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MĠMARĠDE BAĞLAM KAVRAMI VE METAFORĠK TEMELLĠ YAKLAġIMLAR
ÖZET
Mimaride “anlam” sorgusu çerçevesinde felsefe, edebiyat ve dil biliminde sıklıkla
kullanılan kavramlardan olan “metafor ve bağlam” bu tez kapsamında iliĢkisel olarak
irdelenmeye çalıĢılmaktadır.
Mimaride bağlam; bir bölgenin, yerin, kültürel ve fiziksel kaynaklarının
değerlendirilmesi ve toplumsal, ruhsal karakterinin aranmasıyla ortaya çıkan
tasarımsal bir gerçekliktir. Bu gerçeklik mimarlık tarihinde uzunca bir süre sadece
biçimsel yaklaĢımları kapsayan bir yorumla ifade edilmiĢtir. Bu noktada metaforlar
bağlamın mimaride nasıl kurgulanması gerektiği konusunda özgün bir ufuk
açmaktadır. Tez içerisinde metaforik bağlam olarak tartıĢılan bu kavram; bilinmeyen
“anlamı” bilinenlerin “araçları” aracılığıyla ortaya konmasına yardım eder.
Mimaride bağlam ve metafor kavramları daha önce yapılan araĢtırmalarda ayrı ayrı
değerlendirmelerle ortaya konulmuĢ birbirleriyle kurdukları iliĢki göz ardı edilmiĢtir.
Bu kavramlar çoğunlukla indirgemeci bir bakıĢla kapsamları daraltılarak
değerlendirilmiĢtir. Bağlam ve metafor kavramlarının mimariye aktarımının anlamsal
olarak değerlendirilmesi tarihi süreç içerisinde günden güne önemli bir olgu haline
gelmiĢtir.
Mimarlık tarihi boyunca tartıĢılan bu yaklaĢımlar, metaforik bağlamın sadece
semboller ve analojik değerlendirmeler üzerinden yapıldığını göstermektedir. Bu
durum modern sonrası dönemde metaforun gerçek içeriği kavranana kadar devam
etmektedir.
XX. yy boyunca bu sorgulama metaforun kurgusal ve kavramsal içeriği üzerinden
tartıĢılmıĢtır. Bu yüzyılda metaforlar mimarlar tarafından sıklıkla kullanılan düĢünce
araçları haline gelmiĢtir. Mimarların çoğu, yapılarını bir iletiĢim aracı olarak görmeye
baĢlamıĢ ve söylemin yeni formunu mimari üzerinden kurgulamıĢlardır.
Metaforik bağlam mimari objenin, simgeler, iĢaretler, kavramsal süreçlerle birlikte
aktarımını sağlayan bir iletiĢim önerir. Günümüzde birçok mimar bu iletiĢimi kendi
tasarımsal gerçekliklerinde bir “referans” olarak kullanmaktadırlar. Mimarın
kurguladığı obje ve metafor arasındaki bağ bağlamla kurulan iliĢki üzerinden
değerlendirilmeli ve özgün bir yaklaĢımla ortaya konulmalıdır.
Metaforik bağlam biliçsel(cognitive) içeriği sebebiyle yer ve mimari nesne arasındaki
iliĢkiyi anlamada onu baĢka bir Ģeye aktarmada orjinal, kolay ve anlaĢılır bir yol
sağlar. Bu açıdan bakıldığında metaforlar tasarımın kendi verilerini “bilgi ve zihin
iliĢkisi” Ģeklinde ortaya koymaktadır. Bu iliĢki tasarımın bir anlamda kavramsal
sistemini de oluĢturur. Bu metaforik sistemin yaratının temelinde yatan bağları ve
iliĢkileri ortaya koyduğu gözlenmiĢtir.
Mimari nesnenin metaforlar aracılığıyla kavramsal çerçeveler kurması bağlamın
arka planını ve gerçekliğini anlamamızı sağlar. Aslında yeni durum ve model
iliĢkileri öne sürmesi, bu iliĢkileri varsayması ve yeni yorum kategorileri ortaya
koyması bakımından mimaride metaforik bağlam yadsınamaz bir öneme sahiptir.
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THE CONCEPT OF CONTEXT IN ARCHITECTURE AND METAPHORIC BASED
APPROACHES
SUMMARY
In context of understanding and interpreting the architecture, many works have been
done; and different disciplines have contributed to architectural achievements in this
scope as philosophy, literature, geography, mathematics, etc.
The meaning in architecture is a hybrid concept discussible in separate layers and
also open to different perspectives. In architectural design, many different relations
are formed from formal fictions to semantic fictions, functional requirements to
historic and environmental references. To interpret these complex relations makes it
necessary to disclose formal and conceptual essences. In this point, "metaphor and
context" as one of concepts used in philosophy, literature and linguistic frequently
will to be examined within this study due to their relations.
Context in architecture is a design reality appeared by evaluation of cultural and
physical resources of a region, place and research of its social, spiritual character.
This reality is expressed by a interpretation covering just formal approaches for a
long time in architecture history. In this point, metaphors open an specific horizon on
how the context should be fictionalized in architecture. This concept to be discussed
as metaphoric context in this study; helps to explain unknown "meaning" by "tools"
of known ones.
Context and metaphor concepts in architecture are put forward in separate
evaluations in previous studies, so the relation that they find between each other
was neglected. These concepts were evaluated by narrowing concepts and mostly
with a reductionist view. Semantic evaluation of transfer of concepts of context and
metaphor to architecture has become an significant phenomenon gradually with in
historical process.
These approaches discussed during architecture history shows that metaphoric
context has been made just on symbols and analogical evaluations. This situation
has continued until the real content of metaphor was comprehended in postmodern
period.
During the 20th century, this inquiry has been discussed on fictional and
conceptional content of metaphor. In this century, metaphors have been thinking
tools used frequently by architect. Most of the architects have seen their structures
as a communication tool and fictionalized new form for saying over architecture.
Metaphoric context offers a connection providing transfer of architectural object by
symbols, sings, conceptual processes. Today, many architects use this
communication as a "reference" in their design realities. The connection between
object and metaphor used by architect should be evaluated over relation established
with context and should be put forward with a specific approach.
Metaphoric context provide an original, simple and understandable way to
understand the relation between place and architectural object and to transfer it to
another thing since its cognitive content. When it is seen at this point of view,
xv

metaphors reveal own data of design as "knowledge and mental relation (mental
processes)". This relation also forms conceptual system of design. It is observed
that it reveals the bonds and relations under base of one creating the metaphoric
system.
To establish conceptual frames for architectural object by metaphors provides us to
understand background and reality of context. In fact, metaphoric context in
architecture has an undeniable importance to put forward the new situation and
model relations, to assume these relations and to put new interpretation categories.

xvi

1.GĠRĠġ
Mimarlığı anlama ve yorumlama bağlamında yüzyıllardır birçok çalıĢma yapılmıĢ;
felsefe, edebiyat, coğrafya, matematik vb. farklı disiplinler bu alanda mimarlık
edimine katkıda bulunmuĢtur.
Mimaride anlam, çeĢitli perspektiflere açık, kiĢiden kiĢiye değiĢen, ayrı düzlemlerde
tartıĢabilen melez bir kavramdır. Mimari tasarımlarda, biçimsel kurgulardan anlamsal
kurgulara, iĢlevsel gerekliliklerden tarihi ve çevresel referanslara değin, birçok farklı
iliĢki kurulmaktadır. Bu karmaĢık iliĢkileri yorumlayabilmek, biçimsel ve kavramsal
özleri bir anlamda deĢifre etmeyi gerekli kılmaktadır. Bu noktada; felsefe, edebiyat
ve dil biliminde sıklıkla kullanılan kavramlardan olan “metafor ve bağlam” bu tez
kapsamında iliĢkisel olarak irdelenmeye çalıĢılacaktır.
Mimaride

bağlam;

bir

bölgenin,

yerin,

kültürel

ve

fiziksel

kaynaklarının

değerlendirilmesi ve toplumsal, ruhsal karakterinin aranmasıyla ortaya çıkan bir
tasarımsal bir gerçekliktir.(Gür, 2007) Bu gerçeklik mimarlık tarihinde uzunca bir
süre sadece biçimsel yaklaĢımları kapsayan bir yorumla ifade edilmiĢtir. Bu noktada
metaforlar bağlamın mimaride nasıl kurgulanması gerektiği konusunda özgün bir
ufuk açmaktadır. Tez içerisinde metaforik bağlam olarak tartıĢılacak bu kavram;
bilinmeyen “anlamı”

bilinenlerin “araçları” aracılığıyla ortaya konmasına yardım

eder.
Mimaride bağlam ve metafor kavramları daha önce yapılan araĢtırmalarda ayrı ayrı
değerlendirmelerle ortaya konulmuĢ birbirleriyle kurdukları iliĢki göz ardı edilmiĢtir.
Bu

kavramlar

çoğunlukla

indirgemeci

bir

bakıĢla

kapsamları

daraltılarak

değerlendirilmiĢtir. Bağlam ve metafor kavramlarının mimariye aktarımının anlamsal
olarak değerlendirilmesi tarihi süreç içerisinde günden güne önemli bir olgu haline
gelmiĢtir.
Mimarlık tarihi boyunca tartıĢılan bu yaklaĢımlar, metaforik bağlamın sadece
semboller ve analojik değerlendirmeler üzerinden yapıldığını göstermektedir. Bu
durum modern sonrası dönemde metaforun gerçek içeriği kavranana kadar devam
etmektedir.
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XX. yy boyunca bu sorgulama metaforun kurgusal ve kavramsal içeriği üzerinden
tartıĢılmıĢtır. Bu yüzyılda metaforlar mimarlar tarafından sıklıkla kullanılan düĢünce
araçları haline gelmiĢtir. Mimarların çoğu, yapılarını bir iletiĢim aracı olarak görmeye
baĢlamıĢ ve söylemin yeni formunu mimari üzerinden kurgulamıĢlardır.
1.1 Tezin Amacı ve Kapsamı
Bu tez kapsamında mimaride yadsınamaz bir öneme sahip metafor ve bağlam
kavramları çok yönlü bir okuma ile iliĢkisel olarak irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Kavramların bize sunduğu geniĢ perspektif, yeniden ele alınmaya çalıĢılmıĢ,
indirgemeci görüĢlere eleĢtirel bir bakıĢla yaklaĢılmıĢtır. Zaman-mekan birlikteliği
içerisinde çok katmanlı bir okuma ile hem bugün hem de gelecek için mimari
çözümler üretecek kavramsal çerçeveler kurulması amaçlanmıĢtır. Bu kavramsal
altlık sadece yapı bazında ele alınmamaktadır. BütünleĢmeler ve ayrıĢmalar
üzerinden kent ve mimari nesne bağlamında da değerlendirilecektir.
Bu iki kavramın tarihsel süreç içerisinde nasıl algılandığı ve gerçek metaforik ve
bağlamsal iliĢkilerin ilk ortaya çıktıkları süreç ve örneklerin irdelenmesi de bu tez
kapsamında tartıĢılacaktır.
Bu bağlamda örnekler üzerinden seçici bir çalıĢma yapılmaya çalıĢılacak
kavramların sunduğu bütünsel perspektifi içeren tasarımların, örneklenmesi
amaçlanmaktadır. Bu örneklemeler metaforların klasik yaklaĢımının aksine tezin
önerdiği yeni bir kategori çerçevesinde tartıĢılacaktır.
Bu çalıĢma kapsamında metafor ve bağlam öncelikle ilk ortaya çıktıkları
disiplinler; dilbilim, felsefe ve edebiyat üzerinden okunmaya çalıĢılacaktır.
Kavramların arka planları ve düĢünsel altlıkları ortaya konduktan sonra bu
kavramların mimariye aktarımları; süreç ve anlam yönüyle tartıĢılacaktır. Bu
kapsamda ikinci bölümde bağlam kavramı indirgenen biçimsel yaklaĢımları
ile birlikte ortaya konacaktır.
Üçüncü bölümde metafor kavramı tartıĢılacak, kavramın bağlamla iliĢkisi
kurularak mimaride metaforik söylem açıklanacaktır. Metaforun kategorik
incelemesi ve analojilere indirgenemeyecek olan arka planı da bu bölümde
karĢılaĢtırmalı bir değerlendirme yapılarak ortaya konulacaktır.
Dördüncü bölümde mimaride metaforik yaklaĢımın tarihsel süreç içerisinde
örnekler üzerinden değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu kapsamda verilecek
örnekler “modern ve modern dönem sonrası” olarak iki aĢamalı bir Ģekilde
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değerlendirilecektir. Bu bakıĢ mimaride metaforik sürecin ancak XX. yy‟ da
gerçek anlamında kurgulanması ile ilgilidir.
Sonuç bölümünde metaforun ve bağlamın bütünsel, ikili bir okuma ile ortaya
konmasının mimari yaratıya katkıları tartıĢılacak ve mimaride açtığı yeni ve
özgün ufuk değerlendirilecektir.
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2. MĠMARĠDE BAĞLAM KAVRAMI VE GELĠġĠMĠ
2.1 Bağlam Kavramı
Dilbilimin diğer bilimsel disiplin ve düĢünce sistemlerine ödünç verdiği bağlam terimi,
sosyal bilimlerde de, bir terim veya ifadeye anlamını veren dıĢ Ģartları ve çevreyi dile
getirir.
Bağlam terimi; öncelikle geniĢ çerçeveli bir bakıĢ gerektiren “anlamı” bütünsel bir
bakıĢ içerisinde sorgulayan bir kavramdır. Bağlam bir anlamda düĢüncenin, düĢünce
dıĢı mekanıdır. DüĢünce ait olduğu bu mekandan koparıldığında (yani bağlamından
koparıldığında) anlamını kaybeder. Çünkü belirli bir bağlamda yer almak
kaçınılmazdır (Arslan, 2002).
Bağlam kavramıyla ilgili yukarıdaki tanımın yanı sıra farklı tanımlar da yapılmıĢtır:
Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, iliĢkiler örgüsü veya bağlantısı.
Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz
konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler
bütünü. Örneğin bir metin içinde, sözün geliĢi, sözün önü arkası, (url-1).
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan Ģeylerin bir araya getiriliĢi, bağlanıĢı,
demet, deste (Hançerlioğlu, 1976).
Olaylar, durumlar, iliĢkiler örgüsü, bütünlük
Farklı bağlamlarda yer alan düĢünceler, farklı doğruluk ve geçerlilik ölçülerini
gerektirebilir. Bir düĢünceyi, bir düĢünce sistemini anlamanın en iyi yolu onu kendi
bağlamı içinde görmektir. Farklı bağlamlarda yer alan düĢünceler birbirlerine
tercüme edilemeyebilirler (Arslan, 2002).
Dilbilimde ise bağlam, bir ifade veya metinde belirli bir dilsel birimi inceleyen ve takip
eden seslerin, kelimelerin veya ibarelerin oluĢturduğu bütün anlamına gelir. Buna
göre, konuĢmayı oluĢturan ses birimleri kendilerine bitiĢik sesler tarafından
belirlenerek kayıt altına alınırlar.
Bağlam sadece dilbilim içerisinde tartıĢılan bir kavram olmamıĢ, birçok filozof
bağlam üzerine farklı görüĢler dile getirmiĢtir. Wittgenstein bunlar arasında belkide
en önemli olan filozoftur.
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Wittgenstein‟a göre “anlam bağlamsaldır”. “Bir bağlamın kapsayıcılığı, önermenin
anlamının verdiği bilgiye göre değil; içinde yer aldığı belirli bir dil kesitine göre
oluĢan bir anlam ölçütü açısından değerlendirilmelidir” yorumunu ortaya koyar.
Thomas Kuhn‟un bağlama yaklaĢımı ise ağ metaforuna dayanan ve amaca bağlı
olarak değiĢen ve dönüĢen bir örüntüyü vurgular. Bu örüntü “sözcüklerin” “dıĢ
dünya” ile olan bağını, algılanan çevreyle iliĢkisini açıklamak noktasında bağlamla
sıkı bir iliĢki içerisindedir. Bilimsel evrimin ancak bağlamın ortaya koyduğu yeni
görme biçimlerinin, kontrollü geliĢmesinde gerçekleĢebileceğini vurgular. Yeni
görme biçimlerinde varsayım, olgunun kendisinin oluĢturduğu bağlamsal örüntüdür
(Bird, 2000).
Bağlam terimi felsefede ve dilbilimde bu Ģekilde tartıĢılırken; “bağlamsalcılık
(contextualism) kavramı” geleneksel gerekçelendirme ve bilgi kuramlarından farklı
bir yaklaĢım olarak ortaya konmuĢtur. Bağlamcılık, bir düĢünce sisteminin alt
yapısını oluĢturan öğeler bütünü olarak tanımlanmıĢtır. Bu öğeler bağlamcılık
görüĢüne göre faklı kaynaklar tarafından ortaya konmuĢ olabilmektedir. Öğeler ve
öğeler arası iliĢkisel durumlar, bağlamcı yaklaĢım tarafından irdelenmesi gereken
durumsal bir yaklaĢım içermektedir.
Bağlamcılık kuramına göre, bir öznenin belli bir önermeyi bilmesinin ya da gerekçeli
bir Ģekilde o önermenin doğruluğuna inanmasının olanaklılığı da bağlamsaldır.
BaĢka bir deyiĢle bilgi; gerek ve yeter koĢulları ile tikel durumlara göre değiĢiklik
gösterebilir. Gerekçelendirme ve bilgi gibi kavramlar bir öznenin, eldeki önerme ve
var olan koĢullar arasındaki bağlantılarının bütünüdür. Örneğin hızlı bir otomobilin
içinde yol alırken yaĢanan deneyimde, asfalt zeminin “düz” olduğu rahatlıkla
söylenebilir; fakat o yol üzerinde yavaĢça ilerleyen bir böcek açısından durum çok
farklıdır. Öyleyse bağlamcılık, durum içerisindeki gerekçeleri ve özne arasındaki
bütünsel bağı okumak zorundadır (Baç, 2007).
Bu noktada, bağlamcılık teorisi içerisinde önemli bir yere sahip olan durum
bağlamını (context of situation) tanımlamak, konuyu iki yönlü olarak ele almamıza
yardımcı olacaktır. Durum bağlamı, J.R. Firt tarafından ilk defa ortaya konmuĢ ve
dilbilimciler arasında büyük bir kabul görmüĢtür. Firt‟e göre anlam, ifadelerin
(örneğin seslerin ve kelimelerin) dilsel özellikleriyle, söz konusu dilsel birimlerin
ortaya çıktığı sosyal durumun özellikleri arasındaki karmaĢık iliĢkilerden doğan
Ģeydir. Durum bağlamı, böylece bir anlamı belirleme ve ilgili durumsal özellikleri
tasnif aracıdır. Durum bağlamı, dilin içinde yer aldığı dil-dıĢı çevredir. Yani, hangi
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dilsel birim olursa olsun, bir dilsel birimin anlamını belirleyen Ģey, ortaya çıktığı
durumsal bağlamdır (Arslan, 2002).
Bağlam XX. yy. içerisinde bilginin üretimi üzerinden de tartıĢılmıĢtır. Özellikle
Gadamer bu konuda bilginin; özneler arası bağlam bağımlı, konvansiyonel ya da
kolektif niteliği üzerinde durmuĢtur. Bilginin tarihsel ve sosyal olarak birlikte ortaya
çıktığını kabul etmek, düĢüncenin bağlam bağımlı olduğuna iĢaret etmektedir. Nasıl
ki bilginin özneler-arası niteliği onu öznelciliğe sürüklemezse bağlam bağımlı oluĢu
da göreliliğe götürmez. Bağlam bağımlı olmak, doğru ya da yanlıĢ hiçbir ölçütün
bulunmaması anlamına değil, ölçütlerin her bağlam için yeniden belirlenmesi
anlamına gelmektedir (Serim, 2007).
Son olarak, bağlam kavramının tam olarak anlaĢılabilmesi açısından iliĢkisel olarak
birtakım kavramlarla birlikte anıldığını söyleyebiliriz. Bu kavramlar fonksiyon ve
yönelim açısından farklı, iliĢkisel olarak benzer nitelikler içerebilmektedir. Ġlk olarak;
ünlü Fransız düĢünürü Michel Foucault tarafından sıkça kullanılan ve iĢlenen
"söylem"

(discourse)

terimi,

bağlam

kavramına

akraba

bir

terim

olarak

dillendirilebilir. Cümlelerin birbirlerine bağlanıĢ tarzlarını içine alan ve cümleden
daha fazla bir Ģeyi ifade eden "söylem", "bağlam" ile yakın ve iliĢkisel olarak benzer
olduğu söylenebilir. Bunun gibi Thomas Kuhn'un "paradigma" terimiyle "bağlam"
terimi arasında da anlam ve fonksiyon özdeĢleĢmeleri tespit edilebilir.
2.2.Mimaride Bağlam Kavramı ve GeliĢimi
Bağlam kavramı; mimarlık literatüründe çok farklı Ģekillerde tanımlanmıĢ, farklı
kavramlarla birlikte iliĢkilendirilmiĢtir. Mimarinin gerçeklik vurgusunun kavramsal
çerçevelerle birlikte iliĢkilendirilmesi, bağlamı tanımlamayı adeta bir zorunluluk
haline getirmiĢtir. Bağlam kimi zaman kapsamı daraltılarak okunan bir kavram
olmuĢ, kimi zamansa kavramsal ağlar içinde algılanan daha geniĢ bir çerçeveyi
iĢaret etmiĢtir.
Mimaride bağlam ilk olarak, 1975 yılında Berlin‟de yapılan “International Design
Centre” sempozyumunda bir kavram olarak ortaya konmuĢ; “contextual buildingbağlamsal bina” terimi ise izleyen yıllarda anahtar sözcük haline gelmiĢtir.
Aslında mimaride bağlam kavramı çok daha uzun yıllar önce ortaya çıkmıĢtır. XX.
yüzyılın düĢünsel ikliminde bilginin, “bağlam bağımlı” olduğu düĢüncesi hâkim
olmuĢtur. Bu bakıĢ açısı doğal olarak mimariyi de büyük oranda etkilemiĢ bir
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söylemdir. Bu fikir mimaride yapının/binanın, bağlamından koparıldığında tamamen
anlamsız ve yabancı hale geldiğini söyleyecek kadar ileri gider.
Bağlama karĢı konumlanmak öncelikle onu fark etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle
tüm XX. yüzyıl mimarlık adına bağlamı fark etme ve ona karĢı bir tavır geliĢtirmenin
tarihi olarak da okunabilir. Yüzyılın ilk yarısı bağlamla çelişerek; ikinci yarısı ise en
azından teorik olarak bir uyum isteği ile ĢekillenmiĢtir.(Ģekil 2.1)
1910 Bağlamın Reddi

1960 Bağlam-Uyum
(Architecture in Context)

Modern

Post modern

ġekil 2.1: XX. yy‟ da bağlam ve mimari (mdk)
Bu noktada bağlamın özellikle XX. yüzyıl içerisinde adeta evrimleĢerek mimaride
farklı tanımlamalarla birlikte kullanıldığını görmekteyiz. Bu tanımlamaları yaparken
mimarlığın ve kentsel tasarım çok yönlü bağlamsal iliĢkileri, karmaĢık ağ
organizasyonlarının ve kararlı aktivitelerin bir bütünü olduğu gerçeği göz ardı
edilmemelidir. Bu yüzden bağlamın anlamı mimarideki diğer kavramlardan daha
muğlak görünebilir. Bağlamcılık teriminin muğlaklığının göstergesi ise fiziksel,
çevresel, ekolojik, sosyal, sembolik, dahil eden ve hariç tutan terimleri bir arada
kullanmayı ve bu terimlerin içini doldurmayı gerekli kılmasından dolayıdır. Biz
bağlamsal terimini kullandığımızda bunun mimari literatürde birçok kavramla iç içe
olduğunun farkında olmalıyız (Ayıran,2007), (Ģekil 2.2).

