İSTANBUL TEKNİ K ÜNİ VERSİ TESİ  FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜSÜ

20. YY. PEYZAJ TASARI MI NI N TE MEL İ LKELERİ VE ULUS PARKI ÖRNEĞİ

YÜKS EK Lİ SANS TEZİ
Şehi r Pl ancı sı Ebru Ül gen ŞENDİ L

Anabili m Dalı: ŞEHİ R ve BÖLGE PLANLA MA
Progra mı : PEYZAJ PLANLA MA

EYLÜL 2002

ĠSTANBUL TEKNĠ K ÜNĠ VERSĠ TESĠ  FEN BĠ LĠ MLERĠ ENSTĠ TÜSÜ

20. YY. PEYZAJ TASARI MI NI N TE MEL Ġ LKELERĠ VE ULUS PARKI ÖRNEĞĠ

YÜKS EK LĠ SANS TEZĠ
ġehi r Pl ancı sı Ebru Ül gen ġendil
502001711

Tezi n Enstit üye Veril di ği Tari h: 26 Ağust os 2002
Tezi n Savunul duğu Tari h: 02 Eyl ül 2002

Tez Danı Ģ manı: Yrd. Doç. Dr. Reyhan YĠ ĞĠ TER
Di ğer Jüri Üyel eri: Prof. Dr. Ah met Cengi z YI LDI ZCI ( Ġ. T. Ü. )
Prof. Dr. Ġs met Vi l dan ALPTEKĠ N ( M. S. Ü.)

AĞUSTOS 2002

ÖNS ÖZ

Bu çalıĢ mada, moder n peyzaj t asarı mı nı n t e mel ilkel eri ort aya kon makt a ve bir ör nek
al an üzeri nde belirlenen krit erl er sor gul an makt adır.
Bu kapsa mlı çalıĢ mada bana birçok yar dı ml arı ol an danı Ģ manı m Yr d. Doç. Dr.
Reyhan YĠ ĞĠ TER’ e, Pr of. Dr. Ah met Cengi z YI LDI ZCI’ ya ve Pr of. Dr. Ġsmet Vi l dan
ALPTEKĠ N’ e t eĢekkür ederi m.

E. ÜLGEN ġENDĠ L
MAYI S, 2002

ii

İ Çİ NDEKİ LER
TABLO Lİ STESİ
ŞEKİ L Lİ STESİ
ÖZET
SUMMARY

v
vi
ix
x

1. Gİ Rİ Ş

1

1. 1. AMAÇ
1. 2. KAPS AM
1. 3. MATERYAL VE YÖNTE M

1
2
3

2. 20. YY. PEYZAJ TASARI MI NI N GELİ Şİ MSÜRECİ

4

2. 1. Ġ LKÇAĞ PEYZAJ TAS ARI MI
2. 2. ORTAÇAĞ PEYZAJ TASARI MI
2. 2. 1. Ġ SLAM BAHÇELERĠ
2. 2. 2. HRĠ STĠ YAN BAHÇELERĠ
2. 3. YAKI NÇAĞ PEYZAJ TASARI MI
2. 4. 20. YY. PEYZAJ TASARI MI

7
21
21
26
30
40

3. 20. YY PEYZAJ TASARI MI NI N TE MEL İ LKELERİ

44

3 1 TEMEL ELE MANLAR

48

3 1 1
3 1 2
3 1 3
3 1 4

48
50
51
52

NOKTA
ÇĠ ZGĠ
DÜZLE M
HACĠ M

3 2 DEĞĠ ġKENLER

52

3 2 1
3 2 2
3 2 3
3 2 4
3 2 5
3 2 6

53
54
57
59
60
61

FORM
DOKU
RENK
ZAMAN
I ġI K
BOYUT

iii

3 3 SI NI RLAYI CI LAR
3 3 1
3 3 2
3 3 3
3 3 4
3 3 5
3 3 6

62

AMAÇ
KONUM
ÖLÇEK
TEKNĠ K
MALĠ YET
Ġ ġLET ME VE KONTROL

62
63
65
67
68
70

3 4 ORGANĠ ZAS YON ÖĞELERĠ

72

3 4 1
3 4 2
3 4 3
3 4 4
3 4 5

72
74
76
78
79

DENGE
VURGU
DĠ ZĠ- RĠ TM- TEKRAR
ORAN
KOMP OZĠ SYON VE UYUM

4. ULUS PARKI ÖRNEĞİ

82

4. 1.PARKI N KONUMU VE TARĠ HÇESĠ

83

4. 2.PARKI N MEVCUT DURUMU

87

4. 3.TAS ARI MĠ LKELERĠ AÇI SI NDAN ÖRNEK ALANI N Ġ RDELENMESĠ
4. 3. 1.
4. 3. 2.
4. 3. 3.
4. 3. 4.

TE MEL ELE MANLARI N Ġ RDELENMESĠ
DEĞĠ ġKENLERĠ N Ġ RDELENMESĠ
KI SI TLAYI CI LARI N ĠRDELENMESĠ
ORGANĠ ZAS YON ÖĞELERĠ NĠ N Ġ RDELENMESĠ

101
101
114
135
158

5. SONUÇ

175

KAYNAKLAR
EKLER
ÖZGEÇ Mİ Ş

181
186
187

iv

TABLO Lİ STESİ
Tabl o 3. 1.

Moder n peyzaj tasarı mı nı n te mel il kel eri  47

v

ŞEKİ L Lİ STESİ
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil

2. 1.
2. 2.
2. 3.
2. 4.
2. 5.
2. 6.
2. 7.
2. 8.
2. 9.
2. 10.
2. 11.
2. 12.
2. 13.
2. 14.
2. 15.
2. 16.
2. 17.
3. 1.
3. 2.
3. 3.

Şekil 3. 4.
Şekil 3. 5.
Şekil 3. 6.
Şekil 3. 7.
Şekil 3. 8.
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil

3. 9.
3. 10.
3. 11.
3. 12.
3. 13.
3. 14.
3. 15.
3. 16.
4. 1.
4. 2.

Çağl ar ve peyzaj stilleri arası ndaki iliĢkil er 7
Ti pi k bir Mısır bahçesi 9
Babil’i n as ma bahçel eri 11
Bi r Ġran halısı nda bahçeni n göst eri mi  12
Yazlı k saray ( Beiji ng)i pek üst üne bir resi m 14
Ryoan-ji- Daij u-i n manastırı 16
Yunan ve Ro ma evi 19
Laurenti on Vill a 20
Tac Mahal  23
El ha mbr a Sarayı  25
Hal k bahçel eri nden bir gör ünü m 27
St. Gall Manastırı bahçesi 28
Sefa bahçesi bahçesi  29
Vi ll a D’ Est e 32
Versailles Sarayı  35
Bi ddul ph Gr ange bahçesi 38
Par k Guell 42
Nokt a ve hareket 48
Odak, kaynak ve kesiĢ me nokt al arı 49
Anl a mı yoğunl aĢtır mak içi n al anı n i çi ndeki nokt aya odakl a ma ve
dı Ģı ndaki nokt aya çerçevel e me yap ma 49
Ġnce, ort a ve kaba dokul arı 56
Pr ange sist e mi 57
Adı m adı m peyzaj el e manl arı nı n birbirleri ile ol an konu miliĢkil eri ne
göre
yerl eĢtiril mesi 63
Çocuk oyun al anı nı n yapısı arazi pl asti ği ile zenginl eĢtiril di ği nde
tat mi n art ar. 64
Di nl en me mekanı ile geçiĢ mekanı arası nda t a mpon böl ge
ol uĢt ur ul duğunda donatıları n daha çok t erci h edilmesi 65
Ġnsanı n boyutl arı ile çevresi ni n iliĢkilsi; öl çek 66
Det ayl ara di kkat edil erek mali yet düĢür ül ebilir 69
Donatı or gani zasyonunda yapıl an küçük deği Ģi klikl er 71
For mel ve i nfor mel denge 73
Kontrast ile vur gu 75
Di zi 76
Far klı rit mti pl eri 77
Uyu m ve ko mpozi syon 81
BeĢi kt aĢ Bel edi yesi ve mahall el eri 84
1950’l erde çekil en bir hava fot oğrafı nda Kur uçeĢme 85
vi

Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil

4. 3.
4. 4.
4. 5.
4. 6.
4. 7.
4. 8.
4. 9.
4. 10.
4. 11.
4. 12.
4. 13.
4. 14.
4. 15.
4. 16.
4. 17.
4. 18.
4. 19.
4. 20.
4. 21.
4. 22.
4. 23.
4. 24.
4. 25.
4. 26.
4. 27.
4. 28.
4. 29.
4. 30.
4. 31.
4. 32.
4. 33.
4. 34.
4. 35.
4. 36.
4. 37.
4. 38.

Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil

4. 39.
4. 40.
4. 41.
4. 42.
4. 43.
4. 44.
4. 45.
4. 46.

Ul us Par kı proj e maketi 87
Ul us Par kı vazi yet pl anı 88
Sunset Rest aurant’ı n park dıĢı na açıl an kapı sı 89
Kaskatlı su el e manı 90
Ul us 29 ve çatısı nda bul unan seyir terası 92
Sunset rest aurant 93
Çocuk oyun al anı nı n yanı nda bul unan ve kull anılma yan WC  94
Ma cera oyun al anı 94
Çocuk oyun al anı 95
Par kı n batı giriĢi nde bul unan ot opar k 96
Par kı n doğu giriĢi nde bulunan ot opar k 96
Ġspanyol mer di venl eri 97
Di nl en me ve seyir terasl arı 98
Ul us Par kı bit ki mat er yali envant er çalıĢ ması 100
Gi riĢ tanıtı mt abel ası 101
Doğu giriĢ kapı sı 103
Di agonel çi zgil ere sahi p bit ki mat er yali 104
Ul us Par kı’nı ol uĢt uran üç düzl e m 107
Bi t ki mat er yali ni n ol uĢt urduğu t avan düzl e mi 108
Göl ett e bul unan dur gun suyun ol uĢt ur duğu pür üzsüz yüzey 109
Bi t ki mat er yall eri ni n birarada ol uĢt ur dukl arı duvar düzl e mi 109
Boğazi çi manzarası ve bir düzl e ml er-haci ml er bütünü 110
Kaf et er ya 112
Par kı n dol ul uk- boĢl uk anali zi 113
Or gani k for ml ar ile kuĢatıl mıĢ depo 115
Or gani k for ml ar dan ol uĢan macera oyun al anı 115
Oval for ml u bit kil er 116
Pit uresk for ml u bit ki mat er yali 116
Doku farklılı ğı ile fonksiyon farklılı ğı nı n tanı ml an ması 119
Doğal taĢ yer döĢe mel eri 119
ÇeĢit ki bit ki dokul arı ve renkl eri 121
ÇeĢitli bit ki dokul arı ve renkl eri 121
Ġnce ve ort a dokul u bit kileri n ol uĢt ur duğu yanıltıcı perspektif hissi 122
Poli kr om renk ko mpozi syonu ol uĢt ur ul an renkli bit kil er 124
Kent mobil yal arı nı n par kı n baskı n rengi ne uyu mu  124
Doğu giriĢ kapı sı nı n tasarı mı n geri kal an kısı mı nın renkl eri ile
ol uĢt ur duğu uyu m 125
Oyuncakl arı n çeĢitli renkleri 125
Kaskatl arı n etrafı nda yer al an renkli bit kil er 126
Bi t kil eri n peri yodi k değiĢi ml eri nden biri 128
Par kı n il k yapıl dı ğı za manl ar da genel gör ünü mü 130
Par kı n günü müzde genel gör ünüĢü 130
Par kı n il k za manl arı nda su el e manı nı n dur umu 131
Günü müzde su el e manı nın dur u mu 132
Par kı n bazı köĢel eri ni n yapıl dı ğı za manki gör ünüĢleri 132

vii

Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil

4. 47.
4. 48.
4. 49.
4. 50.
4. 51.
4. 52.
4. 53.
4. 54.
4. 55.
4. 56.
4. 57.
4. 58.
4. 59.
4. 60.
4. 61.
4. 62.
4. 63.
4. 64.
4. 65.
4. 66.
4. 67.
4. 68.
4. 69.
4. 70.
4. 71.
4. 72.
4. 73.
4. 74.
4. 75.
4. 76.
4. 77.
4. 78.

Par kı n bazı köĢel eri ni n yapıl dı ğı za manki gör ünüĢleri 132
Par kı n bazı köĢel eri ni n yapıl dı ğı za manki gör ünüĢleri 132
Ul us Par kı’nı n çevresi ile iliĢkil eri ve bağl antıları 138
Çocuk oyun al anı-ebeveyn di nl en me biri ml eri 140
Ot opar k ile par k arası nda ol uĢt ur ul an set 141
Det ayl arda özensi zli k ve bakı msı zlı k 145
Güven veri ci bir öl çek hissi ol an di nl en me cepl eri 146
Ġst anbul’un ortal a ma i klim veril eri 147
Çatısı seyir terasl arı ol arak değerl endirilen kafet erya 149
Çocuk oyun al anı ve arazi pl asti ği iliĢkisi 149
Bi t ki mat er yali ni n fonksiyonel ol arak kull anıl ması 151
Basa makl ar ve ra mpa 154
Batı giriĢi nde bul unan kontrol biri mi 155
Doğu giriĢi nde bul unan kontrol biri mi 155
Batı yakası nda bul unan sı nır el e manı 156
Doğu yakası nda bul unan sı nır el e manı 156
Kent mobil yal arı nda vandalist izl er 157
Dayanı klı mal ze meden üretil mi Ģ sağl a m kent mobil yal arı 157
Ul us Par kı’nda i nfor mel denge 159
Ma nzara nokt ası na bit kilerl e yapıl an çerçevel e me  161
Renkl erl e yapıl an vur gu 161
Ul us Par kı’nda di zi 164
Bi t ki mat er yall eri nde renkl erl e yapıl an di zi 165
Bi t kil er ile yapıl an t ekrar 165
Ul us Par kı’nı n genel görünüĢü; uyu m 169
Kaskatlı su el e manı 170
Ma cera oyun al anı nı n tasarı mı n geneli ile uyu ml u yapı sı 171
Kaya for masyonl arı ndan ol uĢan ot ur ma biri ml eri 171
Far klı doku ve for ml u bitkil er 172
Far klı renk ve for ml u bitkil er 173
Far klı doku, renk ve forml u bit kil er 173
Far klı çi zgi ve for ml ara sahi p bit kil er 174

viii

20. YY. PEYZAJ TASARI MI NI N TE MEL İ LKELERİ VE
ULUS PARKI ÖRNEĞİ
ÖZET
Bu çalıĢ mada, moder n peyzaj t asarı mı nı n t e mel i l kel eri ort aya kon maya çalıĢıl mı Ģtır.
ÇalıĢ manı n öznesi ol an moder n peyzaj t asarı mı t ü m özelli kl eri il e irdel enirken, bugün
evrensel nor ml ar ol arak kabul edil en bazı il kel erin nasıl ort aya çı ktı kl arı, neden kabul
edil di kl eri ve bugünün peyzaj t asarı mı nı nasıl besl edi ği araĢtırıl mı Ģtır. Ar kai k
döne mden günü müze gelen sürede ol uĢan bil gi biri ki mi ni n moder n t asarı m kült ür ü
içi ndeki izl eri ort aya konmuĢt ur.
Peyzaj t asarı mt ari hi ni n irdel endi ği böl ümün ar kası ndan moder n peyzaj t asarı mı nı n
özelli kl eri araĢtırıl mı Ģtır. Günü müzde t ü m t asarım di si pli nl eri ni n t asarım i l kel eri ni
farklı açıl ardan yakl aĢarak belirl edi ği anl aĢıl mı Ģtır. Bu dur u m, peyzaj t asarı mcıl arı
arası nda da mevcutt ur. Moder n peyzaj t asarı mı nı n t e mel il kel eri ni ort aya koy mak i çi n
yapıl an lit erat ür araĢtır ması nda f ar klı peyzaj t asarı mcıl arı nı n f ar klı i çeri kl eri ol an
krit er Ģabl onl arı ol uĢt ur dukl arı gör ül müĢt ür. Bi r birleri nden f ar klı bakı Ģ açıları na sahi p
birçok Ģabl onun en yararlı ve zengi n hal e gel ebilmesi i çi n bir ön çalıĢ ma yapıl mı Ģ ve
bir il kel er büt ünü ort aya kon muĢt ur. Böyl ece, herhangi bir peyzaj t asarımı nı öne ml i
bir eksi kli k ol madan yönlendirebil ecek bir kriter Ģabl onu üretil mi Ģtir.
Bu krit er Ģabl onunda, moder n peyzaj t asarı mı nı n t e mel il kel eri dört ana baĢlı k altı nda
i ncel en mekt edir. Bu grupl ar, t e mel el e manl ar, deği Ģkenl er, sı nırl ayı cıl ar ve
or gani zasyon öğel eri ol arak t anı ml an makt adır.
Üçüncü böl ü mde ol uĢtur ul an il kel er sist e mi peyzaj t asarı mcı sı i çi n bir r ehber
nit eli ği ndedir. Bu r ehberi n yet erlili ği ni n sor gul an ması i çi n bir ör nek al an üzeri nde
uygul an ması gerekti ği ne karar veril mi Ģtir. Bu yüzden, Ul us Par kı ör nek al an ol arak
belirlenmi Ģtir. Ul us Par kı’nı n moder n t asarım i l kel eri ni n sor gul anması i çi n
seçil mesi ni ni nedenl eri; par k t asarı mı nı n büt ünl üğü, a maca t ü m bi ri ml eri n bir den
yönl endiril miĢ ol ması, alana müdahal el eri n Ģehrin di ğer rekreasyon al anları na gör e
çok daha az ol ması, tasarı mcı nı n özgür bırakıl ması ve al anı n yüksek r ekreatif
pot ansi yeli dir. Par kt a yapıl an sor gul a mal ar sonucunda al anı n moder n peyzaj t asarı mı
açısı ndan dur u mu ort aya kon muĢt ur.
Sonuç böl ümünde i se, moder n peyzaj t asarı mı nı n Tür ki ye’ deki dur u mu t artıĢıl mı Ģtır.
Ül ke mi zde çeĢitli sebepl er den dol ayı ol uĢt ur ulan i ddaası z pr oj el eri n yet erlili ği
irdel en mi Ģtir. Son ol arak, moder n peyzaj t asarı mı nı n ül ke mi zde de t ü m pot ansi yeli il e
uygul anabil mesi içi n neleri n yapıl ması gerekti ği ort aya kon muĢt ur.
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THE FUNDA MENTAL PRI NCI PLES OF THE 20TH
CENTURY LANDSCAPE DESI GN AND ULUS PARK
MODEL
SUMMARY

In t hi s st udy, t he f unda ment al pri nci pl es of modern l andscape desi gn are det er mi ned.
Moder n l andscape t hat i s t he subj ect of t he st udy i s exa mi ned about its all
charact eristics. The sources of so me of t he pri nci pals of moder n desi gn, t he r easons
of t he accept ance of t hese nor ms and ho wt hey f eed t he l andscape desi gn of t oday ar e
all t he questi ons of t he second secti on of t he st udy. The f oot pri nts of t he kno wl edge
accu mul ati on t hat has co me fr o m t he archai c time t o t oday are det er mi ned i n t he
moder n l andscape desi gn.
Aft er t he secti on i n which t he hi st or y of t he l andscape desi gn i s exami ned, t he
charact eristics of t he moder n l andscape desi gn are searched. Whil e t he sear chi ng
about t he t hird secti on, an i mport ant poi nt i s underst ood t hat all desi gn di sci pli nes
have t heir own and different poi nt of vi e wt o det ermi ne t he pri nci pl es of desi gn. Thi s
sit uati on has been a mong t he l andscape desi gners, t oo. So, duri ng t he lit erat ure
search, t here have been ma ny different crit eri a patt erns t hat have different cont ent s of
different l andscape designers. A pr e-st udy i s done t o unit e t he different poi nt s of
vi e ws t o make a syst em of desi gn pri nci pl es. So, a crit eri a patt ern of desi gn i s
pr oduced t hat can direct the desi gn of landscape wit hout an i mport ant deficiency.
In t he crit eri a of patt erns, t he f unda ment al pri nci pals of t he moder n l andscape ar e
det er mi ned under f our essenti al titles. These groups are call ed t he f unda ment al
el e ment s, t he vari abl es, the li mit ati ves and t he or gani zati on el e ment s.
The desi gn crit eri a syste m t hat i s pr oduced i n t he t hird secti on i s a gui de f or t he
desi gner. To cr oss-exa mi ne t he crit eri a patt ern of desi gn, t here must be a model
recreati onal space. So, Ul us Par k i s chosen as t he model space. The r easons of t he
choi ce are t he unit y of t he par k desi gn, t he direction of all t he unit es t oward t he ai m,
t he l ess i nt erference t han t he ot her recreati onal spaces of t he cit y, t he freedo m of t he
desi gner and t he hi gh potenti al of t he space. By t he r esult of cr oss-exa mi ni ng i n t he
par k t he desi gn sit uati on of par k is det er mi ned.
In t he concl usi on secti on, t he sit uati on of t he l andscape i n Tur key i s di scussed. The
co mpet ence of t he si mpl e deci si ons t hat are made because of t he assort ed r easons i n
our country are exa mi ned. I n concl usi on, t o practice t he moder n desi gn wi t h its all
capacit y i n Tur key, t he necessar y or gani zati ons are det er mi ned.
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1. GĠ RĠ ġ
1. 1. AMAÇ
Ar kai k döne mden günümüze dek her medeni yet kendi kentl eri nde belli peyzaj
düzenl e mel eri yap mı Ģtır. Peyzaj t asarı mı kent sel hayatı n ayrıl maz bir parçası hali ne
gel mi Ģtir. Bugün en öneml i kent sel donatılardan biri ol arak kabul edil en rekreasyon
al anl arı

evrensel

bir

bakı Ģ

açı sı

sonucu

ol uĢ muĢ

belirli

il kel ere

gör e

düzenl en mekt edir.
Bu çalıĢ manı n a macı, yir mi nci yüzyılı n peyzaj tasarı mı nı n t e mel il kel eri ni ort aya
koy maktır. Bu a macı yeri ne getirebil mek i çi n t arih boyunca f ar klı koĢull arda ort aya
konan t asarı m çözü ml eri ni irdel e mek, t ari ht en gel en nor ml arı n günümüz peyzaj
tasarı mı nı hangi yönl erden besl edi ği ni belirleme k, bu anali zl erden el de edil en
sonuçl arla günü müz peyzaj t asarı mı nı n i çi nde bul unduğu koĢull arı değerl endir mek ve
moder n peyzaj tasarı mı nın opti mu m il kel eri ni ort aya koy mak a maçl an mı Ģtır.
Ort aya konan moder n peyzaj t asarı m il kel er büt ününün, ör nek al an ol arak seçil en
Ul us Par kı’nda bul unan t ü m al an, i Ģl ev, iliĢki, pot ansi yel ve sor unl arı ne öl çüde
tanı ml a madı ğı

sor gul anarak,

ol uĢt ur ul an

ilkel er

büt ününü

değerl endir mek

hedefl en mi Ģtir.
Son ol arak, ort aya konan krit erl eri n ör nek al an üzeri nde irdel en mesi ve al anı n özel
sonuçl arı nı n değerl endiril mesi

sonucunda

moder n peyzaj t asarı mı nı n t e mel

il kel eri ni n Tür ki ye koĢull arı nda ne Ģekil de uygul andı ğı ve ül ke mi zdeki moder n
peyzaj t asarı mı nı n bugünkü dur u munun hangi et kenl er il e Ģekillendi ğini n ort aya
kon ması hedefl en mi Ģtir.
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Yapıl an bu araĢtır manı n sonucunda, peyzaj t asarımcı sı na moder n peyzaj t asarı mı nı n
t üm çözü ml eri ni i çererek yol göst eri ci ol abil ecek bir il kel er büt ünü ol uĢt ur ul ması
a maçl an mı Ģtır.

1. 2. KAPSAM
ÇalıĢ ma 5 böl ü mden ol uĢ makt adır. Biri nci böl ümde; çalıĢ manı n a macı, kapsa mı ve
kull anıl an mat er yal ve yönt e mil e il gili bil gil er veril miĢtir.
Iki nci böl ü mde; t ezi n t emel konusu ol an 20. yy. peyzaj t asarı mı nı n geliĢi m s ür eci
me kan ve za mana bağl ı ol arak ort aya kon muĢt ur. Adı m adı m modern peyzajı n
ol uĢu mu, devirl er ve stiller arası iliĢkil er, değiĢi k stilleri n ana karakt eleri ve bu
karakt eri ol uĢt uran ana et menl er ar kası ndaki itici güçl er ve bu et menl eri n moder n
dünyadaki yansı mal arı ve geç mi Ģt en günü müze t erci h edil me sebepl eri sorgul anarak
ort aya kon maya çalıĢıl mı Ģtır.
Üçüncü böl ümde; çalıĢma nı n t e mel konusu ol an moder n peyzaj t asarımı nı n t e mel
il kel eri ort aya koyul muĢt ur. Il kel eri n i çeri kl eri nin ve üst baĢlı kl arı nı n belirlen mesi
içi n bir ön çalıĢ ma yapılmı Ģ ve bu çalıĢ manı n sonuçl arı doğr ult usunda moder n peyzaj
tasarı mı nı n t e mel il kel eri; te mel el e manl ar, deği Ģkenl er, sı nırl ayı cılar ve organi zasyon
öğel eri baĢlı kl arı altı nda tek t ek irdel en mi Ģtir.
Dör düncü böl ümde; belirlenen ör nek al an ol an Ul us Par kı’nı n genel nit eli kleri ort aya
kon muĢ, par kı n geliĢi m s üreci boyunca yapıl an deği Ģi kli kl er irdel en mi Ģ ve par kı n
me vcut t asarı m büt ünl üğü üzeri nde bir önceki böl ü mde belirlenen moder n peyzaj
tasarı m il kel er büt ünü aracılı ğı yl a her bir konu i çi n ayrı ayrı değerlendir mel er
yapıl mı Ģtır.
BeĢi nci böl ümde i se ör nek al an üzeri nde yapıl an değerl endir mel er sonucunda t ü m
al an, i Ģl ev, iliĢki, pot ansiyel ve sor unl arı n t anı ml an ması ve irdel en mesi il e krit erl eri n
kapsa mı ort aya konul arak Ul us Par kı i çi n genel bir değerl endir me yapıl mı Ģtır. Ayrı ca,
üçüncü böl ü mde ort aya konan t asarı m il kel eri ni n Tür ki ye koĢull arı nda ne Ģekil de
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uygul andı ğı, nasıl Ģekillendi ği, uygul a ma al anları nı yönl endiren et menler ve bu
sonuçl arı n nasıl değerl endirileceği ort aya kon muĢtur.

1. 3. MATERYAL & YÖNTE M
Bu çalıĢ manı n mat er yali, peyzaj t asarı mt ari hi ve moder n peyzaj t asarı mı konusunda
ul aĢıl an literat ür ve Ul us Par kı’dır.
ÇalıĢ mada lit erat ür t ara ma yönt e mi il e kavra ml ar hakkı ndaki far klı t anı ml ar
irdel enerek bir alt yapı ol uĢt ur ul muĢt ur. Ayrı ca bu t anı ml ar, peyzaj t asarı m t ari hi
boyunca

ol uĢt ur ul an

il kel eri n dayanak

nokt al arı ndan i puçl arı

yakal anarak

besl en mi Ģtir.
ÇalıĢ manı n son böl ü ml eri nde i se ör nek al anda yapıl an al ansal anali z çalıĢ mal arı ve
görsel anali z çalıĢ mal arı il e t ezi n t eori k kı s mı nın yet erlili ği sor gul an mı Ģtır. Ayrı ca,
ör nek al an hakkı nda yerel yöneti m, t asarı mcı ve i Ģlet meci il e gör üĢ mel er yapıl mı Ģ ve
bazı nokt al arda bu gör üĢmel er sonucu el de edil en veril er ve yor uml ar kull anıl mı Ģtır.
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2. 20. YY. PEYZAJ TASARI MI NI N GELĠ ġĠ M SÜRECĠ
Ar kai k döne mden günümüze dek her medeni yet kendi kentl eri nde belli peyzaj
düzenl e mel eri yap mı Ģtır. Bu düzenl e mel er, doğal ol arak medeni yeti n kültür üne gör e
Ģekillenmi Ģtir. Her medeni yeti n kült ür ü, o medeni yeti n dünya gör üĢü ( di ni, politi k ve
ekono mi k yönden) ve önceli kl eri il e est eti k anl ayı Ģl arı çerçevesi nde ol uĢ makt adır.
Me deni yetl eri n dünya gör üĢü ve önceli kl eri ar ası ndaki far kl ar doğal ol arak
tasarı ml ara da yansı makt adır.
20. yy. ’a kadar t ü m döne ml er de, her t asarı m sorunsalı yerel ve güncel kur gul ar il e
cevapl andırıl mı Ģtır. Me deni yetl er arası kült ür f ar kl arı, t asarı ml arı ndaki deği Ģi k
çözü ml er den de anl aĢıl makt adır.
Bugün i se küresell eĢ me hareketi il e t ek bir medeni yet hali ne gel en dünya mı zda
kült ürleri n birl eĢ mesi yl e s or ul ar ve cevapl ar aynı ol maya baĢl a mı Ģtır. Bu dur u m,
cevapl arı n uygul andı ğı tasarı m bi çi ml eri nden biri ol an peyzaj t asarı mı nı da aynı
Ģekil de et kil e mi Ģtir ve günü müzde küresel medeni yeti n genel de ort ak ancak yer el
koĢull arda özel çözü ml er üret en bir moder n peyzaj tasarı m anl ayıĢı ort aya çı kmı Ģtır.
Kür esel anl ayıĢı n et ki n ol madı ğı ve t asarı ml ar da far klı stilleri n ol duğu döne mden,
günü müz kür esel kavraml arı nı n öne mli bir r ol oynadı ğı evrevsel t asarım anl ayı Ģı na
doğr u il erl eyen deği Ģi m süreci nde deği Ģi k t asarım stilleri arası ndaki iliĢkil er bir kaç
davranı Ģ Ģekli il e açı klanbilir: Bir birl eri ni t aki p eden medeni yetl er ar ası ndaki
et kil eĢi ml er çoğunl ukl a, et kil en me, t aklit et me veya ders çı kar ma il e ol uĢ muĢt ur.
Ör neği n, Rönesans bahçel eri Aydı nl an ma anl ayıĢı nı n t eĢvi ki il e Yunan ve Ro ma
bahçel eri nden et kil en mi Ģ, Ġ ngilizl er 17. yy’ da uzakdoğu bahçel eri ni t aklit et mi Ģ ve
Bar ok bahçel eri ni n aĢırı f or mel ve göst eriĢli yapı sı ndan duydukl arı rahat sı zlı kl a
Ġngilizl er bahçel eri nde kurallı yapıl ar kull anmakt an kaçı nmı Ģl ardır.
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Dünya t ari hi boyunca birbirl eri nden et kil enen, birbirl eri ni t aklit eden ve bi r önceki ni n
yanlıĢl arı ndan ders çı kararak il erl eyen peyzaj t asarı mı günü müzde evrensel bil gi ni n
de bu di si pli ni besl e mesi il e en geliĢ mi Ģ hal e gel mi Ģtir. Bu yüzden denilebilir ki,
20. yy. peyzaj t asarı mı geç mi Ģt en günü müze gel en bil gi biri ki mi ni n bir sonucudur ve
bugünün peyzaj t asarıml arı nda uygul anan bazı il kel eri n t erci h edilme sebepl eri
geç mi Ģt e yat makt adır.
20. yy.

peyzaj t asarı mı nı

belirleyen il kel eri nin varlı k nedenl eri ni n geç mi Ģt e

bul un ması, bugünün peyzaj t asarı mı nı anl a mak i çi n geç mi Ģi n peyzaj t asarı mı nı da
bil mek gereklili ği ni ort ay koy makt adır. Bu yüzden, öznesi moder n peyzaj t asarı mı
ol an bu çalıĢ manı n il k böl ümü peyzaj tasarı mt arihi ne ayrıl mı Ģtır.
Bu böl ü mde, peyzaj t asarı m t ari hi genel ol arak dört ayrı alt baĢlı k altı nda el e
alı nmı Ģtır. Alt baĢlı kl ar ve i çeri kl eri t ari h di si pli nini n kabul etti ği genel -geçer çağl arl a
ört üĢ mekt edir.

Bu çağl ar; il kçağ, ort açağ, yeni çağ ve moder n çağ ol arak

tanı ml an mı Ģtır.

1. Ġ LKÇAĞ PEYZAJ TASARI MI


MI SI R



MEZOP OTAMYA



Ġ RAN



ÇĠ N



J APON



YUNAN



ROMA
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2. ORTAÇAĞ PEYZAJ TAS ARI MI


Ġ SLAM BAHÇELERĠ
 Ġ RAN Ġ SLAM





HĠ NT Ġ SLAM



ENDÜLÜS

HI RĠ STĠ YAN BAHÇELERĠ


MANASTI R



ġATO



BĠ ZANS

3. YENĠ ÇAĞ PEYZAJ TASARI MI


RÖNES ANS



BAROK



Ġ NGĠ LĠ Z

4. MODERN PEYZAJ TASARI MI

Her bir çağda özelli kl e o döne mde et kili ol muĢ medeni yetl eri n peyzaj t asarı mstilleri
açı kl an mı Ģtır. Birçok medeni yet sadece sözü geçti ği çağda var ol muĢt ur,ancak bazı
me deni yetl eri n varlı ğı birkaç çağ boyunca deva m et mi Ģtir. Dünya t ari hi ni n,
dol ayı sı yl a peyzaj t asarım t ari hi ni n bu kar maĢı k yapı sı nı açı kl a mak i çi n ġekil 2. 1
ol uĢt ur ul muĢt ur. Bu t abloda yer al an her bir kütle , sözü geçen medeni yeti n peyzaj
tasarı mstili ni n hangi sürel er dahili nde geçerli ol duğunu göst er mekt edir Örneği n, Çi n
ve Japon medeni yetl eri çoğu kaynakt a sadece il kçağ i çi nde el e alı ndı kl arı ndan il kçağ
içi nde et ki nli kl eri son bul muĢ birer medeni yet ol arak al gıl anabilirler, ancak bu dur u m
Ġngiliz stili il e Uzakdoğu stilleri arası ndaki bağl antı yı açı kl aya ma makt adır. 17. yy. da
Ġngilizl eri n Çi n ve Japon bahçel eri ni t aklit et mel eri, bu Uzakdoğu stilleri n yeni çağda
da yaĢı yor ol mal arı nı n bir göst ergesi dir.
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MI SI R
MEZOP OTAMYA
Ġ RAN
YUNAN
ROMA

RÖNES ANS
BAROK

MANASTI R
ġATO
BĠ ZANS

NATURALĠ ST

ÇĠ N
J APON

MODERN

Ġ RAN Ġ SLAM
HĠ NT Ġ SLAM
ENDÜLÜS

Ġ LKÇAĞ

ORTAÇAĞ

476

YENĠ ÇAĞ

1453

YAKI NÇAĞ

1789

ġekil 2 1: Çağl ar ve Peyzaj Stilleri Arası ndaki ĠliĢkil er

2. 1. Ġ LKÇAĞ PEYZAJ TAS ARI MI
Ġl k medeni yetl er, yerl eĢme böl gesi ol arak çoğunl ukl a su kenarl arı ndaki veri mli
t oprakl arı seç mi Ģl erdir. Ġ nsanoğl unun avl an ma ve göçebe yaĢa m yeri ne t arı m
akti vit esi ni seç mesi yl e suyun uygun Ģekil de kull anı mı ve sul a ma si st e mi nin geliĢ mesi
ile il k bahçe ör nekl eri gör ül müĢt ür. Ġl k bili nçli bahçe pl anl a mal arıyl a Mı sır,
Me zopot a mya ve Ġran medeni yetl eri nde karĢılaĢıl makt adır. Çoğunl ukl a t apı nak
çevresi düzenl e mel eri, bul var, kor ul uk, av par kı, meyveli k ve sebzeli k bahçel eri
Ģekli nde t anrı veya kral içi n yapıl mı Ģl ardır.
Ġl kçağ peyzaj t asarı m örnekl eri ni n çoğu f or mel çizgil er üzeri ne kur ul muĢtur. Bu düz,
sert ve kararlı çi zgil eri n altı nda bahçel eri n it haf edil di ği t anrı ve kralı n sonsuz gücü
ve kesi n kararl arı nı n di na mi z mi yat makt adır. Ayrı ca, t arı m i Ģl eri nde o za manı n
öne mli al etl eri nden ol an pull uk ve sabanı n i Ģl eyi Ģi, düz çi zgil ere sahi p ar azil eri n
ol uĢ ması nı n nedeni dir.
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MI SI R

Mı sırlılar, M. Ö. 2000- 4000 yıll arı arası nda yüksek kült ür ve medeni yet düzeyi ne
sahi ptiler . Mı sır’da güçl ü ve t ü m ül kede et kili bir mer kezi yöneti m var dı. Bu
yöneti mi n baĢı nda bir t anrı-kral ol an firavun bul un makt aydı. Seri n ve göl geli dı Ģ
yaĢa ma mekanı ve r ekreasyon al anı ol arak kullanıl an eski Mı sır bahçeleri aslı nda
firavunun gücünü yansıtma k a macı yl a t asarl anı yor du. BaĢka bir deyi Ģl e, çöll er ve
sı cak i kli m dol ayı sı yl a bahçeye duyul an gereksi ni m ve veril en öne mi n yanı nda, bu
bahçel er di ni ve batıl i nançl arı n bir sonucuydul ar.
Fi ravunl ar, bahçel eri çoğunl ukl a saray ve t apı nak çevrel eri ne yaptırıyor du. Bu
düzenl e mel er ol dukça görke mli çi zgil ere ve haci mlere sahi ptiler. Çevre düzeni i çi nde
anıtsal karakt erli el e manl ara yer verilirdi. Dei r- El- Bahhari güç ve göst eriĢi
si mgel eyen yerl erde yapıl an düzenl e mel ere i yi bir ör nektir. Çevre düzeni i çi nde,
tapı nağı di k kesen i ki tarafı sfenksli ve ağaçl andırıl mı Ģ bir bul var bul un makt aydı.
Büt ün el e manl ar t a m si metri k bir düzeni n parçal arı ydıl ar. Kusursuzl uk, güç ve
göst eriĢ anl ayı Ģı nı n t a m f or mel ve si metri k düzenl e ifade edil mesi anlayıĢı Es ki
Yunan’ daki bahçel ere kadar birçok medeni yett e taki p edil mi Ģtir( Kayakent, 1999)
Mı sırlılar arası nda dünya hayatı nı n geçi ci ol duğuna yöneli k bi r i nanı Ģ var dı. Bu
anl ayı Ģ, güç göst erisi amacı yl a kull anıl an dü mdüz ve büyük çi zgi ve haci ml eri n
yanı nda det ayl ar da basit ve sade t asarı ml arı n uygul an ması nı ve geçi ci mal ze mel er
kull anıl ması nı sağl a mı Ģtır( El gün, 1994)
Mı sır yaĢa mı nı n öne mli bi r parçası nı ol uĢt uran Nil Nehri’ni n yıllı k t aĢkı nl arı nı
önl e mek i çi n geo metri ve astrono mi geliĢ mi Ģtir. Geo metri ni n geliĢi mi ile açıl arl a
düzenl enen mi mari ve peyzaj t asarı ml arı Mısır’ı n her t arafı nda uygul an makt aydı.
Ayrı ca, Mı sır hal kı nı n 4 sayı sı nı n uğurl u ol duğuna i nan ması da t asarı ml ar da
dört genl eri n çokça kull anıl ması nı sağl a mı Ģtır( El gün, 1994).
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Tapı nak ve sarayl arı n etrafı ndaki bahçel er hal ka kapalı ydıl ar. Bu yüzden bahçel eri n
etrafı yüksek duvarl arl a çevrili ydi. Hal ka karĢı kor u ma zor unl ul uğunun yanı nda
yakı cı güneĢ ı Ģı nl arı ve ku m fırtı nal arı gi bi i kli m özelli kl eri dol ayı sı yla bahçeni n
genel de i çe dönük bir karakt eri var dı( ġekil 2 2)

ġekil 2: Ti pi k bir Mısır bahçesi (Jellicoe, 1975)

Havuzl ar, Mısır bahçel eri ni n en öne mli el e manl arı ndan biri ydi. Havuzl ar da kull anıl an
su Nil Nehri’nden kanall arl a havuzl ara ul aĢtırılı yor du. Genelli kl e dört gen ve T
Ģekli ndeki geo metri k f orml u havuzl ar, bahçeni n ort ası nda ve bazen i ki ucunda yer
alı yorl ardı. For mel bir aksa bağlı

havuzl arda di ni t örenl er ve r ekreasyon a maçlı

kayı k gezil eri yapılı yordu. Ayrı ca bu havuzl ar, banyo yap mak ve balı k veya ör dek
yetiĢtir mek

a macı yl a da

kull anılı yor du.

