarak sembolik, 

kültürel ideolojik anlamlar içerirler (Townsend,  Cloud,  1996). 

Uzaysal sınırlandırma, iç-içeren / dış-dışarıda, çember, merkez ilişkilerini 

kurmaktadırlar. Duvarlar, çitler, çizgiler, özel düzenlenmiş çimenler varoluşsal 

alanların sınırlarını oluştururlar. Bunlar dünyanın bilinen kurallarının kurulduğu 
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fiziksel sınırlardır. Bu sınırların korunması içeren ve dışarıda bırakan ilişkisini 

psikolojik sosyolojik boyuta yükseltir (Teymur, 1982). 

İçeride ve dışarıda olmayı sağlayan temel yapı elemanları olarak sınırlar, çalı 

çırpıdan yapılmış bir üst örtü, taştan yapılmış duvar olarak temel sınırlar elemanlarını  

simgeler ve belirli mekansal boşluğu tanımlarken ‘içeride’ olmayı yaratırlar.  İçeride 

olmak Hasol’ a göre böylece, sonsuz bir tanımsızlıktan, dış dünyadan,  güvenli bir 

tanımlılığa, sınırlarla tanımlanmış bir boşluğun ortaya çıkması ile başlamaktadır. 

Mimarlık temelde sınırlandırılmış bir boşluğun çatısı olarak ele alınabilmektedir 

(Hasol, 1992).  

Duvar, çevre ve insanları, çatı gökyüzünü, zemin yeri toplayarak dünyanın 

boşluğunu, insanın varoluşsal alnına çeviren ve yaşayan mimari iç boşluğu yaratan 

temel elemanlardır. Thiis-evenson bu toplanmanın iç ve dış güçlerin dengesini 

yarattığını söyler.  

Mimari boşluğun içinde çevreye bakışımızı kesen ilk mimari arketip olarak duvarlar 

içerisi ve dışarısı arasındaki ilişkiyi çerçeveleyen sınır elemanlarıdır. İçinde 

bulunduğumuzda duvarlar bir strüktür değil, içinde bulunduğumuz hacmi sınırlayan 

ve kaplayan yüzeyler olarak görülürler. Bir duvarın iç mekanı sınırlandırması, 

tamamen açıklık ve davet hissettirmesinden, tamamen kapalılık ve itme hissi 

hissettirmesine dönüşen süreçler de iç ve dış  uzay ilişkisini kurmaktadır. Duvarların 

kapalılık ve açıklık özellikleri içeriden dışarıya dışarıdan içeriye akan uzayın temel 

ilişkisini kurmaktadır (Schulz, 1980). 

Duvarlar, yatay ve düşey, kalın ve ince, iç bükey ve dış bükey, yüksek ve alçak, ağır 

ve hafif, malzemesinin özelliklerine göre önünde duran insanlara değişik duygular, 

anlamlar ve semboller yüklemektedirler. Ağır ve geçirgen olmayan bir duvar engel 

yasak ve izolasyona söz verirken, cam dan yapılmış şeffaf bir duvar içerinin ve 

dışarının birleşimine ve özgürlüğe söz verir. Bir duvar gizlilik ve mahremiyeti 

simgelerken başka bir duvar gizemli ve ilahi bir anlam kazanabilir.  

Ağır bir duvar kapalılık geçirmezlik, aşılmazlık, engel, uyarı anlamlarına sahip 

olabilir. Özgürlüğün bittiği hapishane duvarları bu hisleri güçlü şekilde çağrıştırır. 

İçeride olanlar, özgürlüğün duvarlar ötesinde, cezanın ise içeride olduğunu bilirler. 

Heykelsi yapılarda dışarısı-içerisi ayrımı bir zorunluluktur. Bu yapılar içerisi ve 

dışarısı arasıdaki geçişi işaret eden sınır elemanlarına sahip değildirler. Sınır elamanı 
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olarak kapı ve pencereyi işaret ederler ancak, bir geçiş eşiğini barındırmazlar 

(Lefebvre, 1996). 

Bir duvarda kapalılık hissi aynı zamanda her zaman açıklık, sınırsızlık ve sonsuzluk 

hissini çağrıştırır. Modern dönemdeki saydam cam yüzeyler iç mekanda ve dış 

mekanda sürekliliğin, sınırsızlık hissinin arayışını oluşturmuşlardır. Sınırsızlık 

özgürlük demektir. Sınırların ötesine geçmek, özgürlük alanlarının başladığını ifade 

eder ve bu özgürlükte aynı zamanda belirsizlik, endişe, telaş ve korkuyu yanında 

taşır. 

Sınırsızlık ve açıklık hissi uyandıran cam, geçirgen bir yüzey, taştan bir duvarın 

ağırlığının yanında, hafiflik ve varolmayış hissi de uyandırır, ışığın geçişine izin verir 

ve aynı zamanda ayna-yansıtıcı özellik kazanır. Net bir cam yüzeyde iç ve dış 

birbirine karışır ve içerisi ve dışarısı camın yüzeyinde yansıyarak üst üste gelir. 

Şeffaflık ve yansıtıcı etki, içeriyi ve dışarıyı bir ekranın üzerindeki yansımalar gibi 

birleştirir. 

Cam bir duvar, iç ve dış arasında aydınlık ve karanlığa, gece ve gündüze göre açık 

bir görsel ilişki kurar. Gün içerisinde ışığın durumuna göre iç ve dış uzay farklılaşır 

ve içerideki ışık yoğunluğunda dış uzay, dışarıdaki ışık yoğunluğunda iç uzay 

zayıflar (Thiis-Evenson, 1991).  

Pencere ve kapılar duvarlar üzerinde, açıklık ve kaplılık ilişkisiyle genişleyip daralan 

iç ve dış birleşimini sunan diğer mimari arketiplerdir. Pencereler ışığa izin vererek 

içeride ne olduğunun sembolünü oluşturur ve çerçeveleri, boyutları ve yüzeylerdeki 

konumları ile içeriden dışarıya bakışın açısını belirlerler. Kapılar ise dışarıda ne 

olduğunun habercisi, dışarıya ait olan geçişi ve dışarının içeriye sınırıdır (Thiis-

Evenson, 1991).  

Thiss-Evenson  zeminin, insanın içerde oluşunu simgeleyen bir arketip olduğunu 

söylerken aynı zamanda sağlam bir iç yarattığını da vurgular. Bir yapının zemini iki 

farklı anlama sahiptir; zemin, insanın merkezde oluşunu simgelerken, aynı zamanda 

güvende olduğunu söyler ve öte yandan içerisi ve dışarısı arasındaki benzerliği 

yakalayarak aralarındaki farkı eritir. Örneğin gotik katedrallerde zemin genellikle 

küçük ya da büyük taşlar ile döşelidir. Bu döşeme katedralin içinde devam eden bir 

yüzey oluşturur. Yüzeyin farklılaşmaması, içeride yön duygusunun kaybına neden 
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olur ve zemin özgürce genişler, bu genişleme sınırlarda şeffaf duvarlar ile birleşerek  

insanda sınırsızlık duygusu yaratır (Thiis-Evenson, 1991).  

Heidegger’ e göre mekan, bir sınır içinde-yunanca da peas-sabit bırakılan şey 

anlamına gelmektedir. Sınır hiçbir zaman bir şeyin bittiği yer değildir. Bir şeyin 

kendini sunmaya açılmaya başladığı yerdir. Bu yüzden ‘horimos’ kavramı, yani ufuk 

çizgisi sınırdır, sınır demektir. 

Lévinas, sınırların üretim amacının güvenliğin parçalarını sağlayan düşüncenin 

formunu kurmak için bir şeyleri durdurmak olmadığını söyler. Sınırların ayrıcalıklı 

ve imtiyazlı rolü en iyi ev kavramında kendini gösterir, bir evin sınırları insanın 

oluşunun amacını içermek değil, onun varoluşsal durumlarını içermektir. Ev 

sınırlandırılmış uzaya ihtiyaç duyar ancak evin bu geri çekilişi, dışarıya cevap olarak 

misafirperverliği, beklentileri, özgürlüğü evin sınırlarının içine almaktır. 

Sınırların bu açıklığı Lévinas’ a göre kozmik bir yumuşaklık ve dışarıdan gelene bir 

açıklık olarak tarif edilir. Ev için olasılıklar diğerlerine açılmaktır . Bir ev 

sınırlandırılmış bir uzay olarak pencere ve kapılara ihtiyaç duyar. Açık bir kapı 

gerçeğin sınırıdır. Kapı ayrıca ayrılmanın ve girişin sembolüdür ve mekanlar 

arasında mekandır. Her iki yön için gerilim, telaş ve korku içerir ( Lévinas,1969). 

Sosyal bir konsept olarak şehirlerde ki sınırlar güçlü duygular oluştururlar. Uzaysal 

ilişkileri tanımlayan boyutları ile sınırlar, şehirler de özgürlüğü, ulaşabilirliği-

ulaşılamazlığı, sınıf ayrımlarını, gruplar arasındaki geçirgenlikleri aidiyet hissini , 

özel ve kamusal mekanların ayrımını sunarlar (Teymur, 1982). 

Kentin içinde sınırları binalar, yapı grupları evler, sokaklar, mahalleler, semtler, 

kentsel sınırları / ara yüzleri oluştururlar. Şehrin içinde olmak şehrin duvarlarını 

oluşturan yapıların arasında ve şehrin çatısını oluşturan gökyüzünün altında olmak 

demektir (Schulz, 1993).  

Kentsel ara yüzler , restaurantların şehir meydanlarına taşmış tenteleri ve masaları, 

bir araya gelen iki yapının arasındaki çok dar bir sokak, arkatlar, ev sıraları, karşıdan 

karşıya geçen yollar olabilmektedir ki bunlar içeriden dışarıya dışarıdan içeriye 

geçişin fiziksel hareketine izin verirler.  

Şehirlerde duvarlar, arkatlar, yollar yanında sosyo-ekonmik, politik, kültürel etkiler 

güçlü sınır duygusu yaratırlar. Örneğin şehirlerde sosyo ekonomik düzeyin bir araya 

getirdiği insanların yaşadığı bahçeşehir gibi toplu konut bölgelerinin güvenlik 
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ihtiyacından dolayı bu konutların  girişlerinde güçlü güvenlik alanları 

oluşturulmaktadır. Bu güvenlik alanları güçlü duvarların yükselişinden öte elektronik 

güvenlik elemanlarını kurulumu ile gerçekleştirilir ve içerisi dışarıya kapatılır. 

Dışarıdan içeriye girmek güvenlik alanını aşmak demektir. Şehir içerisindeki 

çöküntü alanları da   hırsızlık, gasp, sosyal karmaşa, fuhuş gibi hisleri bu alana 

girmek isteyen bir yabancıya hatırlatarak dışarıya karşı güçlü bir sınır oluşturur. 
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6. SINIRLAR II 

 

Sınırlar bizim bildiğimiz görüntüler ve farklılaşarak ilişki kurulan görüntüler 

arasındaki farklılıkların, meydana çıkması için önemlidir. Fikirlerin arasında uzanan 

anlamların, sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini, onlara nerede 

dokunabileceğimizi, nereye yerleştirebileceğimizi, sınırların nerede belirsiz olduğunu 

sorabiliriz. 

Sınırları insanlar, hayali, bilişsel ve uzaysal pratiğin kültürel oluşumu ile ilgili 

görünüşlerinin tarihsel durumu olarak kurarlar. Sınırları çizmek, görülebilir ya da 

görünemez ki bu bir anlamda sınırların uzaysal kurulumunun görüşünü tarif eder. 

Sınırları çizmek ne ve neyin içeren ve ya dışarıda bırakan olduğuna karar vermektir 

(Shields, 1991). 

Bir sınır bir şeylerin bittiği, bir uygarlığın, kültürün , ülkenin bittiğini ifade eder. Bir 

şeyin gidip de geri dönmemesi gibidir. Sınırlar henüz bilinen ve bilinecek olanın 

farklılaşmasının formlarıdır. 

Sınırlar geleneksel olarak varoluşsal alanın kurulumudur. Bu bireysellikten kolektif 

kimliğe kadar uzanan yolun, psikolojik, sosyolojik ve kültürel uzayında çizilir. 

Coğrafyada, diğerlerini dışarıda bırakan ülke sınırlarına uzanır ve sınırların içinde 

kalan sosyo-uzaysal alanın korunmasıdır. Kültürel olarak sınırlar, bulunma ve 

bulunmamanın ilişkisiyle bütünleşen içeren ve dışarıda bırakan coğrafyasal ve 

tarihsellik ile kurulurlar. Bu bağlamda Shields’ e göre bilinen ve geleneksel 

anlamında sınırların kurduğu içeride ve dışarıda olmak çeşitli metaforlar oluşturur 

 Sınırların içine dahil olmak; yakınlık, samimilik, tanıdık olmak, düzeni kurmak ve 

bulunmak. 

 Sınırların dışarısında kalmak;  uzak, yabancı ve içeride bulunmayan, düzensizlik 

ve karmaşa olarak ifade edilir (Shields, 1991).  
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İçeride ve dışarıda olmanın bu ifadesi, zıtlığı ve bağdaşmazlığı ifade eder. Teymur 

bu ifadelerin çevreleyen bir sistem olarak, sınırın kapalı olması durumunda göreceli 

bir ilişki kurduğunu belirtir. 

Richard’ a göre bir ev, mahalle ölçeği, üniversite kampüsü, şehir bir organizasyon 

dur ki Max Weber bir organizasyonu, sistem olarak tanımlar. Bir organizasyon 

amaçlı hareketlerin devamlılığı olan bir sistemdir ve hiyerarşik olarak strüktüre 

edilir. Bir organizasyonun kurulumu ise açıkça izin veren ya da yasaklayan 

sınırlarının kurulumu ile işaretlenmektedir.  

Max Weber demir bir çerçeve (Iron Cage) den bahseder. Demir bir çerçeve bir 

organizasyonun kurulumunun güçlü olmasını anlatır. Bunun anlamı ise çok korunaklı 

bir ev gibi içerinin (yakınlık, samimilik, bulunma, tanıdık olma, düzen)  dışarının ( 

Uzak, bilinmeyen, yabancı, düzensiz ) güçlü tehlikelerine karşı korunmasıdır.  

Aynı zamanda bu güçlü korunak bir zihinsel terör, izolasyon, bundan oluşan telaş, 

korkuyu anlatmaktadır ve buradaki sınırlar içinde bireysel tuzakları ve özgürlük 

çatışmalarını doğuşunu simgeler. Sınırların bu güçlü kapalılığı aynı zamanda 

genişlemeyi ve devamlılığı içerir. (Vidler, 1994) 

Cooper geleneksel düşünce ve buna bağlı olarak sistemin iç ve dış uzayının 

ilişkisinin, sınırlar üzerinden düşünüldüğünü vurgulamaktadır. Bir sitemin bu yolla 

düşünülmesi,  sistemin bir çevreye değil bir sınıra sahip olduğunu gösterir. Böyle bir 

düşünce şekli içeriyi dışarıya karşı ayrıcalıklı bir duruma getirir. İçerisi dışarının ne 

olduğuna bağlı olarak korunmalıdır. İçerinin düzeni ve güvenliliği dışarıya karşı 

korunmalıdır ki bu durum hiyerarşik bir ilişkiyi anlatmaktadır. Derrida iç ve dışı, 

birbirini bütünleyen olarak yorumlarken böyle bir sistem iç ve dışın bir bütün 

olduğunu değil simetrik bir konsept olmadığını gösterir. Dışarısı düzenlenmemiş 

olan ve içeriyi tehdit edendir. Bu şekilde sınırlar koruyucu sert kapalı bir fonksiyona 

odaklanır ( Weiskopf, 2002). 