ġekil 2.2: Bağlamın kavramsal genleri (mdk)
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Mimari bağlam, genel olarak yerin özlenen geçmiĢ ile arzu edilebilir gelecek
arasında salınan, tasarısal-kavramsal düzlemde ciddi bir yapı sökümüdür. Mimari
literatürde bağlamcılık olarak da kullanılan bu kavram bir bölgenin, yerin kültürel ve
fiziksel

kaynaklarının

değerlendirilmesi

ve

toplumsal,

ruhsal

karakterinin

aranmasıyla ortaya çıkan bir tasarımsal gerçekliktir (Gür, 2007). Bu gerçeklik,
mimarinin belirleyici girdisi kabul edebileceğimiz yer ve mimarlık nesnesini daha
derin bir bakıĢla, doğru bir Ģekilde kavranmasına yardımcı olmaktadır.
Bağlamın dili, Grahame Shane göre ise, kaçınılmaz soyut ikilikler içerir; düzenli
olana karĢı düzensizlik, formele karĢı informel, tiplere karĢı çeĢitler, Ģekillere karĢı
alanlar, merkeze karĢı dolgu, dokuya karĢı sınır kenarı gibi kentsel biçimler
bulunmaktadır (Shane, 1995). Shane‟nın bu yorumu aslında bağlamın, birbiri içine
geçen, kimi zaman birbiriyle çatıĢan fakat bütünsel olarak algılanması gereken
kentsel bir kavram olduğu anlamına gelmektedir.
Buna karĢın Brolin kavramın sınırlarını biraz daha daraltan bir tanımlama yapmıĢtır;
buna göre bağlamsal mimarlık; mimari tarz sorunlarıyla karĢı karĢıya duran, farklı
çağ ve tarzlardaki binalar arasında, tür benzerliği kurmayı amaçlayan zorunluluklarla
ilgilenmektedir (Brolin, 1980, s.5). Brolin‟in bu bakıĢ açısı, bağlam kavramının
mimaride sadece biçimsel bir takım gereklilikler olarak görülmesinin bir sonucudur.
Özellikle post-modern dönemde bağlam kavramı sadece tarihi dokuların oluĢturduğu
dizge üzerinden değerlendirilmiĢtir. Modernizmin, kesin ve ayrıĢtırıcı bir Ģekilde
kendisini, önceki mimari geleneklerden ayırmıĢ olması; post-modern mimariyi
bağlam konusunda daha duyarlı olmaya itmiĢtir. Sahip olduğu çeĢitlilikle birlikte
post-modernizm, binanın bağlamına, tarihine ve müĢterinin gerekliliklerine göre bir
duyarlılık geliĢtirmiĢtir. Fakat bu duyarlılık, bağlamın çizdiği geniĢ perspektifi tam
anlamıyla algılayabilmiĢ sayılmamaktadır.
Mimaride bağlam, modern ve post-modern akım içerisinde bu gerilimi yaratırken;
Colin Rowe alternatif bir strateji geliĢtirerek var olan kentsel dokuların modern
uygulamalarla yok edilmesine karĢı çıkmıĢ, yeni yapılarla bu dokunun bir harmoni
yaratacak Ģekilde bir araya getirilmesini ve buna ek olarak modern ve modern
öncesi Ģehirlerle birlikte uzlaĢtırılmasının mümkün olabileceğini iddia etmiĢtir
(Nesbitt, 1996).
Colin Rowe ve Fred Kotter'in Ģehirlerin beklenmedik sürprizlere açık melez
karakterlerini kavramsallaĢtırmaya çalıĢtıkları "Collage City" kitabıyla bu sözcüğün deyim yerindeyse- bir kavram mertebesine yükselmesine neden olmuĢlardır. Bu
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kavram, her yerin belirli yöntemler kullanılarak yorumlanabilir, tarif edilebilir,
anlaĢılabilir bir özellikler örüntüsü, diğerinden farklı spesifik bir içerik anlamına
geldiğine iĢaret etmektedir. Bulunulan yerin, belirli disipliner bakıĢ açıları aracılığıyla
kavramsallaĢtırılması bu biçimiyle ilk kez gündeme gelmiĢtir (Bilgin, 2006).
Rowe ve Kotter‟in bu yaklaĢımı, bağlamın daraltılan algısına bir karĢı duruĢun
baĢlangıcını oluĢturmaktadır. Fakat bu duruĢ, bağlamın mimaride sadece biçimsel
kurallar üzerinden yorumlanabileceğini iddia eden yetersiz bir bakıĢ açısıdır. Aslında
yeni perspektif açan bütün kavramlar gibi "bağlam"da baĢlangıçta geniĢ potansiyele
sahip bir kavramdır. Benimsenme ve yaygınlaĢma süreci içinde Ortaçağ ile XIX. yy.
arasındaki zaman diliminde ortaya çıkmıĢ olan düzenli mimari mekanın ve bu nitelikli
mekân örüntülerinin keĢfine indirgenmiĢtir. Ama gerçeklik bu kalıplara sığmadığı için
onu anlayan değil, her seferinde kendi perspektifi içine girecek Ģekle sokarak,
çarpıtan bir prizmaya dönüĢmüĢtür (Bilgin,2002).
BAĞLAM

Yer - Mimari Nesne ĠliĢkisi

Anlam - Yorum - Kavram

indirgeme

Biçimsel Bağlam
ġekil 2.3: Bağlamın iliĢkisel kurgusu (mdk)
Aslında mimaride bağlam

kavramı, baĢlangıçta "anlama" ve "yorumlama"

becerisinin en yoğun mirası olan hermeneutik geleneğin bütün imkânlarına açık bir
potansiyele sahipti. Bu potansiyel -eğer kullanılabilirse- bugün hâlâ iki Ģeye birden
aynı anda karĢı koyabilme gücü anlamına gelir: Birincisi, bulunduğu yere ve
duruma karĢı her zaman kayıtsız kalacak olan narsistik sapmaya; ikincisi de kayıtlı
olmak adına her seferinde aynı yere ve duruma iĢaret eden ideolojik sapmaya karĢı
koyabilir. Bu karĢı koyma durumunda; "niteliksizlik" bile ilk bakıĢta göze yabancı
gelen görüntüleri dıĢlamak için değil de, yakın bir okumadan sonra varılmıĢ bir
sonuç olabilir (Bilgin, 2006).
Bilgin‟e göre "bağlam", her seferinde bir "durum tasviridir” (Bilgin, 2002). Bu durum
kültürel, tarihsel, coğrafî, toplumsal ve ruhsal vb. birçok katmanı superpoze bir
Ģekilde okumayı zorunlu kılmaktadır. Öyleyse her seferinde tasviri yapılan "durum"
kadar, tasvir yapan “özneye” de bağımlıdır (ġekil 2. 4). Bu bakıĢ açısıyla; "iyi tasvir",
öznenin öznelliğini mümkün olduğunca erteleyerek, askıya alarak, "nesnenin",
"durumun" üzerinden geçirmesi; öznelliğini daha güçlü bir biçimde "tahkim
etmesi"dir. Zaten bütün mesele de bu iki tür öznellik durumu arasındaki farktan
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geçmektedir. Bu noktada bağlama duyarlı öznenin, baskın bir kimlik olarak ortaya
çıkmasına karĢı bir tavır sergiler. Ortaya konan ürün bağlamın-durumun özne
tarafından kurgulanmıĢ bir baĢka yüzüdür. Burada ortaya konan tartıĢmalı durum
aslında bağlamın kendi genleri üzerinde yapılan bir tartıĢmadan çok da uzak
sayılmamaktadır.

Mimari
Kimlik

Bağlam/Durum

Özne-Baskın
Kimlik

ġekil 2. 4: Bağlam ve özne
Bağlam konusunda yaratılan bir diğer tartıĢmalı durum ise nostaljik olana dönme
isteği noktasında yaĢanmaktadır. Ġnsanlar bağlamı teknoloji uygarlığının bir eleĢtirisi
olarak ve geçmiĢteki köklerimize yeniden dönüĢ ve hakiki olanın bir keĢfi olarak
görebilirler. Bu keĢif klasik bağlam teorisinin bir yansımasıdır. Buna karĢın diğer bir
grupsa tekno-bilimsel organizasyonlar dünyası ile savaĢmadığını ve teknik öncesi
var olana nostaljik bir dönüĢü reddettiğini söyleyebilir (Anon,1992). Bu reddediĢ
içerisinde mimarinin tamamen ikonik ve teknolojik objeler yaratmasına bir karĢı
duruĢla, anlamı bağlam üzerinden yeniden sorgulamaktadır. Mimari nesnenin,
teknoloji uygarlığı içerisinde, anlamın sınırlarının çok da net olarak anlaĢılmadığı bir
dönemde bile kendini ortaya koyabileceğini söyler. Burada ortaya çıkan iki farklı
görüĢ, bağlam kavramının mimaride hem bir reddediĢin hem de biçimsel bir geri
dönüĢün nirengi noktası olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada bu tez
kapsamında eleĢtirel bir duruĢla ifade edilen klasik anlamda bağlam bakıĢı bu
biçimsel geri dönüĢün bir yansımasını da ifade etmektedir.
Biçimsel olarak bağlamsal uygunluğun gerçekleĢtirilebilmesi için bir takım verilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriler, klasik bağlam teorisi içerisinde üretilmiĢ çoğunlukla
biçimsel yaklaĢımlardır. Burada iki yönlü bir okuma yapabilmek için kısaca
değinilecek olan bu bakıĢ açısının ilk mimarı olarak Brolin sayılabilir. Brolin net ve
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keskin tanımlamalarla biçimler ve iliĢkiler ortaya koymaktadır. Ortaya konan bu
iliĢkisel biçimler, klasik bağlamın ortaya konduğu tarihi kentler için bir veri oluĢturur.
Buna göre bu veriler; Sokaktan ileride ve geride inĢa etme, bitiĢik yapı düzeninden
farklı olarak yapılarda boĢluk bırakmak veya aynı düzeni uygulamak, kütle, yaklaĢık
yükseklik cephe oranları/yönü, biçim ve suliet, pencere/kapı düzeni oranları,
malzeme, renk/doku olarak sıralamaktadır (Brolin, 1980).
Bağlam burada tarihi kent içerisinde bir biçimsel iliĢki olarak algılanmıĢtır. Mimaride
bağlamsal uygunluğun, bu net verilere dayanılarak, yapılabileceği savunulmuĢtur.
Yapının çevresindeki komĢu yapılarla iliĢkileri, parçaların birbiri ile uyumu bu
noktada çok önemli bir veri olarak görülmüĢtür. Oranlar, düzen ve tipoloji; bağlamın
temel referansı kabul edilmiĢ, üslupsal aykırılıklar sadece yorum kapsamında
değerlendirilen bir olgu olarak görülmüĢtür. Bu bakıĢ açıĢı ıĢığında tarihi çevrelerde
bağlamsal uygunluğu Ģu kategoriler çerçevesinde analiz edilmektedir (Velioğlu,
1992).
1. Uyum (Armoni)/ Benzer YaklaĢımlar
a) Tarihsel Biçimlerin Taklidi
b) Tarihsel Biçimlerin Yorumu
2. KarĢıt (Kontrast)/ Zıt YaklaĢımlar
1. Uyum (Armoni)/ Benzer YaklaĢımlar; eski ve yeni arasında bütünlük oluĢturmak
amacıyla, mevcut dokunun ya da geçmiĢte çeĢitli sebeplerle yok olmuĢ bir
yapılaĢmanın verilerinden yararlanarak, mimari eleman ve biçimlerin ölçü ve
oranlarının yorumlanmasıdır. Ya da direk olarak kullanıldığı ve geçmiĢi çağrıĢtıran
tasarım ilkelerinin uygulandığı bir bakıĢ açısını içermektedir (Velioğlu, 1992).
Taklit; tarihi çevreler içerisinde veya tarihi çevrenin etkileĢimli olduğu alanlarda
egemen olan, mimari elemanların biçimlerin aynen ödünç alınarak kullanılmasını
içeren bir yaklaĢım türüdür (Velioğlu, 1992).
Estetik kaygılara dayanan ve stil birliği olarak adlandırılan bu anlayıĢ, 1933 Atina
AntlaĢması‟yla eleĢtirilmiĢtir. 1964 Venedik Tüzüğü ile terk edilmeye baĢlanmıĢ ve
özgür tasarım anlayıĢının önü açılmıĢtır (Aydın,1998).
Branca‟ya göre tarihsel biçimlerin, eleman ve düzenlerin doğrudan kullanabilecekleri
çevreler, aynı dönem özelliklerini yansıtan tarihi çevrelerdir. Bunun yanı sıra
restorasyon içinde tarihsel biçimler taklit edilebilir ve hatta edilmesi gerekir (Velioğlu,
1992), (ġekil 2.5, 2.6).
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ġekil 2.5: New York halk kütüphanesi
ġekil 2.6: Vanderbilt Marble House in
(Beaux-art örnekleri), taklit-bağlam iliĢkisi.
Newport, Rhode Island
Bağlam içindeki yabancılaĢma düzeyi, bir baĢka deyiĢle ise referans verme biçiminin
“doğrudan taĢımaya” indirgenmesidir. Burada taĢınan çoğu zaman anlamı
boĢaltılmıĢ olarak yinelenir, bağlamla iliĢki kurması ve bağlam içinde dönüĢüme
uğraması bir zorunluluk olarak görülmez. Sadece sahte anlam oluĢturmakla kalmaz,
yapının kendi anlamının ve değerlerinin de bulanıklaĢarak yok olmasına neden olur.
Ġster positivist ister hermeneutik olsun; her türlü tutum tarihsellik kapsamında
mutlaka belirli bir geçmiĢ ve onun etkileyeceği bir geleceğe sahiptir. Bu tür
bağlamsal bir yaklaĢım, tinsel ve psiĢik bir alanda “geleneksellik” tartıĢmasını da
yaratmaktadır. Romantik görüĢe bağlı, geçmiĢe odaklı, sürekli tekrarlar ve
yinelemelerle dogmatik kurallarla kapalı bir sistem haline getirilmiĢ, değiĢim ve
dönüĢüme kapalı bir gelenek anlayıĢıdır. Kozmos görüĢünün doğmalarının bir
devamı olarak, ideal bütünün bir kopyasını yaratmanın, yansıtmanın peĢindedir
(Beaux-art sanat eğitiminde olduğu gibi) ve bu bakıĢ açısı ile mimaride taklidi ortaya
koymaktadır.
Yorum; tarihi yapılardaki oranların; çıkma, konsol, plast, silme, söve gibi cephe
elemanlarının farklı bakıĢ açısıyla stilize edilerek, yeni yapıya uygulanması sonucu
ortaya çıkmaktadır. ÇağdaĢ malzemeden yapılmaları ve stilizasyona uğraması
nedeniyle bu tasarım ürünleri çağdaĢ bir kimliğe bürünmektedirler. Kuban‟ın da
deyimiyle geçmiĢin yorumu, geçmiĢe nostaljiyle bakmak yerine, bugünü yaratan
tarihi koĢulları doğru değerlendirilmesi ile olmaktadır (ġekil 2.7).
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ġekil 2.7: Belediye Binası Bensberg, Almanya; bağlam-yorum.
Tarihi çevre içinde uyum yaklaĢımının kullanılması ile bu çevrelerde mimari/estetik
ve kültürel sürekliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yaklaĢımı ele alan
tasarımcılara göre;
Kentin tarihi renklerini yansıtan doku, tek tek binaların, bu karakterde
bütünleĢen mimari form ve konumlarıyla oluĢmuĢtur. Buna aykırı çözümler
“tescilli yapılar” dıĢındaki parsellerde yaygınlaĢırsa, korunması hedeflenen
kentsel

karakterde

kullanılırsa;

bu

yok

olanaklar

olacaktır.
“kültürel

ÇağdaĢ

malzeme

sürekliliği

sağlama”

ve

teknolojiler

yönünde

de

değerlendirilmelidir. Modern tasarım anlayıĢı da, geleneksel çevreye saygıyı
ve çevreyle bütünleĢen çözümleri dıĢlayan bir anlayıĢ olmamalıdır.
Mimari

tasarım

özgürlüğünü,

kentlinin

kendi

kültürel

çevresine

“yabancılaĢmayacak” bir amaca ulaĢma yönünde kullanmalı ve toplumsal bir
tavır sergilemelidir. Bu amaçla da çevre verilerinin iyi yorumlanarak
tasarımlara aktarılması gerekmektedir.
2. Zıtlık; „etki ve renk karĢıtlığı‟ olarak tanımlanmakta ve karĢıtlığın uyumluluk
yarattığı, çeliĢkinin ise en yetkin uyumun temeli olduğu düĢünülmektedir
(Velioğlu,1992).
Tarihi çevrelerde tercih edilebilecek bu yaklaĢımın uygulamasındaki amaç; günün
malzeme, teknoloji ve mimari anlayıĢının da kullanılmasıyla birlikte tarihi dokunun
daha belirgin olarak ortaya çıkmasını sağlamaktır. Böylelikle oluĢabilecek bir
uyumun varlığından söz edilebilmektedir (Velioğlu,1992).Tarihi çevreye zıt yeni yapı,
tarihi yapıların sahip olduğu mimari kompozisyonu, oranları ve malzemeyi reddeder.
Yapının yükseklik ve geniĢliğinde ise, tarihi çevreye uyum gereği zıtlık oluĢturulmaz.
GeniĢ cam ve sağır yüzeyler zıt yapının baĢlıca özellikleri olmaktadır. GeniĢ cam
yüzeyler tarihi çevreyi yansıtarak onunla bütünleĢmekte; sağır yüzeyler ise tarihi
çevrenin hareketli ve süslü cephelerini daha da ortaya çıkarmaktadır (ġekil 2.8, 2.9).
14

ġekil 2.8: Victor&Albert Müzesi
(Daniel Libeskind)

ġekil 2.9: St. Patric KatedraliOlimpic Tower, New York

Bağlam kavramının, indirgenerek sadece biçimsel koĢutluluklarla anlaĢıldığı bu
bakıĢ açısı ile kavramın sadece “tarihi mekanlar” için bir sorunsal olarak ortaya
konması; bir anlamda eksik bir çıkıĢ noktası oluĢturur. Çünkü bağlam; kavramsal
arka planları bir altlık olarak kabul etmeyi zorunlu kılar. Tarihî kentler için kurulacak
sosyo-kültürel bağlamlar, modern metropoller için de zorunluluklar içerir. Aslında
mimari üretimin özünde var olan, bir yere bağlı olmak ve iliĢkisel ağları
algılayabilmek noktasında, tarihi kentlerin ve metropollerin eĢ düzlemli olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Mimarlık bağlamından kopuk, ikonik objeler olarak görülmemelidir. Yapılar
bağlamından koparıldığında, anlamın yeniden sorgulanması gerekmektedir. Bağlam
sadece estetik değil, sosyo-kültürel ve ekonomik sonuçlarda doğurmaktadır.
Yapıların sosyal, çevresel ve ekonomik bağlamının anlaĢılması çevresiyle kuracağı
sağlıklı iliĢki açısından önemlidir. Hiçbir Ģey tek baĢına bir obje değildir, her Ģey her
Ģeyle ilgili, iliĢkilidir. Mimariyi bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir ( Richard
Burdett).
Sonuç olarak; bağlam kavramının salt dilbilimden, mimariye aktarımı oldukça
karmaĢık ve farklı algılamalara açık bir biçimde olmuĢtur. Mimaride bağlam kavramı
hem tarihsel referansları hem de kavramsal ağları bir arada sunabilecek geniĢ bir
perspektif içermektedir.
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3.METAFORĠK BAĞLAM
3.1.1. Metafor Kavramı
Metafor; bir kavramın, durumun ya da nesnenin doğrudan kendisiyle değil, bir baĢka
kavram, durum ya da nesne kullanılarak dolaylı yoldan anlatılmasıdır. Grekçe
“transform” sözcüğü ile aynı kökten gelen "aktarım" anlamına gelir ki kastedilen Ģey
imgelem yoluyla, düĢüncenin karĢıdakine aktarılmasıdır. Metafor (métaphore) özgün
formuyla iki parçadan oluĢur; “meta” öte, sonra, ile, gibi anlamlara gelirken, “fora
(phora)” sözü aktarmak, nakletmek gibi anlamlar taĢır ( Hançerlioğlu, 1976).
Metaforun birçok tanımlaması mevcuttur fakat en yaygın ve eski bilinenini
Aristoteles yapmıĢtır; Aristoteles metaforu “bir kelimeye kendi hakikî anlamının
dıĢında baĢka bir anlam verilmesi" olarak tanımlar. BaĢka bir ifade ile “bir Ģeyi
nitelendiren ismin, baĢka bir Ģeye ait bir isimle nitelenmesidir”. Aslında bir
kavramı, baĢka bir kavrama benzeterek anlatırsak metafor kullanıyoruz demektir.
Sözkonusu bu iki kavramın birbirine benzerliği pek az olabilir ama birini çok iyi
tanıyor olmak, bize ikincisini ya da ortaya çıkan üçüncü kavramı daha iyi anlama
olanağı sağlar (Antoniades, 1992), (ġekil 3.1).
A_kavramı