Havuzl arı n etrafı nda

terasl ar

ma betl erl eiliĢki kuran for mel gezi nti yoll arı bul unuyor du ( Tanrı ver di, 1987)
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MEZOP OTA MYA

Me zopot a mya’ da yaĢayan As ur ve Babil kavi ml eri Di cl e ve Fı rat nehirl eri ar ası ndaki
düz al anda yerl eĢ mi Ģler di.

Göçebe ol dukl arı ndan doğal

ort a mda yaĢa maya

alıĢkı ndıl ar, bu yüzden r ekreasyon i hti yaçl arı nı gi der mek i çi n ol uĢt ur dukl arı bahçel eri
de i nf or mel bir düzenl e me anl ayı Ģı içi nde t asarlı yorlardı( Al pt eki n, 1998).
As ur ve Babil kavi ml eri nde birli kt eli ği n ve paylaĢı mı n öne mli ol duğu bir t opl u m
yaĢa mı anl ayıĢı var dı. Bu kavi ml er t ehli keyi, gücü ve güveni birlikt e yaĢayı p
payl aĢı yorl ardı. Bu dur um peyzaj t asarı ml arı nı n karakt eri ne hal ka açı k si ste ml er ol ma
nit eli ği il e yansı yor du. Moder n anl a ma yakı n ol an il k hal k par kl arı bu döne mde
düzenl en mi Ģtir. Bu par klar, el veriĢli ekol oji k koĢull arı n değerl endiril mesi yl e doğal
morf ol oji ye uygun ol arak t asarl anı yorl ardı. Ancak t ari hi n bu il k hal k par kl arı nı n
ül keni n t a ma mı na yayıl madı ğı bili nmekt edir( Tanrıver di, 1987)
Di cl e ve Fırat nehirl eri arası nda sul a ma kanall arı açarak böl geni n i kli mi ni ve bit ki
ört üsünü i yil eĢtir mi Ģl erdi. Kanall arl a al dı kl arı sul arl a i nf or mel yapılı yapay göll er
ol uĢt ur muĢl ardı. Göll erin etrafı nda suni t epel er ol uĢt urarak ve ağaçlandır mal ar
yaparak düz arazi ni n morfol oji k gör ünü müne hareket kazandır mı Ģl ardı. Bu i nf or mel
anl ayı Ģl a düzenl endi kl eri t ari hi n il k hal k par kl arını n ana f onksi yonu av akti vit esi ydi.
Av par kl arı nda avcılı k dı Ģı nda bayra m Ģenli kl eri ve devl et t örenl eri de yapılırdı.
Ġnf or mel anl ayıĢl a düzenlenen Mezopot a mya hal k par kl arı t ari ht e arazi pl asti ği ni n de
bir t asarı el e manı ol arak al gıl anması nı n il k ör nekl eri dir ve moder n peyzaj
tasarı mı ndan bu özelli ği ile de benzerli kl er taĢır( Aran, 1970)
Ol uĢt ur ul an suni t epel er aynı za manda t asarı mı n i çi nde bul unan mi mari el e man
ol arak da yer alır. Tepel eri n zirvel eri ne yerl eĢtirilen As ur ve Babil sarayl arı nı n
etrafı nda t aĢ süt unl ar üzeri nde gezi nti t erasl arı i nĢa edili yor du. Bu t erasl ar; havuzl ar,
fıski yel er, ağaçl ar ve çi çekl er kull anıl arak as ma bahçel er ile süsl eni yorl ardı.
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Babil’i n As ma Bahçel eri bu döne me ait en ünl ü ör nektir. Bir yapı nı n doğaya
benzetil mesi yl e ol uĢt ur ul muĢ döne mi n bu öneml i eseri, he m yapı düzeyi nde bir
peyzaj uygul a ması ol arak, he m de kent strükt ür ü il e büt ünl eĢ mi Ģ bir uyu m
ser gil eyerek öne m kazanma kt adır ( Yıl dı z , 1996) ( ġekil 2 3)

ġekil 2 3: Babil’i n As ma Bahçel eri ( Loxt on, 1991)

As ur ve Babil kavi ml erinde dünyanı n Ģekli ni n pira mit ol duğu i nancı yaygı ndı. Bu
yüzden t anrı il e i nsanl arın arası nda bağ kur mayı a maçl ayan Zi gurrat denilen t erasl ar
hali ndeki yüksek kul el er di ni yapıl ar ol arak i nĢa edili yor du. Bu yapıl ar, t opl u mun
beĢeri nit eli ğe ver di ği öne m dol ayı sı yl a sadece t anrı ya ait ol mayan hal kı n seyir
me kanı ol arak da değerlendiril di ği yapıl ardır. O ünl ü as ma bahçel erini n de bu
for ml ar dan et kil enerek yapıl dı ğı sanıl makt adır( Elgün, 1994).


Ġ RAN

Ġran bahçe düzenl e mesi Ġsl a mi yet’t en önce ve sonra ol arak i ki ana baĢlı k altı nda
i ncel enebilir. Ġsl a mi yet’i kabul et meden önce Ġranlılar, i nsanoğl unun, etrafı kur ak
t oprakl arl a çevril mi Ģ güzel ve veri mli bir cennett e doğduğuna i nanı yorl ar dı. Bu
cennet dört büyük nehir tarafı ndan dört eĢit parçaya böl ün müĢ bir bahçe olarak t asvir
edilirdi. Bunun yanı nda t oprak, hava, at eĢ ve su gi bi doğal güçl ere i nanan Ġranlıl ar’da
doğa sevgi si ni n çok ol duğu bili nmekt edir. Bu dur u m; kökl eri ni n bir bahçeden
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gel di ği ne ve en büyük varlı kl arı n bu bahçeni n öğel eri ol duğuna i nanan Ġranlılar’ı n,
kurak ve sı cak st epl erde göl geye, suya ve yeĢil e duyul an özl e m ile cennet
bahçel eri ni n ol uĢt ur mal arı nı teĢvi k et mi Ģtir.
Ġran bahçesi, cennet t asviri ne uygun ol arak, birbiri ni di k kesen f ar klı uzunl ukt aki i ki
su kanalı nı n ort aya koyduğu f or mel bi çi me göre Ģekillenirdi. Bu özel yapı ya Dört
Bahçe anl a mı na gel en Cahar Bağ denirdi.( ġekil 2 4) Su kanall arı nı n kesiĢtiği yerl er de
havuzl ar, pavyonl ar, t erasl ar, çay bahçel eri vb. yerl er ol uĢt ur ul ur du. Çoğunl ukl a
bahçeni n ağırlı k mer kezinde büyük bir su pavyonu bul unur ve di ğer dört parçanı n da
ort al arı na birer küçük havuz yerl eĢtirilirdi( Özgen, 2000)

ġekil 2 4 : Bir Ġran halısı nda bahçeni n göst eri mi ( Loxt on, 1991)

Bi t ki mat er yali de bahçeni n t e mel f or mel yapı sı na uygun ol arak düzenli bir yapı
içi nde yerl eĢtirilirdi. Ġranlıl ar arası nda kökl eri nden ır mak geçen ağacı n s onsuzl uk
si mgesi ol duğu i nancı da, ağaçl arl a di nsel bir ki mli k yükl üyor du, dol ayı sı yla t asarı m
sırası nda ağaçl arı n yerl eĢtir mel eri ne büyük öne m verili yor du.
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Ġran bahçe düzenl e mel eri hal ka yarı-açı k bahçel erdi, baĢka bir deyi Ģl e, sosyal st at üsü
üst düzey ol anl ar dı Ģı ndakil ere kapalı ydı. Bunun yanı nda, bazı kaynakl arda, Cahar
Bağ dı Ģı nda hal ka açı k av par kl arı nı n da var ol duğu belirtil mekt edir( Al pt eki n, 1998).
Cennet bahçesi ol gusu ilk defa Ġranlılar’ı n üretti ği bir kavra m değil dir, ancak t ari ht e
bu konuya en çok özen göst eren ul us Ġranlılar’dır. Ġran bahçesi t üm si yasi ve sosyal
deği Ģi ml er karĢısı nda da süreç i çi nde genel karakt eristi ği ni sür dür müĢt ür. Di ğer
ul usl arı n bahçel eri ne de il ha m kaynağı ol muĢt ur. Özelli kl e çok uzun za man s onr a
Fr ansa ve Ġ ngiltere’de et ki si gör ül en cennet bahçesi ni n bural ara Haçlıl ar tarafı ndan
getiril di ği düĢünül mekt edir.


ÇĠ N

Çi n bahçecili k gel eneği büyük i hti mall e dünyadaki en eski peyzaj gel eneği dir. Çi n
bahçel eri, doğal stil de bahçe sanatı nı n beĢi ği dir. Çi n t asarı ml arı nda Budi zm’i n et ki si
açı kça gör ül ür. Buda ve Konfi çyus’a göre dünyanı n en güzel süsl eri, dağlar, kayal ar,
göl ve nehirl erdir. Bu öğel eri n birl eĢtiril mesi il e Çi n’ de il k bahçe sanatı ör nekl eri
veril mi Ģtir. Çi nce’ de bahçe anl a mı na gel en “Shan- Shui ” keli mesi de etimol ojisi nde
Çi n bahçecili ği ni n t emeli ni yansıt makt adır ki, bu keli me dağ-su anl a mı na
gel mekt edir( Özgen, 2000).
Çi n’ de çevre düzenl e me anl ayı Ģı, belli özelli kt e doğa parçal arı nı n doğal öl çeği ne
yakı n kopya edil mesi dir. Bit ki, kaya ve su ana el ema nl ar dır. Her bir öğe doğadaki bir
nesneyi t e msil eder. Su el e manı il e okyanusu t aklit et mek i çi n büyük göll er
ol uĢt ur ul ur du. Kayal ar ile göl ün etrafı nda çeĢitli kaya f or masyonl arı ol uĢtur ul ur, bu
for masyonl arı n koyl ar da kal an kı sı ml arı nda deni z hayvanl arı ve su kuĢl arı i çi n
ma ğara ve yuval ar düzenl enirdi. Ayrı ca göl ün ort ası na yerl eĢtirilen kayal arl a
ol uĢt ur ul an suni adal ar, mer di ven ve t erasl arl a s üsl enir ve en yüksek yerl eri nde
astrono mi kul el eri veya bir kaç katlı pagoda (ma bet) i nĢa edilirdi. Su kenarl arı
birbiri ne benze meyen bir seri manzaral ar ko mpozi syonundan ol uĢ maktaydı(Ģekil
2 5)

13

ġekil 2 5: Yazlı k saray ( Beiji ng ) i pek üst üne bir resi m( Loxt on, 1991)

Çi n bahçel eri nde doğa t aklit çili ği ol duğundan i nfor mel bir düzenl e me anl ayı Ģı esastı.
Bunun yanı nda Budi st felsefeni n et kisi yl e meditasyon yap mak i çi n saki nli k il e
sadeli k ve t opl umsal yapı nı n

et ki si yl e gi zlili k, öl çeği n geni Ģ ol ması na rağ men ön

pl anda t ut ul makt aydı. Küçük bahçel er de ail eni n özel yaĢa ma kı sı ml arı nda verandal ar,
havuz ve kanall ar bul unur du. Bu su t esisl eri ni n üzeri nde özel yapılı köpr ül er
bul unur du. Avl ul ar çevreden yüksek yapılı t aĢ duvarl arl a ayrıl mı Ģl ardı. Bazı duvarl ar
da sar kan bit kil erl e zengi nl eĢtirilerek f on t eĢkil et mek a macı yl a kull anılırdı.
Özelli kl e, bu duvarl ardaki manzara pencerel eri bahçede çok özel artisti k et kil er
yaratırdı( Al pt eki n, 1998)
Seyirli k bahçel erde bugün de moder n dünyada i zl enen Feng- Shui öğretisi ni n
düzenl e me esasl arı uygul anırdı. Çi nlil er

kaya ve bit ki gr upl arını rast gel e

yerl eĢtir mezl er di, her bir deği Ģi k öğeye Budi st felsefesi çerçevesi nde deği Ģik anl a ml ar
yükl erl erdi. Çi n bahçesi ndeki bazı bit kil eri n se mboli k anl a ml arı var dı ( Loxt on, 1991)
Çi n bahçecili k sanatı ndaki kaya ve bit ki ko mpozi syonl arı daha sonral arı nat üralist
Ġngiliz bahçecili k stili ni de et kil e mi Ģtir.
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J APON

Japon bahçecili ği, Budiz m’i n Çi nli mi syonerler vasıt ası yl a ül kede yayıl maya
baĢl adı ğı döne ml er de geliĢir. Çi nli mi syonerl er Budi st felsefeni n yanı nda Çi n
bahçecili k anl ayı Ģı nı da getir mi Ģl erdir. Ancak bu i ki ül ke arası nda çok büyük bi r far k
var dır: Çi n çok geni Ģ t oprakl ara sahi pken, Japonya’ nı n çok sı nırlı açı k alanı var dır.
Bu dur u m, doğa t aklitçiliği üzeri ne kur ul u ol an Çi n bahçecili ği ni n Japonya’da birebir
uygul an ması nı engell e mekt edir. Bu nedenl e ve Japon gel enekl eri ni n kat kıl arı yl a
Japonl ar, doğayı mi nyat üri ze ederek t akli di n dı Ģı na çı kmı Ģl ar ve daha oriji nal
bahçel er ort aya çı kar mı Ģl ardır. BaĢka bir deyi Ģle; Japon bahçel eri semboli k bir
anl ayı Ģl a t abi atı n i dealize edil erek geliĢtirilen mi nyat ür ör nekl eridir. Japon
bahçel eri ni n Ģekillenmesi ndeki iti ci güçl er den biri de di n ve f elsefenin yanı nda
doğaya karĢı duyul an hayranlı ktır. Çünkü Japon mi t ol ojisi nde doğadaki her obj eni n
arazi pl asti ği de dahil ol mak üzere met afi zi k bi r anl a mı var dır. Ör neği n kayal arı n
di key yada yat ay ol ması nı n deği Ģi k se mboli k anl a ml arı var dır. Japon bahçel eri ni n
üsl ubu fi güratif ve r o manti k karakt erdedir. Bu bahçel er reali z m il e i deali z mi n ar a
kesiti ol an birer sanat eseri ol arak değerl endirilebilir. GeliĢti kçe kendi i v mesi ni ür et en
Japon bahçel eri Çi n bahçel eri ni n bir adı mönüne geç mi Ģ ve Çi n bahçel eri ne berraklı k,
açı klı k ve keski n hatl ar kazandır mı Ģtır( Tanrı ver di, 1987).
Ġl k Japon bahçesi Shi nto di ni rahi pl eri ni n t örenleri i çi n çakıl t aĢl arı il e döĢen mi Ģ
avl ul ar bi çi mi nde yapılmı Ģ ( ġekil 2 6), gi derek kaya, su ve bit ki nin mekana
getiril mesi ni tepeci k, ada ve köpr ül er izl e mi Ģtir (Mosser, Teyssot, 1991)
Mi nyat ür dağl ar , t epel er ve kayalı kl arl a, kuyu, çeĢ me, su çanağı, çağl ayan, dere ve
göl Ģekli nde su sahneleri Japon bahçel eri ni n t e mel bil eĢenl eri dir. Bi t kil er bu
el e manl arı n birl eĢtiril mesi nde ve ayrı t ut ul ması nda kull anıl an esas el e mandır.
Ko mpozi syonda har moni esastır. I nf or mel bir düzenl e me anl ayı Ģı var dır. Mo nokr o m
bit ki ko mpozi syonu kul lanırdı ( Al pt eki n , 1998). Her de m yeĢil bit kil er özelli kl e
ça ml ar bit ki gr upl arı nda çokça yer alırdı. Çi çekli ağaç ve çalılara yer veril mez di.
Yos un yer ört ücü ol arak çok öne mli dir. Mevsi mden mevsi me genel yapı iti bari yl e
bit kil er ko mpozi syonl arın vur gu nokt al arı nı ol uĢt urur du. Ağaçl ar ve çalılar, köpr ü,
fener gi bi obj el eri sakl ayacak Ģekil de yerl eĢtirilir, böyl ece manzara deri nli ği
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sağl anırdı. Suyun üzeri ne ayı n ı Ģı kl arı nı n yansı ması na ve bahçeye r üzgarın gir mesi ni
engel ol acak bir düzenl eme ye hi çbir za man yer veril mezdi. Japon bahçel eri nde felsefi
i nançl ara her za man yer verilir; ör neği n, evi n, çağl ayanı n yada t aĢ feneri n bit kil er
ar kası na sakl an ması yl a gi zli güzelli ği keĢfet meni n hazzı yaĢatıl maya çalıĢıl mı Ģtır.
El e manl arı n gr up ol uĢt urur ken 7, 5 veya 3’l ü bi rli kl er hali nde kull anıl ması da batıl
i nançl arı nda bu sayıl arı n uğurl u ol duğuna i nan mal arı ndandır.

ġekil 2 6 : Ryoan-ji – Daij u-i n manastırı (Jellicoe, 1975)

Al anı n sı nırlı ol ması ndan dol ayı küçük ağaç kullanı mı zor unl ul uğu ort aya çı kmı Ģtır.
Bu zor unl ul uk daha sonral arı Japonl ara özgü bir t ekni k ol an Bonzai sanatı nı n
geliĢi mi ni t eĢvi k et mi Ģtir. Japonl ar, Bonzai t ekni ği sayesi nde küçük al anl arda büyük
bahçe gör ünü münü eksi ksi z ol arak ol uĢt urarak doğanı n mi nyat üri ze edil mesi ni n
dor uk nokt ası na ul aĢ mı Ģlar dır( Al pt eki n, 1998).
Japon bahçe t asarı mı nda birçok f ar klı karakt erlerde bahçe ti pl eri mevcutt ur: düz
bahçel er, kur u bahçel er, t epe bahçel eri, ada bahçel eri, kaya bahçel eri, su bahçel eri,
yosun bahçel eri, medit asyon bahçel eri, çay ser ono mil eri i çi n yapıl an sükun bahçel eri,
Ģair r uhl u ki msel eri n bahçesi, manzara bahçel eri gi bi. Her bahçe kendi i çi nde bir
anl a ma ve büt ünl üğe sahi ptir. Ör neği n; Budi zm’i n gel mesi yl e Ryoan-ji ( 1499)
tapı nak bahçesi, sol uk renkli ku m ze mi n üzeri ne di kkatl e yerl eĢtiril mi Ģ 15 kayadan
i barettir. Bu bahçede amaç, dı Ģ dünyayı seyredi p i ç dünyayı anl a maya çalıĢ maktır.
Kyot o’ da yapıl mı Ģ ol an bir yosun bahçesi nde i se i nsan eli her yer dedir a ma hi ç
gör ün mez ve bahçe, sadeli k ile doğallı ğı n üst ün zerafeti ni si mgel er di (Jellicoe, 1975).
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YUNAN

Yunan hal kı birçok nedenden açı k al anl ara di ğer medeni yetl erden çok daha f azl a
öne m ver mi Ģtir. Yunan medeni yeti, kentl eri nde, yaĢayı Ģ t arzl arı ve i nanı Ģl arı
nedeni yl e döne mi ndeki veya daha önceki ul uslar dan çok daha f ar klı bir si st e m
kur muĢt ur.

Önceli kl e,

Yunan

mi t ol ojisi ndeki

t anrıları n i nsanl aĢtırıl ması

ve

yaĢadı kl arı mekanı n yer yüzünden baz alı narak t asvir edil mesi, Yunan hal kını n doğayı
yücel eĢtir mel eri ni sağl amı Ģtır. Ayrı ca hal k arasındaki “Sağl a m kafa sağla m vücutt a
bul unur. ” i nanı Ģı yl a spor akti vit esi günl ük yaĢa mı n ve mekan or gani zasyonunun
öne mli bir parçası dır. Bunun yanı nda sosyal ve si yasal iliĢkil erde de mokr asi ye
veril en öne m di ni i nanıĢl arl a besl enerek yapıl arda düzenl e me krit erl eri ne yeni bir
bakı Ģ ol an i nsan öl çeği ni öne çı kar mı Ģtır ( Tanrı verdi, 1987)
De mokr asi uygul a ması da mekan or gani zasyonunda kendi ne yer bul makt adır.
Sonuçt a; Yunan kenti, te mel ol arak , ka mu sor unl arı nı n t artıĢıl dı ğı agora, vücut ve
zi hi n akti vit el eri ni n bir ar ada yür üt ül ebil di ği geni Ģ spor al anl arı nı n ve di nl e me –
eğl en me akti vel eri ni n yapıl abil di ği kapalı ve açı k al anl arı nı n bul unduğu gy mnasi u m
ve di ni ayi nl eri n yapıl dı ğı tapı nakt an ol uĢuyor du.
Tapı nakl ar , t anrıl ara dua et mek i çi n i çi ne girilen yapıl ar değil, t anrıl ara ait kut sal
me kanl ar dı. Bu yüzden t apı nma dı Ģarı da t apı nağın önündeki dı Ģ mekanda yapılırdı.
Hal kı n t apı nağı n dı Ģı nda i badet et mel eri nden dol ayı t apı nağı n mi mari yapı sı peyzaj
tasarı mı ile yapı nı n dıĢı na doğr u t aĢı nmı Ģtır.
Ġl k öncel eri di n et kisi yle ol uĢan Yunan bahçe düzenl e me anl ayı Ģı, daha s onr a
gy mnasi uml arı n t apı naklara bitiĢi k yapıl ması yl a içi nde fi kir t artıĢ mal arı nı n ol duğu
bili msel pl atfor ml ara dönüĢ müĢ, Hell en çağı nda ise yapıl an Doğu seferleri il e baĢt a
Ġran, Mı sır, Mezopot a mya, Feni ke ve Hi nt medeni yetl eri nden et kil enen Yunan fi kir
bahçel eri, artı k zevk ve sefa sür ül en süs bahçeleri ne dönüĢ müĢt ür. Özelli kl e Ġran
bahçecili ği nden et kil eni p di kdört gen bi çi mli i ki kesiĢen aksl a böl ünerek evreni n dört
bucağı nı t e msil eden öt esi nde av sahal arı nı n uzandı ğı

Yunan t apı nak bahçel eri,

gy mnası um ve agora ile birl eĢ mi Ģ ve çeĢitli süsl erl e bezenerek zengi nl eĢ mi Ģtir.
Hell en çağı nda, bahçel erdeki süsl e mel er gi derek birer l üks t ut kusuna dönüĢ müĢt ür.
Bu a maçl a su il e hareketl enen mekani k eserl er ör neği n su gücü il e müzi k yapan
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or gl ar, müzi k al eti çal an t anrı heykell eri, harekete geçen su peril eri ve öt en baykuĢ
heykell eri yapıl mı Ģtır. Ancak gerek Yunan gerek de onu t aki p eden Ro ma
me deni yeti nde mit ol oji k t anrıl arı n yurtl arı nı n doğa ol duğu ve bu yüzden bazı
al anl arı n di nsel değerler t aĢı dı ğı her za man kabul edil mi Ģtir. Ayr ıca, Yunan
bahçecili ği ni n doğu medeni yetl eri nden et kil en mesi ni n sonucunda akt arılan baĢka bi r
ol gu da ağaçl ara saygı duyul ması ydı. Bu yüzden, özelli kl e, adak yerl eri, kahr a man
mezarl arı, mabet ve akade mil er hep ağaç ko mpozi syonl arı yl a süslenmi Ģl er di
( Kayakent , 1999).
Ġl k defa Eski Yunan’ da bahçe i nsan r uhuna hit ap eden bir karakt er kazan mı Ģtır ve
böyl ece Mı sır bahçel eri nde ol duğu gi bi daha çok yi yecek el de edil en, As url ul ar’daki
gi bi avl an ma a macı na hi z met eden veya t anrıl ara adan mı Ģ bir açı k mekan ol makt an
çı kmı Ģtır ( TaĢ , 1999)
Yunan bahçesi, f or mel anl ayı Ģt a düzenl en mi Ģtir. For mel aksı n bazı dur u ml ar da
kırıl dı ğı gözl enebilir, bunun nedeni arazi engebesi dir. Bahçeni n mi mari yapı ve
el e manl arı ile çok i yi kaynaĢtı ğı gözl en mekt edir.
Mi mari öl çekt e ort a avl ul u Yunan evi, bi na- peyzaj iliĢkisi ni ser gil eyen anl ayı Ģı n
batı daki il k ör neği dir (ġekil 2 7)
Yunan medeni yeti ni n etrafı deni zl erl e çevrili t oprakl arı nda doğal ol arak ge mi ti careti
ol dukça geliĢ mi Ģtir. Bu ti cari iliĢkil er sırası nda özelli kl e Ro ma me deni yeti
Yunanlılar’dan çokça et kilenmi Ģtir. Yunanlılar’ı n Hell eni k bahçe anl ayı Ģı ile ori ent al
l üksü daha sonral arı

Hell en dünyası nı n mi r asçıl arı

ol an

Ro malıl arca

da

beni msen mi Ģtir. Bu kült ürün 14. ve 15. yy. da canl an ması yl a da günü müze dek deva m
eden f or mel bahçe anl ayıĢı nı et kil e mi Ģtir. Bu yüzden o döne mden bu döne me kadar
ol uĢt ur ul an her for mel bahçede Yunan kült ür ünün izl eri var dır.
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ġekil 2. 7 : Yunan ve Ro ma evi ( Yıl dı z, 1996)



ROMA

Ro malıl ar, Yunan medeni yeti ni el e geçirdi kt en sonra doğal ol arak onl arı n kült ürel
varisl eri ol dul ar. Ro ma medeni yeti, za manl a Yunan zevk bahçel eri nin zirvedeki
ör nekl eri ni geliĢtir mi Ģtir. Ro malıl ar, bahçel erin al anl arı nı büyüt müĢ ve bahçe
tasarı mı nı, i çi ndeki t üm mi mari el e manl arla birlikt e kur gul a mı Ģl ardır. Mi mari ol an ve
ol mayan el e manl ar arası bağl antı yı kur mak Ro ma t asarı mı n en öne mli noktal arı ndan
biri dir, i ç ve dı Ģ mekan ar ası geçi Ģ, büyük öl çekli açı klı kl ardan i ç mekana uzanan
ıĢı kl a sağl anırdı. Ro ma tasarı ml arı nda ı Ģı k, mekanı n öne mli bir t anı ml ayı cı öğesi
hali ne gel mi Ģti. Ro ma evleri atri um ve açı k peristillerl e bahçeye doğr u yayılı yor muĢ
izl eni mi uyandırırdı. Bu anl ayı Ģı n t ü m Avr upa stilleri nde et kil eri ol muĢ ve özelli kl e
Rönesans bahçel eri ni n t erasl arı nda geliĢi mi ni zirve nokt ası na ul aĢtır mı Ģtır. Ti pi k
Ro ma evi, Yunan evl eri gi bi i çe dönük karakt erli avl ul u evl er dir( Yıl dı z, 1996) ( ġekil
2 7)
At ri uml ar Ro malıl ar’ı n günl ük yaĢa ma mekanı dır. Bu mekanda küçük bir süs bahçesi
bul unur. Büyük ağaçl ara bahçeni n i çi nde değil, dı Ģı nda t oz ve r üzgar dan kor un mak
a macı yl a yer veril mi Ģtir. Bahçede bit kil er saksıl ara veya budan mı Ģ Ģi mĢirl e
çevrel en mi Ģ

yat akl ara yerl eĢtiril mi Ģtir.

Sarılıcı

bit kil er

öne m veril en bit ki

mat er yall eri ndendir, özelli kl e duvarl arı kapl ama k a macı yl a kull anılır.

Hell en

bahçesi ndeki gi bi, havuzlar, mer mer masal ar ve küçük heykell er en çok t erci h edil en
el e manl ar dır. Ro malıl ar bahçel erde yür üyüĢ yap mayı severl erdi, özelli kl e çı pl ak
ayakl a dol aĢtı kl arı ndan bahçedeki yoll ar çı pl ak yür ü meye uygun özel bi r t oprak il e
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kapl anırdı.

Ro ma bahçesi nde bit ki Ģekill endir me sanatı çok yaygı n ol arak

uygul anırdı. Yaprak ve dall arı n kesil mesi yl e bitki ye artisti k bir gör ünüm ver meye
“opus t opi ari um” deni yor du.

Özelli kl e Ģi mĢir, sel vi ve meĢel er bu Ģekil de

budanı yor du ( Özgen, 2000) (ġekil 2 8)

ġekil 2 8 : Laurenti on Villa ( A: giriĢ hol ü, B: bahçe, C: ji mnasti k parkur u, D: bağl ar, E: süs bahçesi,
F.: mutfak bahçesi, G: deni z, H: sahil, I: gy mnasiu m, L: ko mĢ u villa) (Jellicoe, 1975)

Ro ma bahçel eri , hal ka kapalı bahçel er i ken, Sezar’ı n vasi yeti il e ka mu bahçel eri
hali ne dönüĢt ür ül müĢt ür. Ġl k kent i çi hal k bahçel eri Lukul t arafı ndan t anrıl arı n
yaĢa ml arı nı sür dür dükl eri ne i nanıl an Ti ber nehri boyunca uzanan yedi t epe üzeri ne
i nĢa edil mi Ģtir. Ro ma me deni yeti ni n en ĢaĢalı ol duğu ve kült ür ünün yozl aĢtı ğı
döne ml er de bu mekanl ar sadi st i mparat orları n elinde i nsanl arı n zorl a savaĢtırıl dı kl arı
yerl er hali ne dönüĢ müĢt ür. Ro ma Ġ mparat orl uğu’ nun parçal an ması ve derebeyli kl eri n
çök mesi üzeri ne bu bahçel er de yok ol muĢt ur ( Al pt eki n, 1998).
Sonuç ol arak; Ro ma uygarlı ğı nı n peyzaj t asarı mı nda uygul adı ğı pek çok anl ayı Ģ t aki p
eden döne ml er deki Avr upa stilleri ni n öncüsü ol muĢt ur. Ör neği n; i ç ve dı Ģ me kanl arı n
iliĢkil eri ve aksi yel pl anla ma gi bi kavra ml ar özelli kl e Rönesans bahçel eri nde ol dukça
et kili ol acaktır.

Ayrı ca Ro ma uygarlı ğı nda geliĢen doğa kuvvetleri ne gör e

konu ml andır ma pr ensi pleri dı Ģ mekanı n t asarımı nda doğayl a ahenkli kur gul a ma
açısı ndan öne mli bir yenili ktir.
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2. 2. ORTAÇAĞ PEYZAJ TAS ARI MI
Ort açağda t opl uml arı n ve dol ayı sı yl a kült ürl eri n et kisi altı nda ol duğu en öne ml i ol gu
di ndir, dol ayı sı yl a bu duru m ort açağ peyzaj t asarımı nı n da Ġsl a m ve Hı ristiyan peyzaj
tasarı ml arı ol arak i ki ana baĢlı k altı nda i ncel en mesi ni gerektir mekt edir.
2. 2. 1. ĠSLAM BAHÇELERĠ
Ġsl a m bahçel eri

Ġran, Bi zans, Feni ke ve Ġ braniler’i n et kisi altı nda Ģekillenmi Ģtir.

Ġsl a m bahçesi ni n kull anı cıl arı t arafı ndan al gılan ması nda i ki ana et me n

r ol

oyna mı Ģtır. Bunl arı n biri ncisi stile i s mi ni veren Ġsl a m di ni dir. Ġsl a m di ni ni n t e mel
yapıl arı ndan biri ol an cennet i majı nı n yer yüzünde birebir ört üĢt üğü t ek yer
bahçel er dir. Ġsl a mbahçesi ni n al gıl anması nda di n fel sefesi kadar Ġsl a mi yet’in yayıl mı Ģ
ol duğu ül kel erdeki sı cak ve kur ak i kli m koĢull arını n da büyük et ki si ol muĢt ur. Güç
koĢull ara rağ men veri mli kılı nan t oprağa bağl an ma ve onu kut sall aĢtır ma i nsan- doğa
iliĢkisi nde doğanı n ağır bas ması nı sağl a mı Ģtır ( Bornovalı, 1999).
Ġsl a m bahçel eri, gerek i kli m koĢull arı nı n gerek de di ni i nançl arı n getirisi il e i çe
dönük, etrafı çevrili ve dıĢ yaĢa ml a kesi nli kl e t emas et meyen avl ul ar dır. Düzenl e me
aksi yel karesel f or mdadı r. Genel yapı sı nda basitli k, açı klı k ve di ğer stiller den çok
daha disi pli nli ve i nceli kle bir anl ayı Ģ var dı.
Sul a ma ve dr enaj sist e ml eri de Ġsl a m bahçel eri ni zengi nl eĢtiren alt yapı özelli kl eri dir.
Uzak dağl ar dan eri yen karl ar geni Ģ kanall arl a bahçel ere ul aĢtırılır ve bu birbiri ni di k
kesen kanall ar aynı za manda bahçeni n t e mel yapı sı nı ort aya koyarl ar dı. Su
el e manı nı n vazgeçil mezli ği havuzl arı da Ġsl a mbahçesi nde çok kull anılır öğel er hali ne
getir mi Ģtir. Üç kade mel i havuzl ar, bahçe dünyası na Ġsl a m uygarlı ğı nı n getirisi dir
( Tanrı ver di, 1987).
Ġsl a m bahçel eri, neredeyse i nsanoğl unun t ü m duyul arı na birden hit ap edi yorl ar dı. En
öne mli öğe ol an su, sula ma dı Ģı nda kul ağa hit ap ederek sükunet hi ssi ni ve musi ki
zevki ni meydana getiri yor du.. Tasarı mda çi çekl eri n yerl eĢtiril mesi ne özel bi r öne m
verilir, zira çi çekl er bahçede r enkl eri ve kokul arı na göre düzenl enirdi. Parl ak
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yapraklı, her de m yeĢil bit kil er ve

mavi, t ur kuaz, mor, efl at un gi bi soğuk r enkli

çi çekl er de psi kol oji k yönden seri n ve göl geli k mekanl ar yaratı kl arından t erci h
edilirdi.


Ġ RAN ĠSLAM BAHÇESĠ

Ġsl a mi yet’i kabul etti kt en sonra da Ġranlılar, geçmi Ģl eri nden gel en bahçe kült ür ünü
deva m ettir mi Ģl erdir. Ancak Ġsl a m uygarlı ğı nı n da yeni Ġran bahçesi ni n ol uĢu munda
birçok et kil eri ol muĢt ur.
Ġranlılar, bahçel eri nde t emel Cahar Bağ si st e mi ni kull anmayı sür dür müĢl er dir. Ġsl a m
uygarlı ğı et kisi yl e bahçede birden f azl a havuz var dır, bunl ar birbirl eri ne kanall arl a
bağl anarak seri nli k ve hava akı mı nı n et kisi ni artır mı Ģ ve musi ki ni n ol uĢ ması nı
sağl a mı Ģtır. Bahçel er genel ol arak for mal ve si met ri ktir ( Al pt eki n, 1998).
Bi rçok Ġran bahçesi ni n Ģekli mevcut su el e manı n karakt eri ne göre yapıl anmı Ģtır, buna
göre kuyu bahçesi, kanal bahçesi veya sar nı ç bahçesi gi bi ifadel er kull anılmı Ģtır. Bu
dur u m

Ġran bahçel eri nde de suyun öne mli öğe ol duğunu vur gul a makt adır

( Özgen, 2000).
Dünyaca ünl ü Ġran halıları da Ġsl a m uygarlı ğını n öne mli bir öğesi olan bahçe
kült ür ünden et kil en mi Ģtir. 18 yy. ’da yapıl an çoğu halıları n göbekl erinde doğu
bahçel eri ni n kuĢbakı Ģı gör ünü ml eri ne r astl a mak mü mkündür. Halı da di k açıl arl a
ayrıl an kanall ar ve dört gen çi çek t ar hl arı yer alır. Bu t ar hl arı göl gel eyen ağaçl ar ve
kanall arı n kesiĢ me nokt al arı nda yer al an mi mari el e manl ar da halılarda yer alır
( Loxt on, 1991).
Ġran bahçecili ği ni n bazı döne ml eri nde bit kil eri n kull anılıĢı nda aĢırı bir hayal gücü
gözl enir. Ġ htiĢa m ve gösteriĢ t ut kusuyl a değerli t aĢl ardan yapıl mı Ģ ağaç ve çi çekl erl e
avl ul ar süsl enir. Bu l üks s üsl e mel er, aynı za manda, bahçeni n Ġranlılar i çin ne kadar
öne mli ol duğunu ort aya koyan açı k bir i pucudur.
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HĠ NDĠ STAN ĠSLAM BAHÇESĠ

Hi nt Ġsl a m bahçel eri baĢlı ca i ki t e mel özelli k üzeri ne kur ul udur, bunl ar; Ġran
stili ndeki Cahar Bağ sist e mi ni n kull anıl ması ve genel yapı nı n bir sekizgen f or m
üzeri ne ot urt ul ması dır. Seki zgeni n kenarl arı yl a bi r boĢ bir dol u ol mak üzere dörtl ü
kapalı mekanl ar di zisi oluĢt ur ul ur ( Bor novalı, 1999).
Yüksek duvarl ar ar kası ndaki gi zlili k, mekanı n yollar ve kanall ar il e f or mel part erl ere
ayrıl ması, ana aks ol arak geni Ģ bir su kanalını n kull anıl ması

ve saray veya

pavyonl arı n bahçeni n ort ası ndaki kesiĢ me nokt ası nda yer al ması Hi nt Ġ sl a m
bahçesi ni n belirgi n özelli kl eri dir. Hi nt hal kı nı n aĢırı bir refah i çi nde yaĢa mal arı ve
zengi nl eĢ mel eri, o dönemde zevk ve zarafet seviyesi ni n dor uğa tır man ması nı ve sefa
bahçel eri ne verilen öne mi n art ması nı sağl a mı Ģtır.

ġekil 2 9 : Tac Mahal (Jellicoe, 1975)

Hi nt bahçel eri nden en ünl ü ol anı, Tac Mahal sarayı nı n bahçesi dir. Cahar Bağ
sist e mi ni n t e mel yapı sı nı ol uĢt ur duğu bahçe il e anıt mezarı n i ç düzenl emesi birli k
ol uĢt ur makt adır. Bahçenin en di kkat çeki ci ve vazgeçil mez el e manı geni Ģ ve uzun s u
aynası nit eli ği ndeki havuzdur. Bu dur gun su yüzeyi etrafı ndaki ser vil erl e sükunet ve
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öl ü mü; yi ne etrafı ndaki çi çek bor dürl eri ve suya yansı yan bul utl arı n hareketi il e de
hayat özl e mi ve hayatı n süreklili ği ni se mboli ze etme kt edir.( ġekil 2 9)


ENDÜLÜS BAHÇELERĠ

Endül üs bahçe t asarı mı stili, Ġsl a m uygarlı ğı nı n M. Ö. 9- 12 yy. ’da Ġspanya’ ya kadar
sokul up geliĢ mesi yl e ol uĢan ve Avr upa’ nı n t ümünde et kil eri gör ül en bir t asarı m
anl ayı Ģı dır. Endül üs bahçel eri t üm Ġsl a m bahçel eri gi bi di ni ve r ekreasyonel a ma çlı
düzenl e mel er dir. Bahçeni n Ģekillenmesi nde di n fel sefesi kadar i kli m koĢull arı nı n da
büyük et ki si ol muĢt ur. Endül üs’ ün subtropi k i kli m koĢull arı ve Ġsl a m di ni
karakt eristi ği il e göl ge, seri nli k ve mahr e mi yet bahçeni n t e mel yapı sı nı belirle mi Ģtir.
Endül üs bahçesi ni n t e mel özelli ği i çe dönükl üğüdür. Bu i çe dönükl ükt e di n ve i kli m
koĢull arı kadar, Ro ma me deni yeti ni n atri um ve peristil avl u gel eneği nin de et ki si
ol muĢt ur.

Yüksek duvarl arl a dı Ģa kapalı bir seri f or mel

düzendeki

avl u

ko mpl eksl eri nde bu durum açı kça gör ül mekt edir. Bu ko mpl eksl er birbirl eri ne
seri nl et me, aksettir me ve musi ki özelli kl eri ne sahip kanal ve havuzl arl a bağl an mı Ģtır.
Havuz ve kanall arı n etrafı nda göl ge yap mak a macı yl a ağaçl ar, koku ve r enk
zengi nli ği i çi n çi çekl er kull anıl mı Ģtır. Endül üs bahçel eri nde su, genelli kl e hareket si z
ol arak kull anılırdı. Geni Ģ ve deri n havuzl arla ol uĢt ur ul an su aynal arı yla gökyüzü
bahçe ze mi ni ne t aĢı nır, kanall ar boyunca fıski yel er ve küçük havuzl arda da dekoratif
su çanakl arı yer alırdı ( Al pt eki n, 1998)
Endül üs bahçel eri ni n en öne mli özelli ği “ Küçük Cennet “denen ka meri yel er di. Bu
ka meri yel er bir daire boyunca di kil en ser vi ağaçl arı nı n t epel eri birleĢtirilerek
yapılırdı.
Endül üs bahçel eri ni n bir baĢka belirgi n özelli ği de f onksi yon ve est eti k ol gul arı nı n
bir arada el e alı nması dır. Tasarı maĢa ması nda uygul anan en öne mli mesaj, mi mari ve
çevreni n kaynaĢ mal arı gerekti ği dir.
For mel Endül üs avl u bahçel eri göst eriĢt en uzak, huzurl u açı k yaĢa ma me kanı ol arak
büt ün fonksi yonl arı yeri ne getiren i deal ör nekl er dir.
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Endül üs bahçel eri nden en ünl üsü günü müze kadar gel en Al ha mbr a ( El hamr a) sarayı
bahçe düzenl e mesi dir. Askeri a maçl arla i nĢa edil en saray, kal e, kul e ve ma zgall arı yl a
yerl eĢtiril di ği di k yarl arı n doğal bir parçası gi bi dir.