Post modernizm geleneksel uzay ve bilişsel şemanın değişimini işaret eder. Bu 

değişim, kapitalist ülkelerin ilerlemelindeki uzaysal pratik ve uzaysal pozisyonlar 

içinde oluşur (Shields, 1991). Urry’ e göre uzayın ve işaretlerinin ekonomik 

karakteri, kapitalizm ile değişmiştir. Kapitalizm dünyada global bir düzeni ifade eder 

ve dünyanın yeni strüktürünü kurar.  
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Globalizasyon, uzayın ve mekanın değişimini tanımlar. Glabolizasyon, daha çok 

ekonomik bir üretimin şekillendirdiği uzaysal bir organizasyondur ve ekonomik 

aktiviteler, politik düzenlemeler, uzaysal sınırların spesifik sosyal amaçları, 

aktiviteleri ve davranışları içine konur (Paasi, 1996).  

İnsanların, kültürlerin, bilginin hızlı akışının ve hareketinin durumu ise fiziksel 

sınırların, coğrafyasal uzaklıkların, denizlerin ve dağların iletişim uzayında 

tanımlanmasına dönüşür ve globalizasyonu yayar. Paasi bunu şöyle tanımlar “ 

Hareketlerin nesneleri, insanların, kültürlerin akışı şu anlama gelir; bunlar artık 

fiziksel sınırlar ya da coğrafyasal uzaklıklar değillerdir. Yükselen bir şekilde biz artık 

ulaşım ve iletişim ağları tarafından düşünmek ve iletişim uzayında yükselen radyo 

sinyalleri, uydu görüntüleri ile oluşan kültürel ve dilsel sembolleri dikkate alarak 

yaşamak durumundayız. Bizim çağımızın sınırları geçirgenlik oluşturur”. Bu durum 

post-modern düşüncenin hiper uzayı içindeki sosyal organizasyonların dönüşümünün 

bir parçası olarak, geleneksel anlamdaki sınırların kaybıdır veya özel mekanları, 

sınırları, varoluş mekanlarını ihlal eden globalizasyonun tanımıdır (Paasi, 1996).  

Hareketin ve iletişimin değişimi, metaforik olarak zaman-mekan sıkışması olarak 

adlandırılır. Mekan uzayının yerine akışkan uzay yükselmeye başlar. Mekanlar bir 

diğerinden öbürüne akmaya başlar. Bu durum Mossy’ in güç-geometrisini 

hatırlatmaktadır. Mossy’ e göre bir çok sosyal, kültürel, bireysel grup bu akan uzay 

içinde aynı durumda kalmayarak, uzaysal ifadelerin ve uzayın üretimini geleneksel 

anlamda kurmamaktadırlar. Zaman ve mekan sıkışması içerideliğin ve dışarıdalığın 

ifadesini değiştirmektedir (Paasi, 1996). Örneğin ‘uzak’ içeride ve bulunma olarak 

‘yakınlığın’ uzaysal tanımının hareketinden ayrı olarak ‘yakın uzak olarak’ 

tanımlanabilir. Bu durumda içeri ve dışarı, bulunma ve bulunmama, yakın ve uzak 

ilişkilerinin tanımlanması zorlaşmaktadır. (Shields, 1991) 

Giddens’ a göre globalizasyon, hızlı hareket ve iletişim ile yakınlığın üzerinde 

kurulan kültürel gerçeklikteki ‘diğeri-dışarıda’ olanın uzaklığının kaybı oluşturur. 

Glabolizasyon ile uzakta olan diğeri, yakın olmuştur. Uzaysal mesafeler silinmiştir.  

Uzayın, mekanların elektronik topolojisi ve globalizasyon, artık uzak-yakın, diğeri 

gibi mesafeler üzerine kurulu geleneksel anlamdaki özel-genel, içinde yaşama 

(habitation) ve çevrelenmenin yerine geçer (Virilio, 1986).  Bu durum belki bir 

mekansızlıktır. Mekansızlık sosyal ve kültürel işlemlerin uzaysal terime 
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dönüşmesinin ifadesidir ve sınırların üzerindeki açılımda kendini gösterir (Paasi, 

1996).  

Sınırların kaybı çağdaş kültürel araştırmalarda varoluşsal alana bir meydan okuma 

olarak değerlendirilir. Kesin mekanlar ve yerler sınırsız ve şeffaf olmaya 

başlamışlardır. Uzayın anlamındaki bu dönüşüm ve değişiklik kimliklerin ve 

sınırların yeni bildirimlerini sunmaktadır ki mekanların, bölgelerin, coğrafyaların 

rolleri üzerinde etkili olmuştur (Paasi, 1996). Bu rollere en çabuk şehirlerin dışı ile 

içini birleştiren-ayıran yüzeylerde rastlanabilir. Günümüz metropollerinden farklı 

olarak 19 Yy endüstri şehirleri de dahil olmak üzere, eskiden şehirlerde şehrin içi ile 

dışını ayıran yüzeyler vardır. Şehrin dışında bir köyde, yada şehir yakınlarında bir 

bölgede yaşayan biri şehre gideceği zaman arkadaşlarına ‘haydi şehrin içine gidelim’ 

derdi. Ancak günümüzde Virilio ‘ ya göre bu sesleniş ‘şehre gidelim’ e dönüşmüştür. 

Bu durum bir şehrin içinde dışında olmanın zıtlığını, merkez ile kenar, ya da şehir ile 

kasaba arasındaki rollerin değiştiğini ve mesafelerin ortadan kalktığını işaret 

etmektedir (Virilio, 1986). 

Sınırların bu durumda, somut fiziksel kategoriler içeren Max Weber’ in tanımladığı 

sert varoluş alanlarından öte anlamlar kazanmaya başlamış olduğu, sınırların silindiği 

saydamlaştığı görülebilir. Virillio günümüz metropellerinde sınırların geleneksel 

teknikler ile değil polislerin caddelere, ofislere, meydanlara yerleştirdikleri 

elektronik kameralar, fransız hapishanelerindeki gizli elektromanyetik kapılar ile 

oluşturulmaya başladığını söyler. Uzayın bu yeni oluşumu uzayın elektronik 

topolojinin kurulumudur (Virillio, 1986). Günümüzde sınırların çizilmesi elektronik 

uzayda yüzerken, kültürel ve sosyal teorilerde sınırlar ise kültürel ve sosyal  

farklılıkların anlaşılması üzerindeki metaforik yapılar ile çizilmektedir.   

Bu bağlamda Cooper  (Weiskopf, 2002),  geleneksel söylemden farklılaşan çağdaş 

söylemlerde metaforik olarak kurulan iki farklı sınır kavramının oluştuğunu belirtir; 

1- Sınırlar anlamları tanımlanmış ve anlamını kendi oluşturan objelerin kabulü ile 

başlamaktadır. Bir çevre basit bir yerleşimdir. Çevreyi , sistemi oluşturan insanlar ve 

nesneler sınırlar ile çevrelenmiştir ve sınırların amacı buradaki çevreyi oluşturanları 

bir arada tutmaktır. Burada sınırların ikincil bir rolü vardır. Sisteme basit bir çerçeve 

oluştururlar. Sınırların fonksiyonu içeridekilerin karakteri tarafından yönlendirilir ve 

içeridekileri bir arada tutması önemlidir. Bu konseptin sınırları, çevre açık bir sistem 



 93

olarak ya da sınırlar geçirgen olarak düşünülse de, korunur. Sınırın bu konsepti bir 

çizgi üzerinde ilerler. Örneğin bir oda basit bir sistem, çevre olarak ‘bir iç ve dışa’ 

sahiptir. İç ve dış ayrı ayrı kendi konseptini oluştururlar ve sınırlarda iç ve dışı ayıran 

ikincil bunlardan ayrı bir eleman olarak, ara yüzlerdir. Bu ara yüz pencereler ve 

kapılar ile geçişin oluşturulduğu ara yüzdür. 

2- Sınırların oluşturucu rolü önemlidir. Sınırlar O ve Bu , İç ve Dış’ı kurarlar. 

Sınırların oluşturucu rolü, içerideki yaşantının anlaşılması ile oluşur. Burada sınırlar 

ikili bir fonksiyon sunarlar.  

 Sınırlar iç ve dışı kurarken arasındaki farklıkları kurarlar. 

 Sınırlar iç ve dışı ayrırken ikisin arasındaki ilişkiyi kurarlar. 

Cooper’ a göre sınırlar düz bir çizgi değildir, zıtlıkların ve paradoksun kaynağıdır. 

Foucault’ un ‘Trasngression’ kavramı ve Deleuze’ in ‘fold-katmanlaşma’ metaforu 

bunu işaret etmektedir. Foucault, geleneksel düşüncedeki iç ve dışın beyaz ve siyahın 

vb ikili düşüncesine karşı iç ve dışın zıtlıklarının devam ettiği bir uzayın oluşunu 

göstermiştir. Foucault  Trasngression’ ın içerinin ve dışarının, bir yapının kapalı alanı 

ya da açık alanı arasındaki sınırları ile ilgili olmadığını söyler. Tersine bu uzayların 

ilişkisi bir spiral oluşturur ki bunun kurallarını bozmak zordur.  

Transgression ‘kendi’ ve ‘diğeri’ arasında kurulan yaratıcı ilişkilerin açığa 

çıkarılmasıdır. Sahip olunan kimliğin kaybı, kendi kaybetme ile ilişkilidir. Foucault 

burada hem sınırlı hem de olabilecek tüm olasılıklara açık sınırsız insan oluşunu bir 

arada anlamaya çalışır. Bu nedenle Trasngression sınırlar ve limitlerde yapılmalıdır 

ki sınırların çözülmesi ve sonsuzluğa yerleşmesi gerekir. Bu durum olasılıkların 

yaratıcı bir şekilde kullanılmasını sağlar. 

Deleuze ve Foucault’ un fold metaforu içerisi ve dışarısı arasında farklı bir bakış 

açısı sunar. Deleuze göre içerisi dışarının katmanlaşmasıyla oluşur ki ikisinin 

arasında topolojik bir ilişki vardır ve içerinin dışarıya olan hiyerarşisinden öte 

homojen karşılıklı bir ilişki önerir.  

İçeriyi ve dışarıyı ayıran çizgi nedir? Deluez'’e göre bu bir uzaydır ve iç-dış, bu-şu 

nun ‘stratejik bir zonu’ dur. Bu paradoksun ve durumların, çekişmelerin zonudur.  Bu 

zon’da mücadeleler gerçekleşir, içeriye ve dışarıya ait olanın ne olduğuna karar 

verilir. Bu zon ne belirgin ne belirsizdir. Bu şekilde durağan bir çizgi değil dinamik 

bir uzaydır.  
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Bu metaforlar ile bir sistem çoklu bir katman olarak düşünülür. Açık kesin bir sınır 

yoktur, içeriyi ve dışarıyı ayıran çoklu katmalardır. Bu çoklu katmanlar bir labirenti 

andırır ve iç çevre ile dış çevrenin kompleks işlemini önerir (Weiskopf, 2002). 

 

 

      

 

 

    

Şekil 6.10 Sınırlar 

Globalizasyon, akan mekanlar, mekan-zaman sıkışmasını kavramaya çalışan bir çok 

disiplin için bu gün iç içe geçmiş bir uzayın oluştuğu görülmektedir. Foucault ve 

Delueze’nin tanımladığı Transgression ve fold kavramları böyle bir uzayda bir 

organizasyonun, sistemlerin sınırlarının sınırsızlık boyutuna ve sınırsızlıktan 

sınırlılık boyutuna uzanan spiralini tarif etmektedirler. 

 6.1 Mimarlık ve Sınırlar;Mimarlığın İçinde ve Dışında Olmak  

Globalizasyon, zaman-mekan sıkışması ve akan mekanların uzayında bir çok disiplin 

ile iç içe geçmiş olarak çalışan mimarlığın sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği  

bu uzay içinde sorulabilir mi? 

Bernard Tschumi, Architecture and Limits adlı yazısında mimarlığın sınırlarını 

tartışmaktadır. Mimarlığın sınırları nedir? Bir disiplin olarak mimarlığın sınırları 

nasıl konulabilir. Mimarlığın karakteri nasıl kurulur? 

Mimarlık, çoklu uzayda bir çok disiplinle birlikte çalışır, üretilen bilgilerinde 

disiplinler arası bilgiler sağladığı söylenebilir. Mimarlık; şehir bölge planlama, 

coğrafya, ekoloji, antropoloji, psikoloji, sosyal bilimler, teknoloji, çizim modelleme, 

çevre davranış çalışmaları gibi alanlarla iç içe girerek çalışır. Bu çeşitliliğin 

yaklaşımları, sanattan, endüstriyel tasarıma, sosyal bilimlerden fiziksel bilimlere, 

bilgisayar teknolojisinden, sistem teorilerine, politik dönüşümler gibi başka bir çok 

katmana yayılmaktadır. Bu durumda referans gösterebilecek bir çok nokta, terim, 

İç 

Dış 
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durum mimarlık çalışmalarında karşımıza çıkmaktadır. Teymur’ a göre tüm bu 

çeşitlilik içinde oluşan bilgilerin toplamında sadece bir alana, bir çok şekilde 

yaklaşılabilmektedir. Bu durumda çevrenin belirlenmesi, ilişkilerin, olayların, nesne 

olarak konunun farkındalık düzlemine getirilmesi ve açık olarak ele alınması 

zorunluluğu görülmektedir (Teymur, 1982). 

Mimarlığın bir çok alanla birlikte çalışma şekli bu gün genellikle disiplinler arasılık 

olarak ifade bulmaktadır. Bu anlamda, çalışılacak konunun sınırlanması gerekliliği 

görülür. Bir çerçevenin çizilmesi, nesnenin belirlenmesi, sınırlandırılması 

gerekmektedir. Teymur’ a göre sınırlandırma problemi, ayırma işlemi bir problemin 

strüktürünün, spesifikleşmesini sağlamanın şemasını oluşturmak demektir (Teymur, 

1982). 