B_kavramı
ĠliĢkisel Benzerlik
Metaforik Aktarım Süreci
C_kavramı

ġekil 3.1: Metafor aktarım ve oluĢum süreci (mdk)
Klasik teoride yani eski Grek‟te metafor bir ifade biçimidir ve onun kullanımı pasajın
temel anlamını değiĢtirmez. Sadece bir terimi, diğerinin yerine geçirerek aynı gibi
algılanan iki Ģey arasında bir karĢılaĢtırma yapar. Metafora bu Ģekilde yaklaĢmak, dil
ve düĢüncenin sabit ve değiĢmez olarak kabul edildiği daha modern teorilere ters bir
olgudur. Dolayısıyla metafor kullanıldığı terimde etkileĢim ve anlam değiĢikliği yaratır
(Boys-Stones, 2003).
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Modern dönemde yapılan metafor tanımları ise kavramın farklı iliĢkilerini de ortaya
koymaya dönük bir yaklaĢım içermektedir. Bu tanımlamaların en belirgin olanları Ģu
Ģekildedir;
“Metafor, öyle bir Ģeydir ki; diğerlerinden öğrenilemez ve dâhilerin sembolüdür.
Yabancı kelimeler bizim için basittir ve bilmece gibidir, sıradan kelimeler ise sadece
bizim anladığımızı bize iletirler, yeni bir Ģeyleri yakalayabileceğimiz en iyi yol
metafordur” (Hawkes, 1972).
Metafor, iki farklı düĢüncenin beraber iĢlendiği ve birbirini etkimesi sonucunda ve
anlamını taĢıdığı kelimeyle desteklenmesi sonucunda ortaya çıkan basit bir
formüldür (Riccoeur, 1978).
Antoniades (1992) ise metaforun daha iyi bilinen konulara dayanarak daha az
bilinen konuları aydınlatmada yararlı olduğunu söyler. “Bir nesneyi diğerine referans
verirken ya da bir nesneyi baĢka bir ĢeymiĢ gibi görmeye çalıĢtığımızda
baĢvurduğumuz benzetme” olarak tanımlamıĢtır.
Özön‟e göre ise metafor, belirli bir anlamı yansıtan bir sözcüğü ya da deyimi, ikisi
arasında benzerlik kurmak için, baĢka bir sözcük ya da deyim yerine kullanmaktır.
Bir baĢka deyiĢle, yaygın bir kavramı, çok yaygın olamayan bir kavramın yerine
geçirerek, ikinci kavramı birincinin yardımıyla ortaya koymaktır. Metaforda birbirinin
yerine kullanılan kavramlar arasında yakınlık, bitiĢiklik yoktur, bir kavramdan
öbürüne atlama söz konusudur (url-2).
Bu ve benzeri tanımlamalardan da anlaĢılacağı üzere, kavramların birbirlerinin
yerine kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni sonuçlar ve benzer durumlar modern
dönemde metaforu çok daha fazla telaffuz edilen bir kavram haline getirmiĢtir.
Özellikle iletiĢim, öğrenme gibi zihni süreçlerin yoğunlukla tartıĢıldığı modern
teoriler arasında metafor çok önemli bir rol yüklenmiĢtir.
Metaforlar semboldür yani çağrıĢtırıcıdır. Metaforlar çağrıĢtırıcı oldukları için
duygusal yoğunluğu olan kelimelerden daha çabuk anlaĢılırlar. Öğrenme dediğimiz
süreç, zihnimizde yeni bağlantılar kurmak, yeni anlamlar yaratmaktır. Metafor bize
iliĢkiyi bağlama konusunda yardımcı olur. Beynimiz yalnızca doğru programla verilen
bilgileri kalıcı hafızaya aktarır. Bilgiler ezbere dayalı metotla öğrenilirse, bu bilgiler
üst beyinden alt beyine yani kalıcı hafızaya aktarılmadığı için kısa bir süre sonra
hafızadan silindiği kanıtlanmıĢtır (ġekil 3.2).
Bilgiler, metaforlar yani çağrıĢtırıcılarla desteklenerek öğrenildiğinde, beynimizde
mükemmel bir dinamik sentezin oluĢtuğu ve beynimizin biyo-kimyasal yapısında
değiĢimler oluĢtuğu çeĢitli bilim adamları tarafından gözlemlenmiĢtir (url-3).
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Semboller
ÇağrıĢtırıcılar

Metaforlar

Yeni Anlamlar
Yeni Bağlantılar

Metaforik Öğrenme

Bilgi –Beyin- Aktarma -Hafıza
ġekil 3.2: Metaforik öğrenme süreci(mdk)
Metaforlar

yukarıda

bahsedilen

öğrenme

gibi

birçok

farklı

teoride

de

kullanılmıĢlardır. Özellikle 1980 sonrası ortaya çıkan “ÇağdaĢ Metafor Teorisi”
metafor kavramını disiplinlerarası uygulamalarla biliĢ/zihin (cognition) ve bildiriĢim
(communication) çalıĢmaları merkezine yerleĢtirmiĢtir. George Lakoff ve Mark
Johnson‟un yayınladıkları “Metaphors We Live By” adlı eserde bu teori detaylı bir
Ģekilde açıklanmıĢtır.
Lakoff ve Johnson‟un ifade ettiği metafor teorisine göre metaforlar; “öncelikle bir
düĢünce ve eylem sorunudur, yalnızca dilden türeyen bir sorun değildir” (2003:184).
Metaforun kavramsal bir doğası vardır, sadece dile ya da konuĢma tarzımıza iliĢkin
değil kavramsallaĢtırmamızla ya da akıl yürütmemizle alakalıdır.
Genel kanının aksine metafor, benzerlikler (analoji) üzerine temellenmez, bunun
aksine metafor genellikle tecrübemiz içinde kesiĢen bağlantılarla temellenir ve
metafor dahilindeki iki alan arasında algılanan benzerlikler doğurur. Metafor “bir
tecrübe türünü diğerine göre anlamamıza imkân verir” (Lakoff, Johson 2003: 277).
Lakoff ve Johnson, “Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil” adlı eserlerinde ise metaforları,
kategorilere ayırmıĢlar ve bu kategoriler üzerinden yeni bir bakıĢ açısı yaratmaya
çalıĢmıĢlardır. Buna göre metaforlar; yönelimsel, ontolojik ve yapısal olarak üç
tipe ayırmıĢlardır. Ancak daha sonra 2003 yılındaki basımında, bu sınıflandırmaya
iliĢkin bir düzeltmeyi içeren yeni bir son söz ilave etmiĢlerdir. Buna göre, “Bütün
metaforlar yapısaldır (çünkü onlar yapıları, yapılarla eĢleĢtirir); bütün metaforlar
ontolojiktir; çünkü onlar hedef alan Ģeyleri yaratır ve birçok metaphor yönelimseldir;
çünkü onlar yönelim imaj Ģemalarıyla eĢleĢir” (Lakoff, Johson 2003: 296).
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Sonuç olarak metaforlar düĢüncenin vazgeçilmez bir öğesidir. Anlamı, felsefede
farklı kavramlar ve çağrıĢtırıcılarla yeni açılımlarına imkân veren bu kavram dilinde,
figüratif içeriğine karĢı konumlanan önemli bir teori ortaya koymuĢtur.
3.1.2. Metaforik Bağlam ve Mimari
Metafor kavramını, birçok farklı disiplin kullanmıĢtır. Bunların en baĢında
edebiyatçılar gelir, fakat filozoflar ve bilim adamları da bu kavramdan sıklıkla
yararlanmıĢlardır. Edebiyatta, metaforun gayesi sadece üslup ve ifade güzelliğini
sağlamaktan ibaret iken, mimari gibi pozitif ilimlerde ise metaforun amacı, her
Ģeyden önce ifadelerin anlaĢılmasını kolaylaĢtırmaktır.
Yukarıdaki bölümde, metafor kavramının felsefi içeriği irdelenirken, bu felsefî arka
planın, mimari üzerinden aktarımı oldukça farklı bir süreç içerisinde kurgulanmıĢtır.
Tez içerisinde metaforik bağlam olarak adlandırılan bu süreçte, metafor yalnız
baĢına bir kavram olarak nitelendirilmemiĢtir. Bağlamın bize sunduğu geniĢ
perspektifle birlikte algılanan ve mimarinin özü gereği çevresel kurgunun içerisinde
değerlendirilecek bir kavram olarak ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.
Öncelikle, metaforların mimari içerisinde bir dil yaratmak amacıyla kullanıldığını
görmekteyiz. Bu dil aynı zamanda mimariyi bir iletiĢim aracı olarak da
görmektedir. Mimarinin dil gibi bir iletiĢim ve ifade aracı olarak kabul edilmesi, bu
aracın en önemli yapı taĢları olan metaforları kullanmayı gerekli kılmaktadır. Bu
noktada farklı görüĢler dil ve mimarlık iliĢkisini Ģu Ģekilde tanımlamaktadır:
Lagner‟e göre , “mimarlık kelimeler dıĢında, iletiĢim ve anlatımın temel biçimidir”.
Yücel‟e (1981) göre, “mimarlığın dilsel benzetmeye baĢvurması için yalnızca „dil‟
sözcüğünü kullanması gerekmez. Birçok sanatsal anlatım gibi mimarlığın „anlatımı‟
çoğu kez dilsel içerikli, metaforik temelli baĢka kavramlara baĢvurularak da
açıklanmıĢtır”.
Smith‟e (1987) göre, “mimarlık mesajlar taĢır, o dil gibi bir ifade aracıdır”.
Yukarıda ifade edilen düĢünceler, aslında mimarlık kavramının da içinde var olduğu
çevresel kurgunun bir iletiĢimi, bunun bir aracı olduğunu göstermektedir. Bu iletiĢim
mimari içerisinde, kendine özgü bir sistem oluĢturarak kurgulanır. Bu sistemin
içinde, çevresel kurgunun mimariyle iletiĢimini sağlayacak yegâne olgu, metaforlar
aracılığıyla sağlanmaktadır.
Metaforik bağlam, mimari objenin, simgeler, iĢaretler, kavramsal süreçlerle birlikte
aktarımını sağlayan bir iletiĢim önerir (Ģekil 3.3). Bu iletiĢim her bağlam için kendi
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kurgusunu ve kendine özgü yeni metaforları barındırır. Örneğin Hristiyan
kiliselerinde taĢların kullanımı, köĢe taĢların vurgusu, sütun çıkıntıları ve hepsinin
ötesinde yapılar tümlevi metaforik özelliklere sahiptir. Bütün bunlar yapı, düĢünce,
dil ve metafor arasında yakın bir iliĢki olduğunu göstermektedir ve mimarinin diline
baĢvurmadan bir sistemi açıklamanın yolu yoktur (Doğan, 2000).
Mimari

Dil/İletişim

Metafor

Simgeler
İşaretler
Kavramsal Süreçler

ġekil 3.3: Metafor dil, iletiĢim ve mimari iliĢkisi(mdk)
Onians‟ın (1992), “Mimarlık, Metafor ve Zihin” adlı makalesinde, mimarlık, dil ve
iletiĢim konusunda, mimarideki metaforların kullanım iliĢkilerine değinmiĢtir. Bu konu
hala tartıĢılmaktadır. Yapı yani mimarlık, dil; yani metafor, düşünmek; yani zihin
üçlüsü öncelikli olarak yer edinmiĢtir. Bunların hepsi birbirine dayanmaktadır. Biri
keĢfedilmeden öbürü oluĢamamaktadır ve bu üç parça birbirinden ayrılmazdır. Bu
olguların, biri diğerini etkilediğinden ve birbirleriyle iliĢki kurdukları için aynı Ģekilde
tarihte yer alırlar. Bu üçlü iliĢki içerisinde zihinsel süreç metaforik dili, mimaride bir
anlatım yolu, bir iletiĢim aracı olarak ortaya koymuĢtur.
Metaforik bağlamın ortaya koyduğu bu dilsel iletiĢimin bir aracı, sembollerdir. Buna
göre; Fransız filozof Ricoeur, "Sembol düĢünceyi doğurur" ifadesiyle, yaratının
genlerinin sadece görüneni değil gerisindeki gizli anlamları gözler önüne sermeyi
amaçladığını söyler. Hermeneutik sayesinde bir takım metaforların ancak yorum
yoluyla açığa çıkarılabilecek mesajlar taĢıdığını öne sürer. Ricoeur„un çok anlamlılık
kavramı olarak isimlendirdiği, mimarlık alanında yeni anlamlar sunabilme yeteneğine
odaklanan bu metaforik bakıĢ açısı, aslında mimari iĢlerde estetik nitelikleri, teknik
özellikleri ve etik değerleri bir arada göz önüne sermesi bakımından önemlidir.
Metaforik bağlam, aslında bir inĢa etme aracı değil, bir sorgulama aracıdır. Mimaride
metaforu gerçek anlamda algılayabilmek, onun kavramsal zenginliğe yaptığı
vurguyla anlaĢılabilmektedir. Bu noktada metafor, sıklıkla dekoratif nitelikli bir bakıĢ
açısıyla mimarinin sadece “sanatsal gen”lerini ilgilendiren bir ek olarak telaffuz
edilmiĢtir. Ancak, mimarlıkta metafor kendi özüyle ilgili temel önemde bir
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kavramdır (Whiteman, Kipnis, Burden, 1992). Mimaride metaforun önemi, kavramın
doğasından gelen biliçsel içeriğe dayanmaktadır.
Biliçsel (eng. Cognitive) , anlambilim‟de diyebileceğimiz bu alandaki temel anlayıĢ
metaforun sadece dilde gerçekleĢen bir Ģey olmadığı; düĢünmede ve fiilde
kullandığımız kavramsal sistemimizin temelde metaforik bir doğası olduğudur
(TaĢkent, 2009). Bu açıdan bakıldığında metaforlar, tasarımın kendi verilerini “bilgi
ve zihin iliĢkisi” Ģeklinde ortaya koymaktadır. Bu iliĢki tasarımın bir anlamda
kavramsal sistemini de oluĢturur (ġekil 3.4). Bu metaforik sistem yaratının
temelinde yatan bağları kavramayı ve iliĢkileri ortaya koymaya yarayan
metaforik bir bağlamdır.

Metafor
Bilgi-Zihin ĠliĢkisi

DüĢünce-Fiil

ġekil 3.4.: Metaforun biliçsel içeriği.
Mimari nesnenin, metaforlar aracılığıyla kavramsal çerçeveler kurması, bağlamın
arka planını ve gerçekliğini anlamamızı sağlar. Aslında yeni durum ve model iliĢkileri
öne sürmesi, bu iliĢkileri varsayması ve yeni yorum kategorileri ortaya koyması
bakımından metaforik bağlam yadsınamaz bir öneme sahiptir. Zira mimari dilin,
çok anlamlılığa sahip olmasının ilk iĢareti metaforlardır, ister mimarinin bizzat
kendisinde bulunan bir unsur olarak kabul edilsin, isterse baĢka alanlarına bağlayan
bir özellik olarak değerlendirilsin, her halükarda mimari ve metafor iliĢkisi merkezi bir
öneme sahiptir (ġekil 3.5).
Tasarım

Metaforik Bağlam

Kavramsal Sistem

Yaratı

ġekil 3.5: Tasarım, yaratı ve metafor.
Mimaride metafor, anlamın taĢınmasından farklı olarak mimarinin yeni bir bağlamda,
yeni bir anlam yaratması nedeniyle, basit bir Ģekilde teĢbih yada temsile
indirgenemez. Üstelik metaforik, bağlamı oluĢturan kavramlar ile bir benzerlik
çağrıĢımının yanında bir ayrılık çağrıĢımı da söz konusudur. Anlam ise bu benzerlik
ve aykırılığın birleĢmesinden doğar. Metaforik bağlam her zaman teĢbih yada
temsilden daha fazla bir Ģeydir; ancak bazen temsil ve teĢbihler metaforik anlamın
temelini oluĢturabilir (Bruns, 1992).
Metaforik bağlam, kavramsal boĢlukları tam anlamıyla doldurmak yerine yeni
boĢluklar yaratabilir. Zira metaforik söylemin en önemli özelliği onun indirgenemez
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oluĢunda yatar. Metaforik bağlamın, biliçsel bir içeriğe sahip olması yani bize “yeni”
bir “bilgi” vermesi, tam da bu özellikleri yüzünden söz konusu olmaktadır.
“Metaforların ayırt edici özelliği, dilin sadece süslenmesi için değil, gerçekliğin
yeniden

tasviri

için

dayanak

sağlamak

anlamında

bir

“referansa”

sahip

olmalarındandır”. Bu referans mimaride daha gerçekçi bakıĢ açılarına da olanak
sağlar. Metaforların “referans olma durumu” mimaride, bağlamın gerçekliğinin
nasıl tarif edileceği noktasında göz ardı edemeyeceğimiz bir katkıda bulunmaktadır.
Bu bakımdan metaforlar, mimaride bağlam konusuyla sıkı bir iliĢki içerisindedir.
Bunun yanı sıra metaforik bağlam, baĢka kavramsal Ģekillerde olmayan bir biçimde,
gerçekliğin mahiyetine iliĢkin bir geçiĢ sağlar. Bu geçiĢin mimaride karĢılığı,
bağlamın bize sunduğu perspektifle anlaĢılabilir (Alan, 1982).
Metafora dayanan tasarım üretimi, alıĢılmamıĢ realitenin tamamı ya da bağlamdaki
bir form değildir. Fakat var olan gerçekliğin, baĢkalaĢmıĢ bir durumu bağlamsal
iliĢkileri

korumada

bir

yoldur.

Metaforik

bağlam

yaratı-kimlik

ikilemini

ve

yabancılaĢma duygusunu önlemek için çözümlerden biridir. Buna karĢın basitlikten
öte biçimsel iliĢkiler içerir. Bu iliĢkiler metaforik bağlam için çoğu zaman karmaĢık,
katmanlı, kestirilemez ve bilinmeyen “anlamı” “bilinenlerin araçları” aracılığıyla
ortaya konmasına yardım edecek Ģekilde düzenlenir. Metaforik bağlamla, öznel
yaklaĢımlarda daha anlamlı okumalara dönüĢebilir.
Metaforik süreç konusunda bir çok farklı düĢünür yorumlar yapmıĢ, yaratının temel
ilkelerini, metafor ve mimari iliĢkisi üzerinden yeniden sorgulamıĢlardır. Bunların
baĢında mimarlık, felsefe, metafor kavramlarını ve mimarlığın metaforla iliĢkisini
yorumlayan felsefeci Jacques Derrida gelmektedir.
Derrida söylemlerini, mimarlık üzerine kurarak ve mimarlığı örnekleme alanı haline
getirerek “mimarlığı bir metafora dönüĢtürüp, felsefeyi onun üstüne kurmak”
istemektedir. Felsefecinin bu bakıĢ açısı, mimarlığın terminolojisini kavramsal
kurgusuna zemin olarak kullanmakla kalmayıp, mimarlığın kendisini sadece bir
metafor değil, temel metafor olarak tanımlamıĢtır.
Derrida‟nın mimarlık ve metafor iliĢkisi üzerine yaptığı bir yorum da Babil Kulesi
üzerinedir. Ġnsanlar, Tanrının gücüyle yarıĢır bir eğilim içinde, Babil Kulesini göğe
doğru yükseltirken, Tanrı onları bu kendilerini üstün görmeleri sebebi ile
cezalandırmıĢtır ve ceza olarak da o güne dek tek bir dili konuĢan topluluğa sayısız
dil vermiĢtir. Bu durumda onları kavimlere bölmüĢtür ve Babil Kulesi‟ de zaman
içerisinde yıkılmaya bırakılmıĢtır. Derrida‟ da kulenin tamamlanması halinde
mimarlığın olmayacağını söylemektedir ve mimarlığın, insanların yaptıkları hataları
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tekrar görmelerini sağlayan metaforik bir araç olduğunu savunmaktadır (Yılmaz,
2004).
Mimari ve metafor iliĢkisini inceleyen bir diğer düĢünür ise Ġngiliz filozof John
Ruskin‟dir. Ruskin, mimari bilginin metaforik olarak aktarılabileceğine inanıyordu.
Filozofa göre, bir metaforik imajın potansiyeli, onun belirsiz olmasına dayanır. Çünkü
o bir tek Ģey değil birçok Ģey olabilir ve bunu ifade edebilirdi. O ne tam gerçek bir
imaj yaratabilir ne de tamamen soyut olarak algılanabilir. Mimariye bu açıdan
bakıldığında, bu belirsizlik geçmiĢteki tarihsel stillerin metaforik kullanımlarının ne
olduğunu da tanımlamaya yardımcı olur. Bu durum geçmiĢ ve bugün iliĢkisi
içerisinde yeni yaratımlara imkân veren bir durum oluĢturur ve bu edilgen olmaktan
çok aktif bir rolü içerir . Ruskin‟in bu bakıĢ açısı mimaride metaforun geniĢ ve özgün
hareket edebilecek bir alan yarattığını anlatmaktadır. Ruskin metaforun belirsiz bir
imaj yaratması gerektiğini vurgularken; post-modern dönemin ünlü eleĢtirmeni
Charles Jenks (1981) “mimarlıkta metaforu adlandırmak, Ģakayı açıklamak gibi
tatsız bir Ģeydir” yorumuyla metaforun belirsiz doğasına iĢaret etmektedir.
Metaforlar mimari yaratıda bir yol olarak XX. yy. içinde oldukça yaygın bir Ģekilde
kullanılmıĢlardır. Bu yaratıcılardan daha çok kullanıcılar ve eleĢtirmenler açısından
güçlü bir anlatım yolu olarak bulunmuĢtur. Tasarımda metaforların kullanımı, hem bir
formun açıklaması Ģeklinde hem de bir analizin aracı olarak ortaya çıkar. Mimari
yaratının ortaya çıkıĢında kullanılan “küçük sırlar” olarak da ifade edilmektedir.
Metaforik düĢünme yetisi, özellikle mimari eğitimde yadsınamayacak kadar önemli
olduğu söylenebilir. Metafor; tasarım aĢamasında yeni alanlar bulmak için bir nokta
oluĢturur.
Sonuç olarak; mimarlığın varlık bilimsel amacı olan deneysel bir olay olduğu ve
bunu metafor aracılığıyla belli etme becerisine sahip olduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Mimarlığın metaforu üretmesi ya da metafor olarak mimari sorgusu önemli
bir nirengi noktasıdır. EtkileĢim, bileĢim, gerilim, karĢıtlık, gerginlik, çeliĢme, açıkuçluluk iĢlevlerinin metaforun yaratıcı, bulucu ve doğurucu oluĢumuyla incelenerek
mimarlık içindeki açık uçlu anlatım değeri vurgulanmıĢtır. Bu çok katmanlı,
karmaĢık, dinamik süreç mimarlıkta metafor yorumlarının öngörülemez tasarımsal
sonuçları olduğunu da gösterir. Bu mimari yorumlar hayatın bütün alanlarına açık ve
insanlığı ve onları destekleyen ve nasıl yaĢanabilir çevreleri fark edebileceğimizi
gösteren bir iĢaret olarak da kabul edilebilir. Metaforik bağlamda temel anlam bizim
deneyimimizi yeniden biçimlendiren ve yeni bağlantılar kuran projeler üretmesidir.
Yeni metaforlar yeni yaratım gerçekleri yapabilir ve bütün insan aktivitelerine bağlı
olarak kavramsal sistemler oluĢturabilir (Lakoff,1987).
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3.1.2 Kategorileri Açısından Mimaride Metaforlar
Soyut ve zihni durumlar ile dünya ve evrende bulunan her somut Ģeye mimarlıkta
metafor olarak baĢvurulabilir. Ancak, soyut ve somut durumların bazen kesin
sınırlarla ayrılamaması, bir mimarlık ürününde aynı anda karĢılaĢılan değiĢik tip
metaforlar, kategorik bir belirlemeyi güçleĢtiren etkenlerdir (Ayıran, 2002). Bu
nedenle mimaride metafor kavramı üzerine yapılan kategoriler farklı bakıĢ açılarının
içermektedir. Bu noktada Antoniades‟in Poetics of Architecture (1997) kitabında
yaptığı kategori en temel ayrım olarak görülebilir.
Poetics of Achitecture kitabında Antoniades metaforları Ģu Ģekilde ayrıĢtırmıĢtır:
1. Soyut (intangible) metaforlar; bir kavram, bir düĢünce ya da özel bir
niteliğe dayanan (özgünlük, doğallık, ortaklık, geleneksel, kültürel)
metaforlar.
2. Somut (tangible) metaforlar; bazı görsel ve maddesel karakterlerden yola
çıkılarak metaforik bir yenilik ortaya koyar (bir kale olarak ev, gökyüzü olarak
düĢünülen bir tapınağın çatısı).
3. Bir araya getirilmiĢ metaforlar; kavramsal ve görsel olarak üst üste
getirilmiĢ metaforlardır.
Birçok mimar soyut metaforları tasarımlarının bir baĢlangıç noktası olarak
kullanmaktan kaçınmıĢlardır. Somut metaforlardan ilham almak çok daha kolay ve
çeĢitli derecelerde daha baĢarılı sonuçlar verebileceğini düĢünmüĢlerdir. Somut
metaforlar için kullanılan birebir gerçeklik, çıkıĢ noktası ile ortaya çıkan son üründen
ayrıĢtığı ölçüde amacına ulaĢabilir. Bu noktada Santiago Calatrava‟nın Turning
Torso binası örnek verilebilir. "Torso" insan gövdesi demektir. BaĢı, kolları ve
bacakları olmayan insan gövdesi heykeline de "torso" adı verilir. "Turning" dönüĢ
demektir. "Turning Torso", deyimi insan gövdesinin kendi ekseninde (burgu gibi)
dönüĢünü ifade eder. Calatrava‟nın çıkıĢ noktasındaki metafor ile sonuç ürün
arasındaki bağ ve ayrıĢma metaforun güçlü kurgusuna dayanmaktadır. Abel bunun
için her zaman yeni yaratıların ve tasarımsal gerçekliğin metaforik çıkıĢ
noktalarından ve görsel benzerlikten ayrıĢması gerektiğini söyler (Abel, 1997).
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ġekil 3.6: Turning Torso-Calatrava
Abel (1997) metaforlar konusunda onların rasyonel ve çoğu zaman süslemeci
kutuplara dayanılarak mimaride iki kutupta yer alabileceğine iĢaret eder. Bu
bağlamda Berggrer' e dayanarak aĢağıdaki üçlü sınıflamayı önermektedir:
1. Strüktürel

metaforlar:

Zihni

olarak

da

tanımlanabilecek

bu

tip

metaforlar, analoji yoluyla strüktürlerin soyut iliĢkileriyle ilgilidir ve dolayısıyla
spektrumun rasyonel kutbunda yer alırlar.
2. Dokusal (tekstürel) metaforlar: Abel'e göre bir baĢka tanımı da
Ģiirsel metaforlar olan bu tipte kavramlar arasındaki benzerliğin veya
çeliĢkilerin duygusal seziĢleri söz konusudur. Genellikle kelimelerin ilettiği
imgelerin dolaylı çağrıĢımları yoluyla olur. Metaforun bu tür kullanılıĢı süslemeci
kutba yakındır.
3. AyrıĢık veya resimsel metaforlar: Bunun farklı bir Ģekilde ifadesi de
görsel duyarlıkla ilgili metaforlardır. Bu, çeĢitli görsel imajlar arasındaki direkt
çağrıĢımlar yoluyla olur. Bu tip metaforlar hem nesnel, hem de duygusal
öğeleri içerdiğinden rasyonel ve süslemeci kutuplar arasındaki bir noktada
konumlanır.
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B i l i m ve teknoloji alanından Gordon‟ da (1961) Abel'e paralel olarak
metaforları, üretken ve tümevarım ile süslemeci ve betimleyici olmak üzere iki ana
gruba ayırır. Yaratıcılık ile ilgili "Synectics" kuramının temeli metaforlara dayanır;
bu kuram bağlamında bilineni alıĢılmadık, alıĢılmamıĢ olanı bilinen yapmak
amaçlanır. Bunun için metaforların kullanılma yollarının kategorizasyonu
niteliğinde aĢağıdaki dört mekanizmaya iĢaret eder (Gordon, 1961). Bunlar
özetle:
1. Bireysel metaforlar: KiĢi baĢka insanların duygularını anlamak (empathy),
idrak edileni kabullenmemek, canlı ve cansız varlıklar ile özdeĢleĢmek için
kendini zorlar. Einstein'in kuramlarını geliĢtirirken kendi kaslarından ve görsel
düĢ kurgularından sürekli esinlenmesi, buna örnek verilebilir (Denek 1981 ).
2. Direkt

metaforlar:

Bu

benzetme mekanizması birbirine paralel

olayların bilgilerin ve teknolojinin karĢılaĢtırılmasıdır. Bu tür analoji i ç i n en
zengin kaynak biyolojidir. Bell'in insan kulağından esinlenerek telefonu bulması
veya günümüz tasarımcılarından Calatrava‟nın hayvan i s keletlerinden yola
çıkan strüktürel sistem tasarımları buna örnek verilebilir.
3. Simgesel metaforlar: Fiziksel ve a k ı l l a i l g i l i

kurgunun bir anda

sıkıĢtırılarak ifade edilmesidir; estetik veya Ģiirsel bir benzetme aranır (Denel,
1981). Holl'un Stretto Evi‟nin tasarımında Bartok'un bir parçasından yola
çıkıĢı bu kapsamdaki metaforlardandır.
4. DüĢlemsel (fantezi) metaforlar: Ġmgelem özgür ve kaprisli bir biçimde
kullanılarak fanteziye yönelir. Nem geçirimsiz özel bir fermuarın tasarımında bir
takım böceklerin fermuarın iki ayrı parçasını adeta dikerek kapamaları buna
örnek olabilir (Denel, 1 9 81) . Mimarlıkta aranan yeni bir form için istiridye ile
kelebeğin çiftleĢmesinden doğacak düĢlemsel bir yaratığın fantezisine de
baĢvurulabilir.
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3.1.3 Mimaride Metafor ve Analoji ĠliĢkisi
Analoji, “özde farklılıklar taĢımakla birlikte, benzer özellikler gösteren Ģeyler
arasındaki benzeĢme” olarak tanımlanmaktadır. (Yüksel, 2004)
Analoji, iki farklı Ģey arasındaki benzerlik(ler)ten hareket edilerek birisi için dile
getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ileri sürmektir. Astronomi,
antropoloji, psikoloji gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda kalan
bilgi dallarında kullanılan bir problem çözme/sonuca ulaĢma yöntemidir. UlaĢılan
sonuçlar, gözlem ve deneyle kanıtlanmadıkça olasılık düzeyinde kalır (Mason,
1994).
Yunanca‟da ana logon: “bir orana göre”, orantılı iliĢkilerdeki benzerliktir. Bu benzerlik
farklı ölçeklerdeki iki biçim (örn. iki üçgen) arasında olabileceği gibi, iki ayrı nicelik
arasında da olabilir. Analojinin Yunanlılar tarafından kullanılan bir baĢka biçimi de
“iliĢki ile sonuca varma” olarak bilinen, iĢlev benzerliğini çıkarsama yoludur.
Aristoteles bu iki tür analojinin formüllerini verir: “A, B‟ye göre ne ise, C de D‟ye göre
odur” ve “B, A‟yı içeriyorsa, D de C‟yi içerir (url-4).
Analoji (benzetme) bir iliĢkinin muhakeme edilmesi gerektiren benzetme türüdür.
Basit bir dille açıklamak gerekirse a:b=c:d ifadesinde belirtilen (kuĢ:tüy=köpek:?)
iliĢkinin kurulmasını gerektirir. Yapısal teoride benzerliğin kurulması ve benzerliğin
anlaĢılmasını sağlayan kurallarla ilgilidir. Temsil edilen bilginin sözdizimi kuralları bu
kurallara bağlıdır. SoyutlanmıĢ yüklemler yerine, üst düzey iliĢkilerin kullanılarak
yapıldığı plânlamalar tercih edilir. Pragmatik teori ise analojiyi, amacı doğrultusunda
ele alır (Mason, 1994).
Mimaride ise, büyük ölçüde doğadaki objeleri model alan ve doğada gözlenebilen
oranları kullanan bir diğer yöntem olarak görülen metafor, bu açıdan bakıldığında
analojiler ile paralellik gösterir. Ancak analojiden farklı olarak mimarlıkta metafor
kullanımı daha çok yaratıcılığa ulaĢmaya ya da anlam yaratma amacıyla kullanılan
bir yöntemdir. Zira tanım olarak da, daha çok dille ilgili ve bir anlatım ya da ifade
amaçlı olduğu göze çarpar (YeĢilyurt, 2008).
Analoji, bir nesneyi, objeyi, varlığı en çok çağrıĢtıran veya en yakın benzeri baĢka
bir kavramla anlatan bir olgudur. Metafor ise; aynı nesneyi objeyi veya varlığı
anlatmak için, çeĢitli çağrıĢımlar yaptıran, kurgular üretmeyi gerektiren bir olgudur.
Sosis satan bir dükkanın sosis Ģeklinde olması bir analojidir (ġekil 3.7). Bir hayal
etme iĢidir. Charles Jenks bu iĢlemin popüler kültür olduğunu belirtmektedir ve hiçbir
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iĢin hayal etmeye kendiliğinden bırakılmadığını, hayal etmenin metafor olduğunu
vurgulamaktadır.

ġekil 3.7: Kingsport‟da bir hotdog lokantası.
Analoji benzerlik üzerine kurulmuĢtur, metaforlara kıyasla oldukça basit iliĢkiler
içerirler. Metaforların sahip olduğu biliçsel süreç analojiler için zorunlu değildir.
Anlama edimi daha yalın ve biçimsel öğeler içermektedir.
Bazı kaynaklar analojiden metaforun temel seviyesi olması bakımından söz eder.
Buna göre analojide ele alınan kavram, tasarım ya da içeriğe doğrudan herhangi bir
süreç olmaksızın uygulanır.
Jenks (1980) tarafından önerilen bazı mimari kriterlerde, metaforların gizlenmiĢ
analojiler gibi davranıyor göründüğü ifade etmektedir. Jenks, Sydney Opera
Binası‟nın “birbirinin içine geçmiĢ balığa” benzediğini, TWA Terminal Binası‟nın
“uçan bir kuĢa” benzediğini, Ronchamp ġapeli‟nin “kovalanan yabani bir kaza,
sallanan gemiye ve dua eden ellere ” benzediğini söylemektedir. Bu benzetmeler,
yapıların fiziksel görünüĢleri için; çeĢitli varlıkların fiziksel görünüĢlerinden
çıkarsamıĢtır. Bu mimarideki metaforun yorumudur ve gizlenmiĢ analojilerin,
analojinin metaforik çatısı olarak kabul edilmesini önermektedir.
Metaforlara kıyasla analojilerin genel özelliği iliĢkilere dayanmaktadır. Fakat bu
iliĢkiler Hausman‟a göre (1989), analojilerde sadece önceden bilinen anlamlara
ulaĢmayı tercih etmekte iken; yeni anlamlar bulmak için metaforlara baĢvurmak
gerekmektedir.
Broadbent (1977), bütün yapıların kaçınılmaz olarak bir anlam taĢıması halinde,
insanların bu yapıların nasıl yapıldığını daha iyi görebileceğini belirtmiĢtir. Sade,
görünebilir analojiler; direkt okumayla açıklanamamaktadır. Metaforlar ise, daha
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iyisini yapabilmek adına, basit, görünebilir, rastgele analojileri uygulamaktan çok;
derin ve açıkça anlaĢılabilen çeĢitli anlamlar yüklemek için kelimelere ihtiyaç
duymaktadır (Doğan, 2000).
Pek çok mimar, analojileri yalın halleriyle bir esin kaynağı olarak kullanmıĢlardır.
Doğada mevcut olan (canlı veya cansız) birtakım nesnelerden esinlenerek veya
kendilerinden daha önceki dönemlerdeki akımlardan, mimarlık yaklaĢımlarından
etkilenerek tasarımlarını yapmaktadırlar. Bu tasarımlar analojik yaklaĢımın bir
göstergesi olarak kaçınılmaz bir uyum ya da tam bir benzeĢim içermektedir.
Mimarlıkta analojiler, bu konuda araĢtırma yapmıĢ uzmanlarca birtakım sınıflara
ayrılmıĢtır.
William Gordon dört tip analojiden söz ederek Ģöyle sınıflandırmıĢtır:
1. Simgesel Analojiler.
2. Doğrudan Biçimsel Analojiler.
3. Bireysel Analojiler.
4. Kültürel Analojiler
Peter Collins ise “Changing Ideals in Modern Architecture” adlı kitabında
mimarlıktaki analojileri 4 ana sınıfa ayırmıĢtır (Colins, 1965). Collins‟ in yaptığı
sınıflandırma analojilerin aslında mimaride benzeĢime dayalı biçimsel dili ortaya
koyması açısından önemlidir. Bu sebeple bu bölümde kısaca durulacaktır.
1. Biyolojik Analojiler.
2. Mekanik Analojiler.
3. Gastronomik Analojiler.
4. Dilsel Analojiler.
Biyolojik Analojiler: Biyolojik-organik kavramların sanata ve mimariye uygulaması,
amatör bir biyolog olan Samuel Taylor Coleridge tarafından yapılmıĢtır. Ona göre
organik biçim; doğal olan, sonradan dıĢ kalıp ve baskılarla verilmeyen, geliĢtikçe
Ģekillenen, geliĢme süreci tamamlandığında kusursuzlaĢan biçimdir. Herbert
Spencer‟dan, Raymond Unwin ve F.L. Wright‟a kadar pek çok insanı etkileyen,
sanat-mimari ürünlerinin oluĢumlarını açıklamaya yarayan biyolojik analojiler; bir
yandan “biçim mi iĢlevi izler, iĢlev mi biçimi izler?” gibi sorularla XX. yüzyıl kuramsal
tartıĢmalarını gündeme getirmiĢtir. Öte yandan da doğal ve sosyal değiĢimlerin kent
ve mimarideki değiĢimlerle iç içe olduğu inancını pekiĢtirmiĢtir.
Bir grup tartıĢmacı, iĢlevin her değiĢiminin organın değiĢimine sebep olduğunu iddia
etmektedir. Onlara göre ilk insanlar toplamacılıktan, tarıma geçerken, vücut, el ve
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iskelet yapılarında değiĢime uğramıĢlardır. Bu tartıĢmanın sanata uyarlaması ise;
biçimin nasıl oluĢturulacağı, biçime nasıl iĢlev kazandırılacağından daha çok önem
kazanması Ģeklindedir. Biçimi oluĢturan dizinsel kavramlar daha önemli yer tutmaya
baĢlamıĢtır (ġekil 3.8).

ġekil 3.8: Biyolojik Analoji
Mekanik Analojiler: hareket eden aletler, motorlar, araç-gereçler gibi mekanik
gereçler ile mimari yapılar arasında yapılan benzetmelerdir. Bu analojiye Antikite‟de
de rastlamak mümkündür.
Edward de Zurko "Origins of Functionalist Theory" adlı yapıtında fonksiyonalizmden
bahsetmektedir. Mekanik yararın, basit görünüĢü ile güzelliği arasında iliĢkisi kuran
fikirler Antikite'ye kadar gitmektedir. Fonksiyonel analojiler olarak, makineleri
kullanma fikri, mimarlığa uygulanmadan önce fiziksel, politik ve ekonomik konularda
kendini göstermiĢtir. Buharlı gemiler, otomobiller ve uçaklar gibi modern dünyanın
yeni taĢıma araçları, mimari mekanik analojiler için temel esin kaynağı olmuĢtur
(ġekil 3.9).

ġekil 3.9: Mekanik Analoji
Gastronomik analojiler, Gastronomi ile mimari arasındaki benzerlik oldukça
ĢaĢırtıcıdır. Yemek bilgisi ve estetiğinin de kuralları vardır; çünkü 'gastro' ve 'nomos'
gibi iki kelimeden oluĢan gastronomi, sözlükte “zevk ve iyi yemeklere düĢkünlük”
anlamına gelmektedir.
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Gastronomik Analojilerin esası; "mimari nasıl bir tat ve lezzettir" düĢüncesine
dayanmaktadır. “Ġyi bir mimar, üstün zevk ve yaratıcılığa sahip olandır” görüĢü ise
temel önerme ve hakim düĢüncedir.
Mimarlıkta, bir üründen nasıl bir tat, nasıl bir lezzet alınacağı, bir ürünün insan
üzerindeki olumlu ve haz verici etkilerinin neler olduğu üzerine yapılan tartıĢmalar
aynı zamanda “estetiğin” de konuları arasındadır.
Addison (1711), eğer ağız tadı ile zihinsel tat arasında bir benzerlik olmasaydı; çok
çeĢitli dünya dillerinde bu analojinin geçerli olmayacağını belirtmiĢtir.
Dilsel Analojiler: “Dil; düĢünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam
yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak baĢkalarına aktarılmasını
sağlayan, çok yönlü, çok geliĢmiĢ bir dizgedir”.
Mimarlıkta dil, bir benzetme-analoji yoluyla da olsa XVIII. yy.‟dan beri baĢvurulan bir
kaynak olmasına rağmen, bugün mimarlığın bir dilsel kategori olarak ele alınıĢı kısa
bir geçmiĢe sahiptir.
J. F. Blondel'in "mimarlık edebiyat gibidir; süslü kelimelerle yüceltilmeye çabalanan
büyük bir fikre benzer fakat basit stiller, abartılmıĢ süslü stillere göre daha iyidir"
sözleri aynı analojinin bir mimar tarafından ilk kullanımı gibi görünmektedir. Yine
Blondel‟e göre "mimarlık Ģiir sanatı gibidir; sadece süsleme amacı ile yapılan bütün
süsler oran estetiğinde aĢırı kaçabilir. Mimarlıkta, oranların güzelliği kendi gerçek
formundan kaynaklanan düzenlemeler içinde yeterlidir.
3.2 Mimaride Bağlam ve Metafor ĠliĢkisi
Metafor ve bağlam aynı hermeneutik gelenekten gelen iki kavram olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Metaforlar iki Ģey arasında yeni bir kurgudan söz ederken, bağlam bu
kurgunun bütünsel içeriğini sorgulayan bir bakıĢla yaklaĢır (ġekil 3.10).

ġekil 3.10: Bağlam ve metafor
Metaforik düĢünme süreci aslında bağlamın bize sunduğu iliĢkisel ortamı algılamayı
zorunlu

kılmaktadır.

Bu

noktada

bağlam

Ģeyler

arasındaki

iliĢkilerin

anlamlandırılması, anlaĢılması üzerinden yorumlanırken; metafor bu iliĢkileri o ana
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kadar deneyimlenmemiĢ farklı iki Ģey arasında yeniden inĢa etme sürecini baĢlatır.
Hatta -önyargılı bir yaklaĢımla- iliĢkisi olduğu bile düĢünülmeyen “gerçekleĢebilir
olmayan/yaĢanılabilir olan” bütünlerle, bağların kurulmasında da yine metaforik
düĢünme süreci devreye girer (ġekil 3.11).

ġekil 3.11: Metaforik düĢünme süreci
Metaforlar bu deneyimlenmemiĢ iliĢkileri kurarken; bağlam var olan bütünü her
defasında bu yeni iliĢki biçimi üzerinden sorgulayan bir süreç içerisindedir. Bu sorgu
hem bağlamın hem de metaforun biliçsel içeriği gereğidir. Bu döngü kavramsal bir
altlık ve sistem oluĢturduğu ölçüde baĢarılı ve anlamlı bir okumaya dönüĢebilir.
Mimaride ise metafor ve bağlam iliĢkisi aslında yeni tasarımsal gerçeklikler yaratmak
ve bu gerçekliğin nasıl sorgulanacağı noktasında devreye girmektedir. Metaforik
bakıĢ açısının, tasarımda bize sunduğu geniĢ ve özgür alanı, bağlamsal iliĢkiler
kurarak anlamaya ve algılamaya çalıĢmak, mimaride anlamın sorgulanmasının da
temelini oluĢturmaktadır.
Mimari dilde bağlam, sıklıkla tarihi gelenek üzerinden anlaĢılmıĢ olduğu için bu
iliĢkileri metaforik bakıĢla yorumlamak farklı ve özgün olanın ortaya çıkarılması
içinde bir araç olarak görülebilir. Bu noktada bağlam sadece gelenekle iliĢkili
değildir. Modern kentler ve metropollerin ürettiği yeni kavramları bağlamsal iliĢkilerle
de ortaya koymaktadır. Bu iliĢkiler kimi zaman geleneğin kurduğu algıdan çok da
karmaĢık bir süreci iĢaret edebilmektedir. Bu sürecin algılanmasında ve bağlamsal
iliĢkilerin kurulmasında söz konusu klasik bağlam yaklaĢımı yetersiz olmaktadır.
Metaforik bağlam ise salt bağlamın ortaya koyduğu iliĢkileri yorumlamakla kalmaz;
aksine yeni bir bakıĢ açısıyla yeni kavramsal çerçeveler ortaya koyar.
Tezin birinci bölümünde eleĢtirel bir bakıĢla irdelenen klasik bağlam yaklaĢımları,
mimaride kavramın yeterince algılanmadığını ve indirgenen bir bakıĢla mimari
literatürde değerlendirildiğini göstermiĢtir (ġekil 3. 12). Metaforik bağlam bu noktada
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bağlamı yeniden yorumlamıĢ, bütün iliĢkisel ağları çok katmanlı bir okuma ile
değerlendiren bir yaklaĢım öne sürmüĢtür.

ġekil 3.12: Klasik bağlam ve metaforik bağlam yaklaĢımlarının öne çıkan
ögeleri.
Modernizmin kesin ve ayrıĢtırıcı bir Ģekilde kendisini önceki mimari geleneklerden
ayırmıĢ olması; post-modern mimariyi bağlam konusunda daha duyarlı olmaya
itmiĢtir.

Fakat

kavram

post-modern

dönemde

de

indirgenen

bir

bakıĢla

değerlendirilmiĢtir. Post-modernistler bağlamı anlamdan kopararak nedensiz bir
iliĢkiye dönüĢtürmüĢlerdir. Bölgeselcilik gibi sadece yerel gelenekleri kullanarak
yerel gereksinimleri önceleyen ve bağlamı sadece bu yerellik üzerine kuran dar bir
bakıĢla değerlendirmiĢlerdir (ġekil 3.13). Yüzyılın mimarlık serüveni, bugün de yine
bağlam/anlam odağında geliĢen bir sorunsalın izinde devam ediyor. Sonuç olarak;
çalıĢmanın ana omurgasını oluĢturan metaforik bağlam, hem bağlamın bize
sunduğu geniĢ alanı algılayan hem de metaforlar aracılığıyla özgün bir bakıĢ
kazandıran bir kavram olarak ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.