Bahçesi dört t e mel avl udan

ol uĢur, bunl ar; Mersi nli avl u, Asl anl ar avl usu, Kadı nl ar avl usu ve Ser vili avl udur.
Tü m avl ul ardaki ort ak unsur su el e manı dır ( ġekil 2 10)

ġekil 2 10: El ha mbr a Sarayı (Jellicoe, 1975)

Endül üs medeni yeti ni n daha sonraki Avr upa peyzaj stilleri ne çok büyük et kil eri
ol muĢt ur. Ör neği n; Generalife saray ko mpl eksi ni n hare m böl ü münde t erasl arı
birbiri ne bağl ayan trabzanl ar dan sul ar ak ması yla el de edil en ses ve seri nl etici et ki
veren t asarı m Rönesans stili ni n ör nekl eri nden Vi ll a Lant e’ de aynen kull anılır.
Ġtal ya’ da ke merl eri n kullanı mı ve özelli kl e Ġspanya ve Avr upa’ nı n t ümünde üç katlı
kade meli havuzl arı n kullanı mı tari he birer Endül üs mirası dır ( Tanrı ver di, 1987).
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2. 2. 2. HRĠ STĠ YAN BAHÇELERĠ
Ort açağda genel bir i çe kapanı klılı k hi ssi ni n haki m ol duğu söyl enebilir. Konutl arı n
duvarl arl a sokağa kapatıl ması gi bi kentl er de surl arl a kırl ara kapatıl mı Ģl ar dır. Bu
yoğun yerl eĢ me sonucu t opl u msal hayat kenti i fade eden birkaç öğede kı sıtlı
kal mı Ģtır. Bu mekanl ar, i badet hane, pazar yeri, yöneti m mer kezi ve kent kapıl arı dır.
Pazar yeri ol arak kull anılan açı k mekan, negatif mekanl arı n çok kı sıtlı ol ması ndan
dol ayı; aynı za manda r es mi ve di ni t örenl eri n de yapıl dı ğı meydanl ar dır. Ort açağ
Avr upa’sı nda et kili ol an içe kapanı klı k M. S. 11yy.’a kadar çok katı bir Ģeki l de deva m
et mi Ģ ve ka musal al anl ar t opl umsal yaĢa mı n zayıfla ması na paral el ol arak azal mı Ģtır.
Ort açağ’ daki Hri sti yan i nancı na göre, dünya geçici ydi, bu dünyadaki en büyük gör ev
ki Ģi ni n r uhunu öbür dünyaya hazırl a ması ydı; bu yüzden Ort açağ i nsanı günl ük
yaĢantısı nda zevk ve l ükse yer ayır mazdı. Bu anl ayı Ģ, peyzaj t asarıml arı na da
yansı mı Ģtır : yoğun yerl eĢ me i çi ndeki bazı açı k alanl ar da sadece f onksi yonel a maçlı
bit kil endir me yapıl abili yor du. Bi r ufak bahçede nadiren yetiĢtirilen çi çekl er bil e
genelli kl e kiliseni n mi hrabı nı süsl e me f onksi yonuna yöneli kti. Kapalı ekono mi ni n
et ki n ol duğu Ort açağ’ da t arı msal ür ün veya il aç el de edebil mek i çi n yoğun bi nal ar
arası ndaki küçük al anlar meyveli k-sebzeli k veya tı bbi bit ki yastı kları ol arak
değerl endirili yor du ( Özgen, 2000)
Savun ma a maçlı kal e kentl eri ni n etrafı sabit bir sı nırlayı cı il e çevrel endi ğinden kent
yerl eĢ mesi yoğundur; bu yüzden, peyzaj öğel eri nin az bir kı s mı kent i çi nde sı kı Ģı k bir
hal deyken çoğu kent dı Ģı nda bırakıl mı Ģtır. Bu dur u m; Ġl kçağ uygarlı kl arı nı n aksi ne
mi mari ile peyzaj öğel erini n iliĢkil eri nde bir kopukl uk ol ması na neden ol muĢt ur.
M. S. 11 yy. ’ı n baĢl arı nda il k defa Fl oransa’ da halk bahçel eri kur ul muĢ, bu bahçel er de
çayırlı k sahal ara ve ağaçlı kl ara fazl aca yer verilmi Ģ ve bural arda bayram Ģenli kl eri,
oyunl ar ve günl ük eğl encel er düzenl en mi Ģtir. Bazı kentl erde yer al an bu genel
par kl ara Paris’t eki Sai nt Ger mai n de Pr és, Vi yana’ daki Prat er ve Madrit’t eki Pr ado
ör nek verilebilir (12 yy.) ( ġekil 2 11)
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ġekil 2. 11 : Hal k bahçel eri nden bir gör ünü m (Jellicoe, 1975)

Ort açağ’ daki et ki n düĢüncel er; al çakgönüll ül ük, kara msarlı ğı bil mek ve kendil eri ni
kl asi k geç mi Ģe borçl u hisset mektir, bu yüzden; Ort açağ peyzaj t asarı mı nda, Ro ma
uygarlı ğı na haki m et men düĢünce ol an göst eriĢlili ği n yeri ni ort açağda al çakgönüll ü
düzenl e mel er

al mı Ģtır.

Di ni

i nançl arı

gereği,

dünyanı n

geçi ci

ol duğunu

düĢündükl eri nden t asarıml arı nı sade, göst eriĢt en uzak ve i çe kapalı bir bi çi mde
düzenl e mi Ģl erdir ( Evyapan, 1974).
Genel ol arak el e alı ndığı nda

Ort açağ Hı risti yan bahçel eri; arist okratlara ait Ģat o

bahçel eri, derebeyli kl erin baskı sı ndan dol ayı di nl eri ne sı ğı nan hal kı n t eĢvi ki yl e
ol uĢt ur ul an manastır bahçel eri ve hal a varlı ğı nı kor uyan Bi zans Ġ mparatorl uğu’ nun
Ro ma’ nı n i zl eri ni taĢı yan bahçel eri dir.


MANAS TI R BAHÇELERĠ

Ma nastırl ar, kent dı Ģı nda çoğunl ukl a bir su kaynağı nı n kenarı nda kurul ur du ve
rahi pl eri n yaĢa mı i çi n gerekli ol an ür ünl eri n yetiĢtiril di ği t arı m mer kezleri ol arak
değerl endirilirdi.

Bu

yüzden,

bahçel er,

ortaçağ

manastırları nı n en öne ml i

kı sı ml arı ndan biri ydi. Bi r çok manastır Ro ma vill al arı nı n kalı ntıları nı n üzeri ne
yapıl dı ğı ndan, manastırlarda perist yl e Ro ma evi biçi mi rahatlı kl a okunur du.
Ma nastır bahçel eri genel ol arak dört ana kı sı mdan ol uĢ makt aydı. Bi rinci kı sı m,
gezi nti ve di nl en me a maçlı, manastırı n güney t arafı nda yer al an "cl oist er" di ye anıl an
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bir avl uydu. Avl unun ortası nda birbiri ne di k i ki yol un kesiĢ me nokt asına bir su
el e manı yerl eĢtirilirdi. Ġki nci böl üm; il aç yapı mı nda kull anıl an Ģifalı bit kil eri n
yetiĢtiril di ği bahçedir. Üçüncü böl ü m; sebze bahçesi, kü mes ve bahçı van evi ni n yer
al dı ğı kı sı mdı. Dör düncü böl ü m i se meyve ağaçl arı il e süsl en mi Ģ, r ahi pl eri n
mezarl arı nı n bul unduğu kısı mdır ( Evyapan, 1974) (ġekil 2 12)

ġekil 2. 12: St. Gall Manastırı bahçesi (Jellicoe, 1975)

Ġl k manastır bahçesi St . Agusti ne ve müritlerini n t opl andı ğı Hi ppo adlı Ro ma
Ġ mparat orl uğu' na bağlı bir Afri ka kasabası nda düzenl en mi Ģtir( Kayakent , 1999 )
Ma nastır bahçel eri nde havuzl arı n, yabani ve süs hayvanl arı nı n ve mozai kl eri n varlı ğı
kl asi k Ro ma bahçel erini n i zl eri dir. Manastır bahçel eri ndeki f or mel düzenl e me
anl ayı Ģı da Ro ma stili ni et kisi ydi. For mel düzenle me anl ayı Ģı en küçük det ayl ar da
bil e al gıl anabili yor du, örneği n; çi çek yat akl arı nı n her biri far klı bit kil ere ayrıl mı Ģ ve
for ml arı dört gendi. Manastır bahçel eri nde f or mel düzenl e me anl ayı Ģı nı n bu kadar
özenl e uygul an ması nı n di ğer nedenl eri de avl unun f or mel yapı sı ve r ahi pl eri n
kurall ara bağlı katı yaĢam bi çi mi ydi.
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ġATO BAHÇELERĠ (KĠ ġĠ YE ÖZEL BAHÇELER )

ġat o bahçel eri, arist okratları n yaĢadı ğı büyük kal e-yapıl arı n yüksek duvarlarl a çevrili
iç avl ul arı ydı. Bu bahçel erden sadece Ģat oda yaĢayanl ar yaral anabilirdi. ġat o
bahçel eri, manastır bahçeleri ne nazaran daha küçükt ürl er.
ġat o bahçel eri nde, manastır bahçel eri ndeki gi bi aksi yel bir düzen uygul an makt aydı.
ġat o bahçel eri ni n en ti pik özelli ği, da ma t aht ası kalı bı i çi nde Ģekillendirilmi Ģ çi m ve
çi çek t ar hl arı dır. Bu di zayn bahçede çok böl üntül ü bir sirkül asyon bi çimi ne neden
ol ur du ( Özgen, 2000).
Bahçe mobil yal arı fazl a kull anıl mazdı, genelli kl e yer den 20- 30 c m. yükselli kt eki çi m
ve çi çek t ar hl arı nı n t uğla, t aĢ veya ahĢap çerçevel eri ve duvara bitiĢi k taĢ ot ur ma
el e manl arı dı Ģı nda sadece bir mer mer satranç masası kull anılırdı. ġat o bahçel eri nde
de Ro ma medeni yeti ni n mi r ası ol arak Opus t opi our u m sanatı uygul an mı Ģtır.
ġat o bahçesi ndeki su ele manl arı, bahçeni n etrafı ndaki hendekl er dı Ģında, küçük
havuzl ar, kuyul ar ve su çanakl arı ndan ol uĢuyor du. Ort açağ Avr upa' sı nı n Ġsl a m
dünyası il e t anı Ģ ması ndan sonra fıski yel er de Ģat o bahçel eri ni n su el e manl arı ndan biri
ol muĢt ur.

ġekil 2 13: Sefa bahçesi (Jellicoe, 1975)
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Özetl enirse; Ģat o bahçeleri ni n bir havuzun etrafı nda birkaç f or mel bit ki t ar hı ndan
ol uĢan katı bir aksal düzende geliĢen bir pl anı var dı. Bu pl anı n yanı nda, ort açağı n
fonksi yonelli k anl ayı Ģı nın getirisi yl e, meyveli k ve sebzeli k de bul unurdu. Ancak
ort açağı n sonl arı na doğru f onksi yonelli ği n öne mi ni n azal dı ğı döne ml er de sadece sefa
a maçlı Ģat o bahçel eri ne Sacaren e mi rl eri ve Nor man Kr all arı t arafından Ġt al ya
Si cil ya' da yaptırılan bahçel er örnek verilebilir( ġekil 2 13)


BĠ ZANS BAHÇELERĠ

Bi zans Ġ mparat orl uğu doğu ve batı kült ürleri nin t a m ort ası nda yer alıyor du. Bu
yüzden, Bi zans bahçecili k sanatı he m Gr eko-Ro men he m de doğu bahçecili k
stilleri ni n et kil eri ni t aĢı yor du. Bi zans bahçel eri ndeki doğu et kil eri; bahçeye veril en
di ni değer, su el e manl arı nı n özenli uygul a mal arı ve geni Ģ av sahal arı ol arak, batı
et kil eri ise bu sahal ar içindeki yazlı k villal ar ol arak ör nekl enebilirdi.
Bi zans bahçel eri nde, Hell en kl asi k sanatı nı n abi devi sadeli ği nden uzakl aĢıl arak
renkli, parl ak ve göst eriĢli beze me sanatı na aĢırı öne m veril mi Ģtir. Ġç beze mede
geo metri k motifler ön plana geç mi Ģtir (Pa may , 1979)
Bi zans bahçel eri ni n baĢlıca ör nekl eri; Const anti nopol e' de t erasl ar üzeri ne kur ul muĢ
kasırl ar ve bahçel erl e süsl ü ol an Kai ser sarayı nda ve 12. yy.' da Hali ç sırtları nda i nĢa
edil mi Ģ Bl aker ne sarayı ol arak sayıl abilir. Bl aker ne sarayı nı n bahçesi ndeki havuz,
kanal ve su t esisl eri ni n i çl eri ni n beze me t ut kusuyl a altı n ve gü müĢ gi bi değerli
ma denl erle kaplı ol duğu ri vayet edilir( Özgen, 2000).
2. 3. YENĠ ÇAĞ PEYZAJ TASARI MI
Yeni çağ peyzaj t asarı m stili nde bahçel er,
tersi ne,

arist okratl arı n

güç

ve

Ort açağ’ daki f onksi yonel bakıĢ açı sı nı n

zengi nli kleri ni

göst er me

aracı

ol arak

değerl endiril miĢtir. Yeni çağ peyzaj t asarı mı baĢlıca üç döne mden ol uĢur. Bunl ar;
rönesans, bar ok ve nat üralist peyzaj stilleri dir.
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RÖNES ANS

Rönesans’l a

birli kt e

doğaya

r uhsal,

düĢünsel

ve

fi zi ksel

bi r

dönüĢ

gerçekl eĢ mi Ģtir. Rönesans hareketi il e ref or m, hüma ni z m, i ndi vaduali z m, nat ürali z m
gi bi yeni kavra ml ar ort aya çı kmı Ģ ve günl ük yaĢa mı n her yönünde et kil eri ni göst erir
ol muĢl ardır.
14. yy. ’ı n sonunda Ġt al ya’ da Hı risti yan bağnazlığı nı n ort aya koyduğu doğa kor kusu
ve savaĢ endi Ģel eri ni n ort adan kal k ması, Ģehirl eri n, Ģat ol arı n ve ma nastırl arı n
duvarl arı nı n yı kıl arak hal kı n çevreye yayıl masını sağl a mı Ģtır. Si yasi isti krar ve
ekono mi k geliĢ me neti cesi nde zengi n ail el er t ekrar sefa bahçel eri ni düzenl e meye
öne m ver mi Ģl erdir ( Tanrıver di, 1987)
Ġl k baĢl arda, doğaya yöneliĢ ve güven ort a mı nı n sonucu, Ģehri n he men dı Ģı ndaki düz
arazil ere yapıl an villalar,
karıĢı klı kl ardan

duyul an

sonral arı kenti n pi s havası ndan, veba ve politi k
r ahat sı zlı kl arı n

artması yl a

yavaĢ

yavaĢ

t epel ere

çekil mi Ģl erdir. Rönesans hareketi nde nat ürali z m ve dol ayı sı yl a perspektifi n i deal i ze
edil mesi yl e uzak çevreye bak ma, onu kavra ma ve ifade et me duygusu, bahçe
sanatı nda yepyeni bir geliĢ meyi, çevreye açıl mayı , t abi atla kucakl aĢ mayı getir mi Ģ ve
böyl ece yavaĢ yavaĢ rönesans hareketi Ģekillenmi Ģtir( TaĢ , 1998 )
Pl at ocu öğreti ni n et kisi ve bili mi n ( geo metri) geliĢ mesi yl e düzgün ve simet ri k bir
düzenl e me anl ayı Ģı nı n haki m ol duğu bahçel er, Ro ma uygarlı ğı na duyul an özl e ml e
uzak gör üĢe sahi p t epel ere yapıl mı Ģ, f or mel t asarım anl ayı Ģı il e or gani k t opogr af yanı n
doğur duğu çeliĢki t asarı mı n büt ünl üğünü bozma mı Ģtır. Bu zengi n ko mpozi syon
anl ayı Ģı, t erasl ar, düzl ükler, l abirentl er, all el er, pergol al ar, çitler, bal astrudlar, baĢlı klı
süt un di zil eri, su t esisl eri, çağl ayanl ar, çok katlı fıski yel er, çeĢ mel er, havuzl ar ve
ma ğaral ar gi bi kökenl eri anti k çağa dayanan peyzaj el e manl arı nı n r önesanst a altı n
çağl arı nı yaĢa mal arı nı sağl a mı Ģtır.
Ayrı ca, ort açağdaki yüksek duvarl arl a çevrili i çe dönükl üğü aĢ mak i çin yapı - dı Ģ
me kan bağl antısı ol uĢt urul maya çalıĢıl mı Ģtır ve bu sor un da t opograf ya nedeni yl e
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terasl arl a aĢıl mı Ģtır. Sonuç ol arak , Ģartlar sayesi nde t erasl ar, Ro malıl ar’dan s onr a
Rönesans stili ni n de ti pi k özelli ği ol arak kabul edilebilir (ġekil 2 14)

ġekil 2 14: Villa D’ Est e (Jellicoe, 1975)

Gezi nti t erasl arı anti k çağı yansıt an heykell erl e süsl en mi Ģ sanat bahçel eri ve t aklitleri
yapıl a mayan üst ün f ant azi ve est eti k düzeyde su oyunl arı nı n bul unduğu panar o mi k
ma nzara nokt al arı na sahip dekor veya vi st a bahçeleri Rönesans stili ni n Ort a As ya ve
Hi ndi st an’ dan et kil enerek Avr upa’ ya kazandı rdı ğı düzenl e mel er di.
Rönesans’ı n parl ak devirleri nde ve daha sonra da Bar ok devri nde bahçe bahçı van i Ģi
ol makt an çı kmı Ģ, mi marları n bir uğraĢı sahası olmuĢt ur. Mi mar, Ġt al ya’ da t opogr afi k
koĢull arı n ar kit ekt oni k kull anı mı yl a ufak veya büyük öl çül ü çevreyi bir yapı gi bi el e
al mı Ģ, Fransa’ da i se mi mar gayet geni Ģ arazi parçal arı nı adet a kent pl anı öl çeği nde
çalıĢarak pl anl a mı Ģtır.
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Genel bir bakı Ģ açı sı yl a; Rönesans peyzaj stili üç ana devirde el e alı nabilir: buna
göre, Rönesans çevre düzenl e me anl ayı Ģı Fl oransa’ da baĢl a mı Ģ, Ro ma’ da dor uk
nokt ası na ul aĢ mı Ģ ve yi ne Ro ma’ da i ddaal aĢ ma ve yarıĢl arı n sonucu mi mari ve
pl asti k unsurl arı n aĢırı derecede iĢl en mesi yl e dej enere ol arak i niĢe geç mi Ģtir.
Rönesans stili ni n her devri ndeki genel esasl arı Ģöyle sıral anabilir ( Tanrı verdi , 1987):


Bahçe ve özelli kl e ana mi mari yapı panar o maya haki mt epel erde kur ul ur du.



Bahçe birer ana aksa bağlı, çoğunl ukl a ana aksa di k ol an i ki ncil aksl arl a ve geni Ģ
gör üĢ terasl arı yl a çevreye açılırdı.



Ter asl ar birbirl eri ne i sti nat duvarl arı, ra mpal ar ve basa makl arl a bağlanırdı.
Genelli kl e ana yapı dan s onra al anı n ort ası nda yer al an i ki ncil bir ana t eras
ol uĢt ur ul ur du.



Bi na ve bahçe el e manl arı birbirleri ne göre pr oporsi yonel ve sit uati ktir.



Pl an sade bir anl ayı Ģt aydı, mer kezi bir aksa bağlı pl an kalı bı genel de for mel di
a ma i ki ncil aksl ar çevresinde i nf or mel bir düzenl eme anl ayıĢı var dı.



Süt unl u yoll ar, süt unl u avl ul ar, sar kıtlı mağaral ar, çeĢ mel er, fıski yeler, t aĢ
kor kul ukl ar, heykell er ve vazol ar, yol, t eras ve havuz çevrel eri ne bol mi kt ar da
yerl eĢtirilirdi.



Su kull anı mı nda Endül üs et kisi gör ül mekt eydi. Mer mer ve su bir arada bir
ko mpozi syon ol uĢt ur ur du. Su hareketli ve sesli kull anılırdı. Havuzl ar genelli kl e
yuvarl ak, üç kade meli ve pl asti kl erl e süsl üdür. Terasl arı n ort al arı nda ve birl eĢi m
nokt al arı nda yer alırlardı.



Bi t kil er for mel bir anl ayıĢt a düzenl enirdi.



Monokr o m renk ko mpozisyonu uygul anırdı.



Tasarı mbelli sı nırl ar i çindeydi, baĢka bir deyi Ģl e düzenl e meni n baĢl angı ç ve bitiĢ
nokt al arı var dır.



Röli ef perspektif kull anılırdı.



Bahçel er hal ka yarı açı ktı, yani sadece arist okratl ara yöneli kti.



Bi t ki mat er yali mi mari nin bir kı s mı nı t eĢkil eder di. Bahçel er de çoğunl ukl a ser vi ,
fıstı k ça mı, def n, porsuk, Ģi mĢir, citrus t ürl eri ve Ġtal ya’ nı n her de m meĢel eri gi bi
mi mari for ml u yeĢil bit ki t ürl eri kull anıl mı Ģtır.
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BAROK

17. ve 18. yy. ’l arda et kili ol an Bar ok bahçel eri nin Rönesans bahçel eri ne gör e bir kaç
te mel far klılı ğı var dır. Bu t e mel far klılı kl ar ; bar ok bahçel eri ni n geni Ģ ve düz
al anl arda kur ul ması, alanl arı n Rönesans bahçeleri ne göre geni Ģl e mesi ve bahçe
büt ününde r adyal ve aksi yel düzenl e meni n çok daha okunur ol ması dır. Genel ol arak,
Bar ok bahçesi ni n ana hatları, düzen, dür üstl ük, durul uk, denge, birli k, riti mve s ür pri z
ol arak sıral anabilir. Bu yüzden Fr ansı z Bar ok bahçel eri, Ġt al ya’ nı n t eraslı Rönesans
bahçel eri ni n ol gunl aĢtırılmı Ģ hali dir ( Tanrı ver di , 1998)
Bar ok stili ni n ana esasl arı Ģu Ģekil de sıral anabilir :


Ana çi zgil er sadedir, böyl ece bahçeni n t ümü il k bakı Ģt a al gıl anabilirdi, çünkü bu
me kanl ar büyük Ģöl en ve eğl encel eri n veril di ği bi r sahne ol arak düĢünül ür dü.
Det ayl ar ise farklı ve sürpri zl erl e dol uydu.



Bahçeni n pl anı nda t a m bir birli k ve beraberli k vardı.



Bahçeyi Ģekillendiren ana kas çok kuvvetli dir, sonsuzl uğa açılır ( baĢl angı ç ve
bitiĢ nokt ası yokt ur.), det ayl arda kapalı mekanl ar var dır. Bu ana aksı n bir
böl ü münü yol, bir böl ümünü i se kanal ol uĢt urabilir. Ġ ki ncil aksl arda sür pri zler yer
alırdı.



Hal ka açı ktır a ma kontroll ü giriĢe izi n veril mekt eydi.



Monokr o m renk ko mpozisyonu mevcutt u.



Bi t kil er, yoll ar, vb. ritmi k ve si metri k yerl eĢtiril mi Ģ el e manl ar

sayesi nde

düzenl e me büt ünü ile ritmi k bir mekan hissi ni verme kt eydil er.


Su el e manl arı fıski yel er ve kaskatl arda hareketli, havuzl arda i se su aynal arı
ol uĢt uracak Ģekil de hareket si z ol arak uygul an mı Ģl ardı. Dai ma geo metri k Ģekilli
yapay havuzl ar organi k Ģekilli göl etl ere t erci h edilmi Ģl erdi.

Bar ok bahçel eri nde bit kiler geo metri k f or ml ar veril erek budanırdı. Çalı ve ağaçl ar
genelli kl e bir heykel gi bi f onksi yon gör mekt eydil er. Çi çekl eri n i se f erdi bir r ol ü
yokt u ve daire, dört gen, yıl dı z gi bi geo metri k Ģekilli part erl erde yapay ol arak çi zil mi Ģ
her hangi bir f or mu yada fi gür ü canl andır makt aydılar. Dol ayı sı yl a bar ok stili nde çi çek
kendi varlı ğı nı yitirerek bi r renk ve koku t opl ul uğunun öne msi z bir parçası hali ne
gel mi Ģtir ( Tanrı ver di , 1987)
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Bi r biri ne paral el si metri k t esisl er ve geo metri k Ģekiller t asarı mı n t e meli ni
ol uĢt ur uyor du. Saray t üm düzenl e meni n ağırlı k mer kezi ni ol uĢt ur ur, park saraydan
daha sonra baĢl ar ve sarayı n ana hatl arı bahçeni n de ana hatl arı nı ol uĢt ur du. Böyl ece
bi na kütl el eri ve bahçe t ü m bi r t esis ol arak birbiri ni t a ma ml amı Ģ ol ur du
( Tanrı ver di, 1987) ( ġekil 2 15)
Bar ok stili 18. yy. da zirveye ul aĢ mı Ģtır.. Rönesans’ı n katı kurall arı na bir t epki ol arak
doğan stil de yapıl an mekanl ar gi derek Rokoko adı veril en bir mi mari bezeme düzeni
strükt ür ü il e ört ül üdür. Ari st okratl arı n bu aĢırı beze mel eri yl e öne çı kan göst eriĢ
düĢkünl üğüne karĢı n halk doğanı n sade, huzurl u ve or gani k yapı sı na özl em duy maya
baĢl a mı Ģtır. Bu dur u mda Bar ok bahçel er i çi nde i nfor mel motifl er ve r o mant i k t esisl er
yapıl maya baĢl an mı Ģ ve bir sonraki moda ol muĢ Avr upa Yeni çağ akı mı ol an
nat üralist stile bir geçiĢ döne mi baĢl a mı Ģtır.

ġekil 2 15: Versailles sarayı (Jellicoe, 1975)
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Bu stili n bugünkü anl ayıĢ içi nde Ģu sakı ncal arı nı say mak mü mkündür :


Bahçe sahası nı n büyük ol uĢu, saraydan ancak bir kı s mı nı n gör ün mesi



Doğal motifleri n ol mayı Ģı bu yüzden çok ko mpli ke suni motifler yap ma zarureti



Ağaçl arı n ve çitleri n ĢaĢırtıcı bir bi çi mde budan mal arı



Kr all ar ve zengi nl er i çi n i yi ve güzel ol an par k ve bahçel eri n hal k i çi n hi çbir Ģey
ifade et me mi Ģ ol ması



Hal kı n bu suni güzelli k karĢısı nda doğa güzelli ğini unut ması ve bundan t ama me n
yanlıĢ bir zevk anl ayı Ģı nın doğ ması (rokoko) ( Tanrı ver di , 1987)



Ġ NGĠ LĠ Z STĠ LĠ

18. yy. a kadar Ġ ngiltere’deki bahçel er Avr upa’ da moda ol muĢ peyzaj stilleri ne gör e
düzenl eni yorl ardı. 16. yy. da Ġ ngiliz bahçel eri ni n düzenl en mesi nde Ġt al yan Rönesans
bahçel eri t aklit edili yor du. Daha sonral arı Kr al Charl es’ı n Le Not re’ u Ġngilt ere’ ye
davet et mesi ve Sai nt Ja mes Par k, Ha mpt on Court, Gr eenwi chpar k ve Chars wort
Par k’ı n t asarı ml arı nı bu ünl ü bar ok peyzaj t asarı mcı sı na yaptır ması da Ġ ngili z
bahçel eri ni n bar ok devri ni baĢl at mı Ģtır. 17. yy. boyunca Ġ ngilt ere’ de ve t ü m
Avr upa’ da Bar ok stili nin t e mel nit eli ği ol an f or mali z m t ü m t asarı ml arda kendi ni
göst eri yor du.
18. yy. baĢl arı nda bugün de uygul a mal arı na sıkça r astl anan nat üralist Ġngiliz stili
ort aya çı kmı Ģtır. Ġ ngili z stili n yeni bir stil ol arak kabul edili p di ğer stilleri n t er k
edil mesi ni n birçok nedeni var dır.
Ġngiltere t opograf yası

genelli kl e hafif

dalgalı ydı

ve t epeci k gr upl arı ndan

ol uĢ makt aydı. Ayrı ca bol yağı Ģlı ada i kli mi dol ayı sı yl a ol uĢan si s ve buhar uzakl arı
gör me i mkanı nı ver mi yor du. Bu yüzden Rönesans ve Bar ok stilleri ni n en öne ml i
unsurl arı ol an perspektif ve f or mali z m bur ada kol aylı kl a uygul ana mı yordu. Sonuç
ol arak f or mel düzenl e me Ġ ngilt ere t opograf yasına ve i kli mi ne uygun düĢ müyor du
( Ogri n, 1993)
Ġngiltere’de ort aya çı kan sanayi devri mi ni n t opl u msal far klılı kl arı belirgi n hal e
getir mesi yl e t opl umun alt kesi mi gitti kçe zorlaĢan koĢull arda yaĢa mak zor unda
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kal mı Ģl ardı. Sağlı ksı z kent yaĢa mı nı n yol açtı ğı s or unl ar gör ül dükçe t opl u mda bi r
“doğaya dönüĢ” akı mı ve i st eği belirdi. Topl u ms al uçur u ma duyul an t epki yl e ort aya
koyul an özgür düĢünce ve politi k özgürl ük kavraml arı, r o manti k ve e mpr esyoni st bir
t ut uml a nat ürali z me yönel meyi ve dol ayı sı yl a arazi düzenl e mel eri nde doğal a benzer
tasarı ml arı se mboli k bir kurt ul uĢ aracı ol arak kabul et mi Ģtir( Ogri n, 1993)
Ayrı ca bar ok stil deki bahçel eri n t esis ve bakı m masrafl arı nı n çok f azl a ol ması ve
bahçeni n fonksi yon ol maması da for malist bahçelere duyul an t epkil eri arttır mı Ģtır.
edi yor du.
Bar ok geo metrisi ni n t erk edil mesi ni n il k et abı nda oriji nal f or mel yapı bozul muĢt ur.
Özelli kl e bit kil eri n ve su t esisl eri ni n düz çi zgileri yok edil mi Ģtir. Tasarı m al anı
Lorrai n, Rosa gi bi r o manti k ressa ml arı n t abl ol arı na benzedi ği oranda baĢarılı kabul
edil mi Ģtir. Bu yüzden bu döne m “pi ct uresque l andscape “ di ye adl andırıl mıĢtır.
Ġngiliz nat üralist peyzaj tasarı mı, uzakdoğu seyyahl arı nı n gözl e ml eri yl e Ġngilt ere’ ye
ul aĢan doğaya uygun bir t asarı m stili ol arak da nit el endirilebilir.

Sir Willi a m

Cha mbers, özelli kl e Çi n ve Japon bahçe sanatı nı n Ġ ngiltere’deki uygul a mal arı nı
belirgi n bir Ģekil de t akdi m eden bir sanat çı ol ar ak si vril mi Ģtir. Böyl ece Ġngilt ere’ de
baĢl ayan Angl o- Chi nise bahçe t arzı nı n doğ ması na neden ol muĢt ur ( Kayakent , 1999)
19. yy. sonl arı nda i se i nsan eli değ mi Ģli ği reddeden doğa ve i kli mkoĢull arı nedeni yl e
“gar denesk” denil en her bit ki ni n en i yi yetiĢti ği yer de t üre mesi ni t e mel al an
bahçı vanlı k uğraĢısı Ģeklinde yeni bir akı m belir mi Ģtir ( Evyapan , 1974)
Nat üralist akı ml a beraber bahçe evi n dı Ģa uzantısı ol makt an çı k mı Ģ t abi atı n eve doğr u
uzantısı ol ma hali ni al mı Ģtır. Bahçe ve par kl arı sınırl ayan duvar, çit, kanal ve paral el
yol gi bi tesisl eri n kal dırılması doğaya açıl manı n ve nat ürali z mi n il k adı mı dır.
Nat ürali z mi n esası far klı i nf or mel mekanl arı bir ko mpozi syon dahili nde bi r araya
getirerek doğal ve büyük peyzaj al anl arı ol uĢt ur maktır ( ġekil 2 16)
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ġekil 2 16: Bi ddul ph Gr ange Bahçesi ( Mosser, Teyssot, 1991)

Nat üralist akı mdoğa t aklitçi ve i nf or mel bir stil dir. Eksen, r öli yef ve li neer perspektif
kal dırıl mıĢtır, geo metrik Ģekilleri n t ekrarı kull anıl ma makt adır. Bi r biri ni di k kesen
yoll ar yeri ne doğal morfol oji yi t aki p eden yol lar uygul an mı Ģtır. Ko mpozi syonun
yapı sı nda çözün meyen birçok aks mevcutt ur. Teras, duvar ve mer di ven gi bi büyük
mi mari yapıl ar doğal i majı bozacağı ndan kull anıl ma mı Ģtır. For mel havuzl ar
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ko mpozi syonda yer al maz, bunl arı n yeri ne i nf or mel yapı da doğal gör ünü ml ü göl etl er
ol uĢt ur ul ur. Dur gun sul ara doğada ol duğu gi bi serbest akı Ģ ort a ml arı hazırlanmı Ģtır.
Düz arazi ni n monot on ve dur gunl uğunu gi derme k i çi n yu muĢak kont ürl ü yayvan
tepeci kl ere çok öne m veril miĢtir ( Aran , 1970 )
Bahçede bol mi kt ar da ı Ģı k–göl ge oyunl arı na ve s ür pri zl ere yer veril mi Ģtir. Ġ ngili z
stili nde doğa t aklitçili ğini n getirisi yl e el e alı nan ana prensi pl erden biri sadeli ktir.
Renkl er, haci ml er ve dokul ar doğadaki oriji nall eri ne göre t asarl an mı Ģl ardır. Ġ ngili z
bahçesi nde poli kr om r enk anl ayı Ģı var dır. Yılın dört mevsi mi deği Ģik r enkl ere
bür ünen bahçede monot onl uk ort adan kal dırıl mıĢtır. Ağaçl ar çeĢitli f or ml ar da
budan ma mı Ģ, çi çek parterl eri geo metri k f or ml arda düzenl en me mi Ģtir. Ağaçl ar ve
çalılar habit üs ve r enkl eri ne göre t ek t ek veya gr upl ar hali nde bir öl çü dahili nde
yerl eĢtiril mi Ģl erdir, bunl arı geni Ģ çayırl ar ve i nfor mel pereni al çi çek art erl eri
zengi nl eĢtir mi Ģtir.
Bi t kil endir me arazi ni n f or mve hareketl eri ne uygun ol arak t asarl anırdı. Yuvarl ak t açlı
büyük ağaçl ar akı cı ve geni Ģ çi zgil eri yl e f on ol uĢt ur ur ken, süt un f orml u ağaçl ar
di kkat çeki ci si vrili kl eriyl e vur gu nokt ası nı belirlerl erdi. Karaağaç, kayı n, meĢe,
ı hl a mur, at kest anesi, çı nar ve sedir Ġngiliz bahçeleri nde en çok kull anıl an ağaçl ar dı.
Ġngiliz stili nde haki m ol an t e mel prensi p, t arı mpeyzajı il e peyzaj pl anl a ması arası nda
or gani k bir bağ kur ma, sağlı klı ve dengeli bir morf ol oji yi yarat ma, vej et asyonda
uyu mu bi r bit ki ko mpozi syonu yarat ma, asi met ri k bal ans ve i nf or mel bir düzen,
var yasyon zengi nli ği, hayal kudreti ve fi kir bağı msı zlı ğı dır. Doğayı t aklitte sadeli k
prensi bi esas alı narak, doğal or gani zasyon i çi nde az yapı kull an ma, buna karĢılı k
bit ki den, arazi den, t oprak ve sudan büyük öl çüde f aydal an ma pr ensi bi üzeri nde
dur ul muĢt ur( Pa may , 1979)
Doğayı ve fi zyono mi si ni üsl upl aĢtıran Ġ ngiliz stili günü müz moder n peyzaj
anl ayı Ģı nı n esası nı ol uĢt ur makt adır.
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2. 4. 20. YY. PEYZAJ TAS ARI MI
Moder n peyzaj t asarı mı nı n peyzaj t ari hi ne kazandırdı ğı t e mel yenili k organi ze kent
par kl arı dır. Sanayi devrimi sonrası nda kentl eri n yapı yı ğı nı na dönüĢü mü ve sağlı ksı z
ort a ml ar da barı nma kentli yi mut suz kıl mı Ģtır. 19. yy. ort al arı nda patl ak ver en bu
sor un kent i çi yeĢil al anı n öne mi ni ort aya koymuĢt ur. Bugünkü nit elikl ere sahi p
anl ayı Ģı n il k ör nekl eri 19. yy. da gör ül meye baĢl anmı Ģtır. Bu anl a mdaki il k ör nek 1843
yılı nda Li ver pool’da kur ul an

Bi r kenhead Par kı’dır. Ġt al ya ve Fr ansa’ nı n da

et kil endi ği bu yeni hareket il k defa Ġngiltere’de geliĢ me göst er mi Ģtir.
Bu döne mde Ameri ka’ da da kent par kl arı düzenl en meye baĢl an mı Ģtır. Burada geliĢen
yeĢil par k hareketi ni n öncüsü Fr edri ck La w Ol mst ed pek çok kent par kı yap mı Ģtır. Bu
par kl ar arası nda en ünl ü ol anı Central Par k’tır. Bu par kı n en öne mli özelli ği hi çbir
taĢıt ul aĢı m si st e mi ni n par kı n i çi nden geç me mesi dir. Ol mst ed’e göre par k, kent
yaĢa mı nı i çi nde barı ndırmalı ve doğayl a büt ünl eĢ mi Ģ cennet i majı nı ol uĢt urabil ecek
üt opi k bir dünya ol malı dır ( Rutl edge, 1971).
19 ve 20. yy. kı saca özetle mek gerekirse kent par kl arı kr onol oji k ol arak Ģ öyl e bi r
deği Ģi m göst er mi Ģl erdir:
1850- 1900 zevk bahçeleri; konu ml arı arazi nin daha ucuz ol ması ndan dol ayı
çoğunl ukl a kent kenarı ndadır, i nĢa el e manl arı fazl adır, t üm ail e üyel eri ni n birli kt e
eğl eneceği varsayıl mı Ģtır.
1900- 1930 r ef or m bahçeleri; konu ml arı konutl ara daha yakı ndır, zevk bahçesi nden
oyun bahçesi ne geçi Ģ söz konusudur, aktif ve pasif rekreasyon dengesi kur ul muĢt ur,
her yaĢ gr ubu ayrı düĢünül müĢt ür.
1930- 1965 r ekreasyon alanl arı; sosyal ref or mun mekani z ması dır, her bi r yaĢa gör e
ayrı ayrı donatıl ar düzenl en mi Ģtir, aktif rekreasyon öğel eri ağırlı kt adır, ör neği n
yüz me havuzu bu döne mde en çok t erci h edil en donatılar arası ndadır.
1965 sonrası açı k al an; açı k ve yeĢil al an kavramı ort aya kon mu, par kl ar, pl azal ar,
sokakl ar

ve

di ğer

boĢ

al anl ar

sürekli

bi r

büt ünün

par çaları

ol arak

değerl endiril miĢl erdir, macera oyun al anl arı, ji mnasti k al anl arı, tır man ma el e manl arı
ve port atif oyuncakl ar gibi yeni öğel er kull anıl mı Ģl ardır.
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Ebenezer Ho war d “ BahçeĢehir “ anl ayı Ģı nı n öncüsü ol arak canlılar i çi n en uygun
çevreni n doğayl a iliĢkisi ol an bahçel er, ağaçlı yoll ar ve par kl ar Ģekli nde ol duğunu
söyl e mi Ģtir.
Sanayil eĢ meni n getirdi ği s or unl arı çöz meyi a maçlayan CI AM kongrel eri ise i nsanı n
doğası na uygun bir görsel çevreyi öner mi Ģtir. Bu yüzyılı n il k yarısı Ģehi r pl anl a ma
di si pli ni ni n t e mel bilim dall arı ndan biri ol arak kabul edil di ği ve r ekreasyon
kavra mı nı n dol ayı sı yl a kent par kl arı nı n da Ģehri n vazgeçil mez öğel eri ol arak
sapt andı ğı bir döne mdi r.
Bauhaus ekol ü ve CI AM kongr el eri yl e kur u ml aĢ mı Ģ ol an ve “ Bi çi m i Ģl evi i zl er”
ol arak t anı ml anan moderni z m he m mi mari he m de kent düzeyi ndeki belirgi n et ki si yl e
peyzajl a iliĢkil ere far klı boyutl ar getir mi Ģtir. Bu döne mdeki mi marl arı n peyzaj
konusunda t akı ndı kl arı tavır genelli kl e bi nayı peyzaj dan yalıt mak ve peyzajı bi nal ar
arası nda t a mpon vazifesi gören ve bi nadan seyredilen genel bir yeĢilli k ol arak al mak
Ģekli ndeydi ( Yıl dı z , 1996)
Aynı döne ml er de aktif ol an Le Cor busi er’i n peyzaj il e mi mari iliĢkisi ne yakl aĢı mı
farklı ydı , çünkü bi nanı n pil otilerl e yükseltil mesi ve çatı bahçel eri ni n yaygı n ol arak
kull anıl ması nı önererek sert il e yu muĢak yapıl arı en f oksi yonel

bi çi mde

kaynaĢtır mak isti yor du (Yı l dı z, 1996)
Ünl ü Ameri kalı mi mar Wr i ght i se bi nayı doğanı n bir parçası ol arak tanı ml adı ğı
“or gani k mi mari ” anl ayıĢı nı ort aya koy muĢt ur. Wr i ght bi nanı n dı Ģ duvarları nı n bi na
ve peyzajı birbiri nden ayıran bir sı nır ol arak al gılan ması nı reddederek bu duvarl arı n
iç mekanı t anı ml ayan ve aynı za manda i ç mekanı dı Ģ mekana ve peyzaja açan bir
ekran ol arak kabul edil mesi ni savun muĢt ur.
Moder n peyzaj düzenl emesi konusunda haki m anl ayı Ģ , f or mel Rönesans ve Bar ok
ile, r o manti k Ġ ngili z ve bir parça da gar denesk kar ması özelli kl eri ni bir ar ada t aĢır.
( Evyapan, 1972) 19 . yy.’da f or mal e rağbett en sonra, yaratı cı itici güç azal mı Ģtır,
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Yeni ve Eski Dünya’ da bir çok par k ve bahçe yapıl ması na rağ men yeni bi r stil ort aya
çı kma mı Ģtır. Bu yüzden 19. yy.’a Neokl asisi zm ve Neor o manti z m ile besl enen
ekl etisi z m akı mı da mgası nı vur muĢt ur. 19. yy.’ı n il k yarısı f or mel ve i nf or mel
öğel eri n ol uĢt ur duğu kontrast birli ği n ust aca ko mpoze edil di ği döne mdi r.
Mi marlı k al anı ndaki büyük et ki si Art Nouveau’ yu peyzaj al anı nda aynı Ģekil de et kili
kıl a ma mı Ģtır; bu yüzden çok az sayı da bahçe Art