Tschumi, mimarlığın sınırlarının çizilmesinin indirgemeci tavra karşı geliştirerek 

kurulması gerektiğini belirtir. İndirgemeci tavır farklılıkları ve sınırlara negatif bir 

anlam yükleyerek dışlama eğilimine sahiptir. Sınırlar, mimarlığın stratejik alanıdır ve 

mimarlığın varolan durumlarının eleştirisi üzerinde çalışır. Sınırsızlık mimarlığın 

çeşitlenmesini ve zenginleşmesini sağlar ancak sınırların silinmesi mimarlığın 

iptalidir. Tschumi, mimarlığın sınırlandırılamazsa akıp gideceğinden korkar 

(Yürekli, 2000). Mimarlıkta sınırların kurulması ‘transgression’ ı davet eder ve 

eleştirel mesafenin kurulumunu sağlar ve mimarlık dışarının katmanlaşmasıyla bir iç 

oluşturur.  
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  Şekil 6.11 Mimarlığın İçinde Dışında Olmak 

Sınırlandırmada bir çerçevenin çizilmesi , içeriden-dışarıya, dışarıdan-içeriye geçişin 

olanaklı hale gelmesini sağlamaktadır (Teymur, 1982). Örneğin yatak odası 

büyüklüğü ve sosyal ilişkiler konulu bir araştırma çevresel değişkenleri ve psikolojik 

verileri içine alır 
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İçeride dışarıda olmak, bir eleştirel mesafenin bırakılmasıdır. Eleştirel mesafe 

kavramlar ve konuya hangi mesafeden ve hangi perspektiften bakılacağının 

değerlendirilmesidir. Mesafenin aza indirgenmesi, mimarlığın temel bilgisinin 

söyleminin ve bitmiş ürürünün ele alındığı bir tür olarak ‘içeriden’ bakma eylemini 

ifade etmektedir. Bu mesafe genellikle betimleyici ve tarif edici metodu 

kullanmaktadır. Akademik yorumlamada, analiz safhasında da ele alınan binanın ya 

da kentin onu var eden fiziksel bileşenlerinin temel mimarlık bilgisi ile olan ilişkileri 

yorumlanır. Nasıl gerçekleştiği, mimarlığın stilistik, tipolojik, tarihsel sistemleri 

içinde tartışılır. Metaforlar ya da felsefi söylemler yerine real bileşenlerin 

açıklanması önemlidir.  

İçerden bakılırken ideolojik, ekonomik, politik, felsefi arka plan tartışılmaz. İçerden 

bakış somut nesnel çözümlemeye dayanır. Mesafe arttığı zaman üst dilde bir çalışma 

gerekli görülür. İlişkide olduğu sistemlerle-ideolojik, sosyolojik, psikolojik, politik 

ekonomik açılardan bakılabileceği görülür. Teorik çalışmalar özneldir, öznel çabalar, 

değerlendirme ve eleştirmede de öznel değerlendirmeler gerektirmektedir (Watson, 

1998). 
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7. MEKAN HİSSİNİ AÇIĞA ÇIKARILMASINDA BİR YÖNTEM OLARAK       

MEKANIN İÇİNDE VE DIŞINDA OLMANIN FENOMENOLOJİSİ  

Bir mekanın içinde ve dışında olmak fiziksel bir durum 

olmayıp tüm insan varlığının, değerlerinin  yaşantısı ile ilişkili 

olmuştur. 

Seamon’ a göre fenomenoloji niteliklerin araştırılmasıdır ve niteliksel tabanlı bir 

teoridir. Etnografya, keşif ve anlamak, etnometodoloji, sembolik kesişimler ve 

ekolojik psikoloji ile yönlendirilir (Seamon, 2000). 

Geleneksel yaklaşım, mekanın niceliksel gözlemlerine yönelmiştir. Bu pozitivistik 

yaklaşım genellikle bir perspektifi önermektedir ki, mekanın niteliksel, doğal 

konseptini ve onun içinde yaşayanların öznel yorumlarını indirgeyerek dışarıdan, 

akılcı bir yaklaşım sergiler. Niteliksel araştırma, sosyal dünyanın hümanistlik 

çalışması ile oluşur. Fenomenolojik araştırmada araştırmacı için bireysel 

deneyimlerin kişisel alnına girilmesine izin verir.  

Pottan’ a göre bunlar, fenomenolojik teorinin, zeminin oluşturulmasını 

sınırlandırmaktadırlar, ancak fenomenolojik yaklaşım, zeminini gerçek dünyanın 

pratik hayatından almaktadır. Fenomenoloji pratik dünyanın yakın ilişkileri üzerinde 

deneyimsel olarak temellendirilir. Bu durum da fenomenoloji ön kabullerden hareket 

eden indirgemeci yaklaşım yerine tümevarım yöntemine yaklaşmaktadır. 

Potton’ a göre fenomenolojinin niteliksel yönelimleri, benzerliklerin olduğu kadar 

farklılıklarında ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Böylece anlamların, 

strüktürlerin, çok genelleşmiş örneklerin, derin ve özelleşmiş bir kerelik kimliklerin 

açığa çıkarılması sağlanır. Kişilerin, grupların yaşantı ve deneyimlerin,  anlamlı 

sembolleri açığa çıkarılmaya çalışır (Seamon, 2000). 

Fenomenolojik çalışmalarda, insanın yer duygusu, aidiyet, kişisel mekan, yerleşmek 

gibi kavramların psikolojiden sosyolojiye genişleyen yaşantılarının açığa 

çıkarılmasında, mekanın içinde ve dışında olmanın hissine ulaşılması ve 

tanımlanabilmesi önemli bir yer tutmaktadır. 
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Fenomenolojiye göre temelde mekanın içinde ve dışında olmanın anlamlanması, 

yaşanması, mekan hissinin oluşması ile ilişkilidir. Mekan hissinin açığa çıkarılması 

için fenomenoloji değişik yöntemler sunmaktadır ki yapılan çeşitli araştırmalara 

bakıldığında mekan hissinin açığa çıkarılması, mekanın içinde ve dışında olmanın 

fenomenolojisini de sunmaktadır.  

Mekan hissinin ve buna bağlı olarak, mekanın içinde ve dışında olmanın saklanmış 

görüntülerinin açığa çıkarılması için  David Seamon’ a göre fenomenolojik psikoloji 

tarafından geliştirilen dört yaklaşım bulunmaktadır: 

1-Varoluşsal fenomenolojik  yöntem:  

Varoluşsal fenomenolojik yöntem bir bireyin ya da grupların mekan içindeki spesifik 

deneyimlerini gerektirmektedir. Fenomenolojik psikologlar, genellikle Duquesne 

okuluna işaret edenler, fenomenolojinin bu yaklaşımını geliştirmişlerdir. For van 

Eckartsberg’ e göre varoluşsal yaklaşım dört aşamadan oluşmaktadır (Seamon, 

2000). 

 Araştırmacıların ilgilendiği fenomenlerin tanımlanması 

 Fenomenleri tarif eden bilgilerin toplanması 

 Bu çalışmalar üzerinde dikkatli bir çalışma ve gerekli olanların altının çizilmesi 

 Ve bunların sunulması 

Varoluşsal fenomenolojik yaklaşımda genel kabul gören, bireylerin tanımlayıcı 

cevaplarıdır. Kolektif çalışma ve dikkatli bir düşünme, organizasyonun tematik 

anlamını ortaya çıkarmaktadır. 

Bu yaklaşımda araştırmacıların deneyimleri ile verilen cevaplar arasındaki eşitlik 

aranmaktadır. Varolan ve paylaşılan deneyimlerin tanımlanması, paylaşılan bir ortak 

kültürün içindeki insanları varsaymaktadır. Bu şu anlama gelmektedir ki; verilen 

cevaplar, araştırmanın deneyimlerinin altında oluşur; konuşmak, yazmak ve pratik 

ifadeler kendini açıkça anlatabilir. 

Genellikle fenomenolojik araştırmalarda ‘Özne’ ‘cevap veren’ ya da ‘buna eşlik eden 

araştırmacılar’ olarak adlandırılır ve araştırmada her ikisinin ortak duyarlılıklarının 

fonksiyonudur. 

2- Hermeneutik fenomenolojik yaklaşım: 
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Hermeneutik teori Seamon’ a göre pratiğin teorisidir ki özellikle text lerin 

yorumunda kullanılır. Ancak yorumlanılan şey bir text değil maddesel bir obje, 

kamusal bir doküman, kişisel yolculuklar, şiir, şarkı, resim, heykel olabilmektedir.  

Hermeneutik yorum kişinin text’ in içindeki yerini belirlemesi ile başlar ki bu 

belirleme kişinin anlamları, parçaları ve bütünü görmesinin kapısı aralar. 

Çevre-davranış çalışmalarında Seamon’ a göre bir çok araştırma hemeneutikdir. 

Çünkü çevre davranış çalışmaları çevresel meteryalleri anlamaya yöneliktir. 

(Mobilyalar, binalar, kültürel peyzaj, yerleşimler vb.) 

Seamon, Thiis-Evenson’ nın çalışmasını Hermeneutik çalışmaya örnek olarak 

göstermektedir. Thiis-Evenson mimarlığın evrensel dili olarak katlar, çatılar ve 

duvarlara  odaklanmıştır. Bu mimari elemanların seçilişi keyfi değil tarihsel bir 

okumanın deneyimsel sonucudur. Binalar, şehirler, çevre üzerine yapılan bir çok 

araştırmada, değişik kültürler içinde ve tarihsel periyot da hermeneutik okumayı 

gerekli kılmıştır. 

Hermeneutik okuma bir textin yorumlanmasının bir çok yolu vardır, böylece yapılan 

yorumlar hiçbir zaman tamamlanmaz ancak her zaman bir başlangıçta, yeni başlamış 

demektir (Seamon, 2000). 

3-Katılımcı yöntem, İçeride-Dışarıda olmak: 

Sosyal bilimler alanında antropoloji, sosyoloji gibi alanlar, alan çalışmalarında 

yöntem olarak içeride-dışarıda olmak ilişkisini kullanmaktadırlar. İlk antropologlar 

bu yöntemle ilgilenmiş, çalıştıkları alanların üzeri örtülü yaşantısını doğru bir şekilde 

anlamaya çalışmışlardır (Güvenç, 1972). 

Fenomenoloji yaşantı dünyası ve doğal tutum içindeki bireylerin çevreleriyle 

kurdukları el altında olan ilişkinin örtüsünü aralamak ister. Fenomenolojiye göre 

çoğunlukla dışarıdan biri - o bölgede yaşamayan ve o bölgede ki yaşantısal 

deneyimleri bilmeyen - bir araştırmacı, el altında bulunan erimiş ilişkiler dünyasının 

diğer bir ifade ile içeride olanların ilişkilerinin örtüsünü kaldırır. Örtünün 

kaldırılması bu ilişkilerin bilgiye dönüşümüdür. 

Althusser bilgiye ulaşmanın gerçek dünyanın soyutlanması olduğunu  söyler Bilgi 

insanın dünyayı soyutlaması ile oluşur. 
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   Şekil 7.12 Görülebilen, Görülemeyen Bilgi 

Althusser’ e göre gerekli olan bilgi gerekli olamayan bilgi ile örtülüdür. Bilgiye 

ulaşmak için görülebilir olanın kaldırılıp görünemez olana ulaşılması gerekmektedir. 

(Teymur, 1982)  

Brian Fay görülebilen ve görülemeyen bilgiyi (anlam), sırasıyla açık örtü ve kapalı 

örtü olarak tanımlar. ‘Bir etkinliği açık içeriği, bu etkinliğin aktörünün kendi bakış 

açısından anlaşılan anlamıdır. Örtük içeriği ise, sadece aktörün bakış açısının 

aşılmasıyla ulaşılabilen gerçek anlamdır. Açık içerik örtük içeriği gizler. Bu tür 

durumlarda, açık içerik unsurları, örtük içeriğin şifreleri olarak, sadece açık içeriğin, 

kendi alanının dışından bakılarak yeniden-yorumlanmasıyla anlaşılabilen şifreler 

olarak görülmelidir’ (Fay, 2001).  

Anlam sistemlerinin göründüklerinden farklı olmalarını Jacques Derrida, kendi 

kavramı olan ‘différance’  aracılığıyla açıklamaktadır. Derrida’ ya göre, olumlanan 

her şey içinde kendisinin zıttı olan bir ‘öteki’ vardır ve bu ‘öteki’, yok gibi görünse 

de, aslında ertelenmiş bir anlam olarak şeylerin içindedir (Fay, 2001).  

Örneğin uzak doğuda gözlem yapan bir antropolog, ilk olarak Polinezya’ lı iki 

yerliden birinin, karşısındaki adama elindeki ok ve yayı verip, ondan midye 

kabuklarından yapılmış bir kolye aldığını görmüştür. Antropolog ilkel toplumlarda 

ekonomik ilişkilerin takas yöntemi ile olduğunu düşünmüştür. Ancak yerliler 

arasında uzun süre yaşadıktan sonra bu gözleminin doğru olmadığını, bu durumun 

bir savaş başlama töreninin gerekliliği olduğunu görmüştür ( Güvenç, 1972). 

Yaşantının örtüsünün kaldırılması ve bunların bilgiye dönüşümü Althusser’ e göre 

dışarıdan gelen birinin başlangıçta göremediği bilgilere ulaşmasıdır. Bu bilgilere 

ulaşmak ise araştırılan alandaki öznel yaşantıları deneyimlemeyi gerekli kılar (Fay, 

2001). Bu durum içerden epistemoloji olarak tanımlar. Dışarıdan içeriye sızmanın 

derecelerinin bu şekilde oluşmaya başladığı söylenebilir.  

İlk antropologlar, sosyal bilim araştırmacıları üstü örtülü bilgiye ulaşmak için 

çalışma yaptıkları bölgelerde uzun süreli seyahatler yapmış, kayıtlar tutmuşlardır.  

Gerekli olmayan (Inessential) (Dışarısı), Görülebilen bilgi 

Gerekli olan (Essential) (İçerisi), Görülemeyen bilgi 

Gerçek 
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Yapılan gözlemeler ise; 

 Yalın ve deneyimsiz. 

 Sistematik veya kayıtlı olarak geliştirilmiştir.  

Yalın ve denetimsiz yapılan gözlemler, standart bir tekniğe dayanmayan ve 

yinelenmesi genellikle rastlantı sonucu oluşabilecek bir gözlem olarak tanımlanır. Bu 

gözlemde araştırmacı, araştırdığı alanda edindiği kendine ait deneyimleri dile getirir. 

Gözlemi yapan araştırmacı, katılımcı olarak gözlem (içeride olmaya çalışarak, 

içeriden epistemeloji) yapmaktadır ki, fenomenolojiye göre bir araştırmacı aynı 

zamanda öznel bir katılımcıdır. 

Katılımcı gözlem de, gözlemcinin standart bir gözlem yöntemi bulunmamaktadır. 

Kişi araştırdığı sosyal grup ya da topluluğu yaşantılarını, anlamsal ve sembolik 

değerlerini açığa çıkarmayı doğrudan doğruya grubun ya da toplumun yaşantısına 

katılarak yapar (Seamon, 2000). 

Örneğin 19 Yy. da C.H. Booth, Londra halkının yoksul kesimleri üzerinde yaptığı 

araştırmalarda kendini halka tanıtmamış, evsiz yoksul biri olarak kendini tanıtarak 

orada yaşan bireylerin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için onlar gibi 

yaşamıştır. Böylece hem kimliğini saklayarak hem de orada yaşarak içeriden biri 

olmayı denemiştir. 