34

ġekil 3.13: XX .yy. ‟da klasik bağlam ve metaforik bağlam.
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4. MĠMARĠDE METAFORĠK YAKLAġIMIN ÖRNEKLER ÜZERĠNDEN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
4.1 Modern Dönem Öncesi Mimaride Metaforlar
Metaforların mimaride kullanılmaya baĢlanmasını, mimarlık tarihi ile paralel bir
zaman dilimini beraber okumayı zorunlu kılmıĢtır. Mimari barınak olduğu kadar, bir
iletiĢim biçimi ve bir simgedir; aynı zamanda mimarlık, bir simgenin söylem kipidir.
Mimarlık insan düĢüncesinin ve özleminin fiziksel temsili, ürettiği kültür değerlerinin
ve inançlarının kaydıdır. Bu bağlamda metafor kavramını, mimarlık disiplini
içerisinde tarihin ilk dönemlerinden itibaren okuma çalıĢmak mimarideki anlamın
dönüĢümünü ve simgenin, düĢüncenin mimaride nasıl kullanıldığını anlamak
açısından çok önemlidir.
Tarih öncesi çağlarda bile, simgelerin kullanıldığı gözlenmektedir. Bu simgelerin ne
kadar bilinçli kullanıldığı Ģu an ölçülenememektedir. Ancak simgelerin taĢıdığı
anlamlar, eski insanların zihninde oluĢturduğu kurguları yansıtmaktadır. Bu yansıma
ise bir çeĢit metafor olabilmektedir.
Ġlk çağlarda insanlar ve tanrılar arasındaki uçuruma, köprü olma çabasının bir
sonucu olarak ortaya çıkmıĢ yapı örnekleri mevcuttur. Bu yapılar tanrılar ile insanlar
arasında bir iletiĢim aracı ve bir bağ oluĢturma çabası gütmektedir (Ģekil 4.1).
Yapıların üzerindeki iĢaretler, semboller; mimaride anlamın bir iletiĢim aracı olarak
kullanılmasının ilk örnekleri olarak sayılabilir. Bu yapılar belleğin, kuĢaktan kuĢağa
belirli simgeler halinde aktarılmasını olanaklı kılan yazının geliĢtirilmesi ile farklı bir
boyuta kaymıĢtır.
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ġekil 4.1: Stonehenge (Tanrı ve insan)
Özellikle Mısır mimarisi gizemlerle, simgelerle ve Ģifrelerle doludur. ÇeĢitli
mantıkların, felsefelerin ve öykülerin barındığı bir mimaridir. Büyük kütlelerle
yapılara yansıyan bu öyküler, insanlara gönderme yapmaktadır. Her yapının bir
hikâyesi bulunmaktadır ve bu hikâyeler metaforlar kullanılarak yansıtılmıĢtır.
Yazıtlarda bu hikâyeler dile getirilmiĢ ve kütlelerde de anlam kazanmıĢtır.
Piramit sadece pratik amaca hizmet etmemektedir, öyle ki bu piramitler içlerinde
çeĢitli anlamlar da barındırmaktadırlar. Yunanlıların Heliopolis (GüneĢ Kenti)
dedikleri Kutsal Delta kentindeki, eski Ra Tapınağında, yaratılıĢta güneĢin ilk ıĢığını
yakalayan ilk tepeyi simgeleyen “Ben Ben” adlı sivri bir taĢ bulunmaktadır. Piramitler
dev ben benler olarak görülmektedir. HarpuĢta taĢları yaldız kaplıdır ve firavunun
ruhu gün doğumunu selamlamaktadır. Özellikle yapılardaki geçitler ve bağlantılar,
konik gömme sütunlarla sonlanan çıkıntılı mahmuz duvarlara sahip kapalı
koridorlardan açılan, geniĢ boĢluklar adeta; Nil nehrinin simgesel bir temsilinin
yapılarda yeniden kendini gerçekleĢtirmesini ortaya koymaktadır (ġekil 4.2).

ġekil 4.2: Piramitler ve sembolik anlamları.
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Mısırlılar yaptıkları kütlelere de anlamlar yüklemiĢlerdir. O kütlelerden uzaklaĢıp,
kütleleri soyut nesneler olarak algılayıp, taĢa anlamlar yüklemiĢler ve nesne olarak
taĢı değil simgeyi ön plana çıkarmıĢlardır.
Eski Yunan ve Roma mimarisinde de benzer örnekleri ve iliĢkileri görmek
mümkündür. Fakat metafor terimi tam olarak kendini ortaya koyabilmiĢ değildir.
Çünkü birebir bir benzetmenin olduğu, daha çok bir analojik yaklaĢım olarak ortaya
çıktığını söyleyebiliriz. Objeler ve nesneler onları en çok çağrıĢtıran ve en yakın
benzeri bir kavramla anlatılmıĢtır. Bu analojik yaklaĢımların, metaforlara dönüĢümü
ise bu çağrıĢımlardan kurgular üretmeyi zorunlu kılar. Fakat bu dönem içinde böylesi
bir kurgudan bahsetmek için erkendir. Bunun en güzel örneklerini Karyadit adı
verilen uzun giysili kadınların, Meryem heykellerinin, sütun yerine kullanıldığı yapı
elemanlarında görmek mümkündür. Bu heykeller, savaĢ ve ardından gelen bir
mağlubiyet hikâyesinin simgesel bir temsili olarak yapılarda aynen kullanılmıĢtır. Bu
kadın heykeller, Karya halkının günah ve cezalarının, ardılları tarafından bilinerek
sürdürülmesi için, kamu yapılarında yük taĢıdıkları görülecek bir biçimde
yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 4.3).

ġekil 4.3: Karyedit Erekhtheion, Atina Akropolisi, MÖ. 421–407.
Roma mimarisinde ise, önceki dönemlere göre çok daha görkemli yapılar
görülmektedir. Öteki dünyanın imgelerini taĢıyan Mısır mimarisinin aksine Roma
mimarlığı bu dünyaya odaklanmıĢtır. Tapınaklar, büyük önem taĢıyan yapılar
olmuĢlardır. Özellikle Pantheon Tapınağı, Romalılar için simgelerle donatılmıĢ ve
mesajlarla yüklü bir tapınaktır. Pantheon, Yunanca pantheos‟dan türemiĢtir; pan
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“tüm”; theos “tanrı” demektir. TanrılaĢmıĢ imparator Augustus‟da dahil olmak üzere
tüm tanrılara adanmıĢ bir tapınaktır. Romalılar dünyayı gök kubbeyle örtülmüĢ bir
disk olarak imgeledikleri için, Hadrius tarafından yapılan yeni yapı, dünya ile
tanrıların bu evrenini simgelemektedir.
Roma

mimarisinin

ulaĢtığı

baĢarıya

hiç

bir

yapı

Pantheon

kadar

iyi

özetleyememektedir. Çünkü Pantheon; tanrılar, doğa, insan ve devletin değiĢmez
birliğinin sonucu ve simgesidir (Roth 2000), (ġekil 4.4).

ġekil 4.4: Pantheon
Bizans düĢüncesinde ise görünen evren bir kubbeyle taçlandırılan, bir küp olarak
somutlaĢtırılmıĢtır. Ayasofya imparatorluk ve kilisenin birliğinin fiziksel bir temsili
gibidir, çünkü Bizans düĢüncesine göre kubbeyle taçlandırılmıĢ küp evrenin gök
kubbeyle örtülmüĢ yeryüzünün modelidir. Bizans mimarisi bir yapı üzerinden,
evrenin metaforik söylemine iĢaret etmekle kalmamıĢ bunu Ayasofya gibi muhteĢem
bir yapı ile de ortaya koymuĢlardır.
Gotik dönemde de benzer iliĢkiler görülmektedir. Katedraller baĢtan aĢağı Ġncil‟deki
öykülerin yontusal temsiliyle kaplıdır. Bu dönemde kilise duvarları neredeyse
kaldırılmıĢ onların yerine kutsal kitaptan öykülerin resmedildiği renkli cam zarlar
almıĢtır. Böylece taĢları ve renkli camlarıyla tüm yapı, okuma yazma bilmeyenler için
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bir Ġncil‟e dönüĢmüĢtür; bu görsel imgeler, herkesçe bilinmektedir. Efendi, tüccar,
uĢak gibi farklı toplumsal sınıflardan herkese açıktır.

ġekil 4.5: The Devil Tempting the Foolish Virgins at Strasbourg.
Tanrı, “en üst özsel ıĢık” ya da “IĢıkların Babası” olarak betimlenirken, Ġsa “Ġlk
Aydınlanan” olarak betimlenmiĢtir. Bu metinler dünyevi bir ıĢığın metafor yoluyla saf,
göksel ıĢını taklit edebileceğini ima etmektedir (Roth,2000). Kutsal bir ıĢınla, renkli
vitrayın kutsal imgelerinden süzülen dünyevi ıĢıkla tüm yapıyı adeta bir sarmal gibi
çevreleyecektir.
Rönesans geometrinin kusursuzluğunu simgeleyen, ideal formların çıkıĢıyla
mimariye yeni bir bakıĢ açısı kazanmıĢtır (ġekil 4.5).

ġekil 4.5: Ospedale Degli Innocenti in Floransa.
Rönesans mimarları, mistik hiyerarĢiden arınmıĢ yeni bir mimari yaratmaya
çalıĢmıĢlardır. Nitekim Pythagoras da “Eğer önce dilini öğrenemezsek ve yazıldığı
simgeleri kavramazsak, yaratılıĢ kitabını anlamamız olanaksız olur. Bu kitap
matematik diliyle yazılmıĢtır; simgeleri ise üçgenler, daireler ve diğer geometrik
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Ģekillerdir. Bunların yardımı olmadan tek kelimesini bile anlayamayız” diyerek daha
yalın formları öne çıkartmıĢtır. Fakat kısa bir zaman sonra barok mimari, çok
geçmeden dinsel mistisizmi yeniden canlandırmayı amaçlayan bir üslup ortaya
koymuĢtur. Rönesans mimarisindeki imgeler anlık, yalın bir kavrayıĢa iĢaret
ederken, beyinsel doyuma odaklanan bir ilgi de ortaya koyuyordu. Buna karĢın
Barok yeniden karmaĢık imgelerin ve dinsel öykülerin mekana yansımasını ön plana
çıkaran bir mimari tarz olmuĢtur.
Rönesans mimarisinde yaygın olarak kullanılan haç yerine; elips, oval ya da daha
karıĢık geometrik planlar uygulanmıĢtır. Barok mimaride üç boyutlu gerçeklikle
mistik yanılsama arasındaki sınır belirsizleĢmiĢtir (ġekil4.6).

ġekil 4.6: Bernini's Ecstasy of St. Teresa, Sicilian Baroque: San Benedetto in
Catania
Barok ve sonraki dönemde Rokoko mimarları, zamanla mekanın Ģekillendirilmesini
asal ilgi olarak belirleyen ve mimarlığın temel strüktürünü ifade etmeyi neredeyse bir
kenara bırakan bir mimari yaratmıĢlardır. Mimaride anlamın sorgusu bir kenara
bırakılmıĢ, imgelerin Ģekillerin üst üste çakıĢması, üç boyutlu heykel ve resim
sanatının mimaride yoğun olarak kullanımı sebebiyle, mimarlık sözcüğü baĢka bir
Ģeyin üzerine sürülen hoĢ ve renkli bir cilaya dönüĢmüĢtür. Kavramlar mimari
üzerinden yorumlanmaktan çok uzak, Ġncil ve dinsel sembolleri içeren analojik
simgelere dönüĢmüĢlerdir.
Mimarlık XIX. yy. sonlarına dek, insan-dıĢı dünya, bilme-yaratma, özne-nesne, akılsezgi, bilgi teorileri ile sanat anlayıĢları arasındaki gelgitlerin ortasında yer almıĢtır.
Mimari ürünler, içinde bulunduğu döneme ait inançlar, dünya görüĢleri, kültürel
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faktörleri yansıtır biçimde, düĢünce, inanç ve yaĢamla içice olmuĢtur (Sözer, 1992
sf:20).
Bu noktada; XIX. yy.‟a kadar yani din dıĢı felsefelerin ortaya çıkıĢına kadar, yapılan
yapıların temeli kutsal alanlara ve kozmik kütlelere dayanmaktadır. Bundan sonraki
dönemde ise mimarlık yaĢamsal kozmolojik anlamını yitirmiĢ ve tarihsel gelenekleri
ileten simgesel bir araç ve iĢlevsel bir etkinliğin sürdürüldüğü mekanlara
dönüĢmüĢtür.
XIX. .yy„da eleĢtirmenler ve mimarlar üslup konusuna büyük ilgi göstermiĢlerdir.
Yunan, Roma ve Gotik mimarlığı inceledikten sonra, 19. Yy. sonundan itibaren bu
mimari anlatım biçimlerinin önce yöresel ihtiyaçlar olarak baĢlatıldığını, sonra
saflaĢtırıp üslup kazanarak anlam açısından zengin kültürel anlatım biçimlerine
dönüĢtüğünü kavramaya baĢlamıĢlardır. Viollet-le-Duc‟un sorduğu gibi, 19.yy
kültürünü

özetleyen

mimari

anlatım

biçimi

ve

çağın

macerasını

ruhunu

cisimleĢtirmek için, yaratılan üslubun mimarı Ġspanya, Barselona‟dan Antonia
Gaudi‟dir (1882-1926).
Gaudi‟nin gerçek anlamda metaforları ilk olarak kullanan mimar olduğunu
söyleyebiliriz. XX. yy‟daki daha kavramsal yaklaĢımlı metaforların baĢlangıç noktası
ve eĢsiz bir estetik yorumunu oluĢturmuĢtur. Gaudi‟nin metaforları daha çok organik
doğacılıkla, strüktürel mantığın kaynaĢmasına dayanan bir yaklaĢımı içeriyordu.
Gaudi; neogotik stiline doğa hayranlığını katmıĢ ve "geleceğin mimarları doğayı
taklit edecekler, bu mimarinin en doğru, rasyonel ve ekonomik kullanımı olacaktır"
ifadesini kullanmıĢtır.
Gaudi; metaforlarında cansızın, canlının yerine kullanıldığı “parçada metafor”
türünde

örneklendirilmeler

vermektedir.

Burada

kurulmuĢ olan metaforların

geçerliliği, tasarımda baĢarının belirleyici olmasına dayanır.
Gaudi, doğada dengesi ve uyumu yüksek yapısal oluĢumlarda, form-geometridayanım-fantastik bütünselliğinin ezeli bir araĢtırmacısıdır. Eski büyük ustaların
daha çok sezgisel, Newton‟un biraz daha analitik ama “yapı davranıĢı-yük etkileĢimi”
olayını

tam

kapsayan

yaklaĢımları,

Gaudi

strüktürlerindeki

form

geometri

buluĢmasıyla daha rasyonel kökler sarmaya baĢlamıĢtır (Karaesmen, 2003).
Gaudi‟nin en önemli eserlerinden biri olan Sagrada Familia Kilisesi ve Casa Mila
parçada metafor yaklaĢımını örnekleyen en baĢarılı çalıĢmaları olmuĢtur. Casa
Mila bir ağaç gövdesinin, enine kesitinin mikroskobik olarak büyütülmüĢü gibi
görünen düzensiz duvar planı, iç avluların çevresinde kümelenmiĢ bir yapıya
sahiptir. DıĢta masif kesme taĢ duvarlar, deniz yosunu kıvrımlarına benzer bir
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Ģekilde biçimlendirilmiĢ dövme demirden korkuluklar, babalarıyla doğal bir yalıyar
görünümündedir (Roth, 2000), (ġekil 4.7).

ġekil 4.7: Casa Mila “parçada metafor örnekleri”
Gaudi eserlerinde yaygın olarak doğadan aldığı formları binanın veya alt sistemlerin
biçimlendirmesinde kullanmıĢtır. Sagrada Familia Kilisesi bu tarz örneklerin en
yoğun olarak görüldüğü yapıdır. Kilise aslında modern bir katedral olarak
kurgulanmıĢ Ģehir dokusunu koruyacak Ģekilde küçük bir tepeciğin üzerine
oturtulmuĢtur.

ġekil 4.8: Sagrada Familia

ġekil 4.9: Casa Batllo

Sagrada Familia‟da buz, duman, bulut ve çiçek gibi elemanlar birlikte kullanılmıĢtır.
Bunun gibi diğer eserleri Casa Batllo Apartmanında; kemik, kas, pul, et, göz, ağız,
çiçekler, Park Güell‟de ağaçları ve yosunları birer parça metafor olarak kullanmıĢtır.
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Mimarlık tarihi açısında metaforların dönüĢümüne özetle Ģu Ģekilde bakabiliriz;
yazının, Ģifrelerin, kutsal temaların, resim ve heykel gibi izleyiciyle doğrudan algılanır
bir iletiĢime giren sembollerin ve analojik simgelerin bir kurgu yaratacak Ģekillere
yani metaforlara dönüĢümü ancak XX. yy.‟ın baĢlarına tekabül etmektedir. Bu
tarihten önce objeler ve nesneler onları en çok çağrıĢtıran ve en yakın benzeri bir
kavramla anlatılmıĢtır.
4.2 Modern Dönem Sonrası Mimaride Metaforlar
Yirminci yüzyılda metaforlar mimarlar tarafından sıklıkla kullanılan düĢünce araçları
haline geldi. Bu yüzyılda mimarların çoğu, yapılarını bir iletiĢim aracı olarak görmeye
baĢladılar ve söylemin yeni formunu mimari üzerinden kurguladılar. Önemli mimari
hareketler, bu yüzyıl boyunca metaforlar aracılığıyla aktarılır hale geldi. “The
machine” modern mimarlık hareketi için kullanılan bir metaforken, “the ruin” postmodern hareketin bir baĢlangıç noktası olarak kullanıldı. Bu çıkıĢ noktası diğer
branĢlar içinde bir dayanak noktası oluĢturarak, metaforları çıkıĢ noktası yapan
akımlar ortaya çıktı (Antoniades, 1992).
Özellikle yüzyılın baĢında ortaya çıkan modern mimarlık hareketi, yeni bir çağ için
yeni bir mimari talep ortaya koyuyordu. Ġlk bakıĢta bu yeni mimaride, metaforun boĢ
ve anlamsız olduğu sanıldı. Modern mimarinin öncüleri, karton kutular olarak
değerlendirilen yapılara karĢı ortaya çıkan tepkilere rağmen, bu binaların bir anlamı
olduğunu savundu. Onların yapıları, aktarılan bir mesajı moderniteye ya da
iĢlevselciliğe taĢıyorlardı.
Metaforu bir düĢünme sistemi olarak ortaya koyan ilk modern mimar Ģüphesiz XX.
yüzyılın en etkili olmuĢ ismi Le Corbusier‟dir. Mimarın 1923‟de yayımladığı “Bir
Mimarlığa Doğru” adlı kitabı mutlak bir karĢı duruĢla yeni bir mimari dil ortaya
koyuyordu. Kendi mimarlık anlayıĢını hem estetik hem de yapım yöntemleri
açısından açıklıyordu. Mimarlığın soylu bir sanat olduğunu bağrında plastik yaratıyı,
entelektüel

düĢünceyi

ve

yüksek

matematiği

barındırdığına

ve

iĢlevsel

gereksinimlerin ve biçimlerin çok ötesinde ruhun saf yaratısı olduğuna inanıyordu.
Le Corbusier‟nin bu karĢı duruĢu; sadece modern mimarlığın tasarım ilkelerinin
belirlenmesinde değil, hızla yaygınlaĢıp etkilerini dünya çapında kırk yıl boyunca
(1925-65) sürdüren, Uluslararası Mimarlık Üslubunun oluĢmasında da çok önemli bir
rol oynamıĢtır. Mimariyi kuramsal olarak yeniden ortaya koymuĢ ve düĢüncelerini
açıklarken de sık sık metaforlara baĢvurmuĢtur.
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Le Corbusier‟in kullandığı en önemli metafor “makine metaforu” dur. Bu metafor
aracılığıyla bir takım çıkarsamalar ortaya koymuĢ, modern mimarlığın bir anlamda
fikirsel alt yapısını bu metafor aracılığıyla açıklamaya çalıĢmıĢtır. Mimar bunu kendi
ifadeleri ile Ģöyle dile getirir:
“Ev yaşamak için bir makinedir. Koltuk oturmak için bir makinedir, ibrik yıkanmak
için bir makinedir. Ben mimarlık açısından, uçağı icat eden kişiyle aynı ruh halini
paylaştığımı düşünüyorum. Uçaktan alınması gereken ders, yaratılan biçimlerde
yatmaktadır, her şeyden önce uçağa bakıldığında onu bir kuş ya da kız böceği
olarak değil, uçmak için bir makine olarak görmek gerekir. Uçaktan çıkarılacak
ders, sorunun ortaya konuş biçimindeki ve başarılı çözümündeki mantıkta
yatmaktadır” (Le Corbusier, 2005 s.131), (ġekil 4.10).

ġekil 4.10: Le Corbusier‟in kitabında kullandığı Henri Farman‟ın ilk uçak tasarımları
Makine tekniğiyle yaratılan yapıtlar, katıksızlığa doğru yönelen ve hayranlık
duyduğumuz doğanın nesnelerine yönelen aynı evrimsel kurallara tabi olan
organizmalardır.(Le Corbusier,2005 s:124)
Kitapta kullandığı bir diğer metafor ise buharlı gemidir. Buharlı gemi onun için
kendi kendine yetmenin, kendi içinde bir bütün olma duygusunun, farklı sistemleri
kendi

içinde

bütünleĢtirmenin,

tasarım

araçlarının

ekonomik

bir

anlayıĢla

kullanımının simgesi, makine estetiğinin gerçek bir yansımasıdır.
Le Corbusier‟in yüzyılın baĢında kullandığı bu düĢünsel metaforlar, mimari ürünler
üzerinden çeĢitli yapılarında da örneklenmiĢtir. Bu metaforik örneklemelerden en
önemlisi belki de mimarın 1954 yılında inĢa edilen Ronchamp‟daki Notre-Dame du
Haut Chapeli‟dir. ġapelin tasarım sürecindeki eskizleri bir yengeç fikri ile baĢlar, onu
izleyiciler birçok Ģey olarak yorumlayabilir:
“New York yakınlarında, Long-Island‟da 1946 yılında topladığım bir yengeç kabuğu
çizim masamın üzerinde duruyordu. Bu kilisenin çatısı olacak: her birinin kalınlığı 6
cm ve aralarındaki mesafe 2m26 olan iki beton zardan oluĢacak bir kabuk. Kabuk
yerinden toplanmıĢ eski yapıların taĢları üzerine oturacak. Kabuk aptalca kalın ama
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bu kalınlığı iĢe yarayan duvarlar üstüne oturtuldu. Ama duvarların içinde beton
hatıllar var. Kabuk yer yer bu direklere değecek; ama duvarlara dokunmayacak
oradan sızan on santimetrelik ĢaĢırtıcı bir yatay çizgisi bulunacak” (Le Corbusier,
2005).
Yapıya tam olarak belirgin bir anlam kazandırılmamaktadır. Ġnsanın kafasında bir
anda birbirinden farklı imgeler ve anlamlar geçmektedir ve algıda bıraktığı izler
düĢünülmektedir. Yapının farklı algılara yol açması, metaforun özünü kapsayan
olgulardan en önemlisidir.(ġekil 4.11)

ġekil 4.11: Ronchamp ġapeli ve ona iliĢkin Hillel Schocken tarafından çizilen çeĢitli
metafor yorumları
Günümüzde de Le Corbusier gibi birçok mimar metaforu bir iletiĢim aracı ve kendi
tasarımsal gerçekliklerinde bir “referans” olarak kullanmaktadırlar. Modern dönem ve
sonrasında metafor kavramını örnekler üzerinden incelerken kronolojik bir
yaklaĢımın,

sınıflandırma

açısından

bütünsel

algılamayı

engelleyeceği

düĢünülmüĢtür. Bu bakıĢ açısı kavramsal yaklaĢımın mimarların kendi yaĢamları
boyunca bile değiĢken olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle modern dönem ve
sonrası incelenirken, metafor ve bağlam kavramlarının genlerinde bulunan çok
anlamlılık ve biliçsel içerik gereği, farklı bakıĢ açılarına imkân veren bir okuma
yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu dönemde yapılan ürünler mimarlıkta metaforların ve
bağlamın ne derece sofistike ve entelektüel yeni açılımlar getirebileceğinin yetkin
örneklerini sunmaktadır. Farklı referans noktaları metaforlar için, yeni tasarımsal
gerçeklikler yaratabilmektedir. Kimi zaman doğa bir referans olarak kabul edilirken
kimi zamansa soyutlanmıĢ formlar ve biçimler bir tasarım için metaforik bir çıkıĢ
noktası yaratabilir.