Nouveau et kisi altı nda

düzenl en mi Ģtir. En ünl ü Art Nouveau stil deki park ör neği Ant oni o Ga udi ’ni n Par k
Guell’i dir (ġekil 2 17) ( Ogri n, 1993)

ġekil 2 17: Par k Guell ( Yal çın, 1998)

Empr esyoni z mil e geliĢen artisti k al gı ve ifadel er yeri ni gerçekli kt en uzakl aĢan görsel
sanatl ara bırak mı Ģtır. Basit f or m ve r enkl er den ol uĢan yeni bir gerçekli k yaratıl mı Ģtır.
Yüzyılı n ort al arı na doğru t asarı ml ar da kull anıl an öğel er, dı Ģavur u mcu bir anl atı ml a
te mel yapıl arı na ayrıl mı Ģlardır. Görsel sanatl ardaki bu deği Ģi ml er peyzaj tasarı mı nda
pek et ki göst ere mesel er de kübi z m, neo- pl astiz m, supre mati z m gi bi sanat akı ml arı nı
doğuran soyut sanatı n genel karakt eri ol an üç boyutl u f or ml arı bil e basit Ģekil ve
renkl ere i ndirge me il kesi mi mari de aynı za manl ar da kabul gören f onksiyonali z mi n
sadeli ği il kesi ile ört üĢ mekt edir ( Ogri n, 1993).
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Peyzaj t asarı ml arı nda f onksi yonali z manl ayı Ģı nı n yanı nda özelli kl e bit ki mat er yali ni n
düĢük mali yetli bakı mı da öne ml e güdül en bir baĢka il kedir.
Sadel eĢ meye karĢı n moder n peyzaj t asarı mı, uygul a ma al anı nı gel eneksel bireye ait
konut bahçesi nden kent par kl arı na, meydanl ara, konut adal arı arası yeĢil bağl antılara,
okul bahçel eri ne, mesire al anl arı na, yol kenarı bit kil endir mel eri ne, mezarlı kl ara ve
çatı bahçel eri ne yay mayı içi nde barı ndırdı ğı zenginli kl e baĢar mı Ģtır.
Fonksi yonl ar daki zengi nli k t asarı mı n da t al ebe göre Ģekill enmesi ni sağl a mı Ģtır.
Kült ürel biri ki m ve yerel çevresel koĢull ar da t asarı mı kuvvetl endiren di ğer
et menl er dir. Bu yüzden son yüzyıl da yaratı cılı k di zaynı n sadece öne mli nokt al arı nı
ort aya koy ma mı Ģ, aynı za manda çeĢitlili ği ni de arttır mı Ģtır.
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3. 20. YY. PEYZAJ TASARI MI NI N TE MEL ĠLKELERĠ
2. böl ü mde, peyzaj t asarım t ari hi ni n kendi i çi ndeki di na mi kl eri ni n ve bu di na mi kl eri n
günü müz t asarı m kült üründeki et kil eri ni n ort aya kon ması nı n ar dı ndan bu böl ü mde,
20. yy. peyzaj tasarı mı nı n te mel il kel eri ni n ort aya kon ması a maçl an mı Ģtır.
Bu a maçl a yapıl an lit erat ür araĢtır ması sonucunda birçok f ar klı t asarı mcı nı n kendi
yakl aĢı ml arı doğr ult usunda f ar klı değerl endir mel er üretti ği gör ül müĢt ür. Her peyzaj
tasarı mcı sı kendi i çi nde bul unduğu di na mi kl er doğr ult usunda f ar klı kavr a ml ara
önceli k ver mekt e ve bu dur u m da her t asarımcı nı n belirledi ği t asarı m il kel eri
büt ününün bir di ğeri nden f ar klı ol ması na neden ol makt adır. ÇalıĢma nı n bu
aĢa ması nda el de edil en bu sonuç, far klı t asarı mcıl arı n deği Ģi k öncelikl eri ol an
birbirl eri nden deği Ģi k birçok krit er Ģabl onu arası nda bir bağl antı kur mak gereklili ği ni
doğur muĢt ur.
El de edil en kar maĢı k veri büt ününü ol uĢt uran bazı il kel er, birbirl eri ne çok yakı n
konul ar dan bahseder ken, bazıl arı di ğerl eri ni n üst baĢlı kl arı ol arak değerl endirilebilir
ve bazı il kel er arası ndaki iliĢki ni n nasıl kur ul acağı il k bakı Ģt a anl aĢıl a ma makt adır.
Bu nedenl e, il kel eri n düzenl en mesi ni n il k adı mı olarak birbirl eri ne benzeyen öğel eri n
tek bir baĢlı k altı nda t asarı mil kel eri büt ününe akt arıl mı Ģtır. Ör neği n; yer, pozi syon
ve konu m il kel eri birbirleri ne çok benzeyen il kel erdir, bu yüzden t asarı m il kel eri
büt ününde hepsi konu m adı altı nda değerl endirilmi Ģtir. Bir il keni n di ğerini kapsadı ğı
dur u ml ar da en genel il keni n baĢlı k ol arak kabul edili p di ğer il kel eri ni n genel baĢlı ğı n
altı nda irdel en mesi ve o il keni n t asarı mkrit erl eri Ģabl onu i çi nde değerl endiril mesi il e
çözül müĢt ür.

Ör neği n; aks ve si metri il kel eri denge genel il kesi

değerl endirilebilir il kel er ol dukl arı ndan birl eĢtirilmi Ģl erdir.
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altı nda

Bu çalıĢ manı n ar dı ndan kar maĢı klı kt an bir adım uzakl aĢ mı Ģ, far klı konul arı i çeren
birçok il kel er el de edil miĢtir. Bu il kel er büt ününü daha da sade bir hal e getir mek ve
böyl ece si st e mi n çok daha r ahat kavran ması nı sağl a mak i çi n il kel eri n kendi i çi nde
sı nıfl andırıl mal arı yapılmı Ģtır. Böyl ece, t e mel ele manl ar, deği Ģkenl er, sı nırlayı cıl ar ve
or gani zasyon öğel eri üst baĢlı kl arı belirl enmi Ģ ve içeri kl eri adı geçen baĢlıkl ara uyan
il kel er bu üst baĢlı kl ar altı nda sı nıflandırıl mıĢtır.
Te mel el e manl ar üst baĢlı ğı, her t asarı mı n bir iml er büt ünü ol ması ve i ml eri n de
te mel ol arak nokt a, çi zgi, düzl e m ve haci m kavra ml arı ndan ol uĢ masından dol ayı
ort aya kon muĢt ur. Bu el e manl ar bir t asarı mı n en sade öğel eri dir ve t asarım ne kadar
kar maĢı k bir yapı ya sahip ol sa da sadece bu el e manl ar yar dı mı yl a t asarı m büt ününün
ver mek ist edi ği al gı çözüml enebilir.
Deği Ģkenl er üst baĢlı ğı ise t asarı mı n bünyesi nde vazgeçil mez ol arak var olan ancak
nit eli kl eri ni n seçi mi ni n t a ma men t asarı mcı nı n eli nde ol duğu öğel erdir. Amaca
yöneli k ol arak al gı nı n Ģekillenmesi ne yar dı m ederl er. Bu öğel er, renk, doku, f or m,
ıĢı k, boyut ve za man il keleri dir.
Sı nırl ayı cıl ar baĢlı ğı altında t asarı mı yönl endiren il kel er yer al makt adır. Bu il kel er
tasarı mcı nı n özgürl üğünün sı nırl arı nı belirl er. Sı nırl ayı cıl ar baĢlı ğı altı nda a maç,
konu m, öl çek, mali yet, tekni k, iĢl et me ve kontrol il kel eri yer al makt adır.
Or gani zasyon öğel eri baĢlı ğı altı nda yer al an denge, vur gu, di zi-rit m-t ekrar, or an,
ko mpozi syon ve uyu m ele manl arı i se t asarı mı n en son uygul anan düzenle mel eri dir
Tasarı mı n a macı nı kull anıcı ya doğr udan anl at an öğel er bu il kel erdir.
ÇalıĢ manı n ana yapı sı nı ol uĢt uracak il kel er büt ünü i çi nde değerl endirilecek il kel eri
sapt a ma aĢa ması nda il kel er ve t asarı mcıl ar arası ndaki iliĢki den de yararlanıl mı Ģtır.
Tasarı mcıl ar il e il kel er arası ndaki bağl antı ort aya konul duğunda her bir t asarı mil kesi
ve o il keyi ön gör en t asarı mcı sayıl arı geni Ģ bir yel pazede el e alı nabilir. Bazı il kel er
neredeyse t ü m t asarı mcı lar t arafı ndan kull anılırken, bazı il kel er i se sadece bi r kaç
tasarı mcı t arafı ndan di kkat e alı nmı Ģtır. Bu sapta ma sonucunda, di ğer ilkel ere gör e
daha çok t asarı mcı t arafından seçil en il kel er, önceli kli ol arak il kel er büt ünü i çeri ği
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içi ne alı nmı Ģtır. Ancak bu dur u m, az ki Ģi t arafından ir del enen il keni n öne msi z ve
gereksi z ol duğu anl a mı na gel me mekt edir. Bazı il kel er sadece birkaç t asarı mcı
tarafı ndan irdel en mi Ģ ol mal arı na rağ men t asarımı n büt ünl üğü açı sı ndan ol dukça
öne mli bir yere sahi ptir. Bu yüzden, il kel eri n t asarı mcıl ar t arafı ndan seçilme sı klı ğı,
bunl arı n opti mu mil kel er büt ünü i çi nde değerl endiril mel eri adı na bir yönl endiri ci ol sa
da t e mel belirl eyi ci bir veri ol arak değerl endirilemez. Ör neği n, renk il kesi neredeyse
t ümt asarı mcıl ar t arafı ndan ir del enen bir il kedir, bu yüzden opti mu m il keler büt ünü
içi nde değerl endiril miĢtir. Bunun yanı nda, mali yet, i Ģl et me ve güvenli k gi bi il kel er
bir-i ki t asarı mcı t arafı ndan di kkat e alı nan il kel erdir. Bu il kel eri n az sayı da t asarı mcı
tarafı ndan ir del en mesi öne msi z ol dukl arı anl a mı na gel me mekt e, t ersi ne bu il kel er
her hangi bir t asarı mda di kkat e alı nmadı kl arı nda tasarı mı n yet erlili ği ni t artıĢılır hal e
getiren ol dukça öne mli öğel er dir. Tasarı mı n büt ünl üğü ve yet erlili ği i çin kesi nli kl e
irdel en mesi gereken il keler yanı nda bazı öğel er de göz ar dı edil ebil ecek kavr a ml ar
ol arak değerl endiril mekt edir. Ör neği n, bir deği Ģken ol arak irdel enecek ol an koku
il kesi il kel er büt ünü i çi nde değerl endiril me mi Ģtir
Sonuç ol arak, t üm bu değerl endir mel er göz önünde bul undur ul arak 20. yy. peyzaj
tasarı mı nı n t e mel il kel erini göst eren Tabl o 3. 1 ol uĢt ur ul muĢt ur.
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Tabl o 3. 1.: Moder n peyzaj tasarı mı nı n te mel il kel eri

1. TEMEL
ELE MANLAR

2. DEĞĠ ġ KENLER

3. SI NI RLAYI CI LAR

4. ORGANĠ ZAS YON
ÖĞELERĠ






NOKTA
ÇĠ ZGĠ
DÜZLE M
HACĠ M








FOR M
DOKU
RENK
ZAMAN
I ġI K
BOYUT








AMAÇ
KONUM
ÖLÇEK
TEKNĠ K
MALĠ YET
Ġ ġLET ME VE KONTROL







DENGE
VURGU
DĠ ZĠ- RĠ TM- TEKRAR
ORAN
KOMP OZĠ SYON VE UYUM
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3. 1. TEMEL ELE MANLAR
Di zaynı n görsel ifadesi ol an i m, t asarı mı n en öne mli böl ümüdür. Ġ m t emel ol arak
nokt a, çi zgi, düzl e m ve haci mden ol uĢur. Bu bi ri ml er her t ür t asarımı n t e mel
bil eĢenl eri dir. En kar maĢı k t asarı m bil e bu derece basit el e manl arı n bil eĢenl eri nden
ol uĢur. Bu yüzden, her hangi bir t asarı m ne kadar bil eĢi k bir yapı ya sahi p ol sa da,
te mel de sadece bu basit el e manl arı n değerl endirilmel eri sonucunda bil e t asarı mcı nı n
ol uĢt ur mak ist edi ği al gı hakkı nda i puçl arı verebilir.

3. 1. 1. NOKTA
Nokt a uzaydaki bir pozisyonu belirl er. Gerçek hayatt a nokt a di kkati çek mek i çi n
boyutl ara gereksi ni m duyar, ör neği n bir peyzaj düzl e mi nde çok küçük veya uzak
obj el er nokt al ar ol arak algıl anırl ar.
Nokt al ar çoğunl ukl a bir böl ge üzeri nde hak veya ege menli k il eri sür mek, nirengi
nokt al arı nı belirl e mek, düzenl e meni n odak nokt ası nı ol uĢt ur mak ve sıradan bir peyzaj
il gi çeki ci hal e getir mek gi bi belirli a maçl arla al anl arı iĢaretl erl er( Bell,).
Görsel bir al anda yer aldı kl arı nda al ana yeni bi r nit eli k ve enerji verirler. Al anı n
mer kezi ve kenarl arı il e kur dukl arı iliĢki nedeni yl e gerili m ol uĢt ur ur ve hareketi
doğur url ar ( ġekil 3. 1)



ġekil 3. 1 : Nokt a ve hareket ( Bell,

)

Nokt al ar öl çekt en bağı msı zdırl ar. Boyut suz ve yönsüzl er dir a ma et kili dirler. Nokt al ar
kesiĢ me, odak ve kaynak gi bi özel mekanl arı belirler (ġekil 3. 2)
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ġekil 3. 2: Odak, kaynak ve kesiĢ me nokt al arı ( Bell, )

Tasarı mda nokt a özel ol arak i ki Ģekil de kull anılır: kull anıl acak nokt a mekan sı nırl arı
içi ndeyse di ğer t asarı m öğel eri bu nokt aya odakl anır; kull anıl acak nokt a mekan
sı nırl arı dı Ģı ndaysa t asarı mı n di ğer el e manl arı il e vi zyonda çerçevel enerek nokt anı n
me kanı n bir parçası hali ne gel mesi ve anl a mı nı kuvvetl endiril mesi sağl anır( ġekil 3. 3)
( TaĢ, 1999).

ġekil 3 3: Anl a mı yoğunl aĢtır mak i çi n al anı n i çi ndeki nokt aya odakl a ma ( A) ve dı Ģı ndaki nokt aya
çerçevel e me yap ma ( B) ( TaĢ, 1999)
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3. 1. 2. ÇĠ ZGĠ
Bi r nokt a t ek bir boyutt a yayıl dı ğı nda çi zgi ol uĢur. Nokt a boyut suzdur, çizgi i se bir
boyutl udur.

Çi zgi ni n uzunl uğu ve yönü var dır, a ma deri nli ği ve geni Ģli ği

yokt ur( Bell,).
Nokt al ar çi zgil eri n konu ml arı nı belirtirler. Tek bi r nokt a sonsuz çi zgi de mektir.
Gerili m üretir. Ancak i ki nokt a tek bir çi zgi ile iliĢki kurar ve gerili mi payl aĢır.
Doğada t eori k anl a mda çi zgi bul un maz. Ġ nsanoğl unun çi zgi ol arak al gıl adı ğı Ģey
gerçekt e bir yüzeyi n kenarı, f or ml ar arası bir böl me veya düzl e mi n yönünün
dönüĢüdür. Çi zgi ni n gerçekt e al gıl anabil mesi ve uygul anabil mesi i çi n bir kalı nlı ğı nı n
ol ması gerek mekt edir
Çi zgi yönü, enerji veya gücü belirt en deği Ģi k Ģekill erde ol abilir. Çi zgi nin kalı nlı ğı,
geni Ģli ği, dokusu vb. onun kalitesi dir. Çi zgi açık–kapalı, yu muĢak-sert, pasif-aktif,
kontroll ü-kontrolsüz, sürekli-kesi kli, dal galı-kırı klı ol abilir. Sı nırsı z çeĢitteki çi zgi,
sı nırsı z anl a m ve duyguyu çağrıĢtırır. Düz çi zgiler sı nırlı, durağan; zi g-zag çi zgil er
enerji k; eğri çi zgil er duygusal hi sl er uyandırır; i nce çi zgil er hassasi yeti belirtir; kalı n
çi zgil er ise kuvveti iletir ( Cher ni khov, 1995).
Çi zgi gözü dai ma kendi üzeri nde t ut ar ve uzanı Ģ yönünde aĢağı yukarı ya veya
di agonel ol arak

hareket ettirir. Bu yüzden, t asarı mcı gözl eyi ci ni n hareketl eri ni

kontrol edebilir. Gözün hareketi gözl eyi ci yi duygusal ve r uhsal t epkil ere sevk eder.
En çok di kkat çeken çi zgiler ol an di key çi zgil er, sert, katı ve kesi ndir. Di key çi zgil er
yönü iti bari yl e yer çekimi yasası na t ers bir doğaya sahi p ol duğundan i nsanda bir
ger gi nli k hi ssi yaratırlar. Bu yüzden, di key çi zgil eri n bir t asarı mda çokça kull anıl ması
gözl eyi ci de ger gi nli k, ürkekli k ve çeki ngenli k hi ssi ni n ol uĢ ması na neden ol acaktır.
Yat ay çi zgil er huzur verici , güvenli ve t at mi n edi ci dir çünkü gözün doğal hareketi ve
yerçeki mi il e uyu ml udur. Hareket ve heyecan hi ssi ni uyandıran di agonel çi zgil er i se
yat ay ve di key çi zgil erl e ko mbi ne edil di kl eri nde aĢırı uç nokt al ar arası geçiĢi et kili bir
bi çi mde sağl arlar. Di agonel çi zgil er, yat ay ve düĢey çi zgil erl e kaynaĢtırıl madı ğı
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sürece sert, katı ve eksi ktirler. Bunl arı n yanı nda en ol u ml u et ki yi eğri çi zgil er
sağl a makt adır , çünkü gözün bir obj ede kal dı ğı süreni n o al gı dan duyul an hazl a doğr u
orantılı dır, bu yüzden eğri çi zgil er en hoĢ görünen çi zgil erdir. Bunun yanı nda,
peyzaj da eğri çi zgil er çoğunl ukl a yere doğr u yönel di kl eri nden dr a mati k ve eĢsi z bir
et ki yaratırlar. ( AyaĢlı gil , 2000 a)
Tasarı mda çi zgi ni n göze yön ve hareket ver mesi, duyguyu ifade et mesi, mesafeyi
belirle mesi ve perspektifi ol uĢt ur ması Ģekli nde i Ģl evl eri var dır. Çi zgi me kanı n
belirlenmesi ve sı nırl andırıl ması nda kull anılır.( AyaĢlı gil , 2000 b )

3. 1. 3. DÜZLE M
Bi r boyutl u bir çi zgi yayı l dı ğı nda i ki boyutl u bir düzl e m ort aya çı kar. Doğadan ör nek
ver mek gerekirse, yakı n di kil mi Ģ ağaç di zisi düĢey bir düzl e m yada yüksek yat ay
dall ar bir t avan düzl e mi ol arak al gıl anabilir. Bi r per gol a i se daha saydam ol makl a
beraber yi ne bir t avan düzl e mi ol uĢt urabilir. Te mel ol arak yer yüzü bir düzle mdi r. Göl
yüzeyl eri, spor sahal arı veya bi na cephel eri birer düzl e mdir. Kı saca nokt a ve çi zgi ni n
tersi ne düzl e ml er gerçekteki gi bi al gıl anır ( Bell, ).
Düzl e mi n deri nli ği ve kalı nlı ğı yokt ur, yal nı z uzunl uğu ve geni Ģli ği var dır.
Düzl e mt asarı mt eri ml eri i çi nde r enk, doku gi bi kavra ml arı n anl aĢıl ması açı sı ndan en
uygun öğedir. Düzl e ml er kı vrı k, düz veya eği k olabilir( Bradsha w, 1964).
Deği Ģi k pozi syonl ar daki düzl e ml er mekanı ol uĢt urabilir. Düzl e ml er bi r mekanı
ol uĢt ur duğunda, her bir düzl e mi n, t aban, t avan ve duvar gi bi özel bir fonksi yonu
var dır.
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3. 1. 4. HACĠ M
Ġki boyutl u düzl e ml eri n birl eĢ mel eri nden meydana gel en üç boyutl u ol uĢu ma haci m
denir. Haci ml er açı k veya kapalı ol abilirler. Kapalı haci ml er üç boyutl u ele manl arı n
bir kütl e ol uĢt ur ması dır. BaĢka bir deyi Ģl e, kapalı haci ml er, obj e veya f or ml a
beti ml e meni n referans alı ndı ğı pozitif al anl ardır. Açı k haci ml er, bir mekanı n
hac mi ni n düzl e m veya kapalı kütl e gi bi el e manlarl a çevrel enerek t anı ml an ması dır.
Di ğer bir deyi Ģl e, açı k haci ml er, pozitif mekanı çevrel eyen veya pozitif mekan il e
çevrel enen negatif al anlar dır. Bi nal ar, arazi f orml arı ve ağaçl ar katı kütlel er dir ve
kapalı haci ml er dir. Bi nal arı n i ç mekanl arı, meydanl ar ve deri n vadil er i se açı k
haci ml er dir ( Bell, ).
Kapalı haci ml er geo metri k veya or gani k yapı da ol abilirler. Geo metri k kapalı
haci ml er çoğunl ukl a Mısır pira mitl eri, gökdel enl er ve seral ar gi bi i nsan eli il e
yapıl mı Ģ yapay haci ml erdir. Doğal ort a mda i se organi k yapı daki kapalı haci ml er pek
çokt ur. Bu haci ml eri n bazıl arı yu muĢak ve yuvarlak çi zgil ere sahi pken, bazıl arı da
sert ve açılı dırl ar. Bazı kapalı haci ml er za manl a deği Ģir. Vol kani k dağ, çöl kayalı kl arı
ve ku mt epel eri uzun zama nl a, ağaçl ar mevsi mden mevsi me haci ml eri ni deği Ģtirir.
Doğal peyzaj da deri n vadil er gi bi açı k haci mleri ol uĢt uran kuĢat ma el e manl arı
çoğunl ukl a dağl ar ve tepel er gi bi sert kapalı haci ml er dir. Tasarl anmı Ģ par k
al anl arı nda da doğal peyzajı n yönt e ml eri nden yararl anıl arak or gani k açık haci ml er
ol uĢt ur ul makt adır. Ağaç gr upl arı nı n kuĢattı ğı çim al anl arı ve sı k kor ul ukl ar i çi nde
yüksek dall ar, ağaç gövdel eri ve t oprak arası nda al gıl anan mekanl ar açı k or gani k ve
tasarlan mı Ģ haci ml ere örnekl er dir.
3. 2. DEĞĠ ġ KENLER
Bu biri ml eri n her biri t asarı mı zengi nl eĢtiren öğel er dir. Tasarı mcı nı n i st eği
doğr ult usunda al gı nı n bi çi mi ni deği Ģtirebil ecek güçt edirl er. Bu el e manl arın yal nı zca
biri nde yapıl acak uf ak bir deği Ģi kli k bil e t asarımı n genel havası nı çok f ar klı bir
boyut a t aĢı yabilir.

Bu biri ml eri n yapıtı zengi nl eĢtir mel eri

eli ndedir.
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sadece t asarı mcı nı n

3. 2. 1. FORM
For m, en öne mli

t asarı m deği Ģkenl eri nden bi ri dir. Süreklili ği ol an t ek t asarı m

öğesi dir. En güçl ü ve beti ml eyi ci öğedir, bir objeni n t ü m di ğer özelli kleri ort adan
kal dırılsa bil e sadece f or mundan obj eni n ne ol duğu al gıl anabilir. For m gözl eyeni n
ort a veya uzak mesafeden al gıl adı ğı il k tasarı m öğesi dir( Al exander, 1995).
For ml ar genel ol arak üç ana baĢlı k altı nda t opl anabilir:


Düz açılı f or ml ar: For mun her bir düzl e mi düz, keski n ve birbiri ne di k açılı dır.
Ġnsan yapı mı ol an çoğu f or m düz çi zgili dir. En çok kull anıl an yapay for ml ar
dört genl er dir. Bi nal ar, kapıl ar, mobil yal ar, sokakl ar vb... Dört gen f or ml arın çokça
kull anıl mal arı nı n nedeni; öl ü al an kal madan bu ti p f or ml arı n kolaylı kl a
yerl eĢtiril mel eri ve uygul a ma, üreti m ve kull anım kol aylı kl arı dır. Üçgen f or ml ar
da dört gen f or ml ar kadar kararlı dır ancak kare, di kdört gen ve küp kadar f or mel
değil dir. Üçgen f or ml ar dört genl er kadar durağan değil dir çünkü gözü zirveye
yöneltirler, ayrı ca bu hareketi açı nı n büyükl üğüne göre hı zl andırabilirler. Bu
yüzden açılı for ml ar ile heyecan veri ci ve di na mi k tasarı ml ar ol uĢt ur ul abilir.



Kavi sli ( Eğri) f or ml ar: Bu f or ml ar doğayı ve doğal obj el eri hatırl atır. Düz
for ml arl a birli kt e kull anılan bir eğri f or m da hareketi ifade edebilir. Ġ ki boyutl u
daire ve üç boyutl u küre kull anıl an en ekono mi k f or ml ar dır. Bu f or ml ar birli ği
ifade eder çünkü üzerl erindeki hi çbir nokt a f or mun mer kezi ne di ğer bir f or mdan
daha uzak değil dir. Bu yüzden di ğer f or ml arl a çevrel endi kl eri nde daire ve kür e
kol aylı kl a baskı n el e man hali ne gelirler. Di ğer üç boyutl u kavi sli el e manl ar koni
ve sili ndirdir.



Kur al sı z ( Düzensi z) f orml ar: Düz ve eğri düzl eml eri deği Ģi k açıl arda bi rl eĢtiren
kuralsı z f or ml arı n sonsuz çeĢi di var dır. Ko mpli ke kuralsı z f or ml arı kull anır ken
süreksi zli k ve zayıflı k gi bi t asarı m hat al arı nı n ol uĢ ma riski çokt ur. Bu yüzden bi r
tasarı mda kuralsı z f or ml arı n kull anı mı özen i st er. Eğer bir t asarı mda çok f azl a
kuralsı z ve ili ntisi z f orm varsa, birkaç t ane düz çi zgili f or mun ekl enmesi yl e
tasarı mı n est eti k özelli ği artırılacaktır.
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Bi t kil erde f or m, dall arın ve sür günl eri n di ziliĢleri, yönl eri ve çi zgil eri t arafı ndan
belirlenir. Tasarı m uygul a mal arı nı n çoğunda genç bit ki bireyl eri kull anılır, t asarı mı n
baĢarısı i se büyük öl çüde bunl arı n ol gunl uk çağı ndaki f or muna ve büyüme Ģekli ne
bağlı dır. En çok di kkat çeken bit ki f or ml arı di key ve süt un f or ml ar dır. Oval bit ki
for ml arı i se doğada en çok gör ül en bit ki f or ml arıdır. Bu yüzden eğer t asarı da doğal
bir et ki kur gul anı yorsa çokça oval f or ml u bit ki kull anıl malı dır. Sar kı k ( ağl ayan)
for ml u bit ki t ürl eri i se çok f azl a doğada gör ül meyen, mut asyon sonucu ortaya çı k mı Ģ
ve vej at atif üretil mi Ģ bireyl erdir.

Dr a mati k bir i majl arı var dır. Doğada az

gör ül düğünden düzenl emel er de de az kull anıl malı dır. Pit uresk f or ml ar ise i nsan eli
ile ol uĢt ur ul muĢ f or ml ardır. Az r astl anır, bu yüzden eğer t asarı al anı nda me vcut bir
pit uresk for ml u bit ki varsa kor un malı dır( AyaĢlı gil, 2000 a).
For mt ü m mevsi ml er de al gıl anabilir. Renk ve doku yaprakl an ma il e sı kı sı kı ya il gili
ol duğundan

bit ki kı Ģ ayl arı nda yaprağı nı dökt üğünde kaybol ur. Bundan dol ayı

özelli kl e for m ko mpozi syonu di kkatlice pl anl an malı dır. ( AyaĢlı gil , 2000 b)
Fonksi yonel açı dan bakı l dı ğı nda f or m di kkati çeken bir t asarı möğesi ol duğundan ya
bir vur gu el e manı ya da bir t uzak ol arak kull anıl abilir.

Vur gu a macı yl a

kull anıl dı ğı nda f or m gözü il gi nokt ası na çeker. Tuzak ol arak kull anıl dı ğı nda i se f or m
, gözü çeki ci ol mayan bir al an veya obj eden kaydır mak a macı yl a kull anılır. Ayrı ca
for m peyzaj geliĢi mi nde yapı sal ana çerçeveyi ol uĢt ur mada da et kili dir.(AyaĢlı gil ,
2000 b)

3. 2. 2. DOKU
Doku genel ol arak yüzey f ar klılı kl arı, obj el eri n boyutl arı, ı Ģı kl andır ma koĢull arı ve
mesafe il e bağl antılı dır. Dokul ar büt ünl ük, çeĢitlili k, görsel il gi, deri nli k ve mekansal
ruh sağl a malı dır. ÇeĢitli dokul arı bir arada kull an mak il gi çeker, ayrı ca far klı
fonksi yonl ara sahi p düzle ml eri far klı dokul arla belirle mek de t asarı maçı sı ndan t erci h
edilir. Kal dırı m- yol, çatı-duvar vb ( Bell, ).
Obj eni n dokusu f onunun

dokusuna

zıt t asarl anırsa obj eni n vurgul an ması

sağl anacaktır. Böyl ece obj el er birbirl eri nden kol aylı kl a ayrıl abilir ve
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bir birl eri ni

vur gul arlar, bu dur u m da t asarı mı n görsel yönünün güçl enerek ko mpozi syonun
dra mati k gücünün art ması nı sağl ayacaktır. Bunun yanı nda, eğer obj eni n dokusuyl a
fonunun dokusu benzer ol ursa obj e ol duğundan daha küçük ve öne msi z ol arak
al gıl anır. Özet ol arak, dokunun görsel deneyi mi kontrast il e arttırılabilir. Ör neği n;
pür üzl ü bir yüzey yu muĢak bir yüzeye sahi p obj el erl e çevrel endi ği nde, pür üzl ü
yüzeye sahi p obj el erl e çevrel endi ği za mandan daha pür üzl ü al gıl anır.
Genel ol arak, dokul ar pür üzl ü ve pür üzsüz katı yüzeyl er ol arak i ki ana gr upt a
i ncel enebilir : ( Bell, )


Düz, pür üzsüz yüzeyl er: Fi zi ksel ve duygusal yönde çeki ci değil dirl er. Di kkati
çek mezl er. Yansıtıcı dırl ar. Renk, f or m ve mekanı görsel yönden t a ma ml arl ar ve
güçl endirirler.



Pür üzl ü yüzeyl er: Göl ge ve ı Ģı kt an dol ayı sı cak ve i nf or mel bir görünü me
sahi ptirler. Baskı n ol ma eğili mi ndedirl er, rengi n ve f or mun nit eli ği ni kaybederl er.
Sı caklı k duygusu ve i nfor melli k getirirler. ( AyaĢlı gil , 2000 b)

Bi t kil erde doku yaprak ört üsünün kütl e ve boĢl uk iliĢkil eri sonucu ol uĢur. Katı
ci si ml er pür üzl ü ve pürüzsüz doku sı nıfl a mal arı il e t anı ml anırken, bit kiler de kaba,
ort a ve i nce doku t anıml arı var dır, Bit kil erde doku; yaprağı n büyükl üğü ve Ģekli
yaprak yüzeyi özelli ği, yaprak ve sür günl er arası mesafeye ve yaprak sapı nı n
uzunl uğuna bağlı ol arak ort aya çı kar. ( AyaĢlı gil , 2000 b) ( ġekil 3. 4.)


Kaba doku: En çabuk f ark edil en doku t ür üdür. Di kkat çeki ci dirl er. Düzensi z ve
enerji k hatl ar ol uĢt ur ur. Baskı n ve di kkat çeki ci ol dukl arı ndan al gıda il k
pl andadırl ar, bu yüzden kull anıl dı kl arı mekanları ol dukl arı ndan daha küçük
göst erirl er. Yaprakl arı büyük, yaprak aralı kl arı kısa, yaprak sapı kı sa ve yapr ak
yüzeyi mat ol an bit kil er kaba dokul udur.



Ort a doku: En doğal görünü ml ü dokudur. Baskı n ve di kkat çeki ci değil dir bunun
yanı nda çeki ni k de deği l dir. Kaba ve i nce doku arası nda bir geçi Ģ dokusudur.
Kaba dokul ar arası nda geri ye çekilirken, i nce dokul ar arası nda i se il gi nokt ası
ol ur ve ön pl ana çı kma eğili mi göst erir. Bu doku ti pi, di ğer dokul ar arası
bağl ayı cı bir görevi ni n olması ndan dol ayı mekanı bir büt ün hali ne getirebilir.
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Ġnce doku: Bu doku genelli kl e sofisti ke, i Ģl en mi Ģ ve kırıl gandır. Ar alı klı ol maya
eğili mli dir ve bir ko mpozi syonda genelli kl e en son f ar k edilir. Ancak göz
hi zası nda ve yakı n mesafeden bakıl dı ğı nda gene de il gi uyandırır. Kaba ve ort a
dokul ar arası nda geri ye çekil me eğili mi ol duğundan kull anıl dı ğı me kanı
ol duğundan daha geni Ģ göst erir. Bu yüzden küçük bahçel er i çi n i deal dokudur.
Yapr akl arı küçük, yaprak aralı kl arı uzun, yaprak sapı uzun, yaprakl arı l opl u ve
yaprak yüzeyi kayı Ģ gi bi sert ve parl ak ol an bit kil er i nce dokul udur.

ġekil 3. 4.: Ġnce, ort a ve kaba bit ki dokul arı

Bi t ki il e gözl eyen ki Ģi ar ası ndaki mesafe arttı kça det ayl ar kaybol ur ve uzak
mesafeden doku, ı Ģı k ve göl ge et ki si nit eli ği ni kaybeder. Doku gözl eyi ci nin mesafeyi
al gıl a ması üzeri nde yanıltıcı perspektif yarat mada kull anıl abilir. Ġ nce dokul arı n görsel
güçl eri düĢük ol duğundan uzakl aĢı yorl ar mı Ģ gi bi gör ün mel eri ve kaba dokul arı n
görsel güçl eri yüksek ol duğundan yakl aĢı yor muĢ gi bi gör ün mel eri mekanda yanıltı cı
perspektifi ol uĢt urarak me kanı n boyutl arı nı n t asarı mcı nı n dil edi ği gi bi ol ması na
yar dı m eder.
En ol u ml u t asarı myönt emi t ü m doku ti pl eri ni kul lanarak düzenl enendir. Böyl ece bi r
dokunun t ek baĢı na kullanıl ması ndan doğacak gerili m ve monot onl uk sor unl arı
gi derilir. BaĢka bir deyi Ģle; son derece karıĢı k bi r mekanda dokul arı n az çeĢitlili kt e
kull anıl ması mekanda et ki n büt ünl ük sağl arken, çok sı kı cı bir mekana dokusal
çeĢitlili k hayat verebilir. Tasarı mcı kull anacağı me kanı n boyutl arı na, f onksi yonl ara
ve çöz mek i st edi ği sor unl ara göre i Ģl evi ne uygun dokuyu seçerek optimu m doku
tasarı mı nı gerçekl eĢtir meli dir( Loxt on, 1991).
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3. 2. 3. RENK
Peyzaj t asarı mı nda el ema nl arı n düzenl en mesi ndeki en öne mli deği Ģkenl er den biri
renktir. Bu düzenl e mel erde i yi bir renk seçi mi ko mpozi syonun t ü müne büyük bi r
değer ve anl a m kazandırır. Renk vur gu yaparak düzeni n mer kezi ne di kkati çeker,
renkl er canlılı k ve hareket de mektir. Bunun yanı nda, uygun ol mayan r enkl erl e
üretil mi Ģ ko mpozi syonl ar, çirki n kar maĢı k ve sı kıcı bir ort a m yaratırlar.
Rengi n al gıl anması , obj eye ul aĢan ı Ģı k , ı Ģı ğı n uğradı ğı deği Ģi kli kl er, yüzeyi n
yansıtıcı, e mi ci veya geçiri ci özelli kl eri, di ğer obj el eri n renkl eri yl e ol an iliĢkil er ve
gözün özelli kl eri gi bi fakt örl ere bağlı dır ( TaĢ , 1999)
Pr ange si st e mi ne göre, kır mı zı, mavi ve sarı ana r enkl er ve yeĢil , mor ve t ur uncu
i ki ncil renkl er ol arak t anıml anır. Mavi - yeĢil, mavi - mor, kır mı zı- mor, kır mı zı-t ur uncu,
sarı-t ur uncu ve sarı-yeĢil ise ara renkl erdir (ġekil 3. 5).

TURUNCU

KIR MI ZI

SARI
SOĞUK RENKLER

SI CAK RENKLER
MOR

YEġĠ L
MAVĠ

ġekil 3. 5: Prange sist e mi

Renkl er Prange si st e mi nde de gör ül düğü gi bi kendi aral arı nda sı cak ve soğuk r enkl er
ol arak i ki ye ayrılırlar:


Sı cak r enkl er: Kı r mı zı, tur uncu ve sarı dır. Sı cak renkl er soğuk r enkl ere göre daha
göst eriĢli dir. Yakı nlı ğı ve sı cak mekanl arı ( güneĢi ve al evi anı msattığı ndan)
çağrıĢtırırlar. Soğuk r enkl er den daha yakı n görünürl er. TitreĢi m ve r adyasyon
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bakı mı ndan soğuk r enkl ere göre daha üst ün ol dukl arı ndan uzakt an görünerek
di kkati üzerl eri ne çekerler. Bu özelli ği nden dolayı bu r enkl ere yakı nlaĢtırı cı
renkl er de denir.


Soğuk r enkl er: Mavi, yeĢil ve mor dur. Fi zi ki titreĢi ml eri zayıf ol duğundan saki n,
di nl endiri ci ve r ahat bir et ki yaratırl ar. Ay ı Ģı ğı nı, buzu ve uzun mesafel er de
at mosfer t abakası nı n ol uĢt ur duğu mavi si si anıms attı ğı ndan uzaklı ğı ve s oğuk
me kanl arı çağrıĢtırırlar. Bu yüzden uzakl aĢtırıcı renkl er de denir.