Violich, Dalmation şehirlerindeki yaptığı araştırmalarda bu yöntemi kullanmıştır. 

Violich bu şehirlerdeki mekansal düzenlemelerle, mekanın niteliklerini oluşturan 

strüktürü açığa çıkarmıştır. Violich, karşılıklı konuşmalar, mekanın haritalanması ve 

bölgeye yapılan uzun süreli seyahatler ile mekan hissini açığa çıkarıp, içeriden 

birinin bakışı ile mekanı bir bütün olarak kavramaya çalışmıştır. 

Toombs ise hastalığın katılımcı fenomenolojisini anlatır. Hastalık üzerine yaptığı 

araştırmalara da kendi hastalık deneyimleri ile genelleşmiş çalışmaların diyalektik 

ilişkisini kurmuştur. Görme, hareket etme, duyma yetilerinin yavaş yavaş kayboluşu 

ile yaşanan mekansal deneyimleri araştırmıştır. Yaşayan, hareketli beden ve hasta bir 

bedenin, zaman ve mekan arasındaki ilişkisini yakalamıştır. 

İçerden epistemolojinin temelinde, bizden farklı kültür ve düşünceye sahip bireylerin 

anlaşılabilmesi için onlar gibi olmak ve kişilik olarak onlar ile bütünleşmek yer alır. 
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Birinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için onlar gibi olmak onların 

yaşantıların içinde olmak demektir (Fay, 2001).  

Bütünleşme, bu konuda anahtar bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bütünlük ya 

da bütünsellik kavramı, bir kültürün kendisinde olabileceği gibi içeri dahil olmaya 

çalışan bir araştırmacının, kendi deneyimleri ile araştırma yaptığı çalışmanın 

ilişkisinde de kurulmaktadır. Araştırmacının bütünleşme eğilimi Fay’ a göre içeriden 

epistemolojide olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya çıkmasına neden olur (Fay, 2001). 

İçeriden epistemolojinin olumlu ve olumsuz yönleri bir çok literatürde tartışılarak 

vurgulanmıştır.  

Bir araştırmacının kimliği hakkında grup üyeleri haberdar olmaz ise çok az etki 

altında kalırlar. Böylelikle grupların doğal davranışları bozulmamış olur ve bireyler 

tüm doğallıkları ile kendilerini ortaya serebilmektedirler. 

Gruba katıldığı sürece gözlemci, duygu ve düşünceleri ile gerçek üyelere benzemeye 

başlar, bu ise öğrenme süreci başlamadan diğer bir ifade ile dışarıdan bakıldığında 

grubun ifade etmediği öğrenilemeyen şeylerin öğrenilmesini sağlamaktadır. 

Örneğin bir yere gelen bir araştırmacının birkaç gün içinde burada ki töre  ve 

gelenekler hakkında bilgi edindiği açıktır. Araştırmacının kafasında bir model 

oluşabilmektedir. Ancak burada yaşamaya başladıktan birkaç ay sonra oluşmuş 

modelin değişmemesi imkansızdır. İlk geldiği zamankinden çok farklı bir model 

oluşmaya başlamıştır.  

Güvenç’ e (1972) göre bir araştırmacı için uzun süre bir yerde gözlem yapmak, 

araştırmacının bulunduğu ortamdaki günlük ilişkilere katılması ile mümkün 

olmaktadır. Bu katılım bir süre sonra araştırmacının, dışarıdan geldiğinde sahip 

olduğu objektif bakış açısını kırmakta ve öznel bakış açısına dönüşmektedir. Bu 

durumda yorumsuz ve yargısız gözlem yapmak araştırma yapmanın en zor 

koşuludur.  

Çoğunlukla araştırmacılar kendi toplumları için iyi bir gözlemci değillerdir. 

Çoğunlukla aynı dili konuşan insanlar birbirlerini anladıklarını düşünürler ancak 

kendi kültürlerinde olanları gerçekten bildiklerini ileri süremezler (Fay, 2001). 

Toplumsal yaşantıya tanıdık, erimiş ilişkiler içinden sıyrılamamak ve olup bitenleri 

doğru görmeyi ve objektifliği engelleyebilmektedir. Böyle bir durumda bütün 
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konuşma ve yazılarda, araştırmacının bilinç altı ya da bilinç dışı  nedensel açıklama 

eğilimi vardır. 

Yaşantıya tam katılma, yaşantının içinde olma genellikle bir araştırmacı için 

varsayımsal bir durum olarak kabul edilmektedir. Bir yabancının bir gruba tam 

olarak uyum sağlaması olanaklı değildir. Ancak araştırmacının gruba katıldığı sürede 

olaylara bakış açısı daralmaktadır. Özkalıp’ a göre araştırmacı objektifliğini, 

nesnelliğini kaybetmektedir. Öte yandan bir araştırmacı gruba katıldığı zaman 

yaptığı araştırma benzersiz bir özellik kazanmakta ve başka çalışmalara yönelik 

yöntemsel genellemelere bu şekilde ulaşılamamaktadır (Özkalıp, 1993). 

Eğilimlerin olması ve nedensel açıklamaların engellenebilmesi ve objektifliğin 

yitirilmemesi  için, bir araştırmacının başka bir toplumdan gelmesi gerekir. Güvenç’ 

e göre bu tür bir araştırma yöntemine kültürler arası yaklaşım denir. Gözlem yapan 

yabancılar başka bir toplum, bölge ya da ülke içinde olağan dışı töre ve geleneklere 

karşı daha dikkatlidir (Güvenç, 1972). Örneğin bir gün kaldığımız bir Akdeniz 

Limanı’ nı , bir hafta tatil geçirdiğimiz İzmir’ den daha fazla hatırlarız.  

Ancak kültürler aşırı yaklaşımda, araştırmacı tarafından araştırma yapılan kültürler 

hakkında bazı ön yargılar oluşabilmektedir. Örneğin bölge ile ilgili edindiğimiz 

bilgiler ön yargılı olmamıza neden olabilmektedir. Bu nedenle araştırmacının 

araştırma yaptığı yer hakkında bilgisi ve bu konuda bir fikri olmaması tercih 

edilmektedir. 

Öte yandan yabancı bir toplumda olan bir kişi, o toplumun töresini ve dilini 

öğrenmeye başlayan kişidir. Toplumlar kendi çocuklarına ve üyelerine bunları 

kültürlenme süresiyle öğretirler ki bir yabancıya, bir gözlemciye kültürleşme ile 

öğretirler. Gözlemciler çocuklar gibi her şeyi merak ve ilgiyle toplarlar. Ancak bu 

yaklaşımın bazı güçlükleri bulunmaktadır. Her toplum bir araştırmacıya kabul 

etmeyebilir  ve çalışmalarını şüphe ile karşılayabilir (Güvenç,1972). Bu nedenle bir 

araştırmacının kimliğini gizleyerek içeriden yaklaşması ya da dışarıdan bir gözlemci 

olarak kimliğini bildirmesi arasında bir karasızlık yaşanabilir. 

Araştırmacının, nesnelliğini koruyabilmesi için kültürler arası yaklaşım yanında 

önerilen diğer gözlem şekli ise dışarıda kalmak, katılımsız gözlemdir.  

Lefebvre (modern) sosyal araştırmalarda kavrama ediminin, eleştirel mesafenin 

arttırılması ile mümkün olacağını belirtmektedir. Ona göre ‘gündelik hayat içinde 
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bireyleri anlamaya çalışan bir özne, yaşantıyı edilgen bir şekilde deneyimleyerek 

olduğu gibi kavrayamayabilir. Eleştirel mesafede, itiraz ve kabul bir arada 

bulunmaktadır. Lefebvre göre gündelik hayat, ya hep ya hiç, hem gerçek hem doğru 

olan sistem olarak görülseydi eğer gündelik olanın kavranamazdı. Varoluş, akıl, dil 

olduğu kadar, onun içinde de varolarak, başka bir bilinç olan dışarıda olma bilinci 

oluşamazdı. Lefebvre göre kişi ya gündelik hayatta böyle bir sistemin içindedir ya da 

gündelik hayat teslim olmayarak söyleyecek bir çok şeyi olmaktadır (Lefebvre, 

1998). 

Lefebvre gündelik hayatın dışında kalmanın, yeni olanın yakalanabilmesi ve eleştirel 

bir mesafenin korunması için önemli olduğunu belirtmektedir. Fay (2001) yapılan 

araştırmalarda da gündelik hayatın içinde kalmaya çalışarak bütünleşmeye gösterilen 

eğilimin ise aynılıklara yol açacağını ve bu doğrultuda eleştirel mesafenin 

sağlanamayacağını söyler. 

Dışarıdan epistemoloji olarak tanımlanabilecek katılımsız gözlemde araştırıcının 

tarafsızlığının, objektifliğinin korunması yanında Lefebvre ve Fay’ ın belirttiği 

eleştirel mesafenin korunması da amaçlanmaktadır.  

Dışarıda olmak daha geniş kapsamlı, geniş ve nesnel bilgi sağlamaktadır. Buttimer 

dışarıdan bir perspektifle bir yere nasıl eğilinilebileceği üzerinde durmaktadır. Ona 

göre bir araştırmacı, bilimsel araştırmanın gerekli gördüğü objektif bir araştırma 

yönteminin tarafsız bakış açısını benimseme eğilimindedir. Bu bakış açısı ile 

araştırmacı, bölgeyi geniş somut elemanları ile görmektedir. Arazi kullanımı, ev 

tipleri, aktiviteler, politik ilişkiler ve fonksiyonlar, servis ilişkileri vb bu bakış açısı 

ile ele alınabilmektedir. Bu bakış açısı yaşanabilir mekanların veya bölgelerin 

çevresel veriler ile bilinmesi ve anlaşılması için yol göstericidir. Ancak dışarıdan 

bakış açısı ile araştırmacının mimari elemanları kendi bakış açısına göre yorumlama 

tehlikesi bulunmaktadır. 

Özkalıp’ a göre böyle bir durumda örtülü, içeride yaşanılan doğal bilgilere 

ulaşılamama riski bulunmaktadır. Araştırmacı, dışarıda kalmaya ne kadar gayret 

ederse, bu sefer yaşanılan yabancılaşma, araştırmanın doğallığını etkileyebilmektedir 

(Özkalıp, 1993). 

Olaylara katılınmadığı sürece dahi olaylara belli ölçülerde katılmak söz konudur. 

Yapılan araştırmalar da nesnelliğin sağlanabilmesi için tercih edilen dışarıda kalmak 
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her ne kadar  nesnelliği sağlayan bir durum olsa da araştırmayı yapan kişinin 

bulunduğu durum içinde otobiyografik ve öznel bir süreçtir (Fabian, 1999). 

Fabian’ a göre her türlü antropolojik araştırmada kendi deneyimlerine dayanmayan 

bir antropolog, başkalarının deneyimlerinden yola çıkacaktır. Ancak alan 

çalışmalarının önce, analizlerinde sonra  yapıldığı düşünüldüğünde dışarıda kalmaya 

çalışan bir araştırmacıda bile, ötekinin deneyiminin kökleri, bir yazarın 

otobiyografisinde yatan bilgilere uzanmaktadır. Aslında ötekine dair bütün 

yaşantılar, gözlemi yapan gözlemcinin yaşantısı ile eşleşmektedir (Fabian, 1999). 

Bir gözlemde ikinci kişisinin gizlenmesi bir araştırmaya nesnellik sağlamaktadır. 

Ancak Antropolojik araştırmalarda öznenin dışarıda bırakılması epistemolojik bilgi 

ile sonuçlanır. 

Dışarıda olmak, eleştirel bir mesafenin bırakılarak objektif bir yaklaşımı ve  yenin 

keşfedilmesini sağlarken, örtülü olanlara ulaşamama ile sonuçlanabilmekte, içeride 

olmak ise gizlenmiş olanın örtüsünün kaldırıp yaşantının, erimiş ilişkilerin 

görüntülerini yakalamayı sağlarken, alışkanlık ve kişisel ön yargılar 

oluşturabilmektedir.  

Bu bağlamda bir araştırmacının yerini belirlemesi gerekliliği görülmektedir. Bir 

araştırmacı ; 

1- İçeriden biri olarak dışarıya doğru 

2- Dışarıdan biri olarak içeriye doğru  yerini belirleyebilmektedir. 

Teymur (1982)  araştırmacının yerini belirlemede göreceli bir ilişki olduğunu söyler, 

bu bağlamda,  bir araştırmacı iki duruma karar vermek durumundadır. 

1-Çevreyi oluşturan sınırların neyi içerip içermediği 

 

 

  

2-Bilinen objenin nerede yer aldığı 

 

 

Dış 

(İç ?) 

İç 
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(İç) 

Dış (İç) 

Dış 
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Bilen obje farklı iç-dış koşulları tanımlayarak farklı pozisyonlarda yer 

alabilmektedir. 

Edward Relph, mekanın hissinin genişletilmesi ve Heidegger’ in dünyanın içinde 

bulunma modları ile oluşan, mekanın içinde ve dışında olmanın derecelerini  çizmiş, 

aynı zamanda bu tanımlamaları çeşitli kimliklerin özellikleri ile de ilişkilendirmiştir. 

Bu bağlamda; 

1- Varoluşsal dışarıdalık: 

Varoluşsal dışarıdalık mekandan bağımsızlıktır. Relph’ e (1976) göre varoluşsal 

dışarıdalık bir kimsenin hiçbir yerde evinin olmamasıdır. 

2- Nesnel (Objektif) Dışarıdalık: 

Tarafsız davranışların önceden düşünülmüş adaptasyonu, mekanların kesin 

özelliklere sahip olmasıdır. Nesnel dışarıdalık doğal bilimlerin bakış açısına 

uygundur. Nesnel dışarıdalık mekanı anlamaya, kavramaya çalışan bir araştırmacının 

durumudur.   

3-   Rastlantısal dışarıdalık: 

Mekanın bir arka plan olarak deneyimlendirilmesi, mekanın deneyimlerinin 

rastlantısal gelişmesi. Rastlantısal içeridelik bilinçli olarak mekanın 

deneyimlendirilmesi değildir. Örneğin bir iş adamı bir konferans için geldiği bir şehri 

arka plan olarak deneyimlendirerek rastlantısal dışarıdalık durumunu yaşar. 

4-   Vekaleten İçeridelik: 

Mekanın ziyaret edilmeksizin, daha önce yapılmış deneyimlerle 

deneyimlendirilmesi, mekanın artistik deneyimlerini hissetmek. Relph bir mekanın 

ziyaret edilmeden de içinde olunabileceğini söyler. Vekaleten içeridelik, sanatın 

anlamı ile ulaşılan durumdur. Bu bir sanatçının amacı olarak, örneğin bir şiir gibi 

bireyleri mekana götürebilir, mekan hissini verebilir. 