47

Bu bölümde daha temel ve bilindik metaforik yaklaĢımlardan, daha karmaĢık ve
kavramsal metaforlar üzerinden yapılan mimari ürünler, genel bir çerçevede
örneklenecektir.
SoyutlanmıĢ formlar ve biçimler üzerinden yapılan metaforlar,
Kültürü ve tarihi referans olarak kabul eden bağlamsal metaforlar,
Doğayı bir referans kabul ederek yapılan metaforlar,
Kentsel ve kavramsal çerçeveler kurularak yapılan metaforlar.
Kutsal imgeler ve soyut kavramlar üzerinden yapılan metaforlar,
Metin içerisinde örnekler bu genel sınıflandırma içerisinde değerlendirilecektir. Fakat
metaforun yapısı gereği farklı yorumlamalarla kimi yapılar ortak bir takım özellikler
içerebilmekte farklı sınıflandırma kategorilerine dâhil edilebilmektedir.
Öncelikle mimaride sıklıkla kullanılan soyutlanmıĢ formlar ve biçimler üzerinden
yapılan metaforlara değinilecektir. Mimaride kullanılan bu tür metaforlar çoğu
zaman bir form ya da biçimi farklı Ģekilde yeniden yorumlamaktadır. Bu bilinen bir
formun ya da biçimin soyutlanarak yeniden üretimi anlamına gelmektedir. Bu
soyutlamalar analojilerle karıĢtırılmamalıdır. Ortaya konan ürün bir kurgunun gereği
Ģeklindedir. Bu kurgu kimi zaman anlaĢılır bir figür olarak ortaya çıksa da kimi
zaman referans noktasından çok baĢka imgelerle resmedilebilmektedir.
SoyutlanmıĢ formlar kimi zaman “zoomorphic” olarak nitelenen hayvan figürleri
iken kimi zamansa dans eden bir çiftin bir binada soyutlanması anlamına
gelebilecek geniĢ bir yorum alanını kapsamaktadır. Bu tür metaforlara verilebilecek
en güzel örnekleri Calatrava‟nın yapılarında görmekteyiz. Calatrava yapılarında
hayvan figürlerini ve iskeletlerini, kimi zamansa insan gözünü strüktürel bir sistemin
gereği olarak soyutlamaktadır.(ġekil 4.12)

ġekil 4.12: Calatrava‟nın eskizleri
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Calatrava, “Hayvanların ve kuĢların doğal yapılarına bakmak her zaman benim esin
kaynağım olmuĢtur. Büromda bir köpeğin iskeleti var; onun kemiklerinin bir araya
geliĢi ve hareketlerini incelemeyi çalıĢmalarım sırasında, mimari ve mühendislikle
ilgili değerlendirmelerimde önemli bulurum” demektedir (Ayıran, 2002). UçuĢ
durumundaki kuĢ formu Calatrava‟nın tasarladığı Lyon Havaalanıyla bağlantılı
Satolas‟daki hızlı tren istasyonu en belirgin hayvan metaforudur.
Charles Jecks‟e göre bina dar cephesinden bakıldığında havalanmak üzere olan bir
martı, boylamasına bakıldığında ise oyuk açarak ilerleyen hortum ve tamamen
camla kaplı Ģerit gövdesi ile toprak kazmakta olan bir karıncayiyen, yine aynı
cephedeki taĢıyıcı geniĢ kemer dinazor görüntüsünü çağrıĢtırmaktadır (Ayıran,
2002).

ġekil 4.13 :Lyon Havaalanı Tren Ġstasyonu

ġekil 4.14 : Milwaukee Sanat Müzesi

Hayvan metaforu, Milwaukee Sanat Müzesi‟nin hem dıĢ yüzeyinde hem de iç
dekorasyon elemanlarında görünmektedir. Eğimli bir omurganın her iki tarafına
doğru simetrik bir biçimde konsol yapan 72 adet kiriĢ adeta havalanan bir kartalı
sembolize etmektedir. Ġç dekorasyonda ise atrium ve galeri alanlarında üstü kemerle
çevrili köpek balığının solungaçlarını yansıtan arkadlar, beyaz iç strüktür olarak
görünmektedir.
Calatrava, burada örneklenmiĢ yapıları üzerinden de anlaĢılabileceği gibi, strüktürel
sistem ve bunun ifadesi konusunda insanlığın deneyimine mimarlık bağlamında
dikkate değer katkılarda bulunmuĢtur. Calatrava'nın tasarımları metaforların ne
derece önemli rol oynayabileceklerinin çarpıcı, kesin ve açık örneklerindendir.
Bir figürün soyutlanması ve bunun özne üzerinde yarattığı etki; soyutlanan figürle
ürün arasındaki etkileĢimin ne oranda olduğu ile ilgilidir. Soyutlama yapının karakteri
ve kurgusu ile örtüĢtüğü oranda baĢarılı ve özgün bir ürün ortaya koyabilir. Bu
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noktada mimarlık literatüründe sıklıkla bahsedilen Frank Gehry‟ nin Prag‟da bulunan
“Dancing House” binası önemli bir soyutlama örneği sayılabilir. Ünlü dansçı ve film
yıldızları Fred Astaire ve Ginger Rogers‟ın adlarıyla anılan bina Prag‟ın mimarî,
ekonomik ve siyasal yenileĢmesinin çarpıcı bir simgesi olarak görülüyor.
Vlado Milunic ve Frank Gehry beraber binayı tasarlarken, ortak bir takım yargılara
vardılar. Prag‟ın mimari karakteristik özelliklerinden biri olan “köĢe kuleleri”
üzerinden bir tasarım yapmaya karar verdiler ve bunun, köĢe baĢında yer alacak
bina için bir çıkıĢ noktası olmasını kararlaĢtırdılar. Bununla birlikte, Gehry tek bir
kulenin çok erkeksi (hattâ askersi) bir simge olduğu görüĢündeydi. Binanın
köĢesindeki bir erkeğin yanına, Jiraskovo Sokağı‟na dönük olarak bir "kadın"
eklenemez miydi? BaĢlangıçta maketlerde yer alan bu alıĢılmamıĢ öğe, Gehry‟nin
tutkusu olan balık temasını anımsatmaktaydı. Ancak çok kısa zamanda bunlar atıldı
ve dans eden bir çifti çağrıĢtıran bir biçim, birbiriyle kucaklaĢan iki kule köĢeyi
vurgulamak üzere bunların yerini aldı. Yukarıya doğru geniĢleyen bir silindir, hemen
yanında beli sıkılmıĢ bir cam kule olarak tasarlandı. Gehry, müziğe iliĢkin duyguları,
hareketi ve dansı içeren simgeleri, projesiyle bütünleĢtirmeyi denemek istediğini
belirtiyordu. Ekim 1992‟deki ilk sunuĢta, tasarımını "Fred ve Ginger" olarak
adlandırmakta tereddüt etmedi. Fred, saydamsız masif bir yapıydı, Ginger ise
dinamik, antropomorfik bir cam kule olarak kendini ortaya koymaktadır.(ġekil 4.15)
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ġekil 4.15: Frank Gehry “dans metaforu”.
Kurguyu oluĢturan öğeler, Gehry‟nin dans binasındaki gibi adapte edilmiĢ
soyutlanan bir form olabilirken; bu öğeler kimi zaman yapının kendi varoluĢuyla
beraber de kendini ortaya koyabilmektedir. Yapılar var olan mekansal ve
zamansal referansları da bir metafor olarak kurgulayabilirler. Yapının
varoluĢuyla beraber gelen katmansal yapı kültürü ve tarihi de bir metafor olarak
yeniden kurgulayabilir. Bu katmanlar hem bugüne hem de geçmiĢe referans veren
bağlamsal metaforlardır.
Metaforik bağlamda zaman sadece soyutlanmıĢ ve sınırlanmıĢ bir düzlemde ele
alınmamalıdır. Doğrusal bir kurgudan çok geriye dönüĢlerle, zamansal birleĢimler ve
ayrıĢımlarla, farklı iliĢkisel kurgular üzerinden de yorumlanmalıdır. Tarihsel
referanslar birbiri içerisinde yeniden yorumlanan ve bugüne dair yeni çıkıĢ noktaları
üreten bir katman olarak da kabul edilmektedir. Metaforik göndermenin yapılacağı
tarihsel ve kültürel referans çoğu zaman superpoze olmuĢ bir durumun yansıması
olabilir. Metafor bu noktada klasik bakıĢın aksine yaratı ve kimlik ikilemine orijinal
yeni çözümler üretmektedir. Ġsviçreli tasarımcı Zumthor; bu ikilemi mimarinin
doğasından gelen yeni bir bakıĢ noktası olarak yorumlayan bir mimar olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Zumthor, tarihsel ve kültürel referansları yeni metaforik
bağlamlarla ortaya koymaktadır.
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Mimarın bu noktadaki yorumu aslında metaforun ve bağlamın mimari bir dille nasıl
anlatılması gerektiği sorunsalına da bir bakıĢ içermektedir. Zumthor yapılarında
kavramları yeniden ele alıyor yorumluyor, yerel malzeme ve teknikleri kullanıyor
fakat “bütün zamanlara ait” denebilecek kadar özenle iĢlenmiĢ binalar tasarlıyor.
Hem var olan gerçekliği çarptırmadan hem de bu gerçekliği bir kurgu üzerinden
yorumlayabilmek için metaforik göndermeler yapıyor. Mimarın bu zamansal ve
metaforik göndermeleri en yoğun ve çok katmanlı kurguladığı en önemli yapısı
Köln'deki Kolumba Müzesi'dir (ġekil 4.16).

ġekil 4.16: Zumthor Kolumba Müzesi (Köln)
Müze, inĢa edildiği bölgede var olan tarihî parçaların tümünü, tam ve bütün bir
yapıya aktarmıĢtır. Roma dönemine ait kalıntıların yanı sıra, savaĢ sırasında
yıkılmıĢ XIX. yüzyıl kilisesinin de kalıntılarının bulunduğu bir bölgeye yapılmıĢtır.
Özgün planı ve harabelerin olduğu yapıyla birlikte günümüze uyarlarken, yeni
yapının, mimarlığın sürekliliğinin bir parçası haline geldiğini görmek mümkündür.
Yeni yapı eski kalıntılardan sorunsuz bir biçimde yükselirken, her ayrıntıda ona
duyduğu saygıyı ifade etmektedir.
2009 Pritzker Mimarlık Ödülü'nün sahibi Ġsviçreli mimar Zumthor‟un Köln'deki
Kolumba Müzesi için jüri heyet raporunda "hem şaşırtıcı derecede modern, hem de
tarihin katmanlarını barındırarak tamamıyla huzura erdiren bir proje" olarak
değerlendirilmiĢtir (ġekil 4.17).
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ġekil 4.17: Kolombo Müzesi dıĢ ve iç mekan görüntüsü.
Zumthor'un madde ve durum üzerinde yaptığı iĢlem, azaltmaktan, indirgemekten
ziyade yoğunlaĢtırmaktır. Kolumba Müzesi bu tarihsel katmanlaĢmanın yoğun
olduğu aynı zamanda farklı katmanların metaforik açılımlarının da bir arada
bulunduğu bir yapı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Zumthor maddeyi ve durumu her
Ģeyi üzerine çeken, üzerinde toplayan bir mıknatısa dönüĢtürmektedir. Hiç bir
Ģeyden vazgeçilmemiĢ, hiçbirinin yükü ötekine atılmamıĢtır. Bu adeta bir
sıkıĢtırılma iĢlemidir. SıkıĢtırıldıkça parçalarının birbirini güçlendirdiği yekpare bir
enerji kaynağına dönüĢmüĢtür, adeta nesne; verili olan, dağınık duran her Ģeyi
üzerinde toplamanın gücüyle göz kamaĢtırmaktadır. Üstelik bunu yaparken biçimsel
bir çabadan çok öte metaforik bir yönelime baĢvurmuĢ ve bağlamın gerçek iliĢkilerini
yorumlamıĢtır (Bilgin, 2002).
Zumthor'un 1999 yılında yayımladığı “Thinking Architecture” kitabında, bu
görüĢlerini destekleyen bir mimarlık bakıĢı ortaya koymaktadır;
"Mimarlık bugün kendi doğasında var olan ihtiyaçları yeniden dile getirmek
zorundadır. Mimari; bir araç veya onun özüne ait olmayan şeyler için, bir sembol
değildir. Mimarinin gereksiz formlara ve anlamdan uzaklaşan yapılara karşı bir
direnç ortaya koyabileceğine inanıyorum. Mimarlığın dili özel bir üslup yaratma
çabasından çok uzaktır. Her yapı belirli bir yerde belirli bir kullanım için ve belirli bir
toplum için inşa edilmelidir. Benim binalarım bu soruları kesin ve eleştirel olarak
ellerinden geldiğince yanıtlamaya çalışır”.
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Zumthor‟un el yapımı beton Ģapel projesi de bu görüĢleri destekler nitelikte
zamansal farklılıkları ve yerelle kurulan özenli iliĢkiyi ortaya koyar nitelikte bir
projedir. Aynı zamanda Field ġapeli; mimaride metaforik anlamın fiziksel mekan
üzerinden nasıl yorumlandığının en güzel örneklerinden biri olarak sayılmıĢtır. Bina
XV. yy‟da yaĢamıĢ bir keĢiĢ olan “Brother Klaus” anısına tasarlanmıĢtır. Bu yapı,
azizin Ģapeli ve hücresinin modern anlamda bir yeniden ele alınıĢı olarak
yorumlanmıĢtır (ġekil 4.18).

ġekil 4.18: Field ġapeli dıĢ mekan

ġekil 4.19 : Field ġapeli iç mekan.

112 adet ağaç gövdesinden oluĢturulan Ģapelin iç kısmı bir çadır gibi
yapılandırılmıĢtır. 24 iĢgünü süresince, her biri 50 cm. kalınlığındaki beton
katmanları üst üste dökülmüĢ ve çadır benzeri strüktürün etrafında sertleĢtirilmiĢtir.
2006 sonbaharında bu “ağaç çadır”ın içinde üç hafta boyunca yanmaya devam
edecek özel bir ateĢ yakılmıĢ, böylece ağaç gövdeleri kısa sürede kurutulmuĢ, beton
kabuktan çıkarılmıĢ ve Ģapelin strüktürü oluĢturulmuĢtur (Gültekin, 2009), (ġekil
4.19).
Field Ģapelinde, binanın adandığı keĢiĢle zamansal ve metaforik bir bağ kurma
çabası göze çarpar. Zumthor bu iliĢkiyi anlayabilmek için biraz daha derin bir Ģekilde
keĢiĢin hayatına bakarak öğrenilmesi gerektiğini vurgular. Çünkü binanın her bir
detayı bu tür kavramsal göndermeleri içerecek Ģekilde tasarlanmıĢtır.
Jonathan Glancey (2007) bu detayların bir kısmını Ģu Ģekilde açıklamıĢtır;
“Zumthor’un binasının basit formu ilk bakışta görünenden çok daha zengin. Beton,
Herr Scheidtweiler ile ailesi ve arkadaşları tarafından çadıra benzeyen bir ahşap
çerçeve üzerine döküldü. Beton yerleştirildikten sonra bu çerçeve ateşte
hazırlanarak şapelin duvarları oluşturuldu. Bu şekilde oluşturulan duvarların iç
kısımları ahşap çerçevenin kalıntıları ve karartıları sayesinde mistik bir görünüm
kazandı. Zemin, eritilmiş kurşun kaplama sayesinde donmuş bir havuza benziyor.
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Çatı ise gökyüzüne ve geceleride yıldızlara açılıyor. Yağmur ve gün ışığı süzülüp bu
minik pencereye düşerek gölgeler ve parlak bir atmosfer yaratıyor.
Zumthor’un şapelinin iç mekanı karanlık fakat yukarı baktığınızda pencerenin
kendisi Brother Klaus’un bir gün annesinin mezarı başındayken dünyayı havaya
uçuran bir yıldız gördüğü hikayeye metaforik bir gönderme yapacak şekilde parlıyor.
Burada yalnız kalmak insanı İsviçreli azizin yaşamına yakınlaştırıyor.
Yani karşımızda sadece tek bir odadan oluşan, çatısının içeriyi yağmurdan
koruyamadığı, betondan, yanmış ahşaptan ve kurşundan yapılmış bir bina var.
Elektrik, su, tesisat, tuvalet, rüzgar tribünü, güneş panelleri, havalandırma, duvarlara
asılı resimler yok. Hiçbir açık veya tanımlı konfor yaratıcı öğeye sahip değil. Fakat
buna rağmen oldukça zorlayıcı ve çok güzel…” (Glancey, 2007), (Şekil 4.20).

ġekil 4.20: Field ġapeli “ağaç çadır” metaforu.
Tarihin yaĢanan gerçekliklerinden hareketle zamanı bir metaforik ve mekansal
deneyim üzerinden kurgulayan bir diğer önemli tasarım Daniel Libeskind‟ın
Berlin‟deki

Yahudi

Müzesi‟dir.

Gerçekliklerin

kurgulardan

öte

anlamsal

birleĢimlerinin, mimari üretimde kullanılması oldukça karmaĢık bir sürecin bir arada
düĢünülmesini zorunlu kılmaktadır. Libeskind bu zamansal katmanı hem tarihin
içerisinde var olan bir olay üzerinden hem de kültürel çatıĢmaların bir birleĢimi
üzerinden anlamlandırmaya çalıĢmıĢtır.
Libeskind‟ın 10.000 metrekareden daha fazla bir alanı kaplayan bu tasarımı
Berlin‟de bulunan üç caddenin kesiĢim noktasında yer alır. Görünmeyen bir matris
ağ içinde bazı iliĢkiler yeniden anımsamanın adeta bir göstergesidir. “Ġki çizginin bir
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arada olma” fikri üzerine oturan tasarımda bu çizgilerden biri düz, kendi içerisinde
parçalara ayrılmıĢken diğeri ise kıvrılarak devam eder. Ancak her ikisi de mimari
açıdan birbirini tamamlar ve karĢılıklı olarak birbirinin etkilerini geliĢtirirler; diğer
yandan da birbirlerinden ayrılırlar. Böylece mimarın Almanlar ve Museviler
arasındaki bağ olarak gördüğü müzenin içindeki süreksiz bir boĢluk boyunca devam
ederek açığa çıkarlar (Ekincioğlu, 2001), (ġekil 4.21).

ġekil 4.21: Daniel Libeskind, Berlin Yahudi Müzesi.
Müzenin tasarlanmasındaki en önemli amaçlardan biri; düzen ve düzensizlik,
seçilmiĢ ve seçilmemiĢ olan, ses ve sessizlik, canlı ve ölü gibi karĢıtlıklara rağmen,
Musevi Berlin tarihi içindeki ortak kaderi vurgulamaktır. Mimar bu proje ile tüm
insanlığı ilgilendiren bir soruyu mimarlığa kattığını düĢünmektedir. Tasarımın
metaforik çıkıĢ noktası tarihsel bir olayın kültürel durumla ve bu durumun yarattığı
etkinin bugünle iliĢkilendirilmesidir.
Libeskind‟a göre Berlin„in Musevi tarihinin modern tarihten ayrılması mümkün
olmamakla birlikte diğer taraftan bunlar çok da belirgin formlar içinde yer almazlar.
Bu nedenle projedeki yeni ek görünmeyen metaforik bir boĢluğun kendisini görünür
kılmasıdır. Böylece Berlin‟de bir araya gelen bu boĢluk ve görünmeyen mimarlıkta
kendini açığa çıkaran strüktürel bir özelliğe dönüĢür. Proje anıtsal ve anılmaya
değer olanın bir araya getirilmesidir.
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ġekil 4.22: Yahudi Müzesi iç mekan.
Libeskind, mimarlığı metaforlar olarak ele almaktadır. Yahudi müzesinde
tasarlanan boĢluğun; kayıbın yaratığı boĢluğa, duvarlardaki çapraz bant
pencerelerinin yahudilerin tırnak izleri olarak bir takım göndermeler içerdiğini
vurgulamaktadır (url-5), (ġekil 4.22). Libeskind projelerini metaforik bir aktarım
aracı olarak görmektedir ki bunu da boyutların; çizimin, metinin, önsezinin ve sınırlı
mekanın bir bütün haline dönüĢtürülmesi ile hayatlarımızdaki çözümlenemez ve
nihaî olan bütünle iliĢkilendirerek sağlamaktadır. Bu bütünü var olan tarihi ve kültürel
gerçeklikler ile hayatlarımıza yansıtmaktadır. Aktarım yapılan tarihsel ve kültürel
metafor mekansal deneyim içerisinde kendini anlamlı kılmaktadır.
Tarihsel ve kültürel referanslar mimaride bir sınırlayıcı olarak kabul edilmiĢ ve
metaforik yaklaĢımla özgün çözümler üretilmeye çalıĢılmıĢtır. Aynen bunun gibi
doğa da tasarım için sınırlayıcı bir metaforik çıkıĢ noktası olma özelliğine sahiptir.
Organik metaforlar olarak niteleyeceğimiz bu yaklaĢım temel sınırlayıcıyı doğa
olarak kabul etmekte ve bağlamı bu kapsamda değerlendirmektedir.
Özellikle modern dönemin en önemli isimlerinden olan Frank Lyod Wright‟ında
yapılarında organik metaforlar görülmektedir. Wright yapılarında "Organik
Mimarlık" adı verilen, doğal biçimlerden yola çıkarak iç ve dıĢ mekanın
bütünleĢmesini temel alan bir mimarlığın ilkelerini ortaya koymuĢtur. Bu kavramsal
çerçevede; asıl amaç doğayla bütünleĢik yapılar yaparak; doğanın yapıdan, yapının
doğadan faydalandığı mutualist bir metaforik bütün oluĢturabilmektir.
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Mimarın yapılarında doğal bir organizmayı andıran karakterde bir mimari yaratmak
düĢüncesi vardır. Bu düĢünceyi de doğanın içinden akıp giden bir yapısal strüktürle
tasarladığı ġelale Evi projesinde görülmektedir. Bu yapı organik mimari ile kübist
mimarinin sentezi olarak gözlenmektedir. Bir Ģelalenin üzerindeki bu ev, kayalar
üzerine oturtulmuĢtur. Bu, Wright'ın ideal ev kavramını da yansıtan bir projedir.
Doğayla iç içe ve bir bütün olan bu ev, ideal hayat tarzını tarif etmektedir. ġelale
manzarasını göremezsiniz; Wright, "ġelaleyi görmek değil, yaĢamak gerektiği"
düĢüncesi ile felsefesini gözler önüne sermiĢtir. ġelaleyi görmek isteyenlerin,
terastan eğilmesi gerekmektedir. ġelale evinin içinden nehre inen basamaklar
mevcuttur (url-6).
Wright bu yapıda temel referans noktasını doğa olarak seçmiĢ, ve doğa ile
bütünleĢik bir metafor olarak Ģelaleyi yapı içerisinde kullanmıĢtır. Bu yapı
bağlamın bir kurgu içinde nasıl farklı yorumlanabileceğine verilebilecek en güzel
örneklerden biridir.