Bi r renk baĢka r enkl erle kuĢatıl dı ğı za man sı caklı ğı ol duğundan f ar klı bir Ģekil de
al gıl anabilir. Aynı sı caklı ğa sahi p renkl erl e kuĢatıl dı ğı nda daha et ki si z hal e gelir.
Renkl er aynı deri nli kt e gör ül ür. Far klı sı caklı kt aki renkl erl e kuĢatıl dı ğı nda i se yakı n
al anl ar bil e birbirl eri nden ayrılır ve f ar klı deri nli kl erl e yal ancı bir perspektif
ol uĢt ur ul ur( Al exander, 1995).
Renk spektrumunun zı t yönl eri nde bul unan renkl er kontrast

r enkler ol arak

adl andırılır. Bi r birl eri yl e ko mĢ u ol an r enkl er i se benzer renkl er ol arak t anı ml anır ve
kol aylı kl a har manl anabilirler. Zıt renkl er de har moni ze edil ebilir

ve bu yüzden

ta ma ml ayı cı renkl er ol arak bili nir. Dengel eyi ci bi r görsel et ki yarat an sı cak ve s oğuk
renkl er den ol uĢan çiftlerdir. Ġ ki kontrast renk yan yana koyul duğunda her i ki renkt e
de maksi mu m canlılı k el de edilir. Ġ ki ko mĢ u r enk karĢısı na bir büt ünleyi ci renk
konul ursa çok daha i nce ve zarif bir har moni uygulanmı Ģ ol ur( Tanrı ver di, 1987).
Dı Ģ mekan düzenl e mesi; ıĢı ğı n günün f ar klı zama nl arı nda geçirdi ği deği Ģi kli kl er,
me vsi me göre ol uĢan deği Ģi kli kl er ( güneĢ açı sı, hava ne mi, obj el eri n kendi renkl eri)
ve suni aydı nl at ma özellikl eri ne göre t asarlan malıdır( Bell, ).
Renkl er baĢlı ca dört Ģekilde kull anılır ( Tanrı ver di, 1987):


Me kan ( dı Ģ mekan da ol sa) renksi z kabul edilir, i çi ne yerl eĢtirilen objel eri n
renkl eri yl e mekana renk katılır.



Me kanda baskı n bir renk var dır, di ğer renkl er mekansal büt ünl ük veya vurgu i çi n
ya ona katılır ve ona fon ol uĢt ur ur ya da onunl a yarıĢırlar.



Renk iliĢkil eri ne (zıt, kontrast, benzer) göre düzenle me yapılır.
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Bakan ki Ģi ni n espas al gısı vur gul anan obj el ere yoğun r enkl er veril erek deği Ģtirilir,
çünkü uzaklı k arttı kça r enkl eri n yoğunl uğu azalır, böyl ece ön pl ana çı karılan r enkl er
al gıl ayı cı ya yakı n, geri pl andaki renkl er de f onda ol ursa deri nli k arttırılabilir. Ta m
tersi dur u mda i se mekan sı kı Ģtırılır. Bir biri ni t a ma ml ayan r enkl eri n birbirini n üst üne
gel ecek Ģekil de kull anıl dığı dur u ml ar da ise al an geni Ģl er( Loxt on, 1991).

3. 2. 4. ZAMAN
Tü m obj el er ve peyzajlar za manl a deği Ģir. Zama n, doğal döngül ere, kai nat a ve
yaĢa ml arı mı za et ki et mekt edir.
Za man döngüsel

( mevsi ml er,

gün- gece,

doğu m- öl ü m)

ve il erl eyen ol arak

kaydedil ebilir. Ġ nsanl arın, bit kil eri n ve hayvanl arı n yaĢa m s ürel eri zama nı n di ğer
kayıtları dır. Böcekl er de kı sa, me melil erde uzun ve ağaçl arda çok uzun ol an yaĢa m
sürel eri deği Ģi k kayıtlara ör nektir.
Bi z, çoğunl ukl a, za manı n deği Ģi mi ni doğal dünyanı n, kai natı n ve yaĢa mı mızı n çeĢitli
riti ml eri yl e yor u ml arı z.

Me vsi ml er,

dol ayı sı yla i kli m deği Ģi kli kl eri, za manı

böl ü ml e meni n en öne mli yoll arı ndan biri dir.
Bi r peyzaj a baktı ğı mı zda her za man fi zi ksel ve görsel ol arak dör düncü boyut u
al gıl arı z. Gözl e ml enen bir peyzajı n dör düncü boyut u kendi i ç di nami kl eri ve
devi ni ml eri dıĢı nda gözl eyi ci ni n hareketi ne ve deği Ģen pozi syonuna bağlı dır.
Deği Ģen bir peyzaj il e gözl e mci arası ndaki iliĢki yi kur mak t asarı mcı nın görevi dir.
Al anı n kendi i çi nde yaĢadı ğı peri yodi k devi niml er den baĢka t ari hsel bir biri ki mi
ol abilir; bu dur u m t asarı mda gözl eyi ci ye yansıtıl malı ve kull anı cı al anı n özünde
sakl adı kl arı nı okuyabil meli dir.

Ayrı ca gözl eyi ci ni n hareketli ol duğu dur u ml ar da,

ör neği n, bir arabada, trende ol duğu veya yür üdüğünde, al gıl anan za man hareket
anı nda ve hareketi n hı zı nda saklı dır. Hı zlı hareketl erde göz gözl eyici ye yakı n
det ayl arı al gıl aya maz, daha çok genel res mi al gıl a maya meyilli dir, bu yüzden
peyzajı n uzak nokt al arına odakl anır. Hareket hı zl arı na göre ol uĢt ur ulan peyzaj
var yasyonl arı tasarı mı güçl endirir( Bell, ).
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Bahçe za man i çi nde sürekli bir deği Ģi m halindedir. Bunun yanı nda yıllı k ve
me vsi mli k ol arak peri yodi k deği Ģi ml eri de var dır. Bu yüzden t asarı mcı he m s ürekli,
he m de peri yodi k deği Ģiml eri göz önünde t ut malıdır.
Bahçeni n t e mel el e manları ol an bit ki mat er yali canlı varlı kl ardır. Zama n i çi nde
for ml arı nı , doku ve r enkl eri ni sürekli deği Ģtirirler. Bit ki mat er yali ail esini n hi çbir
üyesi st ati k değil dir. Kütlel er ve boĢl ukl ar, düzen ve dokul ar ve t ü m kompozi syon
sürekli bir deği Ģi mhali ndedir. Bu yüzden peyzaj tasarı mı canlı mat er yal ile pl anl anan
deği Ģken bir dört boyutl u düzenl e medir( Fairbr ot her, 1971).
Tasarı mcı i ki veya üç ardı Ģı k peyzaj t asarı mı nı birden düzenl e meli dir. Çoğu peyzaj
tasarı mı nda uygul anan aralı kl ar beĢi nci, on beĢi nci ve elli nci yıllara aittir. Bu özenli
düzenl e mel er ayrı ntılı t asarl an malı

ve yabanıl vej et asyonun uzakl aĢtırıl ması

bil gil eri ni de i çeren bahçeni n deği Ģi k devi rleri i çi n basit bir akı m pl anı
ol uĢt ur ul malı dır. Bu açı kla mal ar, gel ecekt e t asarımı n bakı mı nı yapacakl ara neyi n ne
Ģekil de geliĢti ği ve t asarımı güçl endir mek i çi n neleri n yapıl ması gerekti ği konusunda
bil gi ver mekt edir( Loxt on, 1991).
3. 2. 5. IġI K
Tasarı mda ı Ģı k ve

dol ayı sı yl a göl ge,

obj eni n dokul arı nı n al gıl an ması nda,

vur gul an ması nda yada maskel en mesi nde, renk et ki si ni n ol uĢ ması nda et kili dir.
( Asl anboğa , 1998)
Peyzaj t asarı mı nı n t e mel mat er yall eri nden ol an bit kil er i çi n de ı Ģı k çok öne mli dir.
Fot osent ez f aali yeti ni n t emel maddesi ol an güneĢ ı Ģı ğı bit kil eri n geliĢ mel eri i çi n çok
öne mli dir. Bit kil er ı Ģı ğın yönüne ve yoğunl uğuna göre bi çi ml enir, boyl anır, çi çek
açar ve ürerler.
Tasarı mı n her nokt ası ı Ģı k bakı mı ndan aynı özelli kl erde değil dir. Bazı yerl er, koyu
göl geli, göl geli, ı Ģı klı veya çok ı Ģı klı ol abilir. Bu yüzden t asarı m geneli nde bir ı Ģı kgöl ge dengesi ol uĢt ur maya di kkat edil meli dir.
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IĢı k doğal yada yapay ol abilir. IĢı ğı n mi kt arı, yönü ve kalitesi t asarım kararl arı
açısı ndan öne mli dir IĢı k kalitesi ı Ģı ğı n gücü ve vi zyonun açı klı ğı nı et kiler. IĢı ğı n
yönü i se, mekanı n ön, arka, üst, alt ve yan t arafları nı n belirlenmesi nde gözl e mci yi
yönl endirir.
Yapay ı Ģı kl arı n bir avant ajı t a m bir kontrol ol anağı sağl a ması ve her i st enilen böl gede
ve za manda uygul anabilmesi dir.

3. 2. 6. BOYUT
Boyut el e manl arı n ebatları il e t anı ml anabilir. Boyut genelli kl e kı sa–uzun, büyük–
küçük ve dar- geni Ģ sıfatları il e beti ml enir. Boyut genelli kl e soyut bir kavra m ol arak
al gıl anır ancak so mut dünyada t anı mı nı dahil ol duğu si st e mi n öl çül eri nden alır. Çoğu
öl çül er i nsan vücudu baz alı narak ort aya kon muĢt ur. Kul aç, karıĢ adı m vb.(Bell, )
Ġnsanoğl u büyük, uzun ve deri n gi bi sıfatları kendi vücudunun boyutl arı il e
karĢıl aĢtırıl dı ğı nda et kiyi ci bul maya eğili mli dir. Bu boyutl ar yet erince büyük
ol duğunda

gör ke mli,

heybetli

ve

hatt a bazı

dur u ml ar da

al gıl anabilirler. Dev ma mut ağacı, Pira mitl er vb.

kor kunç

Bu yüzden, dev boyutl ar

i nsanoğl unun gücü üzeri nde baskı nlı k ol uĢt urarak fi zi ksel ve psi kol ojik
yarat abilir. Ör neği n,

ol arak
et kil er

bir kal eni n boyutl arı sağl a mlı k kaygı sı yanı nda i stilacıl ar

üzeri nde bıraktı ğı psi koloji k et ki den dol ayı da i nsan boyutl arı nı n çok üst ünde t ut ul ur.
Bunun yanı nda ünl ü Babil’i n As ma Bahçel eri de t anrı ya ul aĢ ma i st eği ile çok uzun
t ut ul muĢt ur.
Di ğer yandan küçük boyutl ar büyükl er kadar etkil eyi ci ol masa da kendi ne has i yi
nit eli kl eri var dır. Küçük boyutl ar baskı n ve hant al ol ma ma gi bi avant ajl ara sahi ptir.
Ör neği n, küçük birçok ev uzun bir bl okt an daha az bir görsel et ki bırakacaktır.
Bi r mat er yali n boyut u, içi nde kull anıl dı ğı al anı n t ü münü veya yanı nda bul unan bi r
obj eyi oransal ol arak büyük veya küçük göst erebilir. Her hangi bir yönde büyü me
veya küçül me duygusu uyandırıl mak i st endi ği nde obj eni n kull anı Ģı bu özelli kl eri nden
61

dol ayı i st eğe göre ayarl anabilir. Peyzaj t asarı mı nda özelli kl e bit ki mat er yali bu konu
di kkat e alı narak ko mpoze edil meli dir. Genel ol arak boyl u bit kil er, kuĢatma ve vur gu
el a manı ol arak, kı sa bol u bit kil er döĢe me ve ört ü el e manı ol arak kull anıl abilirler.
( Pa may, 1979)

3. 3. SI NI RLAYI CI LAR
Bu biri ml er di ğer il kel er gi bi t asarı mcı nı n yönl endirdi ği değil, t asarı mı yönl endiren
öğel er dir. Tasarı mı n en genel özelli kl eri nden en küçük det ayl arı na kadar di kkat
edil mesi gereken konul arı açı kl ar. Tasarı mı n genel karakt eri ni ve t asarı mcı nı n
özgürl üğünün sı nırları nı ort aya koyar.
3. 3. 1. AMAÇ
Genel ol arak bakıl dı ğı nda t ü m t asarı ml ar daki t emel a maç, al gı nı n zi hi n ile di yal og
kur ması dır.

Tasarı mcı, her

düzenl e mesi nde belirledi ği

kavra m çerçevesi nde

gözl e mci yi ist edi ği yöne çek meyi a maçl ar.
Her t asarı mı n bir a macı ol malı dır. Tasarı mcı, amaç sayesi nde, rekreasyon al anı nı n
çeĢitli böl ü ml eri arası nda bir anl a m, f onksi yon ve or gani zasyon büt ünl üğünü
kol aylı kl a kurabilir.

Amaç, rekreasyon al anı nı n çeĢitli böl ü ml eri arası ndaki iliĢki yi

kur maya yarar. Bu böl üml er; doğal el e manl arı (t oprak, su, bit kil er vb), kull anı m
el e manl arı ( oyun sahal arı, ot opar kl ar, t aĢıt yoll arı, yaya yoll arı, bakı m al anl arı vb),
biri ncil yapıl ar ( bi nal ar, yapay göl etl er, havuzl ar vb), i ki ncil yapıl ar ( drenaj, el ektri k
ve di ğer hi z met biri mleri, çitler, bankl ar, i Ģaret l evhal arı vb) , i nsanl ar ve
hayvanl ar dır. Bunl arı n yanı nda t ü m bu biri ml eri üzeri ndeki doğa güçl eri

(r üzgar,

güneĢ ıĢı ğı, yağı Ģ vb) de hesaba katıl malı dır.
Her bir böl ü mün kendi i Ģl evi ol sa da hi çbir t anesi di ğerl eri nden bağı msı z çalıĢa maz.
Tü m bi ri ml eri n i ç iliĢkileri ve bağı mlılı kl arı ort aya konul up t ü m biri ml eri n bir den
çalıĢ ması i çi n uzl aĢ ma nokt ası nı n belirlenmesi de t asarı mı n en öne mli amaçl arı ndan
biri dir.
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3. 3. 2. KONUM
Konu m; el e manl ar, el e manl ar il e mekan ve mekan il e çevre arası nda t e mel t asarı m
deği Ģkenl eri ve f onksiyon açı sı ndan uyu m sağl a mak a macı yl a kul lanıl an ve
belirleyi ci ol an t e mel etme nl er den biri dir.

Bu iliĢkil er ağı nda anaht ar keli mel er

fonksi yon ve uyu mdur. Ger ek t asarı mı n büt ününde gerekse böl ü ml eri arası nda
uyu ml u bir fonksi yon süreklili ği ol malı dır( Rutl edge, 1971).
Tasarı m al anı nı n çevresi yl e iliĢkisi

i ncel endi ği nde,

al anı n

getirdi ği

yeni

fonksi yonl arı n çevresi ne uygunl uğu, gereklili ği veya yet erlili ği, f onksi yonları n di ğer
deği Ģi kli kl eri t eĢvi k edi ci ol up ol madı ğı ve çevresi ne yükl eyecekl eri (trafi k, nüf us,
hareket, gür ült ü vb) det aylı anali z edil meli dir. Konu m, aynı za manda gür ült ü, r üzgar,
koku, du man ve hoĢ ol mayan manzara gi bi i st enme yen f akt örl eri n çevr eden t asarı m
al anı na et kil eri ni azalt mak i çi n de önceli kli ol arak gözetilen belirl eyi ci bir et mendir.
( ġekil 3 6)

ġekil 3. 6:

Adı m adı m peyzaj el e manl arı nı n birbirleri il e ol an konu m iliĢkileri ne gör e

yerl eĢtiril mesi( Rutl edge, 1971)
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Ko mpozi syonu ol uĢt uran el e manl arı n çevreye uygun bir ahenk ve uyum me ydana
getir mel eri i çi n mi mari, alt yapı t esisl eri ni n ve bit kisel mat er yali n Ģekli, öl çüsü,
mal ze me ci nsi, rengi ve yapı sı yl a çevreye ve bir birl eri ne uy ması gerekir. Aksi
takdirde bi çi ml endir mede kull anıl an doğal ve kült ürel öğel er belirsi z ve ili ntisi z
me kan yı ğı nl arı nı ol uĢ ması na neden ol urlar.
Tasarı mda al anı nı n potansi yell eri ni ve sı nırlayı cıl arı nı belirle mek akti vit eni n
yerl eĢtiril mesi nde ve sı nırla mal arı n yok edil mesi nde esastır. (ġekil 3. 7)

ġekil 3. 7.: Çocuk oyun al anı nı n yapı sı arazi pl asti ği pot ansiyeli il e zengi nl eĢtiril di ği nde t at mi n art ar.
( Rutl edge, 1971)

Akti vit el eri n de birbirl eri yl e ol an iliĢkil eri çok i yi i ncel en meli dir. Ör neği n; yür üyüĢ
yoll arı,

seyir

mekanl arı

il e t enis

kortl arı,

vol eybol

sahal arı

yan

yana

yerl eĢtiril me meli dir, çünkü birisi sükunet ve huzur arar ken di ğerl eri gür ült ü ve
hareket üretir. Ayrı ca birbiri ne benzeyen akti vitel eri n gr upl andırıl ması bakı m ve
kontrol iĢl e ml eri ni de kolayl aĢtırır.
Kull anı m al anl arı arası nda benzerli kl er ve iliĢkiler gözetilirken aslı nda bunl arı n her
biri ni n bağı msı z akti vit eler ol duğu da düĢünül mel i dir. Ör neği n; pi kni k al anı yanı nda
bir ot opar k ol ması bir gereklili ktir, ancak araçl arı n gür ült üsünün ve görünt üsünün
al ana ul aĢ ması nı n engellenmesi i çi n arada bir ta mpon al an ol uĢt ur ul malı dır. Aynı
dur u m anfi ti yatro yanı ndaki ot opar kl ar veya çocuk bahçel eri yanı ndaki ebeveyn
di nl en me mekanl arı içi n de geçerli dir( Rutl edege, 1971) (Ģekil 3. 8.)
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ġekil 3. 8: Di nl en me mekanı i l e geçiĢ mekanı arası nda t a mpon böl ge ol uĢt ur ul duğunda donatıl arı n
ma hr e mi yet yaratıl dı ğı içi n daha çok t erci h edil mesi( Rutl edge, 1971)

Doğal güçl ere göre yönl endir me de konu ml andırma nı n öne mli bir adı mı dır. GüneĢ
ıĢı nl arı nı n açı sı en et ki n yönl endir me belirleyicileri nden biri dir. Ör neği n; spor
sahal arı nda yapıl an sporun hareket i zi ni n güneĢin günl ük yayı na 90 dereceli k bir açı
yap ması na özen göst erilmeli dir. Bu sayede, kuzey- güney doğr ult usunda yerl eĢtiril en
sahal arda oynayan oyuncul arı n gözl eri di k güneĢ ı Ģı ğı ndan kor un muĢ ol acaktır. Seyir
terasl arı nda da güneĢin en parl ak saatl eri nde zi yaret çi ni n ar kasında ol ması
ma nzaranı n gözl e mci t arafı ndan r ahat seyredil mesi ni sağl ayacaktır. Pl ajl arda i se di ğer
ör nekl eri n t a mt ersi ne güneĢe yönel me söz konusudur. Bu nedenl e, pl ajlar özelli kl e
güneye veya batı ya yönlendiril meli dir. Böyl ece güneĢ ı Ģı nl arı ndan en üst düzeyde
yararl anıl abilir. Rüzgar da baĢka bir yönl endiri ci doğal güçt ür. Özelli kl e spor sahal arı
(t opl u oyunl ar oynanan) ve sandal barı nakl arı haki mr üzgara di k yönl endiril meli dir.
Bunun yanı nda, pi kni k al anl arı i se mangal kokul arı nı gi der mek a macı yl a haki m
rüzgar yönünde konu ml andırıl malı dır ( Rutl edge, 1971).
3. 3. 3. ÖLÇEK
Öl çek, peyzaj a yada i nsana göre el e manl arı n ebatl arı dır. Bir t asarı mdaki t e mel öl çü
i nsandır. Tasarı mı n öl çeği bu yüzden t e mel de i nsanı n öl çül eri ne bağlı dır. Ġ nsanl ar
al gıl adı kl arı her bir obj eyi kendi vücutl arı nı n boyutl arı na göre öl çerl er. Nes neni n
yada mekanı n gözl e mci ye göre büyükl üğü i se al gıl a ma öl çeği dir. Gözl e mci ni n
ko mpozi syonu al gıl a ması büyük or anda kendi öl çül eri yl e ( Bir i nsanı n net gör üĢ açı sı
22, 5 derece, net gör ü uzaklı ğı 29 m. ve net görüĢ geni Ģli ği 4 m. dir.) ilintili dir. Bu
yüzden öl çek, peyzaj t asarı mı ndaki en öne mli belirleyi cilerden biri dir( AyaĢlı gil, 2000
a) ( ġekil 3. 9)
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ġekil 3. 9.: Ġnsanı n boyutl arı ile çevresi ni n iliĢkisi; öl çek( Reid, 1993)

Her bir ko mpozi syonda üç ti p öl çek var dır: ön pl an, ort a pl an ve ar ka pl an. Ar ka pl an,
sade ve okunur ol an genel pl andır. Ön pl an i se bi nal arı n cephe dokul arı veya
bit kil eri n yaprakl arı gi bi det ayl arı n al gıl anabil di ği kapalı bir öl çektir. Bu pl an genel
ko mpozi syonu yansıt mak i çi n çok küçük ol duğundan sadece genel havayı boz mayan
ve üzeri nde özenl e çalıĢıl mıĢ det ayl arı i çerir. Orta pl an eğer i yi düzenl enmezse t ü m
tasarı mı et kil eyebil en en zor pl andır ve t asarı mı n t ü m dayanak nokt al arı nı bünyesi nde
barı ndırabilir. Bu yüzden ve öl çeği de yet eri nce büyük ol duğundan her hangi bir hat a
t ümt asarı mı n karıĢ ması na ve zarar gör mesi ne neden ol abilir. Ön pl an il e arka pl anı n
arası ndaki iliĢki seyir nokt ası nı n bir pencere gi bi sabit ol duğu dur u ml ar da öne m
kazanır. Ör neği n; ön pl andaki küçük bir çalı ar ka pl andaki büyük bir ağacı n görsel
gücünü azaltır. Buna karĢılı k, çoğunl ukl a, peyzaj t asarı ml arı nda hareketli bir
gözl e mci ye göre öl çek düzenl e mesi yapılır. Bu yüzden t asarıl arı n t ü m öl çekl er de
çözü ml en mel eri gerek mekt edir, çünkü her hangi bir nokt adan ar ka pl an ol arak
al gıl anan bir mekan di ğer bir nokt adan ön pl an olarak al gıl anabilir( Loxt on, 1991).
Sonuç ol arak; i nsanoğl u gör dükl eri ni kendi vücudunun ebatl arı na or anl ayarak
boyutl andırır. Mekanl arın ve obj el eri n boyutl arı i nsan vücuduna yakı n veya ondan
küçük ol duğunda ol uĢan bir “ mi kr o” öl çek mi nyat üri zasyona i Ģaret eder. Me kanl arı n
ve obj el eri n i nsan vücudundan kat kat büyük ol duğu bir “ makr o” öl çek bi r anda
al gıl a mak i çi n fazl a büyükt ür. Öl çeği n büyükl üğü hayret ve ĢaĢkı nlık hi sl eri ni
uyandırır. Bunl arı n arasındaki öl çek i se mekan ve obj el eri n i nsan vücudunun çeĢitli
katl arı ol arak kol ayca al gıl andı ğı öl çektir. Belli kurall ar i çi nde değerl endir mek çok
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güçse de; dı Ģ mekanl arı n yer düzl e mi geni Ģli ği ni n i nsan vücudunun i ki il a yir mi katı
arası nda deği Ģti ği ve yatay el e manl arı n yüksekli ği ni n i se yer düzl e mi ni n üçt e biri il a
i ki de biri arası nda deği Ģti ği ort a ml ar da i nsanoğl unun kendi ni rahat hi ssetti ği
düĢünül mekt edir. Bunun yanı nda, bu i nsan öl çeği çeĢitlili ği i çi nde mekansal
deneyi mi n bir hi yerarĢisi ol uĢt ur ul malı dır: bir me kan büyük gr upl ar i çi n uygun
ol ur ken bir di ğeri küçük gr upl ar i çi n uygun ol abilir. Alt ernatifler her koĢul da
deği Ģebilir. Bu yüzden, öl çeği n prensi pl eri nadiren i yi ve köt ü sıfatl arı ile el eĢtirilir.
Bu pr ensi pl er, gözl e mci de

çeĢitli duygusal t epkil er uyandır mak i çin t asarı mcı

tarafı ndan ust alı kl a i dare edil ebil en or gani zasyon öğel eri dir. Bir baĢka deyi Ģl e, her bir
al gı içi n deği Ģi k bir öl çek kull anıl abilir( AyaĢlı gil, 2000 b).
Tasarı mda di kkat edil mesi gereken bir di ğer unsur da hı zdır, çünkü gözl e mci ni n
al gısı hı zı na göre deği Ģi kli k göst er mekt edir. Eğer gözl e mci saatt e 60 k m. hı zl a
gi di yorsa sadece büyük f or ml arı , keski n bir Ģekilde kontrast ol uĢt ur muĢ dokul arı ve
büyük ebatl ardaki renkleri al gıl ayacaktır. Buna karĢılı k, eğer al an yür üyerek
gezili yorsa gözl e mci birçok det ayı al gıl ayabil ecek dur u mda ol ur ve hatt a gözl e mci bir
bankt a ot ur uyorsa al an t üm det ayl arı nı göst erir. Bu yüzden, t asarı mcı al gıl ayanı n
boyutl arı nı n yanı nda gözle mci ni n al gıl a ma anı ndaki hı zı nı da hesaba kat arak öl çek
tasarı mı nı yap malı dır( Bell, ).
3. 3. 4. TEKNĠ K
Tasarı mda kull anıl acak t üm canlı ve cansı z mat er yal seçi mi, bunl arı n birbirl eri yl e
iliĢkil eri ve al andaki yerl eĢtiril me düzenl eri, mat er yall eri n bakı m peri yotl arı nı n
pl anl an ması ve uygul a ma- bakı m mali yeti ni n pl anl an ması hep t ekni k bilgil ere gör e
ayarl anan düzenl e mel er dir.
Ar azi ni n seçi mi, kazı, dol gu, eği m or anl arı, basa makl arı n hesapl an ması, sı caklı ğa,
ne me, ve t oprak asitlili ğine göre bit ki mat er yali nin seçi mi hep t ekni k esasl ara gör e
yapılır.
Tekni k esasl ar bit ki mat er yali ni n kull anılıĢ i mkanl arı nı Ģu ekol oji k fakt örl ere gör e
sı nırl ar: ( Tanrı ver di , 1987)
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Topr ak f akt ör ü: Bit kil erin t oprak i st ekl eri çok deği Ģkendir. Doğada genel ol arak
ku ml u, killi, kireçli, humusl u, asit, nötr ve al kali gi bi her biri deği Ģi k t oprakl arı
terci h eden bit ki ci ns ve türl eri mevcutt ur.



Isı fakt ör ü: Bit kil eri n ı sı i st ekl eri çok deği Ģkendi r. Her bit ki t ür ünün geliĢi mi ni
nor mal deva m ettirebilmesi i çi n uygun ort al ama, maksi mu m ve mi ni mu m
derecel eri var dır Isı derecel eri bu değerl eri n dı Ģına çı ktı ğı vakit bit ki yaĢaya maz
öl ür.



IĢı k fakt ör ü: Bit kil eri n ı Ģı k i st ekl eri çok deği Ģkendir. Bit kil eri n far klı ı Ģı k i st ekl eri
genel ol arak bol ıĢı klı, ıĢıklı, yarı-göl ge ve göl ge olarak t anı ml anır.



Su ve yağı Ģ fakt ör ü: Bitkil eri n su i st ekl eri çok deği Ģkendir. Bit ki su i hti yacı nı
yağı Ģ ve sul a ma suyu il e t e mi n eder. Bit ki geliĢ mesi nde havanı n ne m or anı nı n ve
taban suyu sevi yesi ni n de büyük et kisi var dır.



Rakı mf akt ör ü: Bazı bitkil er yal nı z al çak, bazı bit kil er yal nı z yüksek r akı ml ar da
yetiĢirler. Bazıl arı ise hem al çak he m de yüksek rakı ml ar da yetiĢebilirler.

3. 3. 5. MALĠ YET
Ġhti yaçl arı n karĢıl anması il e büt çe arası ndaki dengeyi kur mak t asarı mcı nın en öne ml i
ve zor görevl eri nden biri dir. Tasarı m, det aylarda pr ofesyonelli ği n gerekl eri ni
karĢıl ayacak boyutt a ol urken aynı za manda büt çeni n kapasit esi ni aĢ ma malı dır. Bu
nedenl e mali yet tasarı mı n en öne mli sı nırlayı cıları ndan biri dir.
Yet ki n t asarı mcı i çi n öne mli ol an mevcut doğal kaynakl arı n da pl an dahili nde
değerl endiril mesi dir. Ör neği n; vadi t abanl arı birer doğal drenaj yol udur ve t aĢıt
yoll arı i çi n de i z ol uĢt ururl ar veya düz al anl ar spor sahal arı i çi n uygun me kanl ar dır.
Bu

pot ansi yell eri n belirlenmesi

he m t asarımı n

bel

ke mi ği

ol an

mekan

or gani zasyonunun t e melini ol uĢt uracak he m de arazi pl asti ği ni n düzenl emesi nde en
düĢük mali yetl e büt çeyi zorl a ma mı Ģ ol acaktır. Var ol an ağaçl arı

veya bi nal arı

kull an mak da büt çeyi rahatl at acak çözü ml er dir( Rutledge, 1971).
Uygun yapı sal mal ze meni n he m i nĢa he m de bakı m masrafl arı düĢünül erek
seçil mel eri uzun vadede çok daha hesaplı bir büt çeni n ol uĢ ması nı sağl ayacaktır. Bi r
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yapı sal el e manı nı n uygun ol up ol madı ğı na dayanı klılı k, gör ünüĢ, eriĢi m kol aylı ğı,
dokusal kalite, i kli msel uygunl uk, drenaj pot ansi yeli gi bi özelli kl eri i ncel enerek kar ar
verilir. Veril en kararı n yeri nde daha sonra bakı m esnası nda ort aya çı kacak
pr obl e ml eri engell eyecek ve el e manl arı n t a m kapasit eyl e çalıĢ mal arı nı sağlayacaktır.
Bi t ki mat er yali ni n de yapı sal el e man gi bi büt çeyi zorl a ma mak i çi n uygun seçil mel eri
gerek mekt edir. Bit kil er de yapı sal mal ze mel er gi bi mekan ol uĢt ur mak, sirkül asyonu
yönl endir mek, det ayl ara il gi yi çek mek, r üzgar, güneĢ ı Ģı ğı, koku ve gür ült üye karĢı
set ol uĢt ur mak, er ozyonu önl e mek gi bi çeĢitli i Ģlevl er gör ürl er. Fonksi yonel ol arak
kull anıl an bit ki mat er yali aynı anda i ki i Ģ yaptı ğından daha ekono mi ktir. Bu yüzden
en uygun yerl erde uygun özelli kl eri ( yaĢa m s üresi, hassaslı k, hast alı k ve zararlıl ara
dayanı klılı k ve yetiĢ me i st eği) ol an bit kil eri n seçi mi uzun vadede büt çeyi
zorl a mayacaktır( Yıl dı zcı, 2000).
Bi r t asarı mı n mali yeti u mul madı k nedenl er den dol ayı arttırıl mak i st en mi yorsa,
det ayl ara da aza mi di kkat edil mesi gerek mekt edir, çünkü birçok pr obl em det ayl arı n
iĢl eyiĢi nde ort aya çı kar ve aslı nda çözü ml eri çok kol ay bu pr obl e ml er boĢu boĢuna
e mek, za man ve dol ayı sıyl a para harcan ması na neden ol ur ( Rutl edge, 1971) ( ġekil
3. 10) .

ġekil 3. 10: Det ayl ara di kkat ederek mali yet düĢür ül ebilir.
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(Rutl edge, 1971)

3. 3. 6 ĠġLET ME VE KONTROL
Kontr ol, kull anı cıl arı n al anı i dareni n i st edi ği ve t asarı mcı nı n a maçladı ğı gi bi
kull an mal arı nı sağl ar. Ġnsanl ar bir rekreasyon al anı na rahatl a mak ve günl ük
stresl erden kurt ul mak amacı yl a gelirl er. Bu dur u m i nsanl arı n kurall ardan uzak
ol abil di ği nce özgür hareket et mek i st e mel eri ne yol açar, ancak her düzenl en mi Ģ
me kan gi bi peyzaj t asarı ml arı nı n da kendil eri ne has kurall arı var dır. Bi r peyzaj
tasarı mı nı n baĢarılı kabul edil ebil mesi i çi n kull anı cı ya yöneli k düzenl enen i kaz ve
öneril eri n yu muĢak ve hatt a pek f ar k edil meyen bir üsl upt a yapıl mal arı gerekir.
Ayrı ca rekreasyon al anındaki her bir biri mi n t anı mlı ol ması da kull anı cıl arı bir
tanı ml ar

kar maĢası

i çi nde sı kabilir,

bu

yüzden

kull anı cı nı n özgürl üğünü

yaĢat abil mesi i çi n bazı özel nokt al arı n (çayırlı kl ar, kor ul ukl ar veya setl er gi bi)
tanı msı z bırakıl ması ve kull anı cı nı n bural arda ist edi ği faali yet e kendi si ni n kar ar
ver mesi tasarı mı daha özgür kılıcaktır.
Bi rçok kull anı cı ya birden hit ap eden t ü m al anl ar da en t e mel konu harekettir.
Ġnsanl arı n var mak i st edi kl eri her yere en kı sa yol dan ve hi çbir di ğer akti vit eye
müdahal e et meden varabil mesi al anda sirkül asyon sor unun çözül müĢ ol duğunu
göst erir. BaĢarılı bir sirkül asyon pl anı i çi n çözüm; t e mel güzer gahl arı t espit et mek,
engell eri ve karıĢı klı ğı ort adan kal dır mak, açı k, t anı mlı ve mantıklı yoll ar
tasarla maktır. Te mel güzer gahl arı belirle mek i çi n t asarı mcı kull anı m al anl arı
arası ndaki karıĢı k iliĢkil er ağı nı çözü ml e meli dir. Ma ntı klı bir or gani zasyon, yoll arı ve
pati kal arı kull anarak kullanı m al anl arı arası ndaki bağl antı da hareketi yönl endirir.
Bağl antılar arası nda hi yerarĢi kur ul malı dır. Böylece t opl ayı cı, i ki ncil ve bağl ayı cı
yoll ar arası ndaki far klılıkl ar or gani zasyonun yapısı nı güçl endirir. ( ġekil 11 ve 12)
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ġekil 3 10: Donatı or gani zasyonunda yapıl an

ġekil 3 11: Zayıf iliĢkili bir sist e m al anı n

küçük deği Ģi kli kl er A’ daki gi bi kar maĢı k bir

mevcut karakt eristi kl eri ni kull anarak yok

dur u mu B’ deki gi bi uygun bir trafi k akı Ģı na

edil ebilir.( Rutl edge, 1971)

dönüĢt ürebilir. ( Rutl edge, 1971)

Tasarı m aynı za manda al anı n güvenli k sor unları na

da çözü ml er getir meli dir.

Tasarı mda kör nokt al arın kol ayca kontrol edil ebilecek Ģekil de düzenl enmel eri gerek
e mek

gerekse za man kaybı nı engell eyecektir, böyl ece görevlileri n t ehli ke

üret ebil ecek al anl arı sürekli gözetl e mesi ne gerek kal mayacaktır. Bi r birl eri yl e iliĢkili
kull anı m al anl arı nı yakı n yerl eĢtir mek de al anda kar gaĢayı önl eyeceği nden ve
sist e mi n kol ay okun ması nı sağl ayacağı ndan öneml i dir. Özelli kl e çocuk kull anı cıl ar
içi n düzenl enen al anl arın yan yana bul un ması he m eriĢebilirli k he m de güvenli k
açısı ndan öne mli dir. Bu ti p kull anı m al anl arı yanı nda ebeveynl eri n çocukl arı nı n
güvenli ği ni gözet mesi i çi n de ebeveyn di nl en me mekanl arı düzenl en melidir. Çocuk
bahçel eri ve spor sahaları gi bi hareket üret en mekanl ar da

kull anıl an ar aç ve

döĢe mel eri n mal ze mel eri de güvenli k açı sı ndan çok öne mli dir. Özelli kle yu muĢak
mal ze mel er bir kaza anı nda kull anı cı nı n zarar görmesi ni engell er.
Rekr easyon al anl arı özelli kl e vandalist ve sapkı n eğili ml eri ol anl ar i çi n çeki ci
yerl erdir,

çünkü i yi

or gani ze edil me mi Ģ

alanl arda bu zararlı

eğili ml eri n

uygul anabil eceği birçok eki pman ve kör nokt al ar var dır. Ancak kontrol mekani z ması
güçl ü ve güvenli k sor unl arı nı ci ddi ye al an bir i daresi ol an al anl arda bunl ar yok
edil ebilir. Özelli kl e köt ü a maçlı ki Ģileri n sakl anabileceği kuyt ul arı ort adan kal dır mak
ve vandalistlere çeki ci gel ebil ecek mal ze mel eri kull an ma mak al andaki güvenli k
sor ununu büyük öl çüde çözecektir.
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3. 4. ORGANĠ ZAS YON ÖĞELERĠ
Bu biri ml er, t asarı mı n en ko mpli ke il kel eri dir. Ġst enil en al gı ya kull anı cıyı en çok
yakl aĢtıran çözü ml er bu bi ri ml er kull anıl arak ol uĢt ur ul ur. Al gı çeĢitlili ği, t at mi n ve
yet ki n t asarı m gi bi kavra ml arı bir t asarı da en çok besl eyen biri ml er organi zasyon
öğel eri dir.

3 4 1 DENGE
Denge, ko mpozi syonu ol uĢt uran parçal ar arası ndaki genel bir eĢitli ktir. Dengeni n
görevi birbirl eri yl e az yada çok yarıĢan güçl eri eĢitle mektir.( AyaĢlı gil, 1987) Bu
yüzden denge, güven, sağl a mlı k ve r ahatlı k hissi ni n ifadesi dir. Görsel dengeyi
et kil eyen baĢlı ca fakt örler, renk, f or m ve dokudur. Konu m da dengeyi et kil eyen en
öne mli et kenl er den biri dir.
Dengeni n genel ol arak i ki far klı t ür ü var dır. ( AyaĢlı gil, 2000 b) Bi ri ncisi, perspektif
dengedir: bir peyzajı n t a ma mı nı ol uĢt uran ön, ort a ve ar ka f ondaki kompozi syon
biri ml eri ni n dengesi ni kapsar. Ör neği n; eğer i kincil derecede öne me sahi p ol duğu
düĢünül en bir obj e ön f onda i se ve ort a ve uzak mesafel erdeki gör ünü ml erde yer al an
el e manl ara göre daha f azl a di kkat çekecek ol ursa, ko mpozi syon i yi bir perspektif
dengeye sahi p ol mayacaktır. Bu nedenl e, perspektif dengeyi kur mak i çin f onl arı n
önceli kl eri yl e el e manl arın görsel enerjileri arası nda bir iliĢki kur mak gerek mekt edir.
Ġki nci ve daha genel ol arak kull anıl an denge t ür ü i se gerçek veya hayali bir ekseni n
her i ki t arafı nda ol uĢtur ul an ko mpozi syonl arın görsel enerjileri ni n t opl a mı nı n
eĢitlenmesi dir.
Dengeni n ol uĢu munu sağlayan araç eksendir. Aks bir yol, all e veya s u kanalı ol abilir.
Bi r düzenl e mede yer alan el e manl ar,

boĢl ukl ar, haci ml er ve kütl el er aksa gör e

dengeyi ol uĢt ur mak üzere yerl eĢtirilir.
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Ġki boyutl u denge i ncel endi ği nde genel ol arak üç tipe ayrılır: ( Al pt eki n , 1998 )


Mut l ak f or mel denge: Ana aksı n sağı nda ve sol unda yer al an el e manl ar uzaklı k,
kütl e, sayı, büyükl ük ve r enk açı sı ndan birbirl eri yl e aynı i se bu denge mut l ak
for mel dengedir.(si metrik denge) He m grafi k hem de pl anl a ma kalı bı dır.