5. Davranışsal içeridelik : 

Mekana  kesin yollar içinde bir bakış, mekanın aktivite ya da obje olarak kurulması, 

kişinin kendini fiziksel olarak içeride farz etmesi. Davranışsal içeridelik görmek ve 

deneyimlendirmenin en önemli özelliğidir  
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Relph’ e göre turistlerin evi başka bir yerdedir, ziyaret ettikleri mekanlara ait 

değildirler. Diğer taraftan mekanın içinde turist, davranışsal içeridelik durumunda 

anlaşılabilir.  

6. Empatik içeridelik: 

Mekana duygusal bağlılık, algılamak için güçlü çaba sarf etmek, mekanın 

özelliklerini hissetmeye açık olmak. 

Relph’ e göre ayrıca turistler ile gezginler arasında çok keskin olmamakla birlikte 

farklar vardır. Bir gün bir turist, başka bir gün gezgin olabilir. Gezgin olmak çaba 

gerektiren bir durumdur.  Bir gezgin aynı zamanda arayandır. Davranışsal içeridelik 

ile empatik içeridelik arasında kesin ayrımlar yoktur ancak ikincisine ulaşmak için 

çaba sarf etmek gereklidir. Mekanın hissedilmesine, mekanın önemine açık olmayı 

gerektirir. 

7. Varoluşsal içeridelik: 

Mekanı, yansıtıcı bir bilinçlilik durumu olmaksızın anlamlı ilişkiler ile doldurmak, 

bilinçsizce teslim olmuş mekan kurarak, mekan ile derin ve tamamlanmış bir kimlik 

edinmek. Relph’ e (1976) göre varoluşsal içeridelik sadece orada yaşayanlar için 

mümkündür.  

Relph hem bir araştırmacı hem de mekanda yaşayanlar için, içeridelik ve dışarıdalık 

derecelerinin farkına varılmasının, bireylerin çevrelerini anlamalarına ve fark 

etmelerine yardımcı olduğunu söyler (Relph, 1976). Buttimer bu bağlamda bir 

araştırmacı için bu iki durumun dönüşümlü ilişkisini  önerir. İçerideliğin ve 

dışarıdalığın farkına varılması iki önemli sonuç sağlamaktadır; İçeride olanlara 

mekanın genişleyerek daha büyük bir sosyo-ekonomik sitemin parçası olduğunu fark 

ettirmek ve içeridekiler için gerekli planlamaların yapılması durumunda 

dışarıdakilere, içeridekilerin mekan hissini fark ettirmek (Seamon, 2000). 

Relph, Amerika’ da kendi öğrencilerinin, ülke içinde ve dışında olma deneyimlerini 

anlamaya çalışmıştır. Relph öğrencilerinden içeride ve dışarıda olmanın kodlarından 

birini seçmelerini ve ne hissettiklerini yazmalarını istemiştir. Bir Nigerian öğrenci 

Amerika’ ya ilk gittiğinde güçlü bir varoluşsal dışarıdalık hissettiğini söylemiş, 

Kansas’ ta büyüyen bir öğrenci ise varoluşsal içeridelik hissettiğini yazmıştır. Relph’ 

e göre bu durum, öğrencilerin daha önce fark etmedikleri ve yansıtmadıkları mekan 

deneyimlerini farkına varmalarını sağlamıştır. 
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Relph’ in içeride ve dışarıda olma dereceleri,  bir mekanda yaşayan bireylerin mekan 

hislerinin ve bunun genişlemesi ile oluşan içeride ve dışarıda olma hislerinin açığa 

çıkarılmasını sağlarken , aynı zamanda mekanı anlamaya çalışan bir araştırmacının 

kendi yerinin bilincine varmasını da sağladığı görülmektedir. Belki bu durumun 

araştırmacının, mekanın örtülü ve açık anlamlarının dönüşümlü yapısının da açığa 

çıkarılmasına yardımcı olacağı düşünülebilir. 

Bir araştırmacı mekan hissini açığa çıkarmak için ilk olarak Relph’ in tanımladığı 

şekilde mekanda yaşayan bireylerin içeride ve dışarıda olma hislerini açığa 

çıkarabilir. Ancak bir araştırmanın aynı zamanda araştırmacının otobiyografik 

sürecini de içine aldığı düşünüldüğünde, Relph’ in derecelemeleri araştırmacının 

kendi yerini belirlemesine yardımcı olmaktadır. Araştırmacının örtülü anlamları 

aralayabilmesi ve orada yaşayanların mekan hislerinin genişlemesiyle oluşan içeride 

ve dışarıda olma deneyimlerini anlayabilmesi için, dışarıdan içeriye yaptığı 

yolculukta, Seamon’ a göre mekana katılmanın (dışarıdan içeriye yaşantısal 

bağlamda dahil olarak mekanın deneyimlendirilmesi) yanında daha önce 

tanımlanılan varoluşsal fenomenolojik yaklaşım ve hermeneutik okumada gereklidir. 

Seamon bu yaklaşımı birleştirilmiş yöntem olarak adlandırmaktadır.  

Örneğin Chaffin Lousiano da  Can Nehri bölgesinde ki Isle Brevelle’ de yaşayan 

toplumları incelemiştir. Burada yaptığı araştırmalarda mekanı basit ama etkili olarak 

tanımlamıştır. Chaffin mekanın dışından içine yürümek için ilk olarak bölgenin 

tarihini ve coğrafyasını anlatmış, sonra burada yaşayanlarla uzun süreli görüşmeler 

yapmış ve nehirde kano yolculukları gerçekleştirmiştir. Kendini evde, içeride 

hisseden ve bağımsız olarak dolaşan topluluklar üzerine odaklanmış, mekan hissini, 

evde olmayı, içeride olma deneyimlerini tanımlamıştır.  Kano yolculukları sırasında 

edindiği deneyimlerden kıyının, topografyanın, bitki örtüsünün ve insan 

yerleşimlerinin ritmini fark etmiştir.  

Bu çalışmada Chaffin,  doğal ve kültürel peyzajın bilimsel ve tarihsel bir okumasını 

yaparak hermeneutik bir çalışmayla başlamış, Isle Brevelle’ de uzun seyahatler 

yaparak ve orada yaşayan insanlarla konuşarak bir katılımcı gibi araştırmasına 

devam etmiş, dışarıdan bir gözlemci gibi değil içeriden biri gibi mekan hissini 

anlamaya çalışmıştır (Seamon, 2000). 
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8. KİŞİSEL BİR BAKIŞ ‘ Odamın İçindeki Odanın Dışında Yaşamak...’ 

8.1 Amaç ve Tanımlama 

“ ‘Odamın içindeki odanın dışında yaşamak’ başlığı,  İzmit Değirmendere Yüzbaşılar 

caddesi No:6 da ki apartmanın altıncı katında bulunan kişisel odamın içinde kurmuş 

olduğum geçici bir iç odanın konstrüksiyonunu ve bu konstrüksiyon ile oluşan 

odamın içinde ve dışında olma yaşantımı tarif etmektedir.Odamın içinde kurduğum 

iç odanın duvarları şeffaf bir malzemeden yapıldı ve bu iç duvarlar odamın 

duvarlarının iç yüzeyini takip etmektedir. Odama gelen ziyaretçiler bu iç odaya 

girebilmekte, benim sesimi ve görüntümü paylaşabilmektedirler. Ancak  benim 

bulunduğum yere,  şeffaf  duvarın ötesine geçememektedirler. 

Odamın içinde bir odanın kurulmasını sağlayan şeffaf duvarlar, psikolojik ve 

sosyolojik sınırların ve Deleuze’ in sınırlar üzerine tanımladığı ‘stratejik zonun’  

fiziksel bir metaforu olarak inşa edildi. Bu konstrüksiyonun gerçekleştirilme amacı 

ise mekanın içinde ve dışında olma hissini sağlayan temel eleman olan sınırlar 

üzerinde, içeride-dışarıda olma deneyimlerinin yaşanabilmesi ve 

sorgulanabilmesidir. Bunun yanında bu konstrüksiyon bir iç oda oluşturarak, kendimi 

ait hissettiğim, yerleştiğim odamın içine, bir dışın dahil olabilmesine izin 

vermektedir ki, mekanın içinde ve dışında olmanın sosyolojik psikolojik boyutundaki 

yabancılaşma, kişisel alan, ev, ait olmak, korku, endişe, diğerleri, yabancı, göçmenler 

gibi kavramaları, ilk elden bir katılımcı olarak, otobiyografik öykümün üzerinde 

açığa çıkarmayı sağlamaktadır.   

Bu doğrultuda ‘odamın içindeki odanın dışında yaşamak’ uzaysal olarak 

düzenlenmiş duvarlar arasında sınırlandırılmış bir mekanda yaşanan deneyimler ile 

başladı.Bu doğrultuda bu araştırmada ilk olarak, bir mekanın içerisinde olmanın 

doğası olarak işaret edebilmekte olduğum  göçmen olmamanın durumları ile 

psikolojik-sosyolojik ve uzaysal sınırlar, otobiyografik bir süreçle ele alındı. İkinci 

olarak ise odanın içinde kurulan konstrüksiyonun detayları ile bu konstrüksiyonun 

gösterdiği mekanın üzerindeki içeride ve dışarıda olmanın yaşantısal deneyimleri 
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tanımlanılmaya çalışıldı. İçeride ve dışarıda olma deneyimlerinin açığa çıkarılma 

süreçlerinin yazım ifadesinde ise mekanın içinde ve dışında olmanın 

fenomenolojisine ait diğer bölümlerde değinilen konuların, deneyimlerin oluşum 

sürecine göre bir özeti sunulmaya çalışılarak oluşturuldu.” 

Fenomenolojik olarak mekan, insanların varoluşlarını kapsayan yaşanılan bir durum 

olarak tanımlanır. Ulusal olandan bireysel olana kadar , mekanın strüktürü, sınırları 

ve coğrafyası kimliğin açığa çıkarılması, aidiyet ve yerleşmenin katmanlarını işaret 

etmektedir. Mekanın bu tanımı, kişisel alanın oluşturulması (haritası), tehlikelere 

karşı korunma ve sınırların tanımlanmasını sağlar. Bu durum aynı zamanda bireysel 

ve sosyal mesafeleri de tanımlamaktadır. 

Bir oda, içindeki yaşantının durumları ile kaplıdır ve mekansal bir sınırlandırma 

olarak, bizim mimari çevre ile yakın ilişkimizin temel birimi ve referansıdır. Bir oda 

özellikleri ve yaşantıları içinde bir fonksiyon barındırır. Kişisel bir oda sadece, bir 

bireyin kişiselliğinin korunmasını talep eden mistik bir anlama sahip değil aynı 

zamanda kişinin yerleşmesine, aidiyet hissetmesine izin veren bir mekandır. Böylece 

oturmak için inşa edilen bir oda, kişisel bir yerleşim olarak, orada oturanların uzaysal 

ve psikolojik sınırlarını da tanımlamaktadır. Bir odanın içinde olmak, yerleşmek, 

korunacak bir yere sahip olmak, konforu yakalamak ve aidiyet hissini duymaktır. Bir 

odanın içinde olma duygusu psikolojik ve sosyolojik sınırlar ile korunur. 

Bu bakışla, içeriden dışarıyı ayırmak, içeriyi ve dışarıyı konumlandırmak amacıyla 

ilk olarak mekansal sınırlarımı sembolize etme gerekliliği duydum. Sınırlarımı 

sembolize etmek ise odamla kurduğum ilişkimin açığa çıkarılması ile olacaktı. 

Deneyimlerimden yola çıkarak ilk aklıma gelen, odamın bana bir yerleşim aidiyet 

duygusu verdiğidir ama bunun yanında bana bir izolasyon hisside sağlamaktadır. Bu 

durumun tersini ifade eden bir konstrüksiyonun ve odamın içinde ve dışında 

olmamın karar verilebileceği stratejik bir zonun,  odanın içinde ve dışında olma 

ilişkimin açığa çıkarılmasını sağlayabileceğini düşündüm. Bu düzenleme, yeni 

durum, sosyal ve psikolojik sınırlarımdan yola çıkmaktadır. Bu bağlamda sosyal-

psikolojik sınırlarımı ve Delueze’ nin tanımladığı stratejik zonu, fiziksel bir metafor 

olarak değerlendirip, odamın içinde ikinci bir oda ve bu iç odanın duvarlar arasında 

yarattığı sınır mekanı oluşturdum. 
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İkinci kurulan sınırlar, odamın sınırları üzerine oturtulmaya çalışıldı. Bu şekilde 

odam ile içsel oda arasında kalan bir ara alan yaratıldı.  Kişisel alanımın bir çeşidi ve 

aynı zamanda kararların oluştuğu bir alan olarak bu yeni kişisel alan içinde 

davranışlarımı kontrol etmeye çalıştım, ve daha sonra bu odaya farklı insanları davet 

ettim. Bu şekilde ise yeni mekan içinde edindiğim yaşantısal deneyimlerim ve 

mekansal , sosyal ve psikolojik sınırlarımın, bireysel ve kültürel deneyimler 

karşısında ki dönüşümleri ile odamın içinde ve dışında olma ilişkimin üzerinde 

yükselen etkilerini bulmaya çalıştım. 

Bu çalışma şeffaf sınırlar ile kişisel alanımın durumunun yeniden oluşumunu 

içermekle birlikte, bu yeni alan içindeki deneyimlerim, ‘sınırlandırma’ ve 

‘çerçevelenme’ (uzaysal) , ‘özel’ ve ‘genel’ (sosyolojik) ‘yabancı’ ve ‘endişe, korku’ 

(psikolojik) kavramlarını içeride olmak ve dışarıda olmanın ilişkisinde, daha öncede 

edindiğim bilgiler doğrultusunda, genellikle tartışılan durumlar olarak karşıma 

çıkardı. 

Böylece odamın içinde gerçekleştirdiğim bu çalışma, görünmeyen sınırlarımıza arada 

bir zon yaratarak, mekanın içinde olmak için sınırları yıkmak ya da mekanın dışında 

olmak için sınırları kurmak yerine, sınırlar üzerinden eleştirel bir mesafeyi kurup, 

mekanın içinde ve dışında olmayı otobiyografik bir öyküyle ifade etmeye çalıştı. 

8.2 Odam ve ‘ Kendim’ 

8.2.1 Mekanın Dönüşümü  

“Ailem Almanya’ da yaşarken, yaz tatillerinde onların yanına gittiğimde, Almanya’ 

nın bir çok şehrini ve farklı ülkelerde bazı şehirleri ziyaret etme fırsatı buldum. Bu 

ziyaretlerim bir yabancı , göçmenin bakış açısı ile değil bir turist bakış açısıylaydı. 

Bu deneyimler, başka kültürlerin çeşitliklerini ve farklılıklarını kavramama yardımcı 

oldu. 2002 yılına kadar İstanbul’ un çeşitli semtlerinde oturdum, yaşadım. Tüm 

yaşantımı İstanbul’ da göçmen olmadan geçirmeme rağmen ailemin yanında yaşıyor 

olmamam,  bulunduğum çevrelere derin bir aidiyet hissi geliştirmemi engelledi. 