ġekil 4.23: Frank Lloyd Wright, ġelale Evi
Doğayı bir referans olarak kabul eden bir diğer metafor ise Herzog de Meuron‟un
“Forum Barcelona” yapısıdır. Bu yapı suya doymuĢ sünger görünümüyle, gökyüzü
ve Akdeniz’i temel alan bir metaforik yorumla inĢa edilmiĢtir. Doğanın yegane
kaynağı olan su figürü yapının bütün mekanları içerisinde bir kurgu ile ortaya
konmaya çalıĢılmıĢtır. (ġekil 4.24)
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ġekil 4.24: “Forum Barselona” Herzog de Meuron.
Bina planda beton kolonlarla desteklenen 180 metrelik eĢkenar bir üçgenden
oluĢuyor. Yapıyı zeminden yukarıya kaldıran Herzog de Meuron, altta binanın giriĢi
olarak hizmet eden geçirgen kamusal bir mekan yaratmıĢtır. Bu kamusal mekanın
tavan örtüsü ıĢıltılı bir gökyüzünü simgeleyen metal dalgalı plakalarla kaplamıĢtır.
Bu mekanda yaratılan gökyüzü metaforu iç ve dıĢ mekanın mimari bir nesne
üzerinde nasıl geçirgen bir kurgu yarattığını da göstermektedir. Gökyüzü; doğadan
koparılmaksızın mimarinin içine ustalıkla adapte edilmiĢ bir metaforik nesnedir
(url-7), (ġekil 4.25).
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ġekil 4.25: “Forum Barselona” Kamusal avlu ve gökyüzü metaforu.
YükseltilmiĢ yapıyı kesen bir dizi avlu, sürekli yeni bakıĢ açıları ve değiĢen ıĢık
etkileri yaratarak forum binasının çeĢitli katlarıyla örtülü açık mekanlar arasında
kompleks bir etkileĢim oluĢturmaktadır. Avlular içerisinde bulunan yarıklar suyun
çatıdan aĢağı doğru aktığını simgeleyen yansıtıcı camlarla kaplıdır. Bina
cephesindeki süngerimsi beton bloklarla birlikte Herzog de Meuron Barselona‟ da
Akdeniz‟e özgü metaforik bir deniz etkisi yaratmayı amaçlamaktadır.(ġekil 4.26)

ġekil 4.26: “Forum Barcelona” avlu ve süngerimsi beton cephe detayı.
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Binanın yerle iliĢkisi sorgulanırken kent tek baĢına bir metafor olarak da kabul
edilebilmektedir. Tasarım sonucunda ortaya konan ürün kentin kendi kurgusu ile
uyum sağladığı ölçüde anlamlı bir bütün oluĢturabilmektedir. Mimar, kentin ortaya
koyduğu kavramları keĢfederek bunları bir kurgu içerisinde yeniden üretmelidir.
Metaforlar bu noktada bilinçaltı kapasiteleri uyararak kent için yaratıcı sonuçlara
ulaĢtıracak araçlar olarak değerlendirilebilir. Özellikle XX. yy‟da mimarlar kenti ve
onun ürettiği kavramsal çerçeveyi anlama yolunda farklı metaforlara
baĢvurmuĢlardır. Önemli kentsel ölçekli projelere imza atan Steven Holl kent için
ürettiği özgün metaforlar sebebiyle bu bölümde örneklenecek mimarlar arasında yer
almaktadır.
Steven Holl kenti kurgularken yapının büyük bir organizmanın parçası olduğunun
farkındadır. Bu organizma kendi kavramlarını yaratırken kentin ürettiği kavramlarla
da uyum içinde olmak zorundadır. Linked Hybrid projesi bu düĢüncenin bir
yansıması olarak ortaya çıkmıĢ bir proje olarak görülebilir. Kentin çevresindeki
çizgiler ve çok yüzlü uzamsal katmanların iliĢkilerini, "Ģehir içindeki Ģehir",
metaforunu kullanarak çözmeye çalıĢmıĢtır. Metaforik çıkıĢ noktası kamusal mekan
ve özel mekanı kavramlarını bir arada nasıl iliĢkilendirileceğine dair bir öngörüden
yola çıkar. Kenti bütün bir öğe olarak ele alırken bu öğeyi oluĢturan parçaları yapıda
ayrıĢtırmaksızın minimalize ederek üretmeyi planlamaktadır (ġekil 4.27).

ġekil 4.27: “Linked Hybrid” Steven Holl
Yapı, kentin eski çevresiyle bitiĢik Ģekilde konumlanmıĢ bir bölgededir. Çin'de
güncel kent geliĢme trendlerini yakalamak için yapı, XXI. yüzyıla yeni bir geçirgen
kentsel form sunmaktadır. 220.000 metre karelik bina, kamu fonksiyonlarına yer
veren sekiz gökdeleni bir halka ile birbirine bağlarken her köĢesinden halkı davet
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edebilmektedir. 750'den fazla apartmana ilave olarak, yapı, otel ve okul dıĢında,
kamu, ticaret ve rekreasyon fonksiyonlarını da barındıran kentsel bir ölçektedir.
Holl, yapıyı “ekolojik kent yaĢamının ultra modern bir izdüĢümü” olarak
tanımlamaktadır. “ġehir içinde Ģehir” metaforunu kurgularken arka planda kentin
kendi kendine yetebilen bir ekolojik yapı olması gerektiğini de vurgulamaktadır. Bu
kapsamda Holl„un tasarımı buhar kazanı veya elektrikli havalandırma cihazı
ihtiyacını ortadan kaldıran, atık su geri kazanım tesisinin de dahil olduğu oldukça
kompleks ve Dünya‟nın en büyük jeotermal sistemlerinden birine sahip bir yapı
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yapıdaki yeĢil çatılar ile filtreler bina sakinlerini
kirlilikten ve geri kazanılmıĢ yağmur suyu birikintilerinin oluĢturduğu geniĢ
havuzlardan da koruyor (Busari, 2008).
Holl yapının tasarım aĢamasında “Ģehir içinde Ģehir” metaforunu kullanırken bir
yandan da farklı organizmaların birbirlerini etkileyerek bir bütün ve yeni bir güç
ortaya koymasına dayalı baĢka bir görsel çıkıĢ noktasından da etkilendiğini söyler.
Bu çıkıĢ noktası ünlü ressam Henri Matisse’in dans resmidir. Bu resimde elele
tutuĢan insan figürleri bir anlamda yapıda bulunan 8 kuleyi temsil eder. Bağlanan
köprülerin bir araya gelen eller gibi; birlikte birbirinin enerjisini aktaran ve daha güçlü
kılan bir imge ile de çağrıĢım yaptığını söyler. Linked Hybrid projesinde Steven Holl
hem kavramsal metaforu hem de soyutlanan figürü çıkıĢ noktası olarak kullanmıĢtır.
Bu yönüyle metaforların yapısı gereği farklı referansları çıkıĢ noktası kabul etmesine
iyi bir örnektir.

62

ġekil 4.28: Linked Hybrid- Steven Holl
ġekil 4.29: Henri Matisse “Dans”
Teoloji, felsefe, bilim ve sanat dallarındaki kavram, bulgu ve simgelerde metaforlar
için bir çıkıĢ noktası olabilir. Bu kavramlar kutsal imgeler ve soyut kavramlar
üzerinden yapılan metaforlar kapsamında baĢvurulan kaynaklardır. Soyut metaforlar
içerisinde dini öğretiler ve mistik kavramlar, modern öncesi dönemde sadece
analojiler çerçevesinde değerlendirilirken XX. yy‟ da daha kurgusal bir düzlemde
algılanmıĢtır.
Tadao Ando‟nun IĢık Kilisesi bu kapsamda verilen yetkin bir örnek sayılabilir. Yapı
ilk bakıĢta bir sembol üzerinden yapılmıĢ bir metafor olarak gözükmektedir. Fakat
Ando‟nun resmetmeye çalıĢtığı Ģeyin “mimari Ģekiller” olmaktan çok uzak karanlık ve
aydınlığın bir aradalığında yapılmıĢ mistik bir metafor olarak nitelemektedir
(Balamir, 2008), (ġekil 4.30).
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ġekil 4.30: Tadao Ando “IĢık Kilisesi”.
Ando'nun bu kiliseye "ıĢık" adını vermesi rastlantı değildir. Burada ıĢığın bilinçli
olarak kullanılmasıyla kutsal bir mekân izlenimi verilmeye çalıĢılmıĢtır. Ando bu
yapısında beton sağır yüzeylerle, camlı yüzey kontrastını kullanmaya çalıĢmıĢtır.
IĢık bu yapıda, aydınlık sağlamaktan çok barındırdığı metaforik anlatımla mekâna
katkıda bulunur. Yapıya giren insanlar, sağır bir duvardaki haç Ģeklinde ince bir
pencereden giren ıĢıkla karĢılaĢır. Bu ıĢığın tavana ve döĢemeye yansıması çok
çarpıcıdır. Aynı mekânın yan yüzeyinde, dikdörtgen Ģeklinde, yerden tavana kadar
uzayan cam yüzey, hemen karĢısındaki sağır yüzeyin varlığıyla, ıĢığı dolaylı olarak
ortama alır. Aynı mekânda kademelendirilmiĢ oturma sıralarının, yan yüzeyi diğer
karĢı yüzeye doğru daralma eğilimi gösterirken, mekânın çıkıĢını ıĢık aracılığıyla
gösterir.
Ando yüzey oluĢturma sanatında adeta varoluĢu anlatır. Araç olmaktan çıkarır ve
amaç olarak mekân atmosferinin yegâne öğesi olur. Bu soyutlama iĢleminde
çıplak beton yüzeyin ıĢık geçirimsizliği yine yardımcıdır.
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ġekil 4.31: Tadao Ando, IĢık Kilisesi Ġç Mekan.
Ando yapının iç mekan düzeninde derin bir boĢluk hissi yaratmayı amaçlamıĢtır.
Bu boĢluğun anlamı aslında tanrısal ve ruhanî alana metaforik bir geçiĢtir.
Ando‟nun tanımıyla durgunluk ve soyut bir sessizlik için kurgulanmıĢ tanrısal bir
mekan üretmeye çalıĢmaktadır.
4.3 Kent, Bağlam ve Metafor ĠliĢkisi
Bu bölümde kentte var olan mimari öğelerin kentle kurdukları iliĢki üzerinden bağlam
ve metafor kavramları okunmaya çalıĢılacaktır. Kentin dinamiği ve kentin karmaĢası,
özellikle modernizm sonrası kente, baĢka türlü bir bakıĢ açısı ile bakmayı zorunlu
hale getirmiĢtir. Bradbury, „kent, bir yer olmaktan çıktı ve bir metafora dönüĢtü‟
ifadesiyle kentin artık kendi kavramlarını üreten ve kendini var eden tek baĢına bir
olgu olduğunu da dile getirmiĢtir (Turan, 1996).
Kentle ilgili yapılan metaforik önermeler, kentsel çevre ile ilgili bağlamsal iliĢkiler
kurmayı da kolaylaĢtırmıĢtır. Kent artık eskisi gibi sadece geometrik ve biçimsel
kurgular üreten bir mekansal değer olmaktan çıkmıĢ; kendi kendini var eden yeni
kavramlar üretmiĢtir. GeçmiĢ de kent ve bağlam iliĢkisine sadece tarihi yapıların
kente uyum sorunu olarak çok dar bir çerçeveden ele alınırken, bugün bu perspektif
değiĢmiĢtir.
Bağlam kavramının sadece “tarihi mekanlar” için bir sorunsal olarak ortaya konması,
bir anlamda eksik bir çıkıĢ noktası oluĢturur. Çünkü bağlam; kavramsal arka planları
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bir altlık olarak kabul etmeyi zorunlu kılar. Tarihi kentler için kurulacak sosyo-kültürel
bağlamlar modern metropoller için de benzer zorunluluklar içerir. Aslında mimari
üretimin özünde var olan bir yere bağlı olmak ve iliĢkisel ağları algılayabilmek
noktasında tarihi kentlerin ve metropollerin eĢ düzlemli olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir (ġekil 4.32).

ġekil 4.32: Bağlamın kapsamı.
Özellikle XXI. yy. “kentlerin yüzyılı” olarak nitelendirilmektedir. Günden güne büyük
metropollere dönüĢün kentler, dünya nüfusunun yüzde altmıĢtan fazlasının yaĢadığı
bir mekana dönüĢmüĢtür. Metropolde yaĢam, zaman-mekan algısını değiĢtirmiĢ,
kentsel kimlik söylemi sadece biçimsel kurgulardan öte, daha güçlü kavramsal
iliĢkilerle ifade edilir duruma gelmiĢtir. Bu değiĢim ve dönüĢüm sonucunda kentin
ürettiği kavramları algılamak ve yorumlamak önemli bir olgu haline gelmiĢtir.
Metaforlar ise bu karmaĢık iliĢkileri kavramak için, kenti kurgulayan aktörler
açısından önemli bir araç olmuĢtur. Bağlam, mimari nesnenin kentle olan güçlü
bağını yorumlarken metaforlar bu yorum üzerinden kentle ve tasarımcının yaratım
sürecinde yeni gerçeklikler denemek üzerine kuruludur (ġekil 4.33). Bunun sonucu
olarak birçok araĢtırmacı kentle ilgili söylemlerinde metaforlara baĢvurmuĢtur.
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ġekil 4.33: Kent, metropol – bağlam, metafor döngüsü.
Christopher Alexander‟de (1965) kenti ‟ağaç’la benzeĢtirmek mümkündür ifadesini
kullanırken; Gasset; “yaprağı tanıyarak ağacı, ağacı tanıyarak yaprağı kavramayı
buradan yola çıkarak; evi tanıyarak kenti, kenti tanıyarak evi kavramayı
sağlamak olasıdır” demiĢtir. Buna benzer biçimde, Alberti‟de (1965) kenti büyük bir
eve, evi de küçük bir kente metaforik olarak benzetmiĢtir. Kent bir gerçek ya da
varlık olarak algılandığında, onun bir alt bileĢeni ya da alt-sistem elemanı olan yapıyı
ve onun bileĢeni mimariyi de bu gerçeklik içerisinde değerlendirmek gerekir. Kent
içerisinde yaĢayan toplumların yaĢadıkları zaman-mekan içerisinde biçimlenen
yaĢayan varlık olarak algılanmaktadır.(ġekil 4.33)

ġekil 4.34: New York‟un XX. yy‟ da dönüĢen yüzü.
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Kent ve mimari nesne arasındaki bağlamsal iliĢki, holistik olarak ya da Gestalt genel
düzenleme ilkeleri açısından parça-bütün iliĢkisine benzetilebilir, bir anlamda
“mereolojik” bir iliĢki, bir “meronim-holonim” iliĢkisi ya da bizim dilimizde vahdet-i
vücut iliĢkisi olarak nitelenebilir.
Durağan bir görüngü ya da „arkitektonik‟ olarak kent ve onun bileĢenleri olan yapılar
ve mekanlar, bu bağlamda değerlendirildiğinde, kentsel bağlam daha algılanabilir
olmaktadır.

ġekil 4.35: Kent ve parça-bütün iliĢkisi.
Tek yapı olgusundan hareket edildiğinde bütünün yani kentin bilgisini algılamak
mümkün olmaz, eğer nesneler arasındaki iliĢki düzlemi tam olarak sorgulanır ise
kentsel bağlamda tam olarak anlaĢılabilir olur. Diğer bir anlatımla yapıdan kente
doğru yapılacak dizilimde (ya da tersi), en üst düzeyde holonim olarak kenti, en alt
birimsel meronim olarak da yapıyı nitelendirmek olası olur. Yapı, sokağın; sokak,
mahallenin; mahalle, kentin bir melonimidir.1

1

Mereoloji, Stanislaw Lesniewski tarafından ortaya konulan mantık, matematik ve metafizik bilimlerine
dayanan bir bilim dalı olup, parça-bütün ilişkileri ile ilgilenir. Genelde dilcilerin kullandığı kavram, çoğu
kez mereolojik ilişki ya da parça-bütün ilişkisi, hatta partonomy terimleriyle eşleştirilir (Crystal,
2003:289).
Cruse (1986), meronimiyi şöyle tanımlamaktadır: X ve Y, sıradan birer kavram olarak ele alınırsa. Y’nin
X’leri var ve X, Y’nin parçasıdır denilebildiğinde X, Y’nin bir meronimidir. Murphy (2003:231), bu tanımı
genişleterek şöyle der: X, Y’nin bir parçasıdır; Y kısmen X’tir; X’ler Y’lerdir, örneğin: alüminyum,
bisikletin bir parçasıdır, bisiklet kısmen alüminyumdur. Meronomi, haloniminin karşıtıdır. Parmak, elin
meronimi ise el, parmağın holonimidir. Meronim – holonim ilişkileri hiyerarşiktir, her zincirin başında
global holonomi vardır. Örneğin: tırnak elin meronimidir – el, tırnağın holonimidir; el, kolun meronimidir
– kol, elin holonimidir; kol vücudun meronimidir – vücut, kolun holonimidir: vücut bir global holonimdir
(Cruse 2003: 248).
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Bu noktada kentsel bağlamın ortaya koyduğu yapısal iliĢkinin açıklanması için
Gestalt psikolojisinden hareketle üretilmiĢ genel düzenleme ilkelerine daha net
bakmak gerekir (Werheimer, 1924;Hejduk,1998;Scott Brown, 1991 Moore&Fitz,
1993).
Bütün, parçaların toplamından daha büyük farklı bir bütünlüktür (the whole is greater
than the sum of its parts). Burada parçaların ya da özlerin tekil anlamları bir araya
geldiklerinde bütün için farklı bir “anlam” taĢır. Bu noktada kentsel-çevrenin
üretiminde bağlamsal iliĢkiler bütünün algılanması koĢuluyla kabul edilebilir
gerçekler olur.

ġekil 4.36: Gestalt psikolojisi, parça-bütün iliĢkisi
Gestalt düzenleme ilkeleri adı verilen bu kurallar setini ortaya koyanlar insanın
çevresini ve çevresindekileri nasıl algıladığına, uyumlu nesneleri nasıl algılayıp
onları nasıl düzenlediğine dair bir rehber oluĢturmuĢlardır. „Gestalt Yasaları‟ olarak
adlandırılabilecek düzenleme ilkeleri Ģunlardır:
İyi ya da sade biçim (simplicity)/Pragnanz
Benzerlik (similarity)
Yakınlık (proximity/nearness)
İyi süreklilik/iyi eğriler (good continuation)
Ortaklık/ortak kader (yön) (common fate)
Tanıdıklık (familiarity)
Biçim/Zemin (figure/ground)
“Palmer-Irvine
eklemlenebilir:

İlkeleri”

olarak

adlandırılan

diğer

ilkeler

Ortak bölge (common region)
Öğe bağlanmışlığı/eklemlenme (object connectedness)
Eşzamanlılık (synchrony)
Kapanma/kapalılık (closure)
Kenarların duyarlılığı (sense of edges) (Polat, Bilsel, 2006)
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de

bunlara

Gestalt kuramından hareketle, mimari nesne adeta bir ahtapot gibi kenti ve yakın
çevresini saran, ona sımsıkı yapıĢan ve onunla birlikte var olan bir eleman haline
gelmiĢtir.
Kentsel yapının oluĢturduğu bütün, Gestalt kuramının tanımladığı bütündür: Bu
kurama göre, belirli bir bütünün içindeki parçayla ayrı bir bütünün içinde yer alan ya
da tek baĢına var olan aynı parça ayrı Ģeylerdir. BaĢka bir deyiĢle, kentsel yapı
içerdiği öğelerin toplamından farklı bir gerçekliktir ve hiçbir biçimde öğelerin yığınına
indirgenemez. Ya da Piaget'nin genel yapı tanımıyla dile getirirsek, bir yapının
bileĢimini belirleyen yasalar, o yapının öğelerinin teker teker bir araya gelmelerinden
oluĢan birikime indirgenemezler.(Köksal, 2002)
Günümüzde kent tek tek birim öğeler ya da geometrik formların bütünleĢtiği yığınlar
olarak değil, yapının tanımladığı dizge olarak ele alınmaktadır. BaĢka bir deyiĢle,
kentin öne çıkan özelliği öğelerin arasındaki iliĢkiler düzeniyle tanımlanmıĢ bir
geometrik dizge sunmasıdır. Kentin bir dizge olarak tanımlanması ise bu dizgeyi
oluĢturan bütünü kavramayı gerekli kılar (Begel, 1996), (ġekil 4.37).