For mel denge: Ana aksı n sağı nda ve sol unda yer alan pl an el e manl arı birbirleri yl e
aynı değilse, ancak t ü met kil eri el e alı nı p t opl andığı nda i ki t araft aki t opl a mgörsel
enerjiler birbirleri ne eĢitse bu denge for mel dengedir. (asi metri k denge)



Inf or mel denge: Ana aks yokt ur. Bu düzenl e mel er de denge hi ssedilir ve hayali
aksl arl a kontrol edilir. Hayali ekseni n her i ki t arafı nda aynı büyükl ük ve Ģekl e
sahi p ol mayan, fakat eĢit di kkat çeken ve gör ünen obj el eri n di ziliĢl eri ile el de
edilir. ( asi metri k denge) Ġ nf or mel dengede ekseni n her i ki t arafı ndaki obj el er
birbirl eri nden farklı olsa bil e eĢit ağırlı k ve görsel et ki ye sahi ptirl er.( ġekil 3 12)

ġekil 3 12: For mel ve i nf or mel denge ( Rei d, 1993)

Göz, büt ün gözl e ml eri nde bili nçsi z ol arak dengeyi arar. Kl asi k güzelli k anl ayı Ģı her
za man si metri yl e ili ntili ol muĢt ur. Anti k Çağ’ dan bu yüzyıl a kadar süren bu anl ayı Ģ,
son yüzyıl da bazı deği Ģikli kl ere uğra mı Ģtır. Nat ürali z mi n et kil eri yl e asi metri k denge
kavra mı ortaya çı kmı Ģ ve öne m kazan mı Ģtır.
Si metri k dengede ayna et ki si al gıl anır, bu yüzden st ati k ve pasiftir. Si metrik dengeni n
doğal ol madı ğı ve i nsan eli il e ol uĢt ur ul muĢ ol duğu he men anl aĢılır, bu yüzden asil,
gör ke mli, et kil eyi ci ve doğaya hük meden bir tavrı var dır.
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Asi metri k denge i se, gi zli bir denge anl ayı Ģı dır. Si metri k dengeden daha di na mi k,
sür pri zli, ki Ģisel ve il gi çeki ci dir. Mer ak ve hareket hi ssi uyandırır. Bi çi msel
dengeden daha az pl anl an mı Ģ ve t asarl anmı Ģ görün mesi ne karĢı n daha f azl a kontr ol
ve haki mi yet gerektirir.
Si metri k denge sadece bi r Ģekil de çözül ebilir, buna karĢılı k asi metri k dengeni n birçok
çözü mü ol abilir. Bu yüzden, asi metri k denge sayı sı z çözü müyl e t asarımcı yı özgür
bırakan bir organi zasyon öğesi ol arak t anı ml anabilir.
Peyzaj t asarı mı nda her denge ti pi kull anılır. Uygula ması çok kol ay ve baĢarı ol asılı ğı
yüksek si metri k denge daha çok kull anılır. Genelli kl e, mi mari düzl e mde kull anıl an
si metri k denge et kili, düzenl eyi ci ve yöneti ci dir, fakat mekani k bir gör ünüĢe sahi ptir.
Ayrı ca yapay karakt erli ol duğundan monot onluğu yarat an bir pl an el e manı dır.
Asi metri k dengeni n baĢarıl ması daha güçt ür, fakat il ha m veri ci dir. Tasarı mcı nı n
yet eneği ne bağlı ol arak il gi çeki ci, sade ve saki n bir ifade gücüne sahi p
ol abilir( Tanrı ver di , 1987)

3 4 2 VURGU
Her düzenl e meni n bir ana gör üĢ nokt ası nı n bul un ması ve bu nokt aya da vur gu il e
di kkat çekil mesi gerek mekt edir. Bu nokt adan iti baren büt ün det ayl ar önem sıral arı na
göre di zil meli dir. Düzende vur gu genelli kl e f or m, haci m, çi zgi , doku ve r enk
bakı mı ndan keski n kontrastl ar meydana getirilerek sağl anır. ( Tanrı ver di , 1987 )
Ko mpozi syonun süreklili ği ni öl çü, Ģekil, yön ve t e mel bil eĢenl er yönünde bozan
el e man ko mpozi syonun vur gul anan nokt ası dır.
Vur gu ko mpozi syonun daha i yi okun ması nı sağl ar. Vur gu sayesi nde ele manl arı n
öne m derecel eri belirl enir ve bu dur u m gözün me kanı sı nıfl andırarak daha kol ay
al gıl a ması nı sağl ar çünkü zi hi n özel bir konsantrasyonl a far klı ol an bir Ģeyi
ko mpozi syonun geri kalanı ndan daha çabuk f ark eder ve bir t asarı m, gözl e mci ni n
neyi n öne mli ol duğunu kol aylı kl a al gıl adı ğı nda daha çok zevk veri ci ol ur.

74

Vur gu önceli kl e kontrastı n kull anı mı il e uygul anabilir. Küçük el e manl ar arası ndaki
büyük bir el e man, mat renkl er arası ndaki parl ak bir renk vb. ( ġekil 3 13) Vur gu aynı
za manda kendi ne has, özelli kli ve ol ağan dı Ģı bir el e man ko mpozi syonda yer
veril mesi il e de uygul anabilir. Bir heykel, pit uresk bir ağaç vb. vur gunun çokça
kull anıl an baĢka bir yapı sı i se çevredeki el e manl arı n gözl e mci yi belirli bir t arafa
bak maya t eĢvi k et mesi dir. Heykel e ul aĢan yol, deri n bir ni Ģ i çi ndeki bir musl uk vb.
( Rei d, 1993)

ġekil 3 13: Kontrast ile vur gu( Rei d, 1993)

Odakl a ma vur gunun t emel araçl arı ndan biri dir. Odakl a mada özeli kl e vur gul a mada
kull anıl an el e manl ar nokt a ol duğunda, hi yerarĢini n en üst nokt ası al gıl ayı cı nı n t ü m
di kkat ve heyecanı nı kendi üst ünde t opl ar. Radyal düzen odakl a manı n peyzaj
tasarı mı nda en sı k kull anılan yapı sı dır.
Vur gul a mada di kkat edilecek öne mli bir nokt a da odak nokt ası ndaki el ema nı n uzun
süreli bir di kkati üzerinde t ut maya deği p değme di ği dir. Vur gunun kull anı mı nda
baĢarılı ol mak i çi n baskın, baskı n ol mayan ve i ki ncil el e manl arı n yet ki n bir Ģekil de
seçil mel eri ve birbirleri nden ayrıl mal arı gerek mekt edir( Bell, ).
Vur gunun kı sıtlı kull anımı göz i çi n saki n mekanl ar yaratır ve gözün yönl en mesi ne
yar dı mcı ol ur. Vur gu ile baskı nlı k, kesi nli k ve kontrast kavra ml arı kompozi syona
katılırken monot onl uk, huzursuzl uk ve düzensizli k kavra ml arı t asarı mı n dı Ģı nda
kalırlar.

75

3 4 3 DĠ ZĠ- RĠ TĠ M- TEKRAR
Di zi, gözl e mci ni n art arda sıral an mı Ģ obj el eri baĢı ndan sonuna kadar t aki p et mesi ni
ve sonuca ul aĢ ması nı sağl a maya yöneli k düzendi r. Doğada bu düzen di zileri ser best
bir anl ayı Ģt a ol uĢt uğundan kol ay f ar k edil emez.

Yapay düzenl e mel er de i se

gözl e mci ni n di zi sayesi nde al gıl a maya bir nokt adan baĢl ayarak son nokt aya
ul aĢ ması na özen göst erilir, bu yüzden yapay düzenl er de di si pli nli bir di zi si st e mi
kol aylı kl a al gıl anabilir( Tanrı ver di, 1987).
Gözl e mci çoğunl ukl a dı Ģ mekan deneyi mi ni mekanı n i çi nde dol aĢarak edi nir. Ġli ntili
me kan ve ol ay serileri

di zi yi

ol uĢt ur ur.

Tasarı mcı,

özelli kl e dıĢ

mekan

düzenl e mel eri nde hareketi n yönünü, hı zı nı ve ti pi ni göz önünde t utmalı dır. Ġ yi
tasarlan mı Ģ bir di zi ni n yakl aĢı ma i Ģaret eden bir baĢl angı ç nokt ası yada kapı sı
ol malı dır. Bunu çeĢitli me kanl ar ve odak nokt aları t aki p et meli dir. VarıĢ hi ssi il e
nokt al anan ve mantı klı bir il erl e me kaydeden bir yapı ol uĢt ur ul malı dır. VarıĢ nokt ası
bir aralı k sağl a malı ve me kanı n kal bi ol an yer hi ssi ni güçl ü ol arak göst er meli dir.
Ayrı ca bu varıĢ nokt ası aynı za manda baĢka bir di zi ni n kapı sı da ol abilir( Rei d, 1993).
( ġekil 3 14)

ġekil 3 14: Di zi ( Rei d, 1993)
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Vur gu, odakl a ma, riti m, denge ve öl çek gi bi organi zasyon öğel eri ni n hepsi di zi ni n
yapıl an ması na yar dı m eden kavra ml ar dır. KeĢfetme hi ssi ni i çi nde barı ndıran di zil er
daha et kili dirl er. Her Ģeyi il k bakı Ģt a al gıl aya ma mak çoğunl ukl a çok daha çeki ci dir.
Benzer el e manl arı n düzenli veya benzer aralı klar bırakıl arak yerl eĢtirilmesi rit mi
üretir. Riti m her hangi bi r yönde ( yat ay, di key yada üç boyutl u f or ml arl a) ol uĢabilir.
Doğal ort a mda ol uĢ muĢ riti ml er yapay ort a ml ar dakil ere göre düzensi z ol ma ya daha
çok eğili mli dirl er. ÇeĢitli ti pt eki riti ml er birl eĢtirilerek il gi çeki ci ve di na mi k
ko mpozi syonl ar ol uĢt ur ulabilir, ancak bu birli kl erde çeĢitlili k il e kar gaĢa ar ası ndaki
çi zgi ni n çok i nce ol duğu unut ul ma malı dır, bu yüzden t asarı mı n heyecan verici ol ması
içi n riti ml er arası hi yerarĢi ye öne m veril meli dir.
Ri ti m, bir hareket ifadesidir. Ana gör üĢ nokt ası ndan baĢl ayan ve t ekrarlarla sağl anan
hareketi n t ü münün kavran ması nı sağl ar. Peyzaj düzenl e mel eri nde riti mĢu Ģekill er de
ol uĢt ur ul abilir: ( Tanrı verdi , 1987) (ġekil 3 15)


Aynı Ģekil deki mat er yalleri n t ekrarı ile



Mat er yal büyükl üğünün tedri cen arttırıl ması ve azaltıl ması ile



Ağaç, çalı ve çi çekl eri n renkl eri ni n çi zgi hali nde deva mlı hareketi ile

ġekil 3 15: Far klı riti mti pl eri
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Tanrı ver di’ni n bu sı nıfl aması t asarı mı ol uĢt uran öğel eri n sadece f or ml arı ile ür etil en
riti m duygusudur. Ancak di ğer t asarı m öğel eri ol an r enk ve doku il e de t asarı mı n
riti ml e zengi nl eĢtirilebil di ği ni de ekl e mek gerekir ve aynı sı nıfl a ma r enk ve dokunun
çeĢitli kade mel eri kull anılarak da yor u ml anabilir.
Te mel t asarı mda t ekrar, bir öğeni n aynı yada yakı n özelli kl erde birden fazl a sayı da
kull anıl ması dır ( Asl anboğa , 1998)
Ko mpozi syonda t ekrar özelli kl e görsel birli ği n sağl an ması adı na çok öne mli dir.
Tekrarı n deği Ģi k dereceleri var dır : biri ncisi, t am ve güçl ü ol an t ekrar dır ve f or m,
doku ve r enk açı sı ndan bir birl eri ni n t a ma men aynı sı ol an el e manl arl a ol uĢt ur ul ur,
i ki ncisi i se zor far k edilen ve zayıf ol andır ve f or m, doku ve r enk gi bi karakt erl eri n
biri ni n t ekrarı ile ol uĢt urul ur.

3 4 4 ORAN
Or an el e manl arı n yada böl ü ml eri ni n ebatl arı nı n birbirl eri ne göre bağıl boyutl arı dır.
Peyzaj t asarı mı nda düzeni meydana getiren kı sıml ar arası ndaki uygun iliĢki (fi zi ksel
ve est eti k açı dan) oran ol arak t anı ml anabilir. Tü m el e manl ar arasında boyut
bakı mı ndan uygun bir ahenk ol malı dır. ( Tanrı ver di , 1987 )
Peyzaj t asarı mı nda düzenl e meyi ol uĢt uran obj el er ve biri ml eri n birbirl eri yl e ve
çevrel eri il e iliĢkil eri dıĢı nda birkaç t ane daha di kkat edil mesi gereken öğe var dır.
Özelli kl e t asarı mı ol uĢt uran biri ml eri n büyükl ükleri il e çevrel eri ndeki di ğer obj el er
ile aral arı ndaki boĢl ukları n oranl arı nı konu edi nen dol ul uk- boĢl uk or anı t asarı m
süreci ni n öne mli bir parçası dır. Bunun yanı nda peyzaj t asarı mı nda kull anıl an
yu muĢak ve sert mat eryal arası ndaki oran da t asarı mı Ģekillendiren öne ml i bir
et kendir. Tasarı m da dol ul uk–boĢl uk ve bit ki-yapısal el e man arası ndaki oranl ara dair
özel kurall ar yokt ur. Bu or anl arı n değerl eri ne t asarı mcı ol uĢt ur mak i st edi ği al gı
doğr ult usunda karar verir. Genel bir bakı Ģ açısı yla, oranl arı n belirl enmesinde t asarı m
al anı nı n konu mu ( kır peyzajı daha çok bit kisel materyal i st er; kent peyzajı nda bit ki sel
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mat er yali n oranı yapı sal el e manl a dengel enir gi bi) ve yerl eĢtirilecek akti vitel er ( golf
boĢl uk oranı nı n özelli kle çok ol ması nı n i st endi ği bir oyundur; avcılı k i se av
hayvanl arı nı n sakl anacak yer bul mal arı ve yaĢa mal arı i çi n ort a m hazırl anması adı na
dol ul uk or anı nı n

neredeyse yüzde yüz i stendi ği bir eyl e mdir gi bi) t e mel

fakt örl erdir( Rei d, 1993).
Her t ürl ü t asarı mı n kul landı ğı ana or gani zasyon öğel eri nden biri ol an hi yerarĢi
te meli nde bir oranl ar büt ünüdür. Tasarı mı n bazı el e manl arı di ğerl eri ne gör e baskı n
al gıl anır, bu dur u m kompl eks ko mpozi syonl arda her bir el e manı n di ğerl eri yl e
iliĢkisi ni n daha r ahat okun ması nı sağl ar. Bu duru m aynı za manda küçük det ayl arı n
tasarı mı n büyük yapıl arı ile iliĢkisi ni göst er mede de yararlı dır. Tasarı mı n hi yerarĢi ye
özel bir öne m ver mesi ni n bir baĢka nedeni de hi yerarĢi ni n mekanl arı, for ml arı ve
fonksi yonl arı kade mel endirerek t anı ml a ması dır.
Or antı il e öl çüyü birbiri ne karıĢtır ma mak gerekir. Bi r bahçedeki havuz, t eras ve
yoll ar f onksi yon açı sı ndan nor mal öl çül erde ol abilir fakat bu ünit el er arasındaki or an
da ko mpozi syonun yet erlili ği ni belirleyen çok öne mli bir öğedir, bu yüzden öl çünün
yanı nda el e manl arı n birbirleri ve çevrel eri il e oranl arı da t asarl an malı dır(Tanrı ver di,
1987)
Or anı n kurall arı yokt ur. Tasarı mcı ya göre deği Ģir. Tasarı mcı nı n deneyimi , al gı ve
uygul a ma yet eneği tasarımı n orantılı ol ması nı n doğr udan et kil er.
3 4 5 KOMP OZĠ SYON VE UYUM
Ko mpozi syon, bir eseri n parçal arı nı ve unsurl arını belli bir ahenk i çi nde bi r araya
getir me sanatı dır. Ayrı ayrı parçal arı bir araya getirerek bir büt ün ol uĢt urma i Ģi veya
bi çi mi ol arak da t anı ml anabilir. ( Tür k Dil Kur u mu Sözl üğü , 1988)
Ko mpozi syonun uygul aması nda i ki te mel or ganizasyon öğesi var dır:
Bi rli k ( Sadeli k) ve ÇeĢitlili k ( Deği Ģkenli k).
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Bi rli k, bir baĢka deyi Ģl e büt ünün yapıl andırıl ması, eksi kli ği nde hi çbir tat mi n edi ci
sonucun alı na mayacağı en öne mli ve zor or ganizasyon öğesi dir. Bu duru m, zi hni n
aynı anda sadece bir obj eye yada ko mpozi syon hi ssi ne di kkat edebil mesi gerçeği nden
doğ makt adır. Eğer i ki farklı obj e yada obj el er gr ubu bir anda kendil eri ni göst erirl erse,
gözl e mci yal nı zca biri ne di kkati ni t at mi n edi ci bir Ģekil de verebilir, di ğeri nden
il gisi ni geri çeker( Do wni ng, 1991).
Bi rli k prensi bi uygul anırken çok az sayı da parça il e çok sayı da anl a m il etil meye
çalıĢılır. Bunun i çi n kompozi syondaki her birimi n bir anl a m t aĢı ması na ve bunl arı n
arası ndaki iliĢkil eri n et kili bir bi çi mde kull anıl ması na özen göst eril meli dir.
Bi r bil eĢi mdeki est eti k birli k; süreklili k, t ekrar ve yakı nlı k derecesi ile art abilir.
Sür eklili k, nokt al ar, çizgil er, f or ml ar, renkl er ve yapıl ar gi bi t asarı mı n bazı
el e manl arı nı n süreklili ğine dayanır. ( Ali, 1999) Bu yakl aĢı m doğal ve yapay t asarı m
öğel eri aral arı ndaki iliĢki yi güçl endir mek veya biri ni n di ğeri üzeri ndeki baskı nlı ğı nı
beti ml e mek i çi n de kull anıl abilir. Yakı nlı k yakl aĢı mı nda i se birbirl eri ne değen yada
üst üst e duran el e manları n kü mel eĢ me eğilimi nden yararlanıl arak birli k hi ssi
güçl endirilir. Est eti k birli ği n yanı nda a maç birli ği, il gi birli ği ve f onksi yon bi rli ği dir.
Bi r t asarı mda birli k öğesi t a m anl a mı yl a i Ģl etilme k i st eni yorsa t üm bi rli k ti pl eri
birden di kkat e alı nmalı dır.
Bi rli kt en sonra çeĢitlili k de peyzaj t asarı ml arı nda bi r çok seçeneği i çi nde barı ndıran
bir or gani zasyon öğesi ol arak düzenl e meni n di kkat e değer bir güzelli k kaynağı dır.
ÇeĢitlili k t asarı mı n büt ününden çok det ayl ar da uygul anan bir t asarı m öğesi ol arak
değerl endirilebilir. Gör eli bir karıĢı klı k yarat arak, bir bakı Ģ açısı i çi nde birçok il gi
çeki ci nokt a

ür et ebilir ve f or ml arı n, renkl eri n, ı Ģı kl arı n ve dokul arı n yeni

düzenl e mel eri ve ko mbi nasyonl arı ndan yeni güzelli kl er ort aya çı karabilir.
Uyu m, çeĢitlili ği n uyu msuz bi r pl an meydana getir mesi ni önl eyen bir organi zasyon
öğesi dir. ÇeĢitlili k, her za man kontrastlarl a birli kt e i Ģl etilir ancak her za man çok
güçl ü veya sı k deği Ģikli kl erl e karıĢı klı ğa yol aç maya ve büt ünün ana ifadesi ni
yı k ma maya özen göst erilir.
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Eğer bir t asarı mda sadece birli k di kkat e alı nsaydı, ör neği n birli k adı na aynı ağaçl ar
kull ansaydı, ana efekt aynılı k ol acaktı ; di ğer yanda, t asarı mda di kkat e alı nan t ek
or gani zasyon öğesi çeĢitlili k ol saydı, ör neği n t üm ağaçl ar birbiri nden f arklı ol saydı,
ana efekt kar maĢı klı k ol acaktı. Oysa, bir t asarı mda her i ki öğe de kull anıl malı dır, bu
yüzden, uyu m, birli k il e çeĢitlili ği n ahenkli birli kteli ği i çi n çalıĢır. Ancak birli ği n her
za man çeĢitlili ğe göre daha baskı n ve yaygı n ol ması gerekti ği unut ulma malı dır.
( ġekil 3 16)

KAOS

BĠ RLĠ K

UYUM

BĠ RLĠ K VE UYUM

Ġ LGĠ ÇEKEN BĠ RLĠ K VE UYUM

ġekil 3 16: Uyu m ve ko mpozisyon ( Rei d, 1993)
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4. ULUS PARKI ÖRNEĞĠ
Moder n peyzaj t asarı mı nı n t e mel il kel eri ni sor gulan mak üzere belirlenen ör nek al an
Ul us Par kı’dır
Bu t ez çalıĢ ması nda ör nek al an ol arak Ul us Par kı’nı n i çi n seçil mesi ni n birçok nedeni
bul un makt adır. Ġst anbul bir metropol ol ması na rağ men, moder n peyzaj t asarı mı nı n
te mel il kel eri ni n sor gul anacağı bir rekreasyon alanı bul mak ol dukça güçt ür. Ul us
Par kı, t asarı m karakt eri dol ayı sı yl a bu sor gul a manı n yapıl abil di ği ender me kanl ar dan
biri dir. Tasarı mil kel eri ni n irdel eneceği bir rekreasyon al anı nı n önceli kl e bir t asarı m
büt ünl üğünün ol ması gerek mekt edir. Ul us Par kı’nı n Boğazi çi manzarası na haki m bi r
nokt ada

bul un ması

al anı n ana f onksi yonunun

ve

dol ayı sı yla

a macı nı n

belirlenmesi nde et ki n ol muĢt ur, bu belirl eyi ciler sayesi nde t asarı m büt ünl üğü
kor un muĢt ur. Par kı n t asarı m büt ünl üğünün varlı ğı, al anı n ör nek al an ol arak
seçil mesi nde en öne mli rol oynayan et mendir.
Tasarı m aĢa ması nda t asarı mcı nı n kararları na yerel yöneti m t arafı ndan müdahal e
edil me mesi de al anı n seçi mi nde büyük r ol oynamı Ģtır. Çoğu yerel yönetimi n yaptı ğı
gi bi par k bünyesi ne t asarı m büt ünl üğü düĢünül me den yerl eĢtiril mesi i stenen özel
donatılar konusundaki dayat mal ar, bu par k t asarı mı nda yapıl ma mı Ģtır.

Özelli kl e

büt çe konusunda yerel yöneti mi n t asarı mcı ya çok öne mli sı nırl a mal ar koyma ması da
tasarı mı n özgünl üğünü dest ekl e mi Ģtir.
Ul us Par kı’nı n pot ansi yeli çok yüksek bir mekanda var ol ması da al anı n ör nek al an
ol arak seçil mesi ni sağl amı Ģtır. Ayrı ca , mekanı n kull anı m yoğunl uğu ve hit ap etti ği
kesi m de t asarı mı il gi çeki ci hal e getir mi Ģtir.
Son ol arak, par kı n uygulandı ğı t ari ht en ( 1994) bugüne kadar fazl a bir deği Ģi kli k
yapıl ma ması da al anı n örnek al an ol arak seçil mesi nde et kili ol muĢt ur. Ul us Par kı’ na
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yapıl an

müdahal el er benzerl eri ni n yanı nda çok hafif ve et ki si z deği Ģi kli kl erdir.

Ör neği n, Maçka De mokrasi Par kı i çi ne za manl a oteller yerl eĢtirilirken Ul us Par kı’ na
on yıl i çi nde yapıl an müdahal el er, par kı n genel yapı sı nı deği Ģtir meyen küçük
deği Ģi kli kl erdir.

Ġst anbul’un

di ğer

par kl arı na

göre

Ul us

Par kı

pek f azl a

deği Ģtiril me mi Ģ ve böyl ece aradan on yıl geç mesi ne rağ men t asarı m büt ünl üğü hal a
kor uyabil en bir mekan olarak değerl endirilebilir.
Sonuç ol arak Ul us Parkı; moder nli ği, özgür t asarı mı, geçen za mana r ağ men
deği Ģtiril me mi Ģ ol ması, yüksek pot ansi yeli ve yoğun kull anı mı dol ayı sı yl a ör nek al an
ol arak seçil mi Ģtir.
Seçil en al anı n mevcut dur u munun t espiti i çin al anda görsel anali z çalıĢ mal arı
yapıl mı Ģtır. Mevcut duru m hakkı nda bil gi t oplandı kt an sonra, par kı n tasarı mcı sı
Ah met Cengi z Yıl dı zcı, i Ģl et meci si Deni z Tekasl an ve par kı n pl an, uygul a ma ve
bakı mı ndan sor u ml u kurum ol an Ġst anbul BüyükĢehir Bel edi yesi’ni n Yapı ĠĢl eri ,
Yatırı m- Pl anl a ma, Par k ve Bahçel er ve Boğazi çi Ġ mar Müdürl üğü ve BeĢi kt aĢ
Bel edi yesi il e gör üĢ mel er yapıl mı Ģ ve bu kaynakları n al an hakkı ndaki görüĢl eri ve
değerl endir mel eri nden yararl anıl mı Ģtır
4. 1. PARKI N KONU MU VE TARĠ HÇESĠ
Ul us Par kı Ġst anbul’un BeĢi kt aĢ il çesi ni n Kur uçeĢ me mahall esi nde yer al makt adır
( ġekil 4 1) Kur uçeĢ me tari h boyunca yeĢil korul arı il e anıl mı Ģ bir ma hall edir.
Özelli kl e Os manlı Ġ mparat orl uğu za manı nda sul tanl ara ve za manı n yüksek r üt beli
ki Ģil eri ne ait sahil hane ve köĢk bahçel eri ni n çokl uğu, mahall eni n Ġst anbul’un sayılı
yeĢil al anl arı ndan biri ol arak sayıl ması na neden olmuĢt ur. (ġekil 4 2)
Kur uçeĢ me’ ni n bugünkü peyzaj dur u munu belirleyen sahil Ģeri di ni n gör ünü mü
za man i çi nde çok deği Ģmi Ģtir. Geçen za man i çi nde yangı nl ar da yok olan yalıl ar
yeri ne 1919’ da döne mi n sadraza mı Ferit PaĢa t arafı ndan veril en e mi rl e kö mür
depol arı nı n i nĢası baĢl amı Ģ, devri n Ģehre mi ni Ce mil Topuzl u’ nun i stifası na r ağ men
yapı m önl ene me mi Ģtir. Uzunca bir za man bu çevre kirlili ği ile kal an sahil e 1988’ de
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ġekil 4 1: BeĢi kt aĢ Bel edi yesi ve mahall el eri ( BeĢi kt aĢ Bel edi yesi, 1998)
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Pr of. Dr. Günel Akdoğan’ı n çi z mi Ģ ol duğu par k pr oj esi uygul an mı Ģ ve al an 1989’ da
hi z met e açıl mı Ģtır. Bu düzenl e me, ar ka pl andaki kor uyu görsel olarak kı yı ya
bağl ayan baĢarılı bir uygul a madır. ( BeĢi kt aĢ Bel edi yesi, 1998)

ġekil 4 2: 1950’l er de çekil en bir hava fot oğrafı nda Kur uçeĢme

Kur uçeĢ me’ de Kült ür ve Tabi at Varlı kl arı nı Kor u ma Genel Müdürl üğü i le Tür ki ye
Ekono mi k ve Topl u msal Tari h Vakfı’nı n pil ot proj e çalıĢ ması ol arak 1994’t e yapıl an
sayı mda, özel kor ul ar ve par kl ar hari ç yol kenarl arı ve ev bahçel eri ndeki ağaçl ar
sayıl mı Ģ, yerl eri t espit edil erek büt ün fi zi ksel özelli kl eri, sağlı k dur u ml arı, envant er
föyl eri ne geç mi Ģ, ayrı ca bunl ar 1/ 1000 öl çekli harital ara i Ģl en mi Ģtir. Ağaç t ürl eri nden
ise 538 adedi sayıl abilmi Ģ, bunl ar i çi nde Boğazi çi’ni n si mgesi ol an , mezarlı k ve
hazerilerde kor un muĢ, 63 adet ser vi ye, sadece 2 adet fıstı k ça mı na rastl anmı Ģ,
t ohu mdan kol ayca ür eyebil en Boğaz’ı n pe mbe bahar müj deci si er guvanl ar bil e 24
adet sayıl abil mi Ģtir. Yi ne çok az adett e ve çoğunl ukl a köĢk bahçel eri nde kor unabil en
porsuk, sedir, ça m il e yapraklı ağaçl ar dan çı nar, ı hl a mur, at kest anesi, çitle mbi k,
yal ancı akasya, söğüt, di Ģbudak, manol ya, sakız ağacı ve kavak sayılabil mi Ģtir.
Küçük ev bahçel eri nde i se daha zi yade meyve ağaçl arı di kil di ği nden bunl ar sayı mda
çok sayı da gör ül müĢt ür (Özgeç , 1994)
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Özelli kl e 1980 sonrası geliĢen pl anl a ma eyl e mi nde r ekreasyon al anl arı na da öne m
veren anl ayıĢ sonucunda Kur uçeĢ me mahall esi ar ka ar kaya birçok peyzaj çalıĢ ması na
konu ve mekan ol muĢt ur. Kö mür depol arı nı n kaldırıl ması il e düzenl enen Kur uçeĢ me
ve Ce mil Topuzl u Par kları’nı n ar dı ndan 1. Ul us’t aki 35000 met rekareli k al anda
Ġst anbul BüyükĢehir Bel edi yesi t arafı ndan Ul us Par kı kur ul muĢt ur. Ul us Par kı da
di ğerl eri gi bi Boğazi çi Öngör ünü m al anı nı n sı nırları içi ndedir( Ek 1 ve 2).
Öncel eri baĢı boĢ ki Ģiler t arafı ndan özelli kl e gecel eri zi yaret edil en, karanlı k ve
etrafı nda bul unan konutlar da yaĢayanl ara rahatsızlı k veren güvensi z bir ort a m ol an
al anı n deği Ģi m süreci, bir kı s mı ka mu ar azisi ol an mekanı n kal an kıs mı nı n da
Boğazi çi Ġ mar

Müdürlüğü t arafı ndan i sti ml ak edil mesi il e baĢl a mıĢtır. 1990

öncesi nde etrafı nda yaĢayanl ara kor ku veren al an, bugün uygul anan yeni tasarı mı yl a
Kur uçeĢ me hal kı nı n ve Ġst anbull ul arı n sosyal hayatı nı n vazgeçil mez mekanı
ol muĢt ur. Ul us Par kı bi r bakı ma güçl ü pot ansiyeli ol an böyl e metr uk me kanl arı n
pr ofesyonel

bir or ganizasyonl a nasıl t üm Ģehir i çi n bir cazi be nokt ası na

dönüĢebil eceği ni n çok iyi bir örneği dir.
Pr oj e aĢa ması üç ay, uygul a ma aĢa ması bir yıl süren Ul us Par kı, 1994 yılı nda hi z met e
açıl mı Ģtır. Par kı n t asarı m ve kontrol ü Ġst anbul Tekni k Üni versit esi Mi marlı k
Fakült esi öğreti m üyel eri nden Pr of. Dr. A. Cengi z Yıl dı zcı ve Pr of. Dr. Mi ne
Ġnceoğl u t arafı ndan gerçekl eĢtiril mi Ģtir.

Ul us Par kı pr oj esi Ġst anbul BüyükĢehir

Bel edi yesi Pr oj el er Dai resi BaĢkanlı ğı bünyesinde ol uĢ muĢt ur. Par kı n künyesi ne
göre; avan pr oj e Pr oj eler Dairesi ( Tül ay Ya ma n, Gökhan Ger çel, Ġs mail Günay)
tarafı ndan, uygul a ma proj esi Yüksel Ġ nĢaat Pr oje Gr ubu t arafı ndan, i nĢaat Yüksel
ĠnĢaat t arafı ndan, pr oj e kontrol Ġst anbul BüyükĢehir Bel edi yesi Pr ojel er Dai re
BaĢkanlı ğı t arafı ndan ve i nĢaat kontrol Fen ĠĢl eri Daire BaĢkanlı ğı tarafı ndan
yapıl mı Ģtır.
Ul us Par kı, Boğazi çi’ni n en güzel nokt al arı ndan biri nde bul un makt adır. Fati h Sult an
Me h met ve Boğazi çi Köpr ül eri’ni n i ki si ni birden gör üĢ açı sı i çi ne al an parkı n peyzaj
pot ansi yeli dünyada eĢsiz sayıl abil ecek kadar zengi n ve özelli kli dir. Park, Avr upa
kıt ası ndan Asya kıt ası nı n en hoĢ gör ünt ül eri nden biri ni sun makt adır.
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Doğu – Batı doğr ult usunda yer al an par kı n güneybatı sı nırı nı belirleyen Ah met
Adnan Saygun Caddesi aynı za manda Boğazi çi Öngör ü m Al anı’nı n da batı sı nırı nı
ol uĢt ur ur, bu yüzden Ul us Par kı Boğazi çi Öngör ünü m Al anı’nı n i çi ndedir ve en üst
nokt ası nda yer al makt adır. Boğazi çi’ni n t e mel karakt eristi ği ol an hareketli arazi
pl asti ği bu al anda gözl eml en mekt edir, Ul us Parkı da ol dukça eği mli bir arazi de
konu ml an mı Ģtır( Ek 3 ve 4).

4. 2. PARKI N MEVCUT DURUMU
Par kı n il k t asarı m kararları il e bugünkü mevcut dur u mu arası nda bazı deği Ģi kli kl er
ol duğu gözl en mekt edir.
1994 yılı nda hi z met e açıl an Ul us Par kı’nı n Ġstanbul BüyükĢehir Bel edi yesi Yapı
ĠĢl eri Daire BaĢkanlı ğı’ndan edi nil en pr oj el ere göre par kt a bir göl et, bir kaskatlı
havuz, bir anfi-ti yatro, bir seyir pl atfor mu, bir çocuk oyun al anı, bi r kafet erya, bi r
rest aurant,

üç kaya bahçesi, bir WC. ve i ki giriĢ kapı sı nı n yanı nda bul unan i ki

ot opar k al anı bul un makt adır. (ġekil 4 3 ve 4 4)

ġekil 4 3: Ul us Par kı pr oj e maketi ( Ġst anbul BüyükĢehir Beledi yesi, 1994)
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ġekil 4 4: Ul us Par kı vazi yet planı ( Ek 5)
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Al anda yapıl an görsel anali zl er sonucunda par kı n il k t asarı mı na göre bazı
deği Ģi kli kl eri n yapıl dı ğı sapt an mı Ģtır. Bazı donatıları n uygul an ma mı Ģ ve bazı yeni
donatıları n ekl en mi Ģ ol duğu gözl en mi Ģtir. Özellikl e t asarı mda i ki nci kafet er ya yada
rest aurant ol arak belirlenen al anı n par k i çi ndeki giriĢl eri kapatılarak genel kull anı m
dı Ģı na çı karıl mı Ģ ol duğu anl aĢıl mı Ģtır. Sunset i si mli bu r est aurant sadece parkı n dı Ģı na
açıl an giriĢi ni kull an maktadır( ġekil 4 5) Par kı n donatıları üzeri nde yapıl an baĢka bir
deği Ģi kli k de seyir pl atfor munda yapıl an deği Ģikli ktir. Tasarı mda seyir pl atfor mu
ol arak göst erilen al an Ģu anda bir sera kafet erya ol arak kull anıl makt adır.
pl atfor munun i ki

basama kt an ol uĢan yapı sı kafet erya i çi nde aynı

Seyir
Ģekil de

kor un muĢt ur. Üst havuzu çevrel eyen sera kafet erya havuzun çevresi nden de mevsi me
göre yararlan makt adır. Sonuç ol arak al anl a bağlantısı nı koparan r est aurant dı Ģı nda
par k i çi nde i ki t ane kafeterya bul un makt adır. Beledi ye t arafı ndan kiraya veril en bu
biri ml er, özel kiĢiler tarafı ndan iĢl etil mekt edir.

ġekil 4 5: Sunset Rest aurant’ın par k dıĢı na açıl an giriĢi

Al anı n çok eği mli ol ması par kı n donatıl arı nı n t e mel nit eli kl eri ni belirl eyen baĢlı ca
et mendir. Özelli kl e par kı n en baskı n el e manı ol an su el e manı n varlı k nedeni al anı n
eği m kapasit esi dir. Su öğesi baĢlı ca i ki kı sı mdan ol uĢ makt adır : biri nci kısı m137. 98
kot unda yer al an yuvarl ak for mel yapılı bir havuzdan ol uĢ makt adır Ġki nci kı sı mise
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ġekil 4 6: Kaskatlı su el e manı
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111. 36 kot unda yer al an yi ne yuvarl ak çi zgil ere sahi p i nf or mel yapılı bir göl ett en
ol uĢ makt adır. Bu i ki kı sım bi r birl eri ne i ki kere yön deği Ģtiren dar bir kaskat si st e mi
ile bağl an makt adır. ( ġekil 4 6) Su öğesi ni n konuml andırıl dı ğı al anı n yaklaĢı k %50
eği mli ol ması sist e mi n par k geneli nde baskı n ol ması nı sağl a makt adır. Ayrı ca aĢağı
kott aki büyük su el ema nı nı hareketl endir mek i çi n bu al anda su göst erileri
düzenl en mekt edir.
Seyir pl atfor mu üzeri ne 1996 yılı nda yapıl an kafet eryanı n ana mal ze mesi ni n ca m
ol uĢu donatı ya yarı-sayda m bir ifade ver mekt edir. Ayrı ca özelli kl e sı cak ve güneĢli
günl er de havuz çevresi ne yerl eĢtirilen masal ar il e donatı, par kı n t e mel f onksi yonu il e
büt ünl eĢen bir çözü m ür et mi Ģtir. Bu kafet eryanı n bir katlı ol ması ve ar ka pl anı n bit ki
mat er yali il e ört ül mesi kafet eryanı n hac mi ni n al anı n eği mi i çi nde eri mesine ol anak
sağl a makt adır.
Tasarı mda da öngör ül en kafet eryanı n f or mu yuvarl aktır ve f or mel bir yapı dadır. Bu
kafet erya pot ansi yeli ni çatısı nı n seyir t erası ol arak kull anıl ması il e arttır mıĢtır. Eği mli
arazi de t ek kat yüksekli ği il e kafet eryanı n seyir t erası ol arak değerl endirilen çatısı bir
üst kot i çi n uygun bir sevi yede kal mı Ģtır( ġekil 4 7) Ul us 29 i si mli bu kafet er ya da
di ğer rest aurant gi bi par k i çi ndeki zi yaret çilerden zi yade par k dı Ģı ndan gel en
mi safirlere hi z met eden bir biri mdir. Bazı özel t opl antıları n yapıl dı ğı ma nzar aya
haki m bir mekandır.
Ar azi eği mi nden yararlanıl arak t oprak i çi ne gö mül en r est aurant bir üst kott aki
kafet erya gi bi t ek katlı dır.(ġekil 4 8) Rest aurant da kafet erya gi bi yuvarl ak ve f or mel
bir yapı ya sahi ptir. Her i ki donatı da Boğazi çi’ni n eĢsi z manzaral arı nı seyret me
ol anağı

sağl a makt adır.