Daha sonra, ailem ile birlikte yaşamaya başlamamla bu yabancılaşma 

deneyimlerimin en aza indiğini söyleyebilirim. Ancak 2002 yılından itibaren , son bir 

yıldır , özellikle bu bir yılın içinde son birkaç aydır, İzmit Değirmendere’ de ki 

yaşantım ve odam bana farklı şeyler hissettirdi.  Burada kişisel alan fikrimin ve 
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aidiyet hissimin güçlendiğini görerek,  ne kişisel alanını kazanmak için iletişim 

kurma ihtiyacı duyan bir göçmen nede her zaman dışarıdan bir bakışa sahip bir turist 

gibi davranmadığımı hissettim. Burada , odamda olmak içeridelik hissimin 

güçlenmesi demekti. Ancak bu güçlü içeride olma hissim daha sonra farklı bir 

durumu da teşvik etti. Odama aidiyet hissim güçlenirken aynı zamanda bir 

izolasyonunda yükseldiğini fark ettim.”  

Mekan fikri, insan bilinçliliğinin ya da bilinçsizliğinin bir görüntüsü ve insanın 

öznelliğini deneyimlendirmek ve anlamak için temel bir boyuttur. Mekan inşa etmek 

fikri, hem yıkmayı hem de yeniden inşa etme deneyimlerini bir arada barındıran 

deneyimleri ve zihinsel süreçleri tanımlamaktadır. (Megil, 1998) Örneğin bir kişi için 

bir yere varmak, orada yerleşmek geçmiş mekan deneyimlerini yıkıp, geçmişin 

izinde yeni mekan deneyimlerini inşa etmektir. 

Michael Foucault  “Şimdi yaşadığımız mekan çağı belki de bütün mekan çağlarının 

üzerinde olacaktır.Bizim alanımızın bütün kaygıları temel olarak mekanla ilgili 

olacaktır ki bu zamana duyulan ilgiden daha fazladır.” cümlesiyle mekanı 

yorumlamaktadır.  Foucault’ un bu tanımlaması, mekanın ve boşluğun yolculuğunu 

işaret etmektedir. Bu anlamda mimarlığın, sosyal söylemleri etkileyen, toplum içinde 

gizli bir boyut olduğu söylenebilir. ( Foucault.)  

Mekan ve insan her zaman birliktedir. Bu durum boşluğun insanın anlam ve 

deneyimleri ile mekana dönüştürüldüğünü işaret etmektedir. Boşluğu mekana 

dönüştüren öznenin deneyimleri günlük yaşantının mekansal deneyimleri üzerine 

kuruludur. 

Wittgenstein ‘özne dünyaya ait değildir, dünyanın sınırıdır’ demektedir ki Freud’ 

özne ile boşluğun kurduğu ilişki, öznenin geçirgen sınırlarında ara yüzler olarak 

oluştuğunu belirtir. Sınırlar mekan algısını, fiziksel çevrenin, sosyal kültürel, 

psikolojik durumlarının yorumlanmasını etkilemektedir. Sınırlar algının değişen 

durumlarını ve mekansal dönüşümleri (içeride-dışarıda olmayı), ışık ve sesin 

kontrolündeki mekanın boyutlarını da etkilemektedir (Vidler, 1994). 

Değirmendere deki odam bana korunacak bir yer sağlamaktadır ki aynı zamanda 

geçmiş ve şimdi olan mekan deneyimlerimin değişimini de düşünme fırsatı 

sağlamıştır. Odamda yaşadığım ilk deneyimler ve yabancılaşma, aidiyet ve izolasyon 
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deneyimlerim, odamda geçirdiğim zamanın mekansal boyutunu ifade eden 

otobiyografik bir süreci anlatmaktadır. 

8.2.2 Yabancı(lık) 

“Yeni bir şehre yeni bir çevreye gitmek benim için yeni başlangıçların, taze bir 

soluğun, olumlu beklentilerin açığa çıkarılmasıdır. İzmit Değirmendere’ de yaşama 

fikride bu taze soluğun yakalanacağı habercisi gibiydi. Bu yeni bölgede, yeni 

varoluşsal alanda (Territory) geçirdiğim ilk aylarda, bir ziyaretçi durumundan burada 

ikamet eden, yaşayan durumuna doğru geçişte yaşadığım dönüşümde, ilk 

beklentilerimden çok farklı olarak ne yazık ki diğer insanlarla iletişim kurma 

becerimi yitirdiğimi hissettim. Bu durum bölge insanının kültürel farklılıkları nedeni 

ile onlarla sosyal bir yakınlaşma diğer bir ifade ile sosyal birleşme hissimin kaybı 

deneyimini oluşturdu. Yaşadığım apartmandaki bireylerin sorgulayıcı bakışları ve 

onlara içtenlikle verdiğim selamların karşılıksız kalması, bu sosyal uzaklığın 

oluşumunun şiddetini arttırdığını söyleyebilirim. Eskiden kendimi bir çoğunluğun 

üyesi olarak hissedişim burada azınlık gibi hissetmeye dönüştü. (Sadece ağabeyim ve 

ben) Bölgenin sosyal, ekonomik ve politik hayatını kavramak gerekliliği kendini 

gösterdi. Belki tüm bunlar ülkeler arası ya da ülke içinde şehirler arası göç eden bir 

çok göçmenin, kültürel şok, iletişimsizlik ve sosyal uzaklaşmayı da içine alan  

psikolojik ve kültürel yabancılaşmasının ilk ve tipik davranışlarına örneklerdi. Ancak 

benim yabancılaşmamın farklı bir dili konuşan, farklı bir kültürde yeni bir yerleşime 

gelen göçmenlerden çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim.” 

Anıların otobiyografik doğası, genellikle bir boşluğun, mekanın içinde geçen 

deneyimlerin, birikimlerin ifadesi olduğu kadar kimlik oluşturmanın, hafızanın 

değişen durumlarının sonucu olan bireyselliklerin de ifadesidir. “Dönüşümler ve 

değişimler ile oluşan anılar , kimliğin ve yaşanılan olayların derinlerinden gelmekle 

beraber, toplumsallığın  güçlü alanı içindede oluşmaktadır: bu otobiyografi kişisel 

kimliklerin ve amaçların yansımasının altında gelişmektedir” (Fabian, 1999). Bu 

bağlamda birinin deneyimlerinin anlatılması, otobiyografisinin kurulumu, kişinin 

çevresinde bulunan bir çok öykünün  ve mekan ile oluşan fiziksel ve geçici 

deneyimlerin işaretlenmesi ile oluşmaktadır. Otobiyografide , Micheal Foucolut’ un 

‘Heterotopia’ kavramı gibi, sosyal ortamların karmaşıklığının inşası ve içinde 

yaşadığımız mekanların karşılıklı iletişimi ya da zıtlığı da bulunmaktadır.  
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Hem mekan içinde hem de insanlar içinde bulunan yabancı özel veya genel 

hikayelerin içinde bulunur, veya tüm bu deneyimlerin sınırında oluşur. 

Konuşamamak, iletişim kuramamak, yalnızlık, sessizlik bir yabancının karşılaştığı en 

temel ve çabuk görülebilen özellikleridir. Belki de böyle bir yabancı fikri insan 

oğlunun çoğunun asla mekanın ve kişiliğinin dışına çıkamayacağı diğer bir ifade ile 

özgür olamayacağı düşüncesinde temellenen, dışarıda olunduğunda yaşanan  çocuksu 

bir korkuya bağlanabilir. Belki de diğer açıdan ise yabancı, öznellik ve yaşanmış 

deneyimlerin ilişkisi içinde, insanların karşılaştığı yabancılaşmanın bir faktörüdür. 

Bu durum ise kişinin ‘kendinin’ çevresinde ki çember ve bunun içi olarak ‘ insanın 

kendisini’ yansıtması olarak tanımlanabilir. Bu çember insanın kendini 

deneyimlendirmesidir ki bu çembere hiç kimse hiçbir şey dokunamaz ancak bir çok 

şey onun çevresini sarabilir ve bu çember insanı dışarıdan korur. ‘Kişinin kendisinin’ 

diğer bir görüntüsü de, onun strüktürünün, renginin, bedeninin ve yönelimlerinin bir 

sonucu olarak çember değil de bir spiral olabilir. Ancak bu spiral, insanın kendisinin 

ve yaşadığı deneyimlerinin arasında herhangi bir ayrıma izin vermeyen bir spiraldir.  

Değirmendere' de yaşadığım süre boyunca benim içinde bulunduğum durum, 

kendisine özel bir alan oluşturmak için iletişim kurma ihtiyacı duyan bir göçmenin 

sahip olduğu durum değildi.  Öte yandan çoğunlukla dışarıdan bakışa sahip  bir 

ziyaretçinin durumuna da sahip değildim. Dört ay sonra benim durumum toplumun 

bir üyesi olarak başarısız olmuş bir yabancının ya da kendi bulunduğu toplum içinde 

kendi doğrularını kurmada yalnızlaşmaya gitmiş bir yabancının durumuydu.  

Yabancı olmanın diğer bir tanımı olarak , pasif davranmak ve kendini geri çekmek 

durumları da oluşmaktadır. Yaşanılan başarısızlıklar ve hayal kırıklıklarının etkisi ile 

yeni bir çevreye uyum sağlamak için bir yabancı güçlü bir korunma ve barınma 

ihtiyacını sağlayan kişisel uzayını oluşturmaya çalışır, bunu yaparken ise kendi yerel 

alanını kurmaktadır.  Yabancılığın oluşturduğu hafıza ve belirsiz kimlik ifadeleri de 

kişisel uzaylarında fiziksel bir şekilde ifade bulur ki bu bireysel kimliğin nesnel 

göstergesi olur. Geçici ziyaretçiler için bu kişisel alan, geçici objeler ve anonim 

nesneler ile doludur. Ancak yabancı için bir oda bir şehir ya da bir ülke mimari bir 

sınırlamadan,  çevrelenmişlikten çok, yabancının hafızasında, otobiyografisinde 

yaşattığı yerin diğer bir ifade ile artık geçmişi oluşturan  dışarının, içinde bulunduğu 

yer yani içeri ile birleşmesidir.  
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“ ...yeni psikolojik ve kültürel oluşum ve tasarım... yabancılara çevrelerine açılmaya 

ve belli bir amaca ulaşmaya yardım edecektir ki, diğer yandan ise yabancı 

olmayanlar ve yabancılar arasında deneyimlerinin paylaşılması için cesaret 

verecektir. Bu yeni yaklaşım ise sosyal sınırların ötesinde paylaşımlar için esin 

kaynağı oluşturacaktır” (Wodiczko) 

Bu yaklaşıma , yabancıların kötü deneyimlerini yerel toplumda paylaşabilmelerini ve 

dışarıdan olarak değil, toplumun bir parçası olarak kendi yerel varoluşlarını 

kurmaları için bir yol önermektedir. Belki de bu yol yabancı olmayanlar ve yabancı 

grupların paylaştığı iletişim uzayının oluşması gerekliliğidir. 

İzmit, Değirmendere’ de yaklaşık bir yıldır yaşıyor olmama rağmen aidiyet hissinin 

güçlülüğü yanında yabancılık hissin bana hala ulaştığını da fark ettim. Bu durum ve 

daha önce bahsetmiş olduğum dönüşüm,  daha önce yaşadığım yerle (İstanbul) ilgili 

de düşünmemi sağladı. Ancak geçmişte yaşadığım ve son bir senedir yaşadığım 

deneyimleri sürekli birleştirilme çabam yalnız kalma, yabancı olma fikrinin 

psikolojik bariyerini güçlendirdi. Ancak bu süreçte bir savunma mekanizması olarak 

gelişen yaşantımın içindeki etkileşimler, yerel, kendimi koruyabileceğim bir yeri de 

oluşturmaktan geri kalmadı. Yerel olma ve yerleşme düzenim kurulurken aynı 

zamanda bir izolasyonun yükseldiğini de hissettim. Aslında iletişim kurmak 

istiyordum ancak beklenmedik şekilde bu izolasyonun yükselişi de kendini gösterdi. 

Bu izolasyon daha çok odamın içinde belirdi ki odamın içinde ‘doğal olmayan bir 

durum, bir endişe ve telaş’ oluşturdu.  

Yabancılığımın sonucu olarak, izolasyonun korku ve terörün yükselişini yaşarken, 

odamla kurduğum ilişki psikolojik ve sosyolojik ilişkilerin kurulduğu bir dönüşümü 

yaşadığım yer oldu. Yabancı oluş içinde, kişisel odamı yeniden inşa etmek için 

deneyimlendirdiğim sosyal ve psikolojik sınırların farkındalığı, kişisel alanımı 

kurmam için beni motive ederken aynı zamanda da izolasyonumu güçlendirdi, 

yaşanılan korkuları teşvik etti. Bu durumda bir yabancı nasıl davranabilir: belki 

yabancı olmayanlarla iletişim kurarak veya diğer yabancılarla ortak deneyimleri 

paylaşarak. Sanırım ben ikinci olanı tercih ediyorum ki Değirmendere’ ye 

geldiğimizden bu yana ağabeyimle ilişkilerimde gözle görülür bir düzelme yaşadım. 
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8.3 ‘Odamın İçindeki Odanın Dışında Yaşamak...’  

“ ‘Odamın içindeki odanın dışında yaşamak...’ yaşantımı duvarlar arasında 

oluşturarak inşa ettiğim kişisel bir fikirdir. Bu geçici konstrüksiyon İzmit 

Değirmendere Yüzbaşılar caddesinde bulunan odamın içinde gerçekleştirildi. 

Odamın içinde kurduğum sistem 15 Mart 2003 yılında kurulmuş olup  hala odamın 

içinde bulunmaktadır. Bu iç odaya,  odamın kapısından ulaşılmakla birlikte benim 

bulunduğum bölüme kapı olduğu anlaşılamayan bir geçiş bulunmaktadır. Odamın 

içine kurulan odanın duvarı şeffaf cilt asetatı ile yapıldı ve kalınlığı 0,3mm dir.  

Odanın içindeki bu yeni duvarlar mümkün olduğunca duvarları takip etmektedir. 

Ancak odanın  boyutları nedeniyle tam olarak bu sağlanamadı. Odamın duvarlarının 

iç yüzeyini sınırlandırılarak oluşturulan bu ikinci oda orijinal odamın sınırlarının 

içinde kuruldu. Bu şekilde içsel mekanın dışında, dışsal mekanın  içinde 

yaşayabileceğim özel bir alan yaratıldı. Ziyaretçiler ise  bu yeni kurulan iç odaya 

girebilmekte ve sadece benim görüntümü ve sesimi paylaşabilmektedir. Kurulan bu 

şeffaf  duvarlar, psikolojik ve sosyal sınırların bir metafor olarak inşa edilişi 

anlatmaktadır ve yine bir metafor olarak için içinde dışa yer ayrılmış ve aynı 

zamanda için içinde kalmaya izin verilmiştir.” 

 8.3.1 İzmit Değirmendere Yüzbaşılar Caddesi No:6 

 

Şekil 8.13 Oda 

“Odam 3.20 mx3.95m boyutlarındadır. 1974 yılında betonarme olarak inşa edilmiş 

bir apartman dairesindedir. Dairenin ön cephesi Değirmendere sahiline bakmaktadır. 