ġekil 4.37: Gestalt kuramının kentsel bağlamla iliĢkilendirilmesi.
Mimarlığı inĢa edilmiĢ tüm çevre olarak gördüğümüzde, bu çevredeki her maddesel
nesne-yapım-kullanım sürekliliği içinde aralıksız değiĢime uğrayan organik bir bütün
oluĢturmaktadır. Mekan ve kendisini sınırlayan öğeler diyalektiğini kurmadan, bu
organik bütünü kavramsal olarak çözümlemek hemen hemen olanaksızdır. Yani
mimari mekan salt kendi baĢına var olan bir gerçeklik değil, aynı zamanda kendi
gerçekliğini kavramak için baĢvurulacak bir kavramsal araçtır (Yücel,1981).
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Mekanı tanımlayan araĢtırmacı Norberg-schulz daha farklı bir bakıĢla “varoluĢsal
mekan” kuramı ortaya koyar. Buna göre; mimari mekanın, insan yönelmesi ya da
“dünya içinde varlık” olmasının kaçınılmaz bir parçasını oluĢturan “çevresel
Ģemaların ve imgelerin somutlaĢtırılması” olarak anlaĢılması gerektiğini söyler.
VaroluĢsal mekan, algısal Ģemalardan ve çevresel imgelerden oluĢan kararlı bir
sistemdir (Hisarlıgil, 2003 ).
VaroluĢsal Mekan
Algısal ġemalar

Çevresel Ġmgeler

ġekil 4.38: Norberg- Schulz‟un varoluĢsal mekan kuramı.
Wittgenstein‟ın (1998) ontolojik bir betimlemesi olan “dünya olguların toplamıdır,
Ģeylerin değil” yaklaĢımıyla konuya bakıldığında kentsel ve bağlamsal iliĢkilerin
daha net anlaĢılması sağlanabilir; yani, bu yaklaĢım kente metaforik olarak
benzeĢtirilirse kent te olguların toplamıdır, sadece yapıların ve mekanların değil”
yorumu getirilebilir (Polat, Bilsel, 2009).
Harvey‟e göre kent; çizilmiĢ, planlanmıĢ, tasarlanmıĢ kağıt üstündeki imajın
ötesinde, deneyimlenen, kullanıcısı ile etkileĢime giren, etkileĢime girdikçe değiĢen
dinamik bir yapıya, metropole dönüĢmüĢtür (Harvey, 2002). Özellikle modern dönem
sonrası kentlerin büyük metropollere dönüĢümü var olan kavramsal iliĢkilerinde
farklılaĢmasına sebep olmuĢtur. Günümüzde metropoller bir kentsel alandan daha
fazla Ģey ifade eder. DeğiĢen teknoloji ve yaĢam koĢulları, içinde yaĢanılan kentsel
mekanı dönüĢtürmüĢ, sosyal, ekonomik ve kültürel bir çok katmanın üst üste
konumlanmasıyla farklı iliĢki biçimleri ve ağlar oluĢturmuĢtur. Bu iliĢkileri ve ağları
kavrayabilmek için metropolün ortaya koyduğu yeni kavramları ve iliĢkilerini de
algılamak gerekmektedir. Bu karmaĢık iliĢkiler çerçevesinde kenti/metropolü
kurgulayan aktörün baĢlıca görevi bu iliĢkileri yorumlamak ve ortaya koyacağı
biçimsel ve geometrik kurgunun temelinde yatan kavramsal iliĢkileri çözümlemek
olmalıdır. Bu noktada metaforlar, tasarımcının kent üzerinde var olan gerçekliği
baĢkalaĢmıĢ bir durum olarak tanımlamasının ötesinde bağlamsal iliĢkileri korumada
bir yol olarak kullanılır. Buna karĢın metaforik bağlam kentsel ölçekte basitlikten öte
biçimsel iliĢkiler kurmak için bir yoldur.
Metaforların tasarımcılar tarafından kullanılması çok da yeni bir yaklaĢım olmamakla
birlikte, kentin kavramsal iliĢkilerini anlamak için bir çıkıĢ noktası olması ancak XX.
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yy.‟ın baĢlarına tekabül etmektedir. Bu yüzyıl boyunca kenti kurgulayan aktörler
metaforları kullanmıĢlar ve bu yolla kendi tasarımlarını anlatmaya çalıĢmıĢlardır.
Kentle ilgili yapılan metaforik önermeler içerisinde Le Corbusier’nin arı kovanının
biçimsel ve toplumsal olarak çift yönlü etkisi üzerinden yaptığı kavramsal etkileĢim
örnek olarak incelenebilir.
Le Corbusier “artık göçebe yaĢamı sürmüyoruz ve kentleri kurma zamanı geldi”.
sloganıyla kent üzerine düĢüncelerini ortaya koymaya baĢlamıĢtır. Le Corbusier‟in
ilk kentsel taslakları, 1914-1915 yılları arasındaki defterlerinde yer alır ve çok geniĢ
bir alana yayılmıĢ dik açılı ağ dokularının ortasında bol yeĢil alanı olan konutlardan
oluĢan büyük gökdelenler bu taslaklarda bulunur.
Bu bloklardan bazılarının kendine özgü tabanları bulunmaktadır: Sanki petek
bloğunun parçasını oturtmuĢçasına her bir yanına kendinden daha küçük altıgen
bölümler eklenen, merkezde büyük bir altıgen taban önermektedir. Arıkovanı fikri Le
Corbusier‟nin ilk gökdelenlerinde bile bulunmaktadır.
Ramirez, Le Corbusier‟in kentsel yeĢil alanlar üzerine yaptığı çalıĢmalar için “Tüm
bunlar, kırsal alandaki çalılıkların üzerine bireysel platformlar biçiminde yerleştirilmiş
olan arı kovanlarıyla birlikte, hareketli arıcılığın idealleri ima edilmektedir” Ģeklinde
yorumlamıĢtır (Ramirez,1998).
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ġekil 4.39: Le Corbusier‟ye göre mükemmel kentsel görüntü Parc De Monceau‟ya
ait olan bu fotoğraftaki gibidir. Burada görülen tek mimari nesne akılcı arı kovanıdır.
Yirmili yıllardaki projelerinde sunulan kent fikri ise iĢlevsel açıdan mükemmel bir
biçimde düzenlenmiĢ büyük bir arı kovanı gibidir. A‟ redent (testere diĢi biçiminde)
konutlarla, Fourier‟nin kollektif iĢçi konutları temelindeki çizimleriyle iliĢkilendirilmiĢ
olan “Plan Voisin” deki gökdelenlerin bir arada bulunması rastlantı değildi.
Le Corbusier, mimariyi, çim üzerine kurulmuĢ temiz ve net geometrik bir eksen
olarak düĢünmekteydi. Bu konuyla ilgili olarak Ģöyle demiĢtir: “Bir kent, insanoğlunun
doğa üzerinde kendini hissetmesidir. Ġnsanın doğaya karĢı yaptığı bir eylemdir, hem
korumayı hem çalıĢmayı gerektirir. Bir yaratıdır”.
Le Corbusier‟nin kentsel önermelerini özetleyecek olursak, nüfusu, yerden hayli
yüksekte, birbirinden sık ve doğal yeĢil alanlarla ayrılmıĢ bloklardan oluĢan
konutlarda yoğunlaĢtırmak olarak yorumlayabiliriz. Ramirez bu tip ideal kentlerin arı
kovanı

kolonilerini,

metaforik

olarak

taklit

ederek

ortaya

çıktığı

Ģeklinde

yorumlamıĢtır.
Le Corbusier arı kovanı metaforunu, oldukça geliĢtirmiĢ ve ideal toplum içinde bazı
önermelerde bulunmuĢtur. Ġyi bir iĢçi zeki, çalıĢkan, disiplinli ve hijeniktir. Tutkuları
ve kusurları yok gibidir. Urbanisme‟nin bir bölümünde, kullandığı terimlerle insanların
yaptığı iĢleri arı kovanındaki bir etkinlik olarak anlatmıĢtır (Le Corbusier, urbanisma).
Makine çağının gerektirdiği mükemmel insan figürünü, metaforik olarak arılara
benzetmiĢ, makinenin verdiği sınırsız güçle doğada harikalar yaratılabileceğine
vurgu yapmıĢtır.
Günümüzde yapılan bir takım kavramsal projelerde de metaforik bağlamın tarihi
kent için kullanıldığı örnekleri de görmek mümkündür. Antakya: The Metaphor of
Atomic Model as Activation Energy for a Model of Historical Cities (Antakya-Bir
Tarihi

Kentler

Modeli

İçin

Atom

Metaforunun

Aktivasyon

Enerjisi

Olarak

Kullanılması) isimli projede atom metaforu Antakya Ģehri için kullanılmıĢtır.
Kentsel

çekirdek

ve

bu

çekirdeğe

farklı

uzaklıklardaki

odak

noktaları

düĢünüldüğünde, atom; tarihi kent için bir metafor olarak sorgulanabilir. Bir atom
olarak tarihi kentin çekirdeği ve ona farklı uzaklıkta, farklı enerji düzeylerinde hareket
eden parçacıkları vardır. Çekirdek ise bu parçacıkları sayıları ve uzaklıkları ne
olursa olsun dengede ve doğru yerde tutar.
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Tarihi çekirdekde bütün kent bağlamı içinde böyle davranır, kentin enerjisinin ana
merkezidir. Ancak eğer korunmazsa, kararlı değil radyoaktif bir çekirdek gibi
davranır, sürekli değiĢir ve ıĢıma yapar. Bütün radyoaktif atomlar gibi bir yarı ömrü
vardır ve bu sürede yarılanan kültürel mirasıdır (url-8).

ġekil 4.40: Atom Metaforu, Antakya
Antakya`nın kurduğu ilk kent dokusu bütün tarihi, mimari ve kültürel kodlarını içinde
barındıran bir atom çekirdeği kadar dirençlidir. Çekirdek etrafındaki yörüngelerde
gerçekleĢen elektron alıĢveriĢleri tıpkı bir atomun az kararlı bir halden, daha kararlı
bir hale geçme çabası veya baĢka bir atomla molekül yaparken kendi özelliklerini
kaybetmesi gibidir. Antakya`da da tarihi kent dokusu ve yeni kent kurgusu arasında
kurulamayan diyalog buna benzer. Aynı zamanda kent için makro formunda
algılanacak mekansal süreklilik ve iletiĢim neyse, atom için de aktivasyon enerjisi
odur. Bir tarihi kent olarak Antakya için olduğu kadar diğer tarihi kent merkezleri
etrafında geliĢen çağdaĢ kent kurgularının iletiĢimleri için de atomik bir model kadar
uygun bir metafor belki de düĢünülemez. Atomun hareketli tanecikleri olan
74

elektronlar bu yaĢamsal enerji aktarımında kentin en önemli aktörü olan kentlidir ve
onun üzerinde hareket ettiği yörüngeler de asıl enerji aktarımının gerçekleĢtiği yaya
ağıdır. Kentsel ağ, asıl misyonunu kent belleğine ait odakların ve kamusal açık
alanların sürekliliğinin Antakya kent makro formuna yansıması ile doğru elektronu
doğru yörüngeye göndermekle tanımlar. KöprübaĢı meydanı çekirdektir (yarıĢma
raporu)(url-8).
Kent kimliğinin çeĢitli metaforik ve bağlamsal iliĢkilerle ortaya konması, aslında her
tasarımcının kendi baskın kimliğini de vurgulaması anlamına gelir. Aslında modern
kent tasarımları daha dinamik ve karmaĢık biçimlerle örülen bir sürecin ürünü
olmalıdır. Buna karĢın tasarımcının kimliği, kimi zaman kenti Ģekillendiren öznel bir
unsur olarak karĢımıza çıkar. Kent kimliğinin yanı sıra vurgulanan bir diğer kimlik ise
baskın tasarımcı kimliğidir. Kenti yeniden okurken bu hegemonik kimlik kentin kendi
bağlamsal kurgusu içerisinde kaybolmadan kendini orataya koymaktadır. Bu açıdan
Ġstanbul‟da yapılan Kartal Sanayi Bölgesi Merkezi ĠĢ Alanları Planlaması Projesinde
çerçevesinde ülkemize çağrılan Zaha Hadid‟in projesi kenti kurgulayan aktörün ve
kentin kendi kavramlarının bütünleĢmesi açısında bu bölümde örnek olarak
inceleyebiliriz.(url-10)

ġekil 4.41: Zaha Hadid
Zaha Hadid, Kartal ve Pendik için geometrik Ģekillerde oluĢan yeni bir mimari ağ
ortaya koymaktadır. Hadid „in yaklaĢımları incelendiğinde geometriyi deforme eden
ve özellikle kentsel mekandaki ağı çözmeye çalıĢan bir yaklaĢım görülmektedir.
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YerleĢimi çevreleyen kentsel bağlamı ve basit alt yapısal iliĢkileri birbirine bağlayan
bir proje üretilmiĢtir. Var olan doku adeta bir örgü sistemi ile bir birine bağlanmaya
çalıĢmıĢtır. Kentsel mekanda yumuĢak bir gridal sislemle bir ağ iliĢkisi geliĢtirilmiĢtir.
Her bir bölgenin farklı taleplerine cevap verebilecek farklı tipolojide binalar
oluĢturabilecek kentin, var olan kodunu çözmeye dönük öneriler geliĢtirilmiĢtir.
Sonunda bu hibrit sistem içinde Ģehri kıvrımlı bir Ģekilde boydan boya saran bir
birleĢtirilmiĢ ağ sistemi yaratılmıĢtır (Hadid, 2006).

ġekil 4.42: Ağ metaforu (ĠMP arĢivinden).
Hadid projede iki yakayı birbirine bağlamak için ağ metaforunu kullanmaktadır.
Karayolu ve demiryolu bağlantıları ile konut alanlarını birbirine bağlayan yeni bir
metropol oluĢturmaktadır. Yeni bir kimlik oluĢturarak, bunun var olan alana
gömülmesi amaçlanırken projede iĢ ve konut kuleleri yer almaktadır. 2 bin 500
metrekareden 25 bin metrekare büyüklüğe kadar parseller olacak, karĢılıklı büyük
kuleler yapılacak, kenarlarda boĢ alanlar bırakılarak parklar yapılacak, küçük
binalardan büyük binalara doğru giden bir yapılanma ortaya konulacaktır. Geometrik
Ģekillerden oluĢan değiĢik mimari parçalar birbiriyle birleĢmesi hedeflenmiĢtir.
Ağırlıklı iĢ kuleleri, az miktarda da konutlar planlanan projede kültürel alan, opera
evi, park, oteller, restoranlar, yat limanı ve marina yer almaktadır.(url-9)

ġekil 4.43: YumuĢak Grid
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“Hadid,

yumuĢak

grid

ile

daha

farklı,

daha

söylenmemiĢ

bir

yaklaĢım

sergilemektedir. Uzay yolu çağrıĢımında formlarından oluĢan yapılar ve adalar
modellenmiĢtir. Mevcut Kartal-Pendik arasını örmeye, dikmeye çalıĢan bir kurgu
hâkimdir. Var olan yolları takip eden, sanki dokuyu tamir etme anlayıĢı vardır. Diğer
projelerde Kartal orada, Pendik burada, arada da öneri proje yapılmıĢtır. Zaha‟nın
becerisi bunları birleĢtirme çabasıolarak gözlenmiĢtir” (Balamir 2003).

ġekil 4.44: YumuĢak Gridal ada.
Zaha Hadid, projenin organize fikirleriyle biçimsel sunumu arasındaki güçlü ve
özgün bir iliĢki kurabilmeyi amaçlamaktadır. Kentin farklı katmanlarını ortaya
çıkarabilmek, katmanların ortaya çıkardığı örüntüyü kent mekanları bağlamında
algılayabilmek, kentin kimliğini okumak açısından önem taĢımaktadır.
Zaha Hadid kent içerisinde ağ metaforunu kullanırken bunun aslında tasarımın
kentle iliĢkisini bir anlamda yeniden kurgulamaktadır. Bu noktada proje kent ve kenti
tasarlayan tasarımcının kimliği noktasında eleĢtirilmektedir. Kenti metaforik bir ağ
kurarak ortaya koyan kimlik bir anlamda bağlamı göz ardı etmektedir. Öznenin
kentsel bağlamla kurduğu iliĢki noktasında yeni sorgular oluĢturmaktadır.
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ġekil 4.45: YumuĢak Grid Genel Perspektif (Nisan 2008)
Metaforların kullanımı kavramsal Ģehir projelerinde de oldukça fazla yer almaktadır.
Tasarladığı binaları ve objeleri, hareket ve kendiliğindenlik duygusu yaratan canlı
birer organizma olarak nitelendirilen, Ġngiliz mimar Nigel Coates, Venedik bienalinde
güçlü kurgusuyla ortaya koyduğu Mixtacity projesiyle dikkat çekmiĢtir. Coates
insan bedeninin bir Ģehir için güçlü bir metafor olabileceğini savunmaktadır.
Vücudu mimari bir metafor olarak ele alan bir teori geliĢtirir.(url-11)
Coates kentin ana ilkesinin hareket olduğunu söyler ve insan anatomisinin aslında
kent anatomisiyle örtüĢtüğü fikrini ortaya koyar. Bedenin kurgusal olarak kenti
çağrıĢtırdığını söyleyen Coates, kent için yeni fikirler üretirken bedeni metaforik
olarak kullanabileceğini dile getirir.
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ġekil 4.46: Finger City Nigel Coates (Mixtacity Architectures Global Cities, Tate
Modern, 2007)
Küresel Şehirler için hazırladığı Mixtacity adlı çalıĢmasında, Coates, farklı
kültürlerden

gelen

insanların

Thames

Gateway‟de

barınma

potansiyelini

araĢtırmıĢtır. Daha önce alana 160,000 yeni ev kurulması planlanmıĢ ancak
alandaki yoğunluk, çeĢitlilik ve ulaĢılabilirlik gibi konularla ilgili bir çalıĢma
yapılmamıĢtır. Mixtacity, farklılık konusunu vurgulayan bir mimari anlatım ortaya
koyar.
Coates‟un dünyasında gözlemciden dansçıya, hayali yapılardan sergi mekanına
„gövde‟ler olarak nitelediği mekanları tek bir sisteme farklı seyir noktalarından
referanslar vererek tanımlamaktadır. Tüm bu gövdeler arasındaki fiziksel ve hatta
libidosal etkileĢim ile mimarlığı yeni bir tür hümanizmle temellendirecek bir
paradigma önermektedir (Glancey, 1999).
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ġekil 4.47 : Millennium Dome “body zone”.
Coates Londra‟da bulunan Millennium Dome yapısı içerisinde “insan vücudunun iç
sunumu” olarak nitelediği baĢka bir metaforik çalıĢma da ortaya koymuĢtur. “Body
Zone” olarak adlandırdığı bu çalıĢma için “mimarileĢen insan bedeninin fiziksel bir
sunumundan ibaret” bir çalıĢma olduğunu söyler.
Sonuç olarak, kent sürekli değiĢen ve tarih içerisinde farklılaĢan bir olgu olması
sebebiyle, her tarihî süreç için kendi kavramsal araçlarını da beraberinde getirmiĢtir.
Metaforlar, XX. yy için yeni kavramsal ufuklar açması yönüyle farklı bir yaklaĢım
ortaya koymuĢtur. Yukarıda sıraladığımız örnekler kent için söylenmiĢ metaforik
örneklerin yalnızca küçük bir kısmıdır. Burada öznel yaklaĢımlarla her tasarımcı ve
kenti kurgulayan aktör için farklı bağlamsal iliĢkiler kurulabilir. Fakat önemli olan bu
iliĢkilerin o kentle ne kadar güçlü ve anlamlı iliĢkiler kurduğu sorgusudur.
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5. SONUÇ
Mimaride anlam her seferinde yeniden kendi üreten dinamik bir olgu olmuĢtur. Bu
olgu mimarinin doğasından gelen karmaĢık süreçleri ve iliĢkileri anlamayı gerektirir.
Bu tez kapsamında mimaride düĢünsel sürecin bir yansıması olan ve yaratının
temelinde yatan kavramsal çerçeveleri iliĢkisel olarak anlamamıza yardımcı olacak
bağlam ve metafor kavramı incelemiĢtir. Felsefe, edebiyat ve dil biliminde sıklıkla
kullanılan bu iki kavram mimaride anlamın özüne ait yeni perspektifler üretmeye
yardımcı olmuĢtur.
Bağlam; Ģeyler arasındaki iliĢkilerin anlamlandırılması, anlaĢılması üzerinden
yorumlanırken metaforlar; bu iliĢkileri o ana kadar deneyimlenmemiĢ farklı iki Ģey
arasında yeniden inĢa etme sürecini baĢlatmaktadır.
Ġkili bir okuma ile değerlendirilen metafor ve bağlam kavramları mimaride tek
yönlü anlam sorgusuna eleĢtirel bir bakıĢ getirmeye çalıĢmaktadır. Metaforun
ve bağlamın iliĢkisi aslında yeni tasarımsal gerçeklikler yaratmak ve bu
gerçekliğin nasıl sorgulanacağı noktasında devreye girdiği gözlenmiĢtir.
Metaforik bağlam olarak irdelenen bu süreç yaratı-kimlik ikilemini ve
yabancılaĢma duygusunu önlemek için ortaya konan çözümlerden bir
kısmıdır.
Metaforik tasarımlar basitlikten öte biçimsel iliĢkiler içermelidir. Metaforlar
yeni bir anlam yaratması ve bunu bir kurgu olarak sunması nedeniyle basit
bir Ģekilde teĢbih ve temsile de indirgenemez.
Metaforik bağlam biliçsel içeriği sebebiyle yer ve mimari nesne arasındaki
iliĢkiyi anlamada onu baĢka bir Ģeye aktarmada orjinal, kolay ve anlaĢılır bir
yol sağlar. Bu açıdan bakıldığında metaforlar tasarımın kendi verilerini “bilgi
ve zihin iliĢkisi” Ģeklinde ortaya koymaktadır. Bu iliĢki tasarımın bir anlamda
kavramsal sistemini de oluĢturur. Bu metaforik sistemin yaratının temelinde
yatan bağları ve iliĢkileri ortaya koyduğu gözlenmiĢtir.
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Mimarlık tarihinde metaforik yaklaĢım irdelenirken modern öncesi dönemde
kutsal temalar, yazılar, Ģifreler, resimler ve heykeller gibi doğrudan algılanır
sembollerin ve analojik simgelerin etkili olduğu gözlenmiĢtir. Gerçek anlamda
mimaride metaforik yaklaĢıma bakıĢ, ancak Gaudi‟nin “parçada metafor”
söylemiyle ilk olarak değiĢmeye baĢlamıĢtır. Modern sonrası dönemde ise
entelektüel ve sofistike düzeyi yüksek yetkin tasarım örnekleri ortaya
konulmuĢtur.
Le Corbusier‟in “ev yaĢamak için bir makinedir” metaforik söylemiyle
baĢlayan modern dönemin düĢünsel arka planları, tasarımsal gerçekliklerle
de ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda tez içerisinde yetkin örnekler
seçilmeye çalıĢılmıĢtır. Metaforlarla ilgili yapılan sınıflandırmalar incelenmiĢ,
fakat bağlamla kurulan iliĢki gereği, genel ve nesnel bir bakıĢla yeniden beĢ
kategoride bir değerlendi.
Bunun sonucunda metaforik referansların aslında biliçsel sürecin içerisinden
geçerek tasarımcı tarafından bilinmeyen anlamların keĢfedilmesine sebep
olduğu gözlenmiĢtir. Bu noktada anlam bağlamın içerdiği geniĢ perspektifle
sorgulandığı sürece, mimari nesne yeni tasarımsal gerçeklikler sunabilir.
Metaforik bağlam mimari objenin, simgeler, iĢaretler, kavramsal süreçlerle
birlikte aktarımını sağlayan bir iletiĢim önerir. Günümüzde birçok mimar bu
iletiĢimi

kendi

tasarımsal

gerçekliklerinde

bir

“referans”

olarak

kullanmaktadırlar. Mimarın kurguladığı obje ve metafor arasındaki bağ
bağlamla kurulan iliĢki üzerinden değerlendirilmeli ve özgün bir yaklaĢımla
ortaya konulmalıdır.
Mimari yaratıda sadece bağlamı veya sadece metaforu referans yapmak tek
yönlü eksik bir okuma anlamına gelebilmektedir. Bu tez içerisinde iki
kavramın birbirini sorgusal olarak iliĢkilendirilmesi mimari nesnenin hem
yerle kurduğu iliĢkiyi hem de yaratının zihinsel sürecini anlamlandırması
bakımında önemlidir.
Mimari nesnenin metaforlar aracılığıyla kavramsal çerçeveler kurması
bağlamın arka planını ve gerçekliğini anlamamızı sağlar. Aslında yeni durum
ve model iliĢkileri öne sürmesi, bu iliĢkileri varsayması ve yeni yorum
kategorileri ortaya koyması bakımından mimaride metaforik bağlam
yadsınamaz bir öneme sahiptir.
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