Ul us

Par kı Ġst anbul i çi ndeki

özel

birkaç

manzara

nokt al arı ndan biri dir. Bu yüzden aslı nda bir se mt par kı büyükl üğünde ol ması na
rağmen f onksi yonundan öt ür ü bir kent par kı ol arak hi z met ver mekt edir. Bu dur u m
par k al anı i çi ndeki bazı donatıl arı n aĢırı t alebe cevap vere me mesi s onucunu
doğur makt adır. Özelli kl e yoğun ol arak kull anıl an üst kott aki kafet erya , üst ot opar k
al anı ve kafet erya i çi ndeki WC. i hti yaca yet me mekt edir
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ġekil 4 7: Ul us 29 ve çatısı nda bul unan seyir terası

ġekil 4 8: Sunset rest aurant
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Ġl k yıllarda par k geneli nde i ki WC. bul un makt adır. Bunl ar dan biri alt kot taki çocuk
oyun al anı nı n yakı nı nda yer alırken di ğeri de Ģu anda Sunset adı yl a anıl an Kaf et er ya
2’ ni n i çi nde yer al makt adır. Ġ ki nci t uval et kafet eryanı n i çi nde yer al masına r ağ men
hal ka açı k ol arak pl anlan mı Ģtır. Ancak geçen za manl a Suns et’i n i çi nde yer al an
t uval et dı Ģarı dan gel ecek kull anı cıl ara kapatıl mı Ģtır. Di ğer WC. belli bir süre i çi n
çalıĢ mı Ģtır, ancak o da bul unduğu kot iti bari il e kull anı cıl arı n kol ayca ul aĢabil eceği
bir nokt ada yer al ma makt adır( ġekil 4 9). Bugün i se her i ki WC. de kull anı m
dı Ģı ndadır ve par k i çi nde kull anıl abil en t ek WC. t asarı mda ol mayan ve park al anı na
sonradan ekl enen seyir pl atfor mu üzeri nde yer al an kafet eryanı n i çi nde ol an
t uval ettir. Bu WC. de kapasit esi çok kı sıtlı ol duğundan özelli kl e t al ebi n çok ol duğu
haft a sonl arı i hti yacı karĢılaya ma makt adır.
Ul us Par kı’nda bul unan mot or dairesi ve depol ar da hi z met ver me mekt edirl er. Bu
me kanl ar yapay kaya for masyonl arı i çi ne gi zlenecek Ģekil de ol uĢt ur ul muĢl ardır.
Tasarı mcı, par kı n sür dürül ebilirli ği i çi n zor unlu ol an bu donatıları alanı n genel
for masyonl arı arası nda göze çar pmayacak bir bi çimde yerl eĢtir meyi terci h e mi Ģtir.
Al t kotl arda yer al an çocuk oyun al anı 1000 metrekareli k bir saha üzeri nde
ol uĢt ur ul muĢt ur. Çocuk oyun al anı nı n bir böl ü münde macera çocuk oyun al anı yer
al makt adır( ġekil 4 10) Bu biri m arazi pl asti ği pot ansi yeli ni n

ve parkı n genel

karakt eristi ği ni n getirisi ile Ģekillenmi Ģtir. Macera oyun al anı dı Ģı nda kalan yerl er de
çeĢitli oyuncakl ar yerleĢtiril miĢtir (ġekil 4 11)
Par kı n i ki giriĢ kapı sı var dır. Üst kott aki giriĢ kapı sı alt kott aki ne göre çok daha
yoğun ol arak kull anıl makt adır, çünkü par kı n üst sı nırı nı belirleyen Ahmet Adnan
Saygun Caddesi, par kı n alt sı nırı nı belirleyen Yol Sokak’a göre daha üst kade meli bir
yol dur. Her i ki giriĢ kapısı nı n yanı nda birer ot opar k al anı bul un makt adır. Kull anı m
yoğunl uğuna paral el ol arak üst ot opar k bazı zama nl ar t al ebe karĢı yet ersi z ol ur ken,
alt kott aki ot opar k en kal abalı k zi yaret çi sayı sı nı n ol duğu za manlarda dahi
çoğunl ukl a boĢ kal makt adır. Par kı n t opl a mda 55 araçlı k açı k ot opar k kapasit esi
bul un makt adır. (ġekil 412 ve 4 13)
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ġekil 4 9 : Çocuk oyun al anı nın yanı nda bul unan ve kull anılma yan WC

ġekil 4 10: Macera oyun al anı
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ġekil 4 11.: Çocuk oyun al anı
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ġekil 4 12: Par kı n batı giriĢi nde bul unan ot opar k

ġekil 4 13: Par kı n doğu giriĢi nde bul unan ot opar k
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ġekil 4 14: Ġspanyol mer di venleri

Ul us Par kı’ndaki far klı donatıları birbirl erine bağl ayan ana aksı Ġspanyol
mer di venl eri ol uĢt ur maktadır. Bu mer di venl er dokul arı, f or ml arı, mal zemel eri ve
renkl eri il e t asarı mı n büt ününe

uyu m sağl ayabil en yapıl ardır( ġekil

4 14)

Mer di venl eri n bazı noktal arı nda bul unan di nl en me ve seyir mekanl arı da gerek
dokul arı, gerek mal ze mel eri ve gerekse f or ml arı il e he m mer di venl ere he m de
tasarı mı n büt ününe uyu m sağl a makt adır( ġekil 4 15)
Ayrı ca par kt a bir adet artezyen kuyusu ve bir adet su deposu bul un makt adır.

97

ġekil 4 15: Di nl en me ve seyir terasl arı

Par kı n bakı mı ndan sor uml u kur u m, Ġst anbul BüyükĢehir Bel edi yesi Par k ve Bahçel er
Müdürl üğü’ dür. Ancak kafet eryanı n i Ģl et mecisi nden alı nan bil gi ye gör e kur u m,
al anı n peri yodi k bakı ml arı nı yap mada yet erli ol ama makt adır. Bu yüzden, iĢl et mecil er
sul a ma gi bi peri yodi k bakı ml arı ve deği Ģtir me, t emi zl e me gi bi t a mi ratl arı kendil eri ni n
yeri ne getirdi ği ni vur gul a makt adır. Doğal ol arak, i Ģl et mel er bakı m ve t a mi rat
iĢl e ml eri nde kendi

mekanl arı nı n

ve müĢt erileri n yoğun ol arak kull andı kl arı

güzer gahl arı n etrafl arı na önceli k t anı makt adırl ar. Bunun sonucunda, par kın geneli nde
sürekli kull anı m hali ndeki i Ģl et me mekanl arı dı Ģı nda kal an böl gel erde bakı msı zlı k
rahatlı kl a gör ünebil mekt edir.
Par kı n bakı msı zlı ğı bitki mat er yali ni n mevcut dur u mu açı sı ndan da öne mli bir
konudur. Acer sacchari nu m, Robi ne pseudoaci ca “ Umbr aculifera”, Neri um ol eander,
Pi nus strobus, Pi nus Ni gra, Pitt osbor u m t obira “ Nana”, Tili a ar gent ea, Juni per us
sabi na, Vi bur nu m s p., Spireae sp., Pyracant ha cocci nea gi bi ağaç ve çalılar il e
bit kil endiril mi Ģ ol an par k maal esef bit kil er sul an madı ğı ve bakı ml arı yapılma dı ğı i çi n
köt ü dur u mdadır. Gerekli peri yodi k bakı ml arı yapıl a mayan ve köt ü et kilere mar uz
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kal mal arı engell ene meyen bit ki mat er yall eri geçen yakl aĢı k on yıllı k za man i çi nde il k
uygul andı kl arı gündeki hall eri nden ol dukça uzakl aĢ mı Ģl ardır. Çoğu bit ki geçen
za man i çi nde kur u muĢ ve yok ol muĢt ur. Bugün Ul us Par kı’nda bul unan bit kil eri n
sayı sı peyzaj pr oj esi nde gör ül enl ere göre çok daha azdır. Bu sapt a ma Yaltırı k , Ef e ve
Uzun’ un yayı nl adı ğı “Ġst anbul’un Egzoti k Ağaç ve Çalıları ” adlı eserdeki 110
nu mar alı resi mde göst erilen envant er çalıĢ ması ndan el de edil mi Ģtir. ( ġekil 4 16)
Ek 6 da veril en pl ant asyon pr oj esi nde bul unan bi t ki list esi il e sözü geçen kaynakt an
el de edil en envant er list esi bir birl eri nden çok f ar klı dır. Pl ant asyon pr oj esi li st esi nde
90 adet ağaç ve çalı t ür ü var ken envant er list esi nde ancak 38 adet ağaç ve çalı t ür ü
bul un makt adır. Bu karĢılaĢtır ma, Ul us Par kı’nda bul unan birçok bit ki ni n geçen
za man i çi nde kaybedil diği ni göst er mekt edir
Ul us Par kı bit ki mat er yali envant er çalıĢ ması
bit ki listesi:
1.

Acer sacchari num

20. Mahoni a aquaf oli um

2.

Aescul us hi ppocast anu m

21. Neri um ol eander

3.

Berberis j uli anae

22. Ol ea europaea

4.

Berberis t hunbergii “Atr opur purea”

23. Pi cea abi es

5.

Bet ul a pendul a

24. Pi nus ni gra

6.

Cedrus atl anti ca “ Gl auca”

25. Pi nus strobus

7.

Cha maecyparis l awsoni ana

26. Pi sti ci a atl anti ca

8.

Cor nus al ba

27. Pitt osporum t obi ra “ Nana”

9.

Cot oneast er horizant alis

28. Pr unus ceracif era “Pi ssar dii ”

10. Cot oneast er sali cif oli a

29. Pyracant ha cocci nea

11. Cupressus se mpervirens

30. Robi ni a pseudoacaci a “ Umbr aculifera”

12. El augnus pungens “ Macul at a”

31. Spi raea x argut a

13. Euony mus j aponi cus

32. Spi raea x billi ardii

14. Hebe speci osa

33. Syri nga vukgaris

15. Ilex crenat a

34. Ta mari x pent andra

16. Juni perus sabi na

35. Tili a argent ea

17. Laurocerasus offici nalis

36. Vi burnu m opul us

18. Laurus nobilis

37. Vi burnu m ti nus

19. Loni cera niti da

38. Yucca gl ori osa
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ġekil 4 16: Ul us Par kı bit ki mat eryali envant er çalıĢ ması ( Yaltırı k, Efe ve Uzun, 1997)
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4. 3. TASARI M PRENSĠ PLERĠ AÇI SI NDAN DEĞERLENDĠ RME
4. 3. 1. TEMEL ELE MANLARI N Ġ RDELENMESĠ


NOKTA

Nokt al ar; odak, kavĢak, ni rengi ve kaynak gi bi özel mekanl arı belirler. Bu ti p
belirlenmi Ģ mekanl ar, Ul us Par kı’nda da var dır. Aslı nda böyl e i Ģl evi belirli nokt al arı n
par k al anı nda seyrek kul lanıl ması t asarı mcı nı n ele man hi yerarĢisi ne ver diği öne mi n
bir göst er gesi dir.

ġekil 4 17: GiriĢ tanıtı mt abelası ; di zi ni n baĢl angı ç nokt ası
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Batı giriĢ kapı sı ndaki üzeri nde “ Ul us Par kı ” yazan t abel a bir baĢl angı ç noktası ol arak
değerl endirilebilir. ġekil 4 17. de gör ül en bu nokt a, al anı n mer kezi ve kenarl arı
arası nda bir iliĢki kurarak t asarı mda hareketi ol uĢt ur makt adır. Donatıl ar dizisi ni n il k
adı mı nda yer al ması, bu nokt anı n bir baĢl angı ç nokt ası ol arak değerl endiril mesi ni n
nedeni dir.
ġekil 4 18 de gör ül en doğu giriĢ kapı sı nda bul unan nokt a, batı kapı sı nda bul unan
benzeri gi bi par k geneli nde t asarı mcı t arafı ndan düzenl enen di zi sist e mi ile bağı ntılı
bir f onksi yona sahi ptir. Bu nokt a da bir önceki gi bi belli bir di zi ni n baĢl angı ç nokt ası
ol arak değerl endirilebilir. Ancak bu baĢl angı ç nokt ası, batı kapı sı nı n kull anıl ma
sı klı ğı il e kı yasl andı ğı nda i ki nci pl anda kal an bir öne me sahi ptir. Bu nokt ada ür etil en
enerji di ğer giriĢ kapı sındaki nokt anı n üretti ği enerji ye göre çok daha zayıftır. Bu
dur u m da al anı n kull anı m sı klı ğı ve dol ayı sı yla al ana yükl enen öne m il e doğr u
orantılı dır.

Bu

yüzden,

belirtilen nokt a dizi ni n bitiĢ nokt ası

ol arak da

değerl endirilebilir.
Ul us Par kı’nı n t e mel nirengi nokt ası en üst kott a bul unan göl eti n belirl edi ği nokt adır.
Bu nokt a gerek konu mu ve gerek i se f onksi yonu il e al anı n en yoğun kull anıl an
me kanı dır. Nokt a, t asarı mcı t arafı ndan t e mel nirengi nokt ası ol arak öneril en bir
pozi syona ve öne me sahi ptir. Kull anı cıl arı n da t asarı mcı nı n yönl endir mesi ne uygun
bir tanı ml a ma al gıl adı kları anl aĢıl makt adır.
Genel ol arak bakılırsa, Ul us Par kı’nı n genel karakt eristi ği sonucunda t asarı mı n
i nfor mel yapı sı ve baskı n arazi pl asti ği t asarı mcı nı n kavĢak, odak ve nirengi
nokt al arı nı sı kça kull anması nı engell eyen f akt örlerdir. Doğal a yakı n bir al an ür et me
ist eği t asarı mcı yı bu t ür yapay hi sl er uyandı racak t e mel el e manl ar kull an mak
konusunda kı sıtla mı Ģtır. Aslı nda, doğallı ğı bozma yan çeĢitli el e manl arla, ör neği n
habit üsü göst eriĢli bir ağaç il e, t asarı mda bazı nirengi nokt al arı ol uĢt urul abilirdi,
ancak bu el e man da arazi pl asti ği ni n yapı sı dol ayısı yl a et kisi ni yitirecekti.
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Sonuç ol arak, al anı n fi zi ksel sı nırl arı ve kull anıcı ya sunul mak i st enen t e mel al gı
tasarı mı n t e mel el e manl arı ndan biri ol an nokt anı n kull anı m Ģekill eri ni, konu ml arı nı
ve ni celi ği ni belirl eyen etme nl er dir.

ġekil 4 18: Doğu giriĢ kapı sı



ÇĠ ZGĠ

Ul us Par kı peyzaj t asarı mı nı n geneli nde kull anılan çi zgi karakt eristi ği yuvarl ak,
kavi sli ve or gani k ol arak t anı ml anabilir. Tasarımda çi zgil eri n gözl endiği en baskı n
biri ml er yoll ardır. Tasarı mı n t e mel ereği ol an doğal bir ort a m ol uĢt urma bili nci
sonucu t asarı mcı nı n r asyonel bir kararla yoll arı arazi pl asti ği ni n i zl eri üzeri nde
kur gul a ması da yoll arı n doğal ve or gani k bir Ģekil de ol uĢ mal arı nı sağl a mıĢtır. Aynı
bili nçl e, kull anıl an mal ze meni n de doğal a yakı n yada doğal ol ması s onucunda
mat er yali n ol uĢt ur duğu for ml arı n kenarl arı ve ara böl mel eri il e dokul arı n çi zgil eri de
or gani k yapı dadır.
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Ul us Par kı i ncel endi ği nde, par kı n geneli nde çi zgini n al gıl anabil di ği i ki baskı n öğeni n
varlı ğı sapt an makt adır. Bu öğel er, i ki nci boyutta yer al an yoll arı n ol uĢt ur duğu
çi zgil er ve üçüncü boyutt a yer al an bit kil erin ol uĢt ur duğu çi zgil erdir. Yoll ar
i ncel endi ği nde, al gıl anan çi zgi ti pi ni n eğri çizgil er ol duğu sapt an makt adır. Bu
çi zgil er yapıl arı gereği kull anı cı yı gözl e mekt en hoĢl andıran ve doğal bir et ki
yarat arak mekanı adeta bir kır peyzajı ol arak al gıl at an öğel erdir. Bit kil er
i ncel endi ği nde i se, çoğunl ukl a di agonel çi zgilere sahi p bit kil eri n kull anıl dı ğı
sapt an mı Ģtır( ġekil 4 19) Di key çi zgil ere ve sar kı k yapıl ara sahip bit kil eri n
kull anıl madı ğı gözl en mi Ģtir. Bu dur u mt asarı mcı nın ol uĢt ur mak i st edi ği al gı nı n doğal
bir kır peyzajı ol ması ile de ili ntili ol arak kabul edil ebilir. Bunl arı n dı Ģında, al anda
di key çi zgi ni n kull anıl dığı en belirgi n mekan, par kı n doğu giri Ģi nde bul unan odak
nokt ası nda yer al an aydı nl at ma el e manı dır. ġekil 4. 18 de gör ül en bu aydı nl at ma
el e manı yat ay düzl e mde yer al an baskı n ünit eye karĢı kendi di kkatl eri çeken di key
varlı ğı il e ünit eni n ol duğu al anda yat ay ve di key düzl e ml er arası nda t asarı msal bir
denge sağl a makt adır.

ġekil 4 19: Di agonel çi zgil ere sahi p bit ki mat er yali
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Bi r t asarı mda kull anıl an çi zgil eri n nokt al arl a iliĢkil eri göz önüne alı ndı ğı nda far klı
koĢull arda ol uĢan f ar klı çi zgi ti pl eri t anı ml anabilir. Ġ ki nokt a ve t ek bi r çi zgi il e
ol uĢan ve i ki nokt anı n arası ndaki iliĢki yi belirle mek i çi n ol uĢt ur ul an çi zgi biri nci
çi zgi ti pi dir. Tasarı mda i ki nokt anı n bir çi zgi aracılı ğı yl a birl eĢerek görsel ve fi zi ksel
bir iliĢki kur duğu t e mel yapı su öğesi nde gözl en mekt edir. 137 kot unda bul unan havuz
ile 111 kot unda bul unan göl et arası nda iliĢki kuran çi zgi birden f azl a doğrult uya sahi p
kırı klı bir çi zgi dir. Bu çi zgi yi ol uĢt uran biri m kaskatl ardan ol uĢan eği ml i bir su
yol udur. Bi r nokt a ve bi rden f azl a çi zgi il e ol uĢan çi zgil er i ki nci ti p çi zgilerdir. Bu
çi zgi –nokt a iliĢkisi nde nokt a, çi zgil eri n birbirl eri il e kesiĢti kl eri nokt adır. Bu ti p
iliĢki, Ul us Par kı’nda açık ol arak sadece bir nokt ada okunabil mekt edir. Al anı n doğal
karakt eri dol ayı sı yl a ol uĢan birden f azl a yol un kesiĢti ği t ek nokt a par kı n batı giriĢi nde
bul unan kavĢak nokt ası dır. Bu nokt ada al anı n kuzey ve güneyi ne doğr u yönl enen i ki
yol -aynı za manda bu yoll ar kafet eryayı da çevrel e mekt edirl er- ve bu nokt al arl a
bul uĢup par kı n giriĢ kapı sı na doğr u yönl enen yol dan ol uĢan bir kavĢak yer
al makt adır.
Ul us Par kı’nı n genel çizgi yapı sı or gani k yapıdadır. Geo met ri k ve genel geçer
kurall ara göre okunabil en yapıl ar sadece mi mari el e manl ar dır. Ancak bu ele manl ar da
par kı n genel

or gani k yapı sı na aykırı ol ma mak i çi n di k açılı f or ml ar dan

ol uĢt ur ul ma mı Ģ ve yuvarlak f or ml ar seçil mi Ģtir, böyl ece f or ml arı ol uĢt uran çi zgil eri n
de kavi sli ve yu muĢak çi zgil er ol ması sağl an mı Ģtır. Kavi sli ve yu muĢak çi zgil ere
sahi p mi mari for ml ar dan birisi yuvarl ak bir Ģekl e sahi p üst kott a bul unan havuzdur.
Tasarı mı n geneli nde sadece mi mari f or ml arda yüzeyl eri n kenarl arı, f or ml ar
arası ndaki sı nırl ar ve düzl e mi n yönünün dönüĢü keski n ve r ahat okunan çi zgil eri n
ol uĢ ması na neden ol maktadır. Özelli kl e kafet erya ve r est aurant yapıl arı ndaki çi zgil er
çok kararlı gör ün mekt edir.
Ul us Par kı’nda al gıl anan t e mel çi zgil erden birisi uf uk çi zgi si dir. Tasarı mı n t e mel
fonksi yonu ol an seyretme eyl e mi il e kull anıcı sürekli Boğazi çi peyzajı il e
karĢıl aĢ makt adır. Bu durumda karĢı t araft aki deni z kenarı ve Anadol u tepel eri ni n
gökl e birl eĢti ği uf uk çi zgi si t asarı m al anı nı n en baskı n çi zgil eri dir. Bu çi zgil er de
ont ol ojileri gereği or ganik yapı da ol an çi zgil erdir.
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DÜZLE M

Ul us Par kı’nı n en baskın düzl e mi yer yüzü düzle mi dir. Boğazi çi’ne doğru al çal arak
ilerl eyen arazi pl asti ği yer düzl e mi ni n eği k ol masına neden ol muĢt ur. Yer düzl e mi ni n
di ğer düzl e ml ere göre çok daha f azl a et kil eyi ci ol ması nı n nedeni düzl e mi n eği mi ni n
üzeri nde bul unan t ü m el e manl arı n konu ml arı ve bi çi ml eri konusunda belirleyi ci
ol ması dır. ġekil 4. 20 de de gör ül düğü gi bi Ul us Par kı yer düzl e mi nin donatıları
yerl eĢtir mek adı na sı nırlayı cıl arı pot ansi yell eri nden daha f azl adır. Ancak yi ne aynı
resi mde gör ül düğü gi bi yer düzl e mi ni n aĢırı eğimi par kı n en baskı n f onksi yonu ol an
seyir eyl e mi i çi n sonsuz bir pot ansi yel yar at makt adır.
Deği Ģi k pozi syonl ar daki düzl e ml er t asarı mda me kan hi ssi ni uyandıran bi ri ml eri n
ol uĢ ması nı sağl ar. Peyzaj t asarı mı nda deği Ģi k pozi syondaki düzl e ml erle mekan
ol uĢt ur mada en çok kullanıl an mat er yal bit ki materyali dir. Özelli kl e uzun ve geni Ģ
tepeli ağaçl arı n t epe t acı t avan hi ssi ni uyandırma da en el veriĢli bit ki mat er yali dir.
Bu anl ayı Ģl a, Ul us Par kı’nı n çeĢitli nokt al arı nda ol uĢt ur ul an küçük seyir ve di nl en me
biri ml eri ne yerl eĢtirilen geni Ģ t epeli ağaçl ar kull anı cıl arı n kendil eri ni i kli msel ve
duygusal güvenli k ort a mı nda hisset mel eri ni sağl ama kt adır( ġekil 4 21)
Tasarı mal anı nda gözl e mlenen en kusursuz düzl em 118 kot unda yer al an göl ett eki su
yüzeyi dir( ġekil 4 22) Bu düzl e mi n yanı nda, mi mari el e manl arı n duvarl arı ve
tavanl arı nı n ol uĢt ur duğu, bit ki mat er yali ni n t ek t ek veya gr up hali nde meydana
getirdi ği ( ġekil 4 23) ve yer döĢe mel eri ni n yüzeyl eri ni n ol uĢt ur duğu düzl e ml er de
al anı n di ğer düzl e ml er dir.
Ul us Par kı bir büt ün ol arak el e alı ndı ğı nda par kı n ana t e ması ol an Boğazi çi mekanı nı
seyret me eyl e mi kull anıcı yı par k al anı dı Ģı nda baĢka bir mekana yönl endir mekt edir.
Bu mekan Ġst anbul Boğazı’dır. Ġst anbul Boğazı bir mekan ol arak el e alı ndı ğı nda
taban düzl e mi deni z yüzeyi, duvar düzl e ml eri karĢılı klı uzanan t epel er ve t avan
düzl e mi de gökyüzü ol arak değerl endirilebilir (ġekil 4 24)
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ġekil 4 20: Ul us Par kı’ nı ol uĢturan üç düzl e m
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ġekil 4 21: Bit ki mat er yali ni n ol uĢt urduğu t avan düzl e mi
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ġekil 4 22: Göl ette bul unan durgun suyun ol uĢt ur duğu pür üzsüz yüzey

ġekil 4 23: Bit ki mat er yall eri ni n birarada ol uĢt ur dukl arı duvar düzl e mi
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ġekil 4 24: Boğazi çi manzarası ve bir düzl e ml er ve haci ml er büt ünü
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HACĠ M

Ul us Par kı birçok açı k ve kapalı haci ml eri n ol uĢtur duğu büt ün ol arak t anıml anabilir.
Her hangi bir peyzaj t asarı mı nda kapalı haci ml er açı k haci ml ere göre çok daha kol ay
okunabil en el e manl ar dır. Ul us Par kı’ndaki kapalı haci ml er; arazi f or mu, kafet er ya,
rest aurant , giriĢ kontrol kul übel eri, WC. , ağaçlar, çalılar, doğal ve yapay kaya
for ml arı ve tabel al ar ol uĢt ur makt adır.
Daha önce de el e alı ndı ğı gi bi Boğazi çi, al andan al gıl anan en do mi nant açı k
haci mdir. Bi r mekanı n hac mi ni n düzl e m veya kapalı haci ml er gi bi el e ma nl arl a
çevrel enerek t anı ml an ması il e ol uĢan açı k haci ml er den biri ol an Boğazi çi, t epel er ve
deni z il e ol uĢt ur ul muĢ bi r vadi ol arak değerl endirilebilir ki vadil er peyzaj t asarı mı nda
en çok kull anıl an açı k haci m Ģekill eri nden biridir. ġekil 4 24. de de görül düğü al an
Boğazi çi açı k hac mi ne haki m bir nokt ada bul unma kt adır. Bu baskı n manzara al anı n
kendi açı k haci ml eri ni i ki nci pl anda bırakacak kadar güçl ü bir et ki ye sahi ptir.
Peyzaj t asarı mı nda kapalı haci ml er geo metri k ve or gani k yapı da ol arak i ki ana baĢlı k
altı nda değerl endirilebilir. Ul us Par kı’ndaki
yapıl ar,

geo metri k kapalı haci ml ere mi mari

or gani k yapı daki kapalı haci ml ere ise havuzl arı çevrel eyen ve kaya

bahçel eri ni ol uĢt uran yapay kayal ar ör nek ol arak veril ebilir.

Ağaçl ar da or gani k

yapı daki kapalı haci ml er ol arak değerl endirilebilir, bunun yanı nda ağaçları n di ğer
kapalı haci ml ere göre farklı kabul edil en bir özelli ği de sürekli ve peri yodi k ol arak
hac mi ni n nit eli ği ni deği Ģtiri yor ol ması dır. Bu değiĢi mdi ğer kapalı haci ml erde de çok
yavaĢ bir hı zda ve sürekli ol arak gerçekl eĢse de kull anı cı nı n al gıl aya mayacağı kadar
küçük hareketl erden ol uĢur.
Bazı dur u ml ar da açı k ve kapalı haci ml er geçi Ģli dir. Ul us Par kı’nda bul unan kaf et er ya
bu t ür mekanl ara i yi bir ör nektir. ġekil 4 25 de de gör ül düğü gi bi kafet erya, ca mdan
yapıl dı ğı ndan kı Ģ bahçeleri ni hatırl atır, açı k ve kapalı haci ml er arası bir yapı sı var dır.
Sayda m düzl e ml er den ol uĢt uğu i çi n geçi Ģli dir. Ca m ve çeli kt en yapılmı Ģ sayda m
düzl e ml er bir mi kt ar boĢl uğu kuĢatı p kal an boĢlukt an ayır makt a ve kapalı ve açı k
haci ml eri ol uĢt ur makt adır. Ul us Par kı i çi nde aynı geçi Ģli düzl e m yapı sı yl a giriĢ
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kapıl arı nda karĢılaĢıl makt adır. Bu kapıl ar da ko mpakt bir yapı yeri ne i nce
par maklı kl ardan ol uĢt ukl arı ndan çevrel edi kl eri hac me yarı-geçirgen bi r hava
kat makt adırl ar.

Gözl emci

kapı nı n dı Ģı ndan baktı ğı

hal de i çer deki

hac mi

al gıl ayabil mekt e ancak o hac mi n kendi bul unduğu mekandan ayrı bir boĢl uk
ol duğunu da fark et mekt edir.

ġekil 4 25: Kafet er ya

Kütl e ve boĢl ukl ar il e yapıl an mekansal t asarım aynı za ma nda f onksi yonel bir
tasarı mdır. Ul us Par kı’nın eği mli ol uĢu bu dengeni n okun ması nı güçl eĢtirme kt edir.
Ancak mat er yall eri n al ana dağılı mı nı n hi çbir nokt ada dol ul uk veya boĢluk adı na bir
gerili m yarat ma mı Ģ ol ması t asarı mı n açı k ve kapalı haci m ko mpozi syonun yet ki n
ol duğunun göst ergesi dir ( ġekil 4 26)
Tasarı mda kapalı ve açı k haci ml eri n dengesi çok öne mli bir nokt adır. Bu konuda
Çi nli bir fil ozof “ Mi marlı ğı n esası kütl eden çok boĢl ukt ur” de mi Ģtir. Aynı bakı Ģ
açısı yl a, mekan or gani zasyonunda her ne kadar kütl el er daha çok di kkat çekse de
boĢl ukl ar gözl eyi ci ni n yaĢadı ğı mekanl ar dır , denebilir.
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ġekil 4 26: Par kı n dol ul uk- boĢl uk anali zi
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4. 3. 2. DEĞĠ ġ KENLERĠ N Ġ RDELENMESĠ


FORM

Ul us Par kı’ndaki f or ml ar basit ve geo metri kt en organi k ve ko mpl ekse kadar çeĢitlili k
göst erir.
Düz açılı f or ml ar t asarı mcı nı n doğal a özdeĢ bir mekan ol uĢt ur ma i st eği doğr ult usunda
tasarı mı n geneli nde pek f azl a kull anıl ma mı Ģtır. Bu ti p f or ml ar sadece bazı mi mari
yapıl arda gözl en mekt edir. Özelli kl e par kı n batı kapı sı nda yer al an giriĢ kontrol biri mi
bu ti p f or mun ör neği dir. Di ğer mi mari yapıl ar ol an kafet erya ve r est aurant geo met ri k
bir f or mda ol mal arı na rağ men düz açılı değillerdir, bunl ar kavi sli çi zgilere sahi p
for ml ar dır. Par kı n mi mari el e manl arı nı n çoğunun kavi sli f or ml ar ol ması, doğal bir
al gı yı dest ekl e mekt edir. Bu kavi sli çi zgil ere sahi p geo metri k f or ml u yapıl arı n
yanı nda bazı mi mari öğel er de t a ma men parkı n genel karakt eristi ği ne uygun
for ml ar da yapıl andırıl mıĢl ardır. Özelli kl e ġekil 4 27 de gör ül en depo yapay kaya
for masyonl arı içi ne gö mül müĢ ve t a m bir organi k for m ol uĢt ur makt adırl ar.
Ul us Par kı’nı n mi mari el e manl ar dı Ģı nda kalan di ğer sert peyzaj el e manl arı
çoğunl ukl a genel geçer kurall arl a açı kl anabil en geo metri k f or ml ar değillerdir. Mi mari
el e manl ar dı Ģı ndaki t e mel sert peyzaj el e manl arı par kı n çeĢitli yerl eri nde kull anıl an
kaya f or masyonl arı dır. Bu kaya f or masyonl arı doğal a yakı n mal ze mel er den
üretil mi Ģl erdir ve ot ur ma el e manl arı, havuzl ar ve kaya bahçel eri yat akl arı ol uĢt ur ma
gi bi çeĢitli f onksi yonl ara sahi ptir. Kaskatlı su el ema nı, macera çocuk oyun al anı ve
ot ur ma el e manı or gani k f or ml u yapay kaya f ormas yonl arı ndan ol uĢ muĢ donatıl ara
birer ör nektir( ġekil 4 28) Bu öğel er

kuralsı z yapı daki f or ml ar dır. Doğal kaya

for ml arı yeri ne yapay bazı ol uĢu ml arı n t erci h edil mesi nedeni yl e ol uĢt ur ul an
ko mpli ke f or ml arı n bir süreksi zli k ve zayıflı k hi ssi yarat mal arı riski ol dukça çokt ur,
buna karĢılı k Ul us Parkı’ndaki yapay kaya f or masyonl arı Ġst anbul’un çeĢitli
me kanl ar daki benzerl erine nazaran bu ti p t asarı m hat al arı nı n en az gözl endi ği
ör nekl er dir.
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ġekil 4 27: Or gani k for ml ar ile kuĢatıl mıĢ depo

ġekil 4 28: Or gani k for ml ar dan ol uĢan macera oyun al anı
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ġekil 4 29: Oval for ml u bit kiler

ġekil 4 30: Pit uresk for ml u bitki mat eryali
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Bi t kil eri n f or ml arı; süt un, oval, sar kı k ve pit uresk ol arak f ar klı t anı ml ar altı nda
beti ml enir. Ul us Par kı geneli nde kull anıl an bitkil er değerl endiril di ği nde süt un ve
sar kı k f or ml u bit kil ere pek r astl anma makt adır. Su el e manı nı n kenarl arında bir kaç
tane pira mi dal f or ml u ağaç gözl en mekt edir. Di key bit ki f or ml arı nı n en çok di kkat
çeken yapıl ar ol uĢu t asarı mcı nı n bu ti p bitkil eri bu al ana rastl antı sonucu
yerl eĢtir medi ği ni n göst ergesi dir, zira kaskatlı su ele manı par kı n en baskı n donatısı dır
ve bu bit kil er bu al ana di kkat çek mekt edirl er. Oval f or ml u bit kil er par k geneli nde en
çok kull anıl an bit ki mat er yall eri dir ( ġekil 4 29) Bu yapıl ar doğada en çok gör ünen
yapıl ar

ol duğundan

Ul us

Par kı’nda

ol uĢt urul mak

i st enen

doğal

et ki

dest ekl e mekt edirl er. Ġ nsan eli il e ol uĢt ur ul muĢ pi t uresk f or ml ar i se par kın t asarı mı
aĢa ması nda öngör ül meyen bit kil erdir, ancak s onradan par kt aki

kafet er yanı n

iĢl et mesi ni al an ki Ģil er tarafı ndan kafet eryanı n ar ka pl anı na birkaç t ane pit uresk
for ml u ağaççı k yerl eĢtirilmi Ģtir( ġekil 4 30)
Ul us Par kı’nda kull anıl an bit kil er arası nda yaprak döken ve her de m yeĢil ol anl ar
arası ndaki denge baĢarılı bir Ģekil de kur ul duğundan f or m, t ü m me vsi ml er de
al gıl anabil en bir deği Ģkendir. Renk ve dokunun aksi ne yaz ve kı Ģ ayl arı nda uygul anan
doku ko mpozi syonu kullanı cı tarafı ndan açı kça okunabil mekt edir.
Fonksi yonel açı dan bakıldı ğı nda f or m, di kkati çeken bir t asarı möğesi ol duğundan bi r
vur gu el e manı ol arak kullanıl abilir. Ul us Par kı’nda bunun en açı k ör neği en baskı n
donatı ol an üst havuza di kkatl eri çek mek i st eyen t asarı mcı nı n al anda di key f or ml u
uzun boyl u ağaçl arı kull an ması dır. Bi r vur gu el ema nı ol arak kull anıl an di key f or ml u
ağaçl ar, gözl e mci ni n il gisi ni üst havuza ve dol ayı sı yl a hareketli suyun kaynağı na
çek mekt edirl er.


DOKU

Ul us Par kı geneli nde gerek canlı gerek de cansız mat er yall eri n dokul arı açı sı ndan
birçok ör nek bul un makt adır. Par k t asarı mda dokunun büt ünl ük, çeĢitlili k, görsel il gi
ve mekansal bir ruh sağl adı ğı açı kça gözl en mekt edir.
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ÇeĢitli dokul arı bir arada kull anarak il gi yi i st edi ği nokt aya çeken t asarımcı, far klı
fonksi yonl ara sahi p alanl arı da birbirl eri nden doku f ar klılı kl arı aracılı ğı yl a
ayır makt adır. Bu t asarı m öğesi ni n en okunur ör neği, par kı n batı giriĢi ndeki ot opar k
al anı nda

gözl e ml en mekt edir( ġekil

4 31)

Al anda

ot o mobil

ve

yaya

giriĢi

birbirl eri nden fi zi ksel ol arak ayrıl ma mı Ģl ardır, ancak araç ve yaya trafi ğini n akacağı
güzer gahl ar far klı döĢemel er kull anıl arak belirlenmi Ģl erdir. Böyl ece t asarı mcı nı n
farklı f onksi yonl arı olan düzl e ml eri far klı dokul arl a belirl e meyi t erci h etti ği
anl aĢıl makt adır.
Genel ol arak dokul ar pürüzl ü ve pür üzsüz ol arak t anı ml anır. Ul us Par kı’ndaki sert
peyzaj el e manl arı i ncel endi ği nde öğel eri n çoğunun pür üzl ü bir yüzeye sahi p ol duğu
gözl e ml en mekt edir. Park geneli nde kır peyzajı havası yaratıl mak i stendi ği i çi n
tasarı mcı özelli kl e doğal veya doğal a özdeĢ mal ze mel eri kull an mayı t ercih et mi Ģtir,
bu nedenl e çoğu doğal mal ze me gi bi bu mal zemel er de pür üzl ü bir yüzeye sahi ptir.
Özelli kl e par kı n bir çok donatısı nda kull anıl an yapay kaya f or masyonl arı, kuvvetli
eği m dol ayı sı yl a par k i çi dol aĢı mda büyük r ol ü ol an Ġspanyol mer di venl eri ve bu
sayıl an uyu ml u ol ması a macı yl a kull anıl an doğal t aĢ yer döĢe mel eri (ġekil 4 32)
par kı n genel sert peyzaj el e manl arı doku karakteri ni ort aya koyan ör nekl er dir. Bu
el e manl ar dı Ģı nda kafeterya, rest aurant ve giriĢ kontrol biri mi gi bi

mi mari

el e manl arı n duvar ve çatı gi bi çeĢitli düzl e ml erinde bul unan dokul ar f onksi yonl arı
gereği pür üzsüz bir dokuya sahi ptir. Ancak bu doku ti pi kull anıl an pür üzlü dokul arı n
ni celi ği ne oranl a çok daha azdır. Sonuç ol arak, par kı n sert peyzaj el ema nl arı nı n
geneli ni n pür üzl ü bir dokuya sahi p ol duğu söyl enebilir ve bu dur u m parkı n genel
doğal i majı na uyu m sağla makt adır.
Ul us Par kı’nı n fi zi ksel ol arak en bas kı n el a manı ol an kaskatlı havuz sert peyzaj
el e manl arı arası nda doku özelli ği il e de en di kkat çeken öğesi dir. Havuzun kaskatl arı
yapay

kaya f or masyonl arı

t arafı ndan

ol uĢtur ul muĢl ardır.

Bu

yapay

kaya

for masyonl arı, pür üzl ü bir yüzey dokusuna sahi ptir ve kendi si ni çevrel eyen i nce
dokul u bit ki mat er yalleri il e he m doğal arı he m de dokul arı gereği kontrast
ol uĢt ur makt adırl ar. Aynı ti p kontrast di ğer bir baskı n sert peyzaj donatısı olan
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ġekil 4 31: Doku far klılı ğı ile
fonksi yon far klılı ğı nı nı n
tanı ml an ması

ġekil 4 32: Doğal taĢ yer döĢe mel eri
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Ġspanyol mer di venl eri nde de gözl en mekt edir. Basa makl arı n rı ht ve baskı çl arı nı
ol uĢt uran doğal t aĢ döĢe mel erle mer di veni n etrafı nda yer al an yapay kaya
for masyonl arı bir birli k ol uĢt ur ur ken, bu yapıları çevrel eyen bit kil erin dokul arı
ko mpozi syona çeĢitlili k getir mekt edir.
Sert peyzaj el e manl arını n yanı sıra bit ki mat eryali ni n de doku tipol ojisi söz
konusudur. Bit kil er yaprakl arı nı n büyükl üğü, Ģekli , yaprak yüzeyi özelli ği, yaprak
ve sür günl er arası ndaki mesafe ve yaprak sapı uzunl uğuna göre kaba, orta ve i nce
dokul u ol arak beti ml enirler. Kaba doku di kkat çeker ve gözl e mci ni n mesafe al gı sı nı n
küçül mesi ne neden ol ur, i nce doku i se bir t asarı mda zor far k edil en öğel er dir ve
gözl e mci ni n mesafe al gısı nı n büyü mesi ne neden ol ur. Bu yüzden birli kt e kull anıl an
deği Ģi k dokul u bit kil er ölçeği n deği Ģ mesi ne neden ol abilir. Ör nek ver mek gerekirse,
ġekil 4. 33 de gör ül en bi t ki ko mpozi syonunda t asarı mcı nı n ort a dokul u bit kil eri ön
pl anda i nce dokul u bit kileri ise ar ka pl anda yerleĢtir mi Ģ ol duğu gözl en mekt edir. Bu
ko mpozi syonun i zl eyi cide bıraktı ğı et ki gözl enen al anı n ol duğundan daha deri n
ol arak al gıl anması dır. Geri pl andaki i nce dokul u bit kil er yapıl arı ndan dol ayı
uzakl aĢı yorl ar mı Ģ gi bi gör ündükl eri nden al gıl ayan i çi n yanıltıcı bir perspektif
ol uĢt ur makt adırl ar.
Bi t ki mat er yali açı sı ndan i ncel endi ği nde Ul us Parkı’nı n geneli nde i nce ve ort a dokul u
bit kil eri n kull anıl dı ğı gözl en mekt edir. ġekil 4. 34 de gör ül en ağaç ve çalıları n çoğu
her de m yeĢil bit kil eri dir, bu yüzden al gıl anan genel doku i nce dokudur. Tasarı mcı nı n
bir ko mpozi syon i çi nde i nce dokul u bit kil eri bu kadar sı k kull anmayı t ercih et mesi ni n
nedeni al anı ol duğundan daha büyük göst er me ist eği ol malı dır.
Ġnce dokul ar yapıl arı gereği kaba dokul ara göre daha az görsel enerji ye sahi ptirl er. Bu
yüzden, al gıl anan al anı n yanıltıcı perspektif sayesi nde gözl e mci den ol duğundan daha
uzakt a ol duğu hi ssi ni ver mekt edirl er. Bu yanıltıcı perspektif il e al anı deri nl eĢtir me
anl ayı Ģı, Ul us Par kı’nı n genel karakt eri ne birebir uyu m sağl a makt adır, çünkü par kı n
genel f onksi yonu seyir eyl e mi dir. Seyredil en al an i se gerek perspektif gerek i se espas
dol ayı sı yl a gözl e mci den uzakt a ol an bir öznedir. Bu dur u m, t asarı mcı yı gözl enen
al an il e gözl e me mekanı arası nda bir il etiĢi m kur maya yönl endir mi Ģ ol malı dır. Bu
bağı kur manı n en et kili yol u ise al anda kull anıl an mat er yall eri n dokul arı dır; dokul ar
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ġekil 4 33: ÇeĢitli bit ki dokul arı
ve renkl eri

ġekil 4 34: ÇeĢitli bit ki dokul arı ve renkl eri
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ġekil 4 35: Ġnce ve ort a dokulu bit kileri n ol uĢt ur duğu yanıltıcı perspektif hissi

ne kadar uzakl aĢtırıcı etki ye sahi p ol url arsa gözle me mekanı gözl enen al ana nit eli k
ol arak o kadar yakl aĢacaktır. Bu yüzden t asarı mcı al anda kaba dokul ar yeri ne i nce
dokul arı kull an mayı tercih et mi Ģtir.
Ul us Par kı’nı n t a ma mı el e alı ndı ğı nda büt ünü ol uĢt uran sert peyzaj ele manl arı ve
bit ki mat er yall eri dokul ar açı sı ndan değerl endiril di ği nde bu öğel eri n

pek f azl a

çeĢitlili k göst er medi ği gözl en mekt edir. Sert peyzaj el e manl arı çoğunl ukl a pür üzl ü bir
dokuya sahi pken bit ki mat eryall eri de çoğunl ukl a i nce ve ort a dokuya sahi ptir ( ġekil
4 35) Bu dur u m, t asarı mcı nı n doku ko mpozi syonunda birli k ve sadeli ğe çeĢitlili k ve
kontrasttan daha f azl a öne m ver di ği ni n göst er gesi dir. Tasarı mcı, dokul ar yar dı mı yl a
al anı n büt ünl üğünü vur gul a mayı a maçl a mı Ģtır.