Bu sebeple sahil boyunca uzanan tüm yapılarda görüldüğü gibi geniş bir balkon-
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terasa sahiptir. Odam ise dairenin arka bahçeye bakan kısmında olup, bu bahçeye 

bakan bir penceresi ve balkonu vardır. Odaya dairenin  koridorundan ulaşılır ve bir 

girişi vardır. Kat yüksekliği 2.65 m dir ve tavan köşeleri kartonpiyerle kapatılarak 

gizli ışıklandırma yapılmıştır. Oda daire içindeki diğer odalar ile karşılaştırıldığında 

ses yalıtımı en yüksek olandır. Balkon panjurları kapatıldığında ise ışık yalıtımı da 

güçlü olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında oda, ses ve ışığa karşı izole edilmiş 

durumdadır ve kendi atmosferini bu izolasyon içinde oluşturabilmektedir.  

Bu dairede kiracı olarak oturuyorum ve bizden öncede bir çok kiracı burada yaşamış. 

Odanın duvar rengi, kartonpiyerler, panjurlar, yer kaplamaları benim tercihim 

değildir, öte yandan bu yapı elemanları geçmişin izlerini  taşımaktadır.” 

“Bir konsept olarak mekan (boşluk), deneyimler, bedensel hareket ve psikolojik  ve 

görsel üretimin ürünlerinin fikridir. Bu şeklide düşünüldüğünde mekan içeriği 

devamlı değişen bir içerendir: mekan kesin pozisyonların ve yönelimlerin temel 

elemanlarının bir bestesi ya da şiiri ile oluşmaktadır. Mekansal uzayın 

çevrelenmişliğinin doğası ise bir strüktür oluşturmaktadır” (Vidler, 1994). 

Mekansal kapalılığın bir çok tipi ‘oda’ olarak adlandırılabilir. Oda kelimesi ilk 

düşünüldüğünde ise ‘kapatılmış, tamamen çevrelenmiş bir oda fikri’  akla 

gelmektedir. Öte yandan oda, uzayın tanımlanması içinde genel bir ifade de 

olabilmektedir. Dünyanın içinde olmak yerin üstünde, gökyüzünün altında olmaktır. 

Yer ve gökyüzü çevremizi kapatır ve bizi dünyanın içinde olmaya davet eder. “ 

Yatağımız bir bölgedir, odanın içinde bulunur. Oda bir bölgedir, evin içinde bulunur. 

Ev bir bölgedir, şehrin içinde bulunur. Şehir bir bölgedir, peyzajın içinde bulunur. 

Peyzaj bir bölgedir ki her şeyi içine alan dünyanın içinde bulunur” (Harries, 1996).  

Bu açıdan bakıldığında dünya her şeyi içine alan bir oda olarak düşünülebilir. 

İlk akla gelen şekliyle bir oda, onun şekli, boyutları, ışığı, rengi, mobilyaları 

(bulunuşu ya da bulunmayışı) bizim yaşantımız içinde önemli bir yer işgal 

etmektedir. Renk, boyut, şekil, mobilya gibi elemanlar odanın sınırlarını, kapatılmış 

ve çevrelenmişliğinin ilişkisini oluşturmaktadır. Bir ‘oda’ ayrıca onun çeşitli 

boyutlarını ve amacını da (fonksiyonunu) oluşturmaktadır. Bir çok nesnenin bir araya 

gelişi ile dekore edilen ve formu oluşturulan bir oda, ayrıca kimliğini de 

yansıtmaktadır.   
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Onun formunun oluşmasını sağlayan geçirimsizliği çok yüksek bir duvar, kişiselliği 

yaratmak içindir ki çevrelenmiş ve kapatılmış duvarlar, kolonlar açıklık ve kapalılığı 

oluşturmaktadır. Cam duvarlar içsel uzay ile dışsal uzayın birleşimini sağlar. Bir evin 

içinde duvarlar ile bölünmenin düzenlenmesi geçici ikincil kişisel alanları yaratırken, 

doğada çok alçak bir vadinin içinde olmak, sığınmak, bir uzaydan bir başka uzayı 

ayırmayı sembolize ettiği gibi, köşeler veya oyuklar (küçük odalar) sığınacak 

yerlerin oluşmasını sağlar. Bir odanın konsepti bir çok insan için kapıları, duvarları, 

pencereleri işaret ettiği gibi izleri ve hafızaları da geri çağırmayı ister. 

Tipik bir oda, izolasyonel bir kurulum, dört duvar içinde ayrılmış bir içeren olma 

durumu ile oluşmaktadır. Odanın duvarlarının çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır: 

1-Odanın iç duvarları içeriyi ve dışarıyı bağlarken iki çeşit sınır da önermektedir.  

 Fiziksel sınır: Korunma ve rahatlık, konforlu bir şekilde içeride olmak 

 Ruhsal sınır: Bizim için belirli , anlamlı olan korkuların dışarıda bırakılması, 

dünyanın kendi içine dönmesi. 

2- Odanın duvarları çeşitli açıklıklara sahiptir ki bu durum duvarların 

sınırlandırılıcılığının içinden dışına, dışından içine geçiş içindir. 

3- Oda canlılar için yaşanabilir bir içerendir (Kalıcılık hissinin yaratılması, aktivite 

veya aktivitelerin parçalarının ilişkisi, konfor ve durağanlık, yaşantının sağlanması 

vb.) (Benzel, 1997). 

Yaşanabilir, kişisel bir içeren olarak oda, yerleşilen mekandır. İçeren yerleşilen 

mekan olması özelliği burada oturan, ikamet eden kişiler ile ilişkilidir. ‘Nerede 

yaşıyorsun?’ sorusu bir an için kimliğin öyküsüne ait anahtar bir soru olarak 

karşımıza çıkar. “ Öznelliğimizin hikayesinin koordinatları içinde sınırlandırdığımız 

mekana cevap veririz. Evsizliğin ve göçmen olmanın en genel bilinen deneyimi, 

sosyal yabancılaşma olarak mekanın dışında hissetmektir” (Bachelard, 1996)  Bu 

bakışla kişisel bir oda bir bütün olarak kültür ve çevremizle kurduğumuz yakın 

ilişkiyi temsil etmektedir.  

Bir oda, mekandaki kişisel odaklanmanın içindeki özneyi anlatmakla birlikte  

kimliğin mekansal ifadesi olarak fiziksel düzenlemelerin formunu, maddeselleşmiş 

özneyi de anlatmaktadır. Bir oda otobiyografik nesnelerin formu olarak, kişisel 

aidiyetin fiziksel genişlemesi olarak görülebilir.  



 119 

Öyle zamanlar vardır ki, kendi kendimize bazı odaları hatırlarız. Bu odaların 

hatırlanışı, diğer insanlar tarafından bu odaların kişisel mekanında oluşturulan 

hareketler ve kelimelerin öyküleri ile oluşmaktadır. Bu oluşan  (günlük yaşam) ise 

odaların ilk formunu kurmaktadır. Bu bakışla, fiziksel içeren olarak bir oda bir 

bütünü oluşturan her bir nesne ile göreceli olarak ilişkilidir. Odanın bu fikri, onu 

oluşturan parçalar, nesneler, mobilyalar, sesler,  ışıklar vb. arasındaki ilişkiler ve  

kesiş imlerden  geçen niteliksel buluşmaları açığa çıkarmaktadır.. Yaşanılan çevre 

böylece, oturanlar için nesnelerle dolu bir hafızayı önermektedir. Odanın içindeki 

objeler ayrıca hayali bir bedeni anlatmaktadır , tamamlanmamış ( her zaman değişen) 

ve hareketlilik içindeki içinde ki bir bedeni. Bedensel varoluşumuz ile ilişki 

kurduğumuz dışsal objeler bizim duygusal iletişimimizi taşırlar.  

8.3.2 Odamın İçindeki Oda... Oda Bölünüyor. 

 

 
Şekil 8.14 Oda Bölünüyor 

“Odanın bölünmesinde yeni yapılan duvarlar şeffaf bir malzeme ile kapladı.  Şeffaf 

duvarlar yer ve tavana sahip olmaksızın bölünmüş bir alanı oluşturdu, bu yeni oluşan 

alan ise dış oda ve iç oda arasında uzanan uzaydı. Duvarlar uzaylar arasındaki 

sınırları oluştururlar. Odanın içinde bir iç oda ve duvarlar arasında bir alan 

oluşturmak için kurulan yeni duvarlar ziyaretçilerin görüntüme ve sesime 

ulaşılabilmeleri amacıyla şeffaf yapıldı. Bu odanın içinde yaşamaya başladığımdan 

beri hareketlerimi aradaki uzay içinde sürdürmek zorundaydım. En düşük ölçekte 
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cam oda ve odanın iç yüzeyi arasındaki boşlukta yerleşebiliyordum ve hareketlerimi 

sınırlandırmak zorundaydım. Bu dar uzay benim tüm hareketlerimi engelledi.” 

Bir çok duvar, katı ve devamlı olabilir, katı bir sınırlandırmayı ve çevrelenmişliği 

işaret eder. Bizim bakışımız durduğu zaman ‘duvar fikri’ oluşabilmektedir. Duvarlar, 

hem içte hem de dışta diğer duvarlar ile ilişki kurabilirler ve odaların çeşitli açılarını 

oluşturabilir ve mekanı sararak kapatabilirler. Duvarın bu karakteri biz içeriden 

dışarıya, dışarıdan içeriye hareket ettiğimizde değişir. Dışarıdan bir duvarı, açık 

havanın ortasında küçük bir kütle olarak algılayabilirken: bir odanın, sınırlandırılmış 

bir mekanın içinde daha geniş, büyük bir kütle olarak algılayabiliriz. Bir duvar ayrıca 

güzel olabilir, güzel oluşu onun sadece fiziksel formundan değil, onun çeşitli etkileri 

ile de oluşabilir. Bir duvarın dili rahatlık ve kibarlık olabilirken aynı zamanda güç ve 

vahşiliği de konuşabilir. Bir duvar sert, katı ya da davetkar olabilir. Örneğin modern 

evin dönüşümünü, hareketli, şeffaf duvarların imajı ile tanımlanılan mekanı 

üretmiştir. Bu üretilen mekan herkese açık bir mekandır, belki de bu mekan bir 

televizyon ekranı olarak düşünülebilir. Bu mekan içeriden sadece bir kişi tarafından 

görülebilirken, dışarıdan bir çok insan tarafından görülmek için, bir imajın içinde 

olmak içindir. Fotoğraf karesi, magazin, sinema, televizyon vb. modern evin 

penceresindedir. 

Bir mekandan diğer bir mekanla ilişki kuran duvar elemanları fiziksel ve görsel 

hislerin içinde bir dönüşüm yaratır. Bu dönüşüm (mekanlar arası geçiş), bedenimizi 

yeniden konumlandırmak, göz gezdirmek, sesleri dinleyebilmek, dikkatle araştırmak 

tarafından yaratılan, güçlü bir farkındalığın içinden geçen bir koridoru canlandırır. 

Bu açıdan bakıldığında belki de bir duvar, tasarım stratejisi oluşturabilir. Belki bir 

duvar tarafından gizlilik ve kışkırtıcılık ima edilebilir ya da belki de yapının geçmişle 

kurduğu ilişki olarak nostalji yansıtabilir. Belki de çok geniş bir odanın çatlaklarını 

ve kuytu köşelerini oluşturarak, karşı çıkmayı anlatan duvar yazısı gibi düşünülebilir. 

Yabancılaşma deneyimlerimden yola çıkarak, odam ve yaşantım arasındaki ilişkiyi 

gözden geçirme fırsatı bulduğumda, yaşadığım deneyimlerimin ve sosyal, psikolojik 

ve uzaysal sınırlarımın nerede başlayıp nerede bittiği, kendi kişisel mekanımın ne 

zaman içinde  ne zaman dışında olduğum soruları karşıma çıktı. Bu soruları bir 

metafor olarak Değirmendere’ de ki odamın içinde kurduğum yeni konstrüksiyon ile 

açık bir şekilde ilişkilendirmeye çalıştım. Bu yeni konstrüksiyon içinde, hayatımı,  

psikolojik ve sosyolojik sınırların  metaforu olarak oluşan şeffaf duvarlar arasındaki 
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alanda yaşamaya başlayarak, hareketlerimi ve yaşantımı bu yeni alana uydurmaya 

çalışarak açığa çıkarmaya çalıştım.  

Odayı bölerken içsel oda ve odamın arasında şeffaf sınırlar inşa ettim. Bu iç odanın 

şeffaf duvarları, görsel paylaşıma ve ses deneyimlerine izin verdi. Şeffaf sınırları 

oluşturulurken bu sınırların konstrüksiyonuna ait çerçevelerin yapıların pencere 

kasalarını ve şeffaf malzemenin de bir yapının dış duvarlarını anımsatması 

gerektiğini düşündüm. Diğer taraftan da bu şeffaflıkla içsel oda bir izolasyon 

içermedi.  

 “Bir uzay, uzayın gösterdiğimidir  veya gösterilen uzay mı dır  sorusunun cevabı 

bunlardan hem her ikisi olan hem de her ikisi de olmayan uzayın gösterdiğini ima 

eden tiyatrosal uzaydır. Gösterilen uzay, direk olarak deneyimlere ara buluculuk 

eder”. Bölünmüş oda,  sesleri ve görsel deneyimlerimi diğer insanlarla paylaşırken, 

şeffaf sınırlar tüm odamı hem içsel hem de içsel odanın dışındaki odada bir tiyatro 

sahnesi gibi tüm odamın ele geçirilmesine izin verdi (Lefebvre,1996). 

8.3.3 Kişisel Bakış 

 

Şekil 8.15 Yabancı 

Odamın içindeki kurulumda yaşamaya başladığım zaman iki farklı deneyim 

yaşadığımı fark ettim. İlk olarak ziyaretçiler olmadan duvarlar arasında yaşadığım 

deneyimler, diğeri ise insanlar gelip gitmeye başladıktan sonra edindiğim izlenimler 

ve deneyimler oldu.  

Bu kapalı, sınırlarla çevrelenmiş dar alanda yaşamak ilk olarak zordu. Bu durum 

sınırları sürekli farkında olarak yaşamama neden oldu. Aidiyet hissimin, 

yerleşebilme rahatlığımın sınırlandırılışı yavaş yavaş odamın dışında yaşama 

isteğimi güçlendirdi. Şeffaf olmalarından dolayı sınırlar görsel olarak zorlayıcı 

değildi ancak her zaman davranışlarımı sınırlandıran fiziksel bir nesne olarak orada 
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durduklarını biliyordum. İlk olarak tüm fiziksel hareketlerim ve davranışlarım temel 

ihtiyaçların karşılanmasına yetecek hareketlere dönüştü, örneğin uyumak için 

yatağımı açmak, yerde oturmak, giysilerimi değiştirmek zorlaştı. Tüm hareketlerim 

etkisizleşti, çünkü mekan sürekli olarak bana sınırları hatırlatıyor ve bu sınırlar beni 

zorluyordu. Ayrıca odanın içindeki bu yeni sınırları kurduğumdan beri, tüm uzaysal 

hareketlerimi yeniden öğrenmek zorunda kaldım. Odamın içindeyken kurduğum iç 

oda ve kendi odamın sınırlarının arasında yaşamak için bu yeniden öğrenme süreci 

ve sınırlar, odamın içinde hissettiğim rahatlığımı ve konforumu bozmuş ve odamın 

içinde kalmak bana imkansız gibi görünmeye başlamıştı. Sadece kendimi zorlayarak 

burada kalmam gerekiyordu. Bu durumu yerleştiğim ve benimsediğim odamın içinde 

olamamak ya da daha çok olmayı istememek olarak tanımlayabilirim, dışarıda 

olmayı istemek, yabancılaşma olarak da tanımlamak mümkün.  

 

Şekil 8.16 Yaşantı 

Şeffaf duvarların diğer bir görüntüsü ise daha değişik olarak odanın her zaman alışık 

olduğum görsel deneyimlerim ile konstrüksüyonun görsel deneyimlerini 

karşılaştırma eğilimi geliştirmem oldu. “Dolabım şu duvarda duruyordu ama şimdi 

giyinmek için yan odaya gitmek zorundayım”. Bu yeni durum ve odamın içinde 

yaşayamadığımdan dolayı duyduğum his ve zorlanan davranışlarımın üzerine kurulu 

olan duvarlar, sınırları yıkma isteğimi güçlendirdi. 

Martin Heidegger’ den Gaston Bachelard’ a yerleşmenin doğası ve kaybı nostaljik ve 

şiirsel bir yaklaşım ile ilişkilendirilmiştir. Heidegger için yerleşmek ya da evsizlik 

dünyanın doğal deneyimlerinin içindeki endişe ve kaygının temel varoluşu ile 
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gelişmektedir. Göçebelik endişesi, sınırların yavaş yavaş kırılmasına bağlı olarak 

yükselen korku ve telaşa katılan bir durum olarak işaret edilmiştir. Heidegger bunu 

evsizlik becerisi kazanmak ve bu becerinin bilgisinin oluşturulması işleminin anlamı 

olarak tanımlamaktadır. Endişe ve korkunun psikolojik boyutları içinde tanımlanan 

evsizlik konsepti, geleneksel olarak anne karnında güvende olmak ile ilişkilendirilen 

ev, konut, yerleşmek konseptinde temellendiği söylenebilmektedir. Freud’ a göre 

evsizlik ait olmama hissinden daha fazla bir şey ifade etmektedir: evsizlik bir rüyanın 

içindeymiş gibi tanıdık olandan tanıdık olamayana, farkındasızlıktan farkındalığa 

geri dönüşü anlatmaktadır. 

İkinci olarak odada yaşadığım kişisel durum ziyaretçiler ile kurulan ilişkiler sırasında 

gelişti. Ziyaretçiler ile odamın içinde ki şeffaf duvar nedeniyle etkin bir iletişime 

girmememe rağmen çeşitli izlenimlere sahip oldum. İlk olarak gelen kişiler benimle 

göz göze gelmek, ya da çeşitli hareketler ile dikkatimi çekmek istiyorlardı. 

Genellikle sınırları oluşturan asetata dokunarak malzemeyi anlamaya ve bunun bana 

ne olduğunu sormaya eğilimleri oluyordu. En çok da neden böyle bir durum içinde 

olduğumu merak ediliyordu. Benim eğilimim iletişim kurmamaktı. Ziyaretçiler bu 

durumda bir araştırmacı olarak pozisyon alıyorlar ve normal davranışlarımı devam 

ettirdiğim zamanlarda bana ait eşyaları ve hareketleri dikkatli bakışlarla izliyorlardı. 

Eğer, gelen ziyaretçiler ile iletişim kurmazsam on beş dakika gibi bir zaman sonra, 

ziyaretçiler basit bir gözlemci olmadıklarını fark etmeye başlıyorlardı. Belki de bu 

durum onlara, kendilerinin de aynı zamanda dışarıdan biri olarak benimde onları 

izlediğim, bir nesne olduklarını düşündürtüyordu. Bu anahtar bir zaman 

oluşturuyordu ki kişisel uzayın içine, dışarıdan dahil olmaya çalışan, gizli bir 

yabancının varlığını açığa çıkarıyordu.  

Yukarıdaki durumu haritalamaya çalışırken iki farklı durumun iç içe geçtiğini fark 

ettim.  Kişisel yaşamımın geçtiği içsel odayı dolduran ziyaretçiler sosyal bir iletişim 

kuruyorlardı. Bu şu demektir ki, ziyaretçilerin olduğu iç oda benim içinde 

bulunduğum uzay tarafından gözlemleniyor, aynı zamanda ziyaretçiler de benim 

kişisel uzayımı gözlemliyorlardı. Ben kimi zaman kendi içsel uzayımda dışsal bir 

bakışa sahip olup onları gözlemliyorum, odamın dışında oluyorum, kimi zamanda 

ziyaretçiler, gözlemlediklerini unutup iletişim kurmak isteyerek benim kişisel 

uzayıma dahil olamaya, içeride olmaya çalışıyorlardı.  
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Bir den çok ziyaretçi olduğu zamanlarda ise kendi aralarında konuşuyorlardı. 

Ziyaretçilerin kendi aralarında iletişim kurma istekleri bana daha çok bir gözlemci 

olarak kişisel bir uzayı gözlemlemenin, onu incelemenin, kişisel bir uzayın içinde 

olmanın verdiği utanç duygusundan kaynaklanabileceğini düşündürdü. Bir şeye 

bakmaktan korkmak ve bir şeye bakmaktan zevk almak arasındaki gerilimi 

yaşadıklarını düşündüm. Belki de  bu durum ziyaretçilerin başkasının uzayında 

olmanın verdiği endişe, korku ve tedirginliklerinin içinden geçerek onları, 

bulundukları duruma yabancılaştırarak odanın dışarı itiyordu.  Bu tuhaf ilişki ‘diğeri’ 

olmanın dinamik kimliğinde özel bir durum kuruyordu. 

Bu durumda oluşan endişe telaş ve korkunun tarifini yapmak zordur,  ne yumuşak bir 

endişe nede büyük bir terördür. Böylece bu durum dehşet ve korku hissi olarak 

tartışılabilir. Freud’ a göre böyle bir durumun kökeni ve nedeni, açıklanmazlığı;  

gizlenmişlik hissi, huzursuzluk ve farklı olma hissidir. Bu tamamen açıkça 

tanımlanmış bir korkudan farklı bir durumdur. (Vidler, 1994) 

Odamın içindeki odanın dışında yaşamak, sınırlar ve çevrelenmişlik, yabancılık ve 

korkular üzerine temellenmiş içeridelik ve dışarıdalık hissinin açığa çıkarılması için 

bir metafor olarak kurulmuştur. Bu çalışmada kişisel odamın, içerinin, içerenin içine, 

dışarının dahil edilmesiyle, içerisi ve dışarısı arasında oluşan ara yüzler açığa 

çıkarılmaya çalışılmış ve bu doğrultuda otobiyografik bir kişisel mekan hissinin 

yakalanılması hedeflenmiştir. Böylece, bu çalışma bir metafordan yola çıkılarak 

oluşturulan psikolojik sınırlarından ve sosyal sınırların içinden geçerek, sınırlar 

boyunca uzanan yaşantısal deneyimleri ifade etmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle, bu 

konstrüksiyon kolaylıkla sınırların ifade edilmesi ve kırılması ile oluşan içeride ve 

dışarıda olma deneyimini farkına varmak değil, sınırların deneyimlendirilmesiyle 

içeride ve dışarıda olmanın farkına varılmasıdır. Bu şekilde ise yabancılaşma, korku, 

endişe, diğerleri, sınırlar, yerleşmek, ait olmak, evsizlik deneyimlerinin üzerine 

kurulan içeride ve dışarıda olma ilişkisinin üzerine gitmek ve bu ilişkiyi oluşturan 

sınırların üzerinde bulunan iç-dış zıtlıklarının ya da iletişiminin açığa çıkarılabileceği 

düşünülmüştür. 
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9. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Mekan ve insan her zaman birliktedir. Bu durum insanın anlam ve deneyimleri ile 

boşluğu mekana dönüştürdüğüne işaret eder. Boşluğu mekana dönüştüren öznenin 

deneyimleri ise günlük yaşantının mekan deneyimleri üzerine kuruludur. 

Oda, ev, şehir, peyzaj yaşantının farklı görünüşleri ile kaplıdır. Bu görünüşler 

mekansal sınırlandırılmalar olarak, insanın mimari ile yakın ilişkisine referans 

verirler. Oda, ev, şehir, peyzajın oluşturduğu her yaşantısal katman, özellikleri ve 

deneyimleri ile bir fonksiyonu barındırmayı amaçlar. Örneğin ev bireylerin 

kişiselliğinin korunmasını, şehir ise toplumsal yaşantının korunmasını talep eden 

mistik bir amaç kurarken, ev ve şehir bir arada içinde yaşayanların mekansal 

nitelikler ile kimliklerini kurmalarına, mekana aidiyet hissetmelerine izin vererek 

yerleşmeyi amaçlar. Böylece ‘İçinde oturmak’ için inşa edilmiş bir oda ve şehir, 

kişilerin bir yerde olmak, korunacak bir yere sahip olmak, konforu yakalamak, 

aidiyet ve mekan hissine sahip olmak duygularına  dönüşür. Bir odayı bir şehri 

anlatmak içindeki özneleri anlamak, kimliğin mekansal ifadesi olarak, fiziksel 

düzenlemelerin formunu, maddeleşmiş özneyi anlatmak demek olur. Bir oda, şehir 

otobiyografik nesnelerin formunun genişlemesi olarak görülebilir. Bu genişleme 

mekanın içinde olmanın fenomenolojisini kurar. 

Fenomenolojik olarak mekan, insanın dünyadaki varoluşunu kapsayan, insana 

dünyada bir yer sunarak, ait olduğu yere referans veren yaşanan bir yer olarak 

tanımlanabilir. Ulusal alandan bireysel alana kadar mekanın strüktürü ve coğrafyası, 

kimliğin açığa çıkarılması, aidiyet  ve yerleşmenin katmanlarını işaret eder. 

Mekanın bu tanımı, kişisel alanın oluşturulması, dışarıdan gelebilecek tehlikelere, 

korkulara karşı bir korunma isteği ile psikolojik , sosyolojik ve fiziksel sınırların 

kurulmasını da talep eder. Sınırların işaretlenmesi ise bireysel ve sosyal mesafeleri 

oluşturur.  

Sınırlar mekanları sararak kapatırlar. Mekanın sarılması içeriden dışarıya, dışarıdan 

içeriye geçişi olanaklı kılar ve mekan algısını farklılaştırarak, fiziksel çevrenin, 

sosyal,  kültürel , psikolojik durumların yorumunu değiştirir. 
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Bir kişinin otobiyografi fikrinde genellikle boşluğun, mekanın içindeki deneyimlerin, 

birikimlerin, kimlik oluşturmanın, hafızanın değişen durumlarının sonucu olan 

bireyselliklerin ifadesi varken, her otobiyografi fikrinde aynı zamanda sınırların 

deneyimleri de bulunmaktadır. Sınır fikri temelde, diğer tarafta, sınırın öte yanında, 

dışarıda olunduğunda yaşanabilecek çocuksu bir korku, telaş ve endişeye 

bağlanabilirken, insanoğlunun mekanın ve kişiliğinin dışına çıkmayacağı, diğer bir 

ifade ile özgür olmayacağı fikrini de çağrıştırır. Sınır fikri geometrik olarak bir 

çember olarak tanımlanabilir. Bu çembere dışarıdan kimse ya da bir şey 

dokunamamakta ancak bir her şey onun çevresini sarmaktadır. 

Bu çember- sınır fikri her otobiyografi fikri içinde, Foucault’un  heterotopya kavramı 

gibi zıtlıkları, ya da karşılıklı iletişimin uzayını barındırır. Yaşanılan 

,deneyimlendirilen, içinde bulunulan  her mekanın uzağında ya da yanı başında, ama 

sınırların ötesinde olan ve genellikle kabul edilmeme, reddedilme anlamına sahip bir 

yabancı fikri bulunmaktadır. Sınırların ötesinde bırakılma eğilimini karşılayan her 

yabancı fikri ise içerinin, bilinen ortamın karşına tersini, bilinmeyeni, dışarıda olmayı 

yerleştirerek dışarıda olmanın fenomenolojisini kurar.  

Yabancı aslında sınırların içinde olan, bizim aramızda gezinendir. O sınırları 

deneyimlendirerek içeride olanın mekanında, içeride olanın bazen gözünün önünde, 

bazen de göremediği yerde olandır. Yabancı olan sürekli sınırların üzerinde, içeriden 

dışarıya, dışarıdan içeriye hareket halinde olup sınırları eritendir ve iç ile dış 

arasındaki iletişimi kurar. Yabancı ile birlikte içerisi dışarıya dışarısı içeriye karışır. 

Bu durumda hem içeride olan kişinin hem de yabancının otobiyografisinde kapalı 

olan çember belki de yerini, iç ve dış hareketin zaman aralığında, için dışa dışın içe 

karışarak özgürleştiği  sınırlılıktan sınırsızlığa  uzanan bir spirale bırakır.  

Her araştırmacı için bilinmeyen bir yerlerdeki mekan hissi, mekan yaşantısı,  üzeri 

örtülü bir labirenttir. Araştırmacı bir yabancı gibi, bu örtünün sınırlarında belirmeye 

başlar, ve yine bir yabancı gibi sınırları ihlal ederek içerinin erimiş ilişkilerinin 

örtüsünü aralayıp, anlamları keşfetmeye çalışır. Bir araştırmacının içeriye her dahil 

oluşunda, araştırmacının kendinde olan dışarıda olma fikri erimeye, her içeride 

oluşunda ise araştırma fikrinin temelinde olan dışarıdan bakış ve yeni olanın keşfine 

duyulan merak yükselmeye başlar. Mekan  hissinin açığa çıkarılmasında, sınırların 

yıkılmasının gerekliliği sınırların yeniden kurulmasına dönüşür. Bu sınır 
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deneyimlerinde otobiyografi fikrinde olan zıtlıkların doğasının mekan hissinin açığa 

çıkarılmasındaki araştırmanın doğasında da olduğu işaretlenir.. 

Temelde birini anlamak için o olunmalıdır fikri üzerinde yükselen, sınırların kırılarak 

içeride olmayı istemenin ya da kolaylıkla sınırların kırılması ve sınırların yeniden 

inşası yerine, sınırların deneyimlendirilerek, içeride ve dışarıda olma deneyimlerinin 

açığa çıkarılması önerilebilir. 

‘Odamın içindeki odamın dışında yaşamak..’ fikri ise bu anlamda sınırların 

kurulması, ya da sınırların yıkılması yerine,  sınırların yaşanarak , içeride ve dışarıda 

olma deneyimlerinin açığa çıkarılması için,  kişisel bir fikir olarak düşünülmüştür.   
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