RENK

Ul us Par kı geneli nde kul lanıl an r enkl er çoğunl ukla yeĢil ve yeĢili n t onl arıdır. Par kt a
bul unan bit ki mat er yalleri ni n çoğu çi çeksi z bit kil erdir, bu yüzden, t asarı mcı
monokr o m bir renk ko mpozi syonunu ol uĢt ur mayı terci h et mi Ģtir, denil ebilir.
Par kı n en baskı n öğesi olan kaskatlı havuzun etrafı ndaki bit kil er di ğerl erini n t ersi ne
renkli bit kil erdir. Par kın en il gi çeki ci el e manı nı çevrel eyen bit kileri n di ğer
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bit kil erden daha il gi çekici ol ması t esadüf değil dir. ġekil 4 36. da da gör ül düğü gi bi
kaskatl arı n etrafı renkl eri il e il gi çeken bit kiler ar acılı ğı yl a vur gul an mı Ģl ardır.
Tasarı mı n pe mbe, kır mı zı, sarı ve beyaz çi çekl eri ol an bit kil erl e bezenen en belirgi n
nokt ası üst kott aki havuz il e alt kott aki göl eti birbiri ne bağl ayan su el e manı dır. Aynı
anl ayı Ģ par kı n giriĢi nde bul unan t anıtı m t abelası nda da gözl en mekt edir. Tabel a
etrafı nda bul unan çi çek yat ağı na renkli süs bit kil eri yerl eĢtiril miĢtir. Böyl ece
kull anı cıl ara sunul an il k al gı nı n öne mi vur gul an mı Ģtır. Bu i ki ör nek dıĢı nda par k
al anı nda özelli kl e renkli bit kil erl e vur gul anan baĢka nokt al ar yokt ur, ancak yeĢil renk
ko mpozi syonu i çi nde az sayı da yerl eĢtiril miĢ renkli bit kil er sapt an makt adır. Bu
renkl endir mel er, çoğunl ukl a par kı n ana aksı nı ol uĢt uran Ġspanyol mer di venl eri nde ve
bunl arı birbirl eri ne bağl ayan t erasl arı n etrafı nda yer al mı Ģl ardır. Bu ti p düzenl e mel er
ġekil 4 33. de ve ġekil 4 34 de gör ül mekt edir. Bu dur u mdan anl aĢılma kt adır ki,
tasarı mcı al anda biri ncil ve t ali poli kr omr enk kompozi syonl arı il e il gi çeki ci nokt al ar
arası nda bir hi yerarĢi ol uĢt ur mayı a maçl a mı Ģtır.
Ul us Par kı’nı n mi mari yapıl arı nı n renkl eri de bitki mat er yall eri ni n r enkl eri nde t erci h
edil en sadeli k il kesi il e uyu ml u bir anl ayı Ģl a seçil mi Ģl erdir. Par kı n batı giriĢi nde
bul unan kontrol biri mi bu anl ayı Ģı ser gil eyen kullanı cıları n il k karĢılaĢtı ğı ör nektir.
Kontr ol biri mi yeĢil rengi yl e par kı n genel monokr o m r enk ko mpozi syonuna aykırı
ol mayan bir özelli ğe sahiptir. Kafet eryada da kont rol biri mi nde ol duğu gi bi yeĢil renk
kull anıl mı Ģtır. Tasarı mcı nı n mi mari el e manl ar i çi n özelli kl e yeĢil renk ve t onl arı nı
kull an ması, t asarı mı n büt ünl üğünü mi mari ele manl arı nı n varlı ğı ile boz mak
ist e medi ği ni n göst ergesidir. Böyl ece mi mari yapılar t asarı mı n genel renkleri i çi nde
kendi renkl eri ile di kkat çek me mekt e ve al anı n bir parçası hali ne gel mekt edirl er.
Ul us Par kı’nı gezen bi r kull anı cı bit ki mat eryali
büt ünl üğü dı Ģı nda kent

ve mi mari yapıları nı n r enk

mobil yal arı nı n da renk ko mpozi syonuna katıl dı ğı nı

gözl e ml e mekt edir. Bu t asarı mel e manl arı, aydı nlat ma biri ml eri, çöp kovaları ve giriĢ
kapıl arı gi bi aksesuarl ardır. Bu öğel er de di ğer el e ma nl ar gi bi t asarı mı n r enk
ko mpozi syonu

büt ünlüğünü

boz ma mak

adı na

yeĢili n

t onl arı

renkl endiril mi Ģl erdir( ġekil 4 37) Aynı a maç doğrult usunda, ġekil 4 38 de gör ül en
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il e

ġekil 4 36: Poli kr o m renk
ko mpozi syonu ol uĢt uran
renkli bit kiler

ġekil 4 37: Kent mobil yal arı nı n par kı n
baskı n rengi ne uyumu
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ġekil 4 38: Doğu giriĢ kapı sı nın t asarı mı n geri kal an kısı mı nın renkl eri ile ol uĢt ur duğu uyum

ġekil 4 39: Oyuncakl arı n çeĢitli renkl eri
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par kı n doğu giriĢ kapı sı nı n rengi il e par kı n arka pl andaki gör ünt üsünün r enkl er
açısı ndan ne kadar uyu ml u ol duğu açı k ol arak görül mekt edir.
Par k geneli ndeki aksesuarl ar arası renk birli ği ni bozan t ek öğe ġekil 4. 39 da de
gör ül düğü gi bi çocuk oyun al anı ndaki kaydırakl ar dır. Bu oyuncakl arı n çeĢitli
renkl erle bezen mesi ni n nedeni de hit ap etti ği çocuk kull anı cıl arı n renkl ere ver di ği
öne mil e açı kl anabilir. BaĢka bir deyi Ģl e, oyuncakl ar ont ol ojileri gereği birden f azl a
renge i hti yaç duyarl ar. Bu ayrı calı k t asarı mcı t arafı ndan da di kkat e alı nmı Ģ ve sadece
bu nokt ada t asarı mı n büt ünl üğü yeri ne t asarı m el e manı nı n f onksi yonu ön pl ana
çı kmı Ģtır.

ġekil 4 40: Kaskatl arı n etrafı nda yer al an renkli bit kiler
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Bi r peyzaj t asarı mı nda t asarı mcı renk ko mpozi syonunu birkaç Ģekil de ol uĢt urabilir.
Bunl ar; al anı n r enksi z kabul edili p i çi ndeki obj el erle mekana r enk kat ma, me kandaki
baskı n renge katıl ma, ona f on ol uĢt ur ma veya onunl a yarıĢ ma, kontrast veya benzer
renk iliĢkil eri ne göre düzenl e me yap ma veya yanıltıcı espas kurall arı il e r enk
ko mpozi syonl arı ol uĢt urma yönt e ml eri dir. Ul us Par kı el e alı ndı ğı nda t asarı mcı nı n
i ki nci yakl aĢı m ol an, me kanda bir baskı n r engi n belirlendi ği ve di ğer renkl eri n
me kansal büt ünl ük veya vur gu i çi n ona katıl dı ğı, ona f on ol uĢt ur duğu yada onunl a
yarıĢtı ğı renk t asarı mı bi çi mi ni beni msedi ği anl aĢıl makt adır. Ul us Par kı’ndaki baskı n
renk yeĢil ve yeĢili n t onları dır, di ğer renkl er i se bu r enge yeri ne göre f on ol uĢt ur mak
veya onunl a kontrast veya benzer renk kompozi syonu ol uĢt ur mak a macı yl a
kull anıl makt adır. Özelli kle par kı n kal bi nde yer alan kaskatl arı n etrafı ndaki bit kil eri n
renkl eri baskı n yeĢil renk il e yarıĢan ve böyl ece di kkati çeken bir kompozi syon
ol uĢt ur makt adır (ġekil 440)
Te mel peyzaj t asarı mil kel eri ne göre, sı cak r enkl er ol arak kabul edil en kı r mı zı, sarı
ve t ur uncu di kkat çeken renkl er ol dukl arı ndan kullanıl dı kl arı al anı ol duğundan daha
küçük müĢ gi bi göst eren bir et ki yaratırken, soğuk r enkl er ol arak kabul edil en mavi,
mor ve yeĢil i se di kkat çek meyen r enkl er ol dukl arı ndan

kull anıl dıkl arı al anı

ol duğundan daha büyükmüĢ gi bi göst eren bir et ki yarat makt adırl ar. Bu duru mda Ul us
Par kı el e alı nırsa, par kı n geneli nde yeĢil rengi n haki m ol duğu sapt an makt adır ve bu
yüzden al anı n haki m r engi dol ayı sı yl a ol duğundan daha büyük al gıl andı ğı
söyl enebilir.

Bu

sapta ma

sonucunda

varılan

sonuç,

t asarı mcı nı n

doku

ko mpozi syonunda kull anıcı ya al gıl at mak ist edi ği imaj ile ört üĢ mekt edir.
Ul us Par kı’nı n bir parçası ol duğu Boğazi çi peyzajı da al anı n r enk kompozi syonu
hakkı nda t asarı mcı ya bir t akı mi puçl arı ver mekt edir. Boğazi çi’ni n t a ma mı nda haki m
ol an r enk ko mpozi syonu monokr o m ko mpozi syondur. Bu dur u m, büt ünün bir parçası
ol mayı a maçl ayan t asarımcı yı yönl endir mekt edir.
Sonuç ol arak, t asarı mcı nı n ol uĢt ur duğu r enk kompozi syonu, al anı ol duğundan daha
geni Ģ göst er mek ve i çi nde bul unduğu Boğazi çi kent sel peyzajı na uyu m sağl a mak
a macı nı n rasyonel adı ml arı ndan biri dir.
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Renkl eri n i nsan psi kolojisi ndeki yeri de t asarı ml ar da öne mli bir etken ol arak
al gıl anabil mekt edir. YeĢil renk söz konusu ol duğunda, bu r engi n gözl e mci si üzeri nde
di nl endiri ci , sükunet ve f erahlı k veri ci bir etki si ol duğu düĢünül mekt edir. YeĢil
rengi n hayatı ve canlılı ğı t e msil etti ği ne ve huzurla birli kt e sağlı k ve neĢe kaynağı
ol duğuna i nanıl makt adır. Bu dur u mda, Ul us Par kı’nı n en yaygı n rengi yeĢil ol arak
kabul edil di ği nde al anı n rengi n psi kol oji k et kisi nin de par kı n t e mel f onksiyonu ol an
pasif rekreasyon anl ayı Ģı ile ört üĢt üğü gözl e ml en mekt edir.


ZAMAN

Bi r peyzaj t asarı mı nı n za manl a iliĢkisi, sürekli deği Ģi ml er ve peri yodi k deği Ģi ml er
ol mak üzere i ki ti pol oji de i ncel en mekt edir. Bi r

t asarı mı ol uĢt uran sert peyzaj

el e manl arı ve bit kisel materyall eri n her biri eski mek veya yaĢl an mak sureti il e sürekli
bir deği Ģi m döngüsü i çi nde yer al makt adır. Bunun yanı nda, sadece bit ki mat er yall eri
i kli msel deği Ģi kli kl erden et kil endi kl eri nden periyodi k deği Ģi m döngüsü i çi nde yer
al makt adır ( ġekil 4 41)

ġekil 4 41: Bit kileri n peri yodik deği Ģi ml eri nden biri
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Ul us Par kı peyzaj t asarımı nı n yakl aĢı k on senelik bir geç mi Ģi ol ması, al anı n dör düncü
boyutt a da i ncel enebil mesi ne ve bazı bul gul arı n sapt an ması na ol anak ver mekt edir. Bu
za man aralı ğı nda değerl endirilecek deği Ģi mti pi sürekli ol an deği Ģi mti pi dir. Bu s ür e
zarfı nda t asarı mı ol uĢt uran bit ki mat er yall eri büyü müĢ ve yaĢl an mı Ģ ve sert peyzaj
el e manl arı da eski mi Ģ ve yı pran mı Ģtır. Bu deği Ģi m ġekil 4 42 ve 4 43 de gör ül en
farklılı kl arda anl aĢıl maktadır. ġekil 4 42 de Ul us Par kı’nı n hi z met e açıl dı ğı il k
döne ml er de çekil mi Ģ bir f ot oğraftır. Gör ül düğü gi bi di ki ml eri yapıl an bit ki
mat er yall eri henüz daha çok genç ol dukl arı ndan kendil eri ni göst ere me mekt e ve bu
yüzden par k geneli nde sert peyzaj el e manl arını n baskı n ol duğu bir genel yapı
al gıl anmakt adır. ġekil 4 43 de i se al anı n 2002 yı lı i çi ndeki hali gör ül mektedir. Ul us
Par kı’nı n bit ki mat er yalleri artı k yet eri ce büyü müĢ ve bu yüzden al andaki bit ki
mat er yali ve sert peyzaj öğel eri arası ndaki denge kur ul muĢt ur. Bu i ki r esi m
arası ndaki far kl ar sayesi nde her hangi bir t asarı mda dör düncü boyut un r ol ü
anl aĢıl makt adır. Bu i ki resi mde sadece bit ki mat er yall eri n deği Ģi m ve gel iĢi ml eri el e
alı nmı Ģtır, oysa bir peyzaj t asarı mı nda bit ki mat eryall eri kadar sert peyzaj el e manl arı
da deği Ģi me uğrar. ġekil 4 44 ve 4 45. de gör ül en kaskatlı yapay kaya f or masyonun
te mel deği Ģi mi geçen yıllar i çi nde eski mesi ve yı pran ması dır. Ul us Parkı’nı n il k
yıll arı nda çekil en ġekil. 4 44 de gör ül en kaya f or masyonu ol dukça bakı mlı ve yeni dir.
Buna karĢılı k ġekil 4 45 de gör ül en günü müz Ul us Par kı’nı n su el e manı nı ol uĢt uran
kaya f or masyonunun bazı nokt al arı nda def or masyonl ar ol duğu sapt an makt adır. Bu
sapt a ma da göst er mekt edir ki, sert peyzaj el e manl arı gerek çeti n hava Ģartları , gerek
yanlıĢ kull anı ml ar ve gerekse düĢük kaliteli mal ze me gi bi yı pranma s üreci ni
hı zl andıran birçok et menden dol ayı eski meye doğr u il erl eyen sürekli bir deği Ģi m
içi ndedirl er.
Ul us Par kı doğal ol arak yaĢayan ve deği Ģtiren or gani z mal ar dan ol uĢan bir yapı dır.
Büyüyen ve ol gunl aĢan bit kil er veya i nsanl arın müdahal el eri, Ģu anda al gıl anan
birçok Ģeyi n eski den f ar klı ol ması nı n nedeni dir. Bu deği Ģi ml eri n il k adı ml arı en açı k
ol arak süreci n baĢl angı cında çekil en bazı f ot oğraflarda gözl e ml enebilir. ġekil 4 46,
4 47 ve 4 48 süreci n il k anl arı ndaki bazı donatıları göst er mekt edir. ġekil 4 46. da
par kı n batı giriĢ kapı sı, Ģekil 4 47. de macera çocuk oyun al anl arı ve Ģekil 4 48. de i se
Ġspanyol mer di venl eri ve kaya bahçesi ni n il k dur uml arı gör ül mekt edir.
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ġekil 4 42: Par kı n il k yapıl dı ğı za manl ar da genel gör ünü mü

ġekil 4 43: Par kı n günü müzde genel gör ünüĢü
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ġekil 4 44: Par kı n il k za mal arında su el e manı nı n dur u mu
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ġekil 4 45: Günü müzde su el ema nı nı n dur u mu (2002)

ġekil 4 46, 4 47 ve 4 48 : Par kı n bazı köĢel eri ni n yapıl dı ğı za manki gör ünüĢl eri (1994)
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Bi r peyzaj t asarı mı i çerdi ği bit ki mat er yall erin doğası gereği her za man bazı
peri yodi k döngül er i çi nde yer alır. Özelli kl e mevsi m deği Ģi ml eri bit ki mat er yali ni n
çoğunun dı Ģ gör ünüĢl erini deği Ģtirdi ği devrel erdir. Bu nedenl e, bir peyzaj t asarı mı
kull anı cı ya il kbahar da baĢka bir al gı sunar ken sonbahar da veya kı Ģt a çok daha f ar klı
bir al gı sunabilir. Bu dur u m, özelli kl e yaprağı nı döken bit ki t ürl erini n çokça
kull anıl dı ğı par k t asarı ml arı nda ol dukça et kili değiĢi kli kl ere yol açar. Ul us Par kı’ nda
kull anıl an yaprak döken ağaçl ar il e

her de m yeĢil bit kil er ni celi k ol arak

karĢıl aĢtırıl dı ğı nda i breli ağaçl arı n yaprak dökenl ere göre çok daha f azl a sayı da
ol duğu sapt an makt adır. Bu dur u mda par kı n geneli el e alı ndı ğı nda yaz ve kı Ģ bit ki sel
mat er yal ört üsü kull anı cı i çi n pek de f ar klılı k göst er me mekt edir. Al anda me vsi msel
deği Ģi kli kl er çoğunl ukl a, çi çek açan ve mevsi me göre renk deği Ģtiren bit ki mat er yali
yar dı mı yl a al gıl anmakt adır.
Bi r peyzaj t asarı mı nı n dör düncü boyut u t asarımı ol uĢt uran el e manl arın kendi i ç
di na mi kl eri dı Ģı nda al anı al gıl ayanı n hareketl eri ne de bağlı dır. Gözl e mci ni n t asarı ma
iliĢki n al gıl adı ğı za manı n gözl e mci ni n kendi hareketi ni n hı zı nda saklı ol duğu ger çeği
tasarı mcı yı dör düncü boyut t asarı mı nda yönl endiren t e mel et kenl erden bi ri dir. Ul us
Par kı ör neği üzeri nde kul lanı cı hı zı konusu i ncel endi ği nde, kull anı cıl arı n alanı yavaĢ
hareketl erl e gezdi kl eri veya çoğunl ukl a al anı belirli nokt ası nda sabit kalıp al anı ve
çevresi ni seyretti kl eri sapt an mı Ģtır. Par kı n genel karakt eri ni n de seyir eyl e mi göz
önüne

alı ndı ğı nda

anl aĢıl makt adır.

kullanı cıları n

genel

karakt ere

uygun

Bu dur u mda, t asarı mcı nı n yakı n çevredeki

hareket

etti kl eri

det ayları n dahi

kull anı cıl ar t arafı ndan gözl eneceği ni hesaba kat arak yakı n pl an düzenl e mesi ne öne m
ver mesi gerek mekt edir. Ayrı ca seyir eyl e m kull anı cıl arı uzak nokt al ara odakl ayan bir
fonksi yondur, bu yüzden uzak pl an da yakı n pl an kadar t asarı mcı nı n di kkat e al ması
gereken bir öl çektir. Ancak ort a pl an kull anı cıl ar t arafı ndan di kkatl e al gılanan bir
öl çek ol madı ğı ndan t asarı m açısı ndan i ki ncil bir öne me sahi p ol ması doğaldır.
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IġI K

Ul us Par kı doğuya doğr u yönl en mi Ģ bir par ktır. Bu yüzden özelli kl e sabah saatl eri nde
di k güneĢ ı Ģı ğı il e ı Ģı kl anma kt adır. Mevsi ml ere göre deği Ģse de güneĢi n gün boyunca
çi zdi ği yay, özelli kl e alanı n en çok kull anıl dı ğı yaz ayl arı nda kull anı cıyı rahat sı z
et meyecek ve aksi ne i klims el konf or unu dest ekl eyecek bir yapı dadır.
Ul us Par kı geneli nde bi r i ncel e me yapıl dı ğı nda al anı n ı Ģı klı ve göl geli nokt al arı
arası ndaki denge kull anıcı yı t at mi n edecek boyutl ardadır. Ġst endi ği anda güneĢt en
yararl anan kull anı cı, yine i st edi ği anda bir ağaç altı nda yada kapalı bir mi mari
yapı daki göl ge al anl arı kull anabilir.
Ul us Par kı’nı n yapay ı Ģı kl andırıl ması da ol dukça yet erli dir. Al anda ol uĢ ma ması na
özen göst erilen kör nokt al ar aydı nl at ma el e manl arı yar dı mı il e ı Ģı kl andırıl mıĢl ardır.
Bu aydı nl at ma el e manl arı çoğunl ukl a donatıları n çevrel eri ne, bağl antı yolları etrafı na
ve giriĢ ve çı kıĢ kapıl arı na yerl eĢtiril miĢl erdir.



BOYUT

Ul us Par kı’nı n büyükl üğü 35000 metrekaredir. Bu büyükl ük bir i nsan boyu il e
karĢıl aĢtırıl dı ğı nda genel bir bakı Ģ açı sı yl a, rahat sı z edecek kadar büyük ol arak
değerl endirilebilir. Ancak gerek par k al anı nın bit kil er ve donatılar sayesi nde
parçal anan yapı sı ve gerekse yer düzl e mi nin ol dukça eği mli ol ması al anı n
büyükl üğünün bir bakı Ģta al gıl anması nı engell e mekt edir. Par k düzl e mi sıfır eği mli bir
arazi pl asti ği ni n üzeri nde yer al saydı, al anı n büyükl üğünü bazı görsel engell erl e
parçal a mak kull anı cı yı rahatl at mak adı na zor unlu ol acaktı. Ancak, Ul us Par kı’ nı n
eği mi, al an hi ç parçal an masa bil e

kull anı cı nın gör üĢ açı sı nı aĢacak boyutl ar da

ol duğundan t asarı mcı nı n zor unl u ol arak bazı iĢl e mler yap ması na gerek yokt ur.
Ul us Par kı’nı n kendi boyut undan çok mekanda çok daha ön pl anda al gılanan baĢka
bir boyut, Ġst anbul Boğazı’nı n boyutl arı dır. Kull anı cıl ar al anı n kendi si nden çok seyir
me kanı na odakl andı kl arından al gı da Boğazi çi’ni n boyutl arı al anı n boyutl arı ndan çok
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daha et kili ol makt adır. Boğazi çi’ni n boyutl arı gözl e mci de kar maĢı k al gıl arı n
ol uĢ ması na neden ol makt adır.

Al anı n boyutl arı aslı nda i nsan boyutları na gör e

ol dukça büyükt ür , ancak bu dur u m kor kut ucu ol mak yeri ne haĢ metli al gıl an makt adır.
Yoğun bir kent peyzajını n ort ası ndan geçen böyl esi ne geni Ģ ve uzun bir su öğesi
gözl e mcil eri kendi si ne hayran bı rak makt adır. Bu ol uĢu mun coğrafi ve t ari hsel
anl a mı nı da bil en gözle mci i çi n al an çok daha zengi n değerl erl e yükl ü ol arak
al gıl anabil mekt edir. Ancak yi ne aynı bil gil er ı Ģı ğında bu su öğesi ni n bir deni z parçası
ol duğunu ve karĢı kı yı nın da baĢka bir kıt a ol duğunu bil erek al anı n anl amı na gör e
çok küçük boyutl ara sahip ol duğu hi ssi ni de uyandırabil mekt edir. Bu ti p birbirleri yl e
çatıĢan al gıl ar ve dol ayısı yl a far klı sıfatl ar sayesi nde Ul us Par kı, t e mel fonksi yonu
ol an seyir eyl e mi ne çektiği il gi yi her za man canlı t ut abil mekt edir.
4. 3. 3. SI NI RLAYI CI LARI N Ġ RDELENMESĠ


A MAÇ

Ul us Par kı kent sel yeĢil si st e mi n bir öğesi ol mak ve kentli ye rekreatif bir hi z met
sun mak a macı yl a ol uĢt urul muĢt ur. Ul us Par kı’nın bu al anda ol uĢt ur ul ması da al anı n
değerli pot ansi yell eri dolayısı yl adır. Par k, her yaĢt an i nsanı n açı k havada gez me,
di nl en me ve eğl en me i htiyaçl arı na cevap ver meyi a maçl a mı Ģtır.
Par kı n t asarı mı nda, Boğazi çi ön gör ünü müne ve Boğazi çi sil ueti ne saygılı bir donatı
ve kull anı m getiril mesine özen göst eril mi Ģtir. Pr oj ede

mi ni mu m kapalı al an ana

il kesi yl e peyzaj ağırlı klı bir yerl eĢi m pl anı ol uĢt urul muĢt ur.
Ul us Par kı, konu mundan dol ayı özelli kl e bir seyir mekanı ol arak düzenl en mi Ģtir.
Boğazi çi’ni seyret me eyl e mi ni n baskı n f onksi yon ol ması al anı n aktif rekreasyondan
daha çok pasif rekreasyon i hti yaçl arı na göre düzenl en mesi ni sağl a mı Ģtır. Al anda
çocuk oyun al anı dı Ģı nda baĢka bir aktif rekreasyon donatısı yokt ur. Di ğer t ü m
donatılar,

di nl en me

ve

seyret me

eyl e mi ne

yerl eĢtiril mi Ģl erdir.
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uygun

ol arak

seçil mi Ģ

ve

Konu m, donatı seçi mi ve yerl eĢtiril mesi gi bi a maç doğr ult usunda belirlenen maj ör
tasarı mel e manl arı dı Ģı nda, Ul us Par kı bünyesi nde bul unan mi nör t asarım el e manl arı
da t asarı mı n a macı na uygun ol arak seçil mi Ģ ve yerl eĢtiril mi Ģl erdir. Özelli kl e bit ki
mat er yali, bir üstt eki kotta bul unan i zl eyi cil eri n manzarası nı n engell enme mesi i çi n
tasarı mcı t arafı ndan çok özenli bir Ģekil de yerl eĢtiril miĢtir. Deği Ģi k kotl arda Boğaz
ma nzarası nı seyreden kull anı cıl ar, her hangi bir kott a hi çbir engell e karĢıl aĢ madan
rahatlı kl a Boğazi çi peyzajı nı izl eyebil mekt edir.
Al anı n gündüz kadar gece de seyir a maçlı kull anılacağı nı n bili nci nde ol an t asarı mcı,
gece gereçl eri ni de di ğer el e manl ar kadar hesaplı düzenl e mi Ģtir.

Aydı nl at ma

el e manl arı i çi n de aynı a maç birli ği geçerli dir, bu yüzden al anını n t e mel
fonksi yonunu engell e meyecek yapı da ol anl ar seçil mi Ģl erdir. Özel ol arak seçil en
la mbal arı n fi zi ksel özelli kl eri il eri ve yukarı ıĢı k veri p gör üĢü zayıflat mayacak
nit eli kl ere sahi p ol an üstleri kapalı aydı nl at ma el e manl arı dır ve bu ele manl arı n
Ģi ddetli ı Ģı k vererek il gi yi manzaradan kendi üzerileri ne çek mel eri ni engelle mek i çi n
de düĢük volt ajlı ol an sodyu m buharlı aydı nl atma el e manl arı t erci h edil mi Ģtir. Bu
el e manl ar dı Ģı nda kal an az sayı daki güçl ü voltaj a sahi p ci va buharlı aydı nl at ma
el e manı i se gecel eri daha t ehli ke ol an mer di venleri n etrafı na kull anı cı güvenli ği i çi n
yerl eĢtiril mi Ģl erdir.

Parlak

aydı nl at ma

el ema nı nı n

mer di venl er

et rafı nda

kull anıl ması nı n bir baĢka nedeni de t asarı mcı nı n gecel eri uzakt an bakıl dı ğı nda ana
aksı n ol uĢt uran Ġspanyol mer di venl eri ni n bir i nci gi bi ı Ģıl da ması nı i st emesi dir. Bu
süsl e me, al anı n dı Ģarı dan cazi besi ni arttırarak daha çok i hti yaca cevap ver mesi ni
sağl a mayı a maçl a makt adır.


KONU M

Bi r peyzaj t asarı mı nı n uzak ve yakı n çevresi yl e iliĢkisi ve t asarı mı ol uĢtur an büyük
ve küçük biri ml eri n birbirl eri yl e ve kendi alt grupl arı i çi ndeki iliĢkil eri t asarı mı n
me kan or gani zasyonunda çok öne mli bir belirleyi ci dir.
Ul us Par kı el e alı ndı ğında, t asarı m al anı nı n konut adal arı arası nda yer al dı ğı
sapt an makt adır. Al anı n etrafı nda yer al an konutlar, üst gelir gr ubuna hit ap eden 3- 5
katlı, sit el er hali nde i nĢa edil mi Ģ ve bahçe i çi nde ol an yapıl ardır. Par kı n he men
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çevresi nde yer al an sit eler Ul us, Ça mlıt epe ve Kült ür Sit el eri dir. Tasarım al anı, bir
tarafı dı Ģı nda t aĢıt yoll arı il e çevrel en mi Ģtir. Al anın batısı nda , aynı za manda Boğazi çi
Öngör ünü m al anı n batı sı nırı nı da ol uĢt uran, Ah met Adnan Saygun Caddesi,
doğusunda Yol Sokak ve kuzeyi nde ise Lal e Sokak yer al makt adır (Ģekil 449)
Ul us Par kı’nı n etrafı nda birçok ka mu al anı yer al makt adır. Bunl ar dan i ki t anesi
eğiti m hi z meti veren kur u ml ar dır. Bu biri ml er, Robert Kol eji ve Ber nar Nahu m
Ġl kokul u’ dur. Ayrı ca Bi zi m Tepe Spor A. ġ. Hisar Eğiti m Vakfı i si ml i bir spor
akti vit esi al anı Ul us Parkı’nı n doğusunda yer al makt adır. Bunl ar dı Ģında par kı n
yakı nı nda Ambarlı dere Par kı adlı mahall e par kı yer al makt adır.
Ul us Par kı’na ul aĢ mak i st eyen kull anı cıl ar i çi n en r ahat ka mu ul aĢı m yol u Ģehir i çi
bel edi ye ot obüsl eri ni kul lanmaktır. Par kı n doğusunda yer al an Yol Sokak üzeri nde ve
par kı n doğu giriĢ kapı sı nı n he men karĢısı nda par kı n i s mi yl e anıl an bir ot obüs dur ağı
bul un makt adır. Ul us Parkı Dur ağı dı Ģı nda par kın batısı nda yer al an Ahmet Adnan
Saygun Caddesi üzeri nde ve par kı n batı giriĢ kapı sı nı n biraz il erisi nde ol an bir ot obüs
durağı daha bul un makt adır. Bu durağı n i s mi i se Ça mlıt epe Dur ağı’dır. Ka mu ul aĢı m
araçl arı il e al ana eriĢebilirli k son derece rahattır. Bunun dı Ģı nda özel ot o mobill eri
ol an kull anı cıl ar da kendi araçl arı ile al ana ul aĢ mayı terci h et mekt edirl er.
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ġekil 4 49: Ul us Par kı’ nı n çevresi ile iliĢkileri ve bağl antıları
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Sonuç ol arak, Ul us Par kı’nı n yakı n çevresi il e iliĢkil eri el e alı ndı ğı nda genel ol arak
al anı n gerek f onksi yonu ve gerekse i çi nde barı ndırdı kl arı dol ayı sı yl a çevresi il e
arası nda ol u ml u bir et kileĢi m ol duğu söyl enebilir. Ul us Par kı, Boğazi çi’nin en güzel
seyir nokt al arı ndan biri nde ol ması ndan dol ayı üretti ği pot ansi yeli ni en veri mli bir
Ģekil de prati ğe uygul ama kt adır.

Öyl e ki, par kı n bu t e mel f onksi yonundan

yararl anmak adı na Ģehri n en uzak nokt al arı ndan kentliler gel mekt edir.

Bunun

yanı nda, par k, sunduğu çocuk oyun al anı gi bi t emel f onksi yonl arla da al anı n yakı n
çevresi nde yaĢayan kentlileri n genel i hti yaçl arı na da cevap ver mekt edir.
Konu mundan dol ayı Ul us Par kı’nı n t e mel f onksiyonu seyir eyl e mi dir. Seyir eyl e mi
sade bir eyl e mdir

ve bu eyl e mi gerçekl eĢtir mek i çi n pek f azl a donat ı ya ger ek

duyul ma makt adır. Al anın konu munun, al ana yükl edi ği bu baskı n ki mlik s onuçt a
al anı n donatıları nı n nel er ol acağı nı ve ne Ģekil de yerl eĢtirileceği ni belirleyen t e mel
et mendir. Son derece baskı n ol an bu pasif reaksi yon t arzı nedeni yle al andaki
donatılar çok çeĢitli değil dir. Al anı n t e mel di nlenme ve seyret me f onksi yonl arı na
hi z met eden donatıları farklılı k göst eren t ek donatı çocuk oyun al anı dır. Par k i çi nde
çocuk oyun al anı nı n konu mu da bu f ar klılı ğı vur gul ar nit eli kt edir, öyl e ki, çocuk
oyun al anı par kı n yoğun ol arak kull anıl an batı giriĢi nden en uzak nokt aya
yerl eĢtiril mi Ģtir. Böyl ece al anı n genel pasif rekreasyon çi zgi si ni n bozabilecek böyl e
bir donatı al anı n t ali bir nokt ası na yerl eĢtirilerek di ğer el e manl arla ol an bağl antısı
koparıl mı Ģtır.
Konu mun bir peyzaj t asarı mı na yükl edi ği t e mel veril erden biri de al anı ol uĢt uran
el e manl arı n aral arı nda meydana getirdi kl eri f onksi yon uyu mudur. Par k al anı na genel
ol arak bakıl dı ğı nda t asarı mcı nı n al anı üç ayrı yaĢa m mekanı na

böl üml e medi ği

gör ül mekt edir. Bu böl üml e me, al anda r ahatlı kla gözl e ml enebil en üç ayrı kott a
bul unan düzl e ml er üzerinde yer al makt adır. Al anda doğu- batı doğr ult usunda i zafi bir
aksı n ol duğu düĢünül ürse, ekseni n batı ucunda yer al an en üst pl atfor m,

Ul us

Par kı’nı n çoğunl ukl a orta yaĢ ve üst ü zi yaret çiler t arafı ndan ve en yoğun ol arak
kull anıl an böl ü müdür. Yapay göl eti n ve etrafı ndaki t erası n bul unduğu orta pl atf or m
ise çoğunl ukl a genç zi yaret çil er t arafı ndan kull anılan ve üst pl atfor ma göre daha az
yoğun ol an böl ü mdür. Çocuk oyun al anı nı n yer aldı ğı alt pl atfor mi se bu böl ü mde yer
al an donatı nı n da kat kısı il e çoğunl ukl a çok daha genç zi yaret çil er t arafı ndan
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kull anıl an bir böl ü mdür. Sonuç ol arak denil ebilir ki, ayrı yaĢa ma mekanl arı nda ayrı
yaĢ gr upl arı i çi n t opl an ma mekanl arı sunan Ul us Par kı’nda en üst kott an en alt kot a
doğr u il erl edi kçe kullanı cıl ar

yaĢlı dan gence doğr u il erl eyen bir Ģekil de

tanı ml anabilir. BaĢka bir bakı Ģ açı sı yl a, mekanı n aĢırı eği mli ol uĢu da al anda fi zi ksel
güçl eri az ol an kull anı cıları n hareket özgürl ükl eri ni kı sıtlayan bir et mendir. Al anı n
yoğun ol arak kull anıl an kapı sı nı n batı giriĢi ol ması ve en üst pl atfor mun ort a ve ort a
yaĢ üzeri zi yaret çil eri n kull anı mı na uygun düzenlen mesi il e hareket i mkanı az ol an
bireyl eri n kol aylı kl a kendil eri ne hit ap eden me kana ul aĢabil mel eri a maçl an mı Ģtır.
Böyl ece di ğer kull anı cılar, yaĢl arı il e t ers orantılı enerjileri ni n el verdi ği sürece
al anı n ni spet en daha uzak nokt al arı na ul aĢabilecek ve kendil eri ne hitap eden
donatılardan yaral anacaklardır. Üst yaĢa ma mekanı ol an Ul us pl atfor munda bul unan
donatılar , ön pl anda görül en kafet erya ve ar ka pl anda gör ül en seyir t erasıdır. Her i ki
donatı da pasif rekreasyon a maçlı ve seyir eyl emi hi z meti veren biri ml er dir. ġekil
4. 43 de i se he m ort a he m de alt pl atfor ml ar r ahatlı kl a gör ül mekt edir. Göl eti n
etrafı nda yer al an t erast an ol uĢan ort a pl atfor m çoğunl ukl a gençl eri n yararlandı ğı bir
me kanken çocuk oyun al anı nı n bul unduğu al t pl atfor m çocukl arı n ve onl arı n
ebeveynl eri ni n yararl andı ğı bir yaĢa ma mekanı dır.

ġekil 4 50: Çocuk oyun al anı- ebeveyn di nl en me biri ml eri
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Par k al anı nı n geneli nde gözl e ml enen f onksi yon süreklili ği ni n dı Ģı nda, parkı n çeĢitli
donatıları nı n kendi

çevrel eri ndeki

di ğer donatılar il e kur dukl arı uyu m da

konu ml andır ma konusu i çi nde öne mli bir yer t ut makt adır. Özelli kl e donatıl arı n
ont ol ojileri gereği doğur dukl arı i hti yaçl arı karĢıla mak veya donatı bünyesi nde
süregel en eyl e mi dest ekl e mek adı na bazı donatıları n etrafl arı na

t ali donatıl ar

yerl eĢtir mek gerek mekt edir. ġekil 4. 50 de gör ül en çocuk oyun al anı ont olojisi gereği
tali donatı ya i hti yaç duyan bir el e mandır. Çocuk oyun al anl arı nı n kul lanı cıl arı nı n
kor un maya i hti yaç duymal arı ndan dol ayı al anın etrafı na ebeveynl eri n çocukl arı nı
izl eyebil ecekl eri t ali donatılar yerl eĢtiril mesi bu t asarı mzor unl ul uğuna bir ör nektir.
Ul us Par kı’nda bu konuda gereklili kl ere uyul duğu gör ül mekt edir.
Donatılar arası ndaki iliĢkil er par k geneli nde yetki n bir Ģekil de kur ul muĢt ur. Ancak
al anı n çeti n arazi pl asti ği dol ayı sı yl a birbirl eri ne uzak donatılar arası nda bağl antı yı
kur mak çok zor dur, çünkü bir el e mandan di ğeri ne eriĢ mek yüksek eği m üzeri ne
kur ul muĢ bağl antı yoll arını n yor ucu ve uzun ol maları ndan dol ayı ol dukça güçt ür. Bu
dur u m,

sadece kull anıcıl arı n al an i çi ndeki sirkül asyonunu ol u ms uz et kil e mekl e

kal ma makt a, aynı za manda par kı n bakı mfaali yetleri ni de aksat makt adır.

ġekil 4 51: Ot opar k ile par k arası nda ol uĢt ur ul an set

141

Par k al anı i çi nde bazı donatılar varlı kl arı veya üretti kl eri köt ü manzara, gür ült ü veya
koku nedeni yl e di ğer donatılardan i zol e edil meli dir. Bu ti p bir t asarı m yakl aĢı mı
ġekil 4. 51 de de gör ül en ot opar k ve di ğer el ema nl arı n iliĢkisi i çi n kullanıl mı Ģtır.
Ot opar k al anı, sürekli bir gür ült ü, du man ve kar maĢı k bir gör ünt ü kaynağı dır. Ancak
her ti p donatı nı n al ana özel araçl a eriĢecek kull anı cıl ara yöneli k böyl e bir t ali
donatı ya i hti yacı var dır. Bu dur u mda zor unl u bir donatı ol an ot opar k, Ul us Par kı’nı n
di ğer nokt al arı ndan al gılana mayacak Ģekil de bit ki mat er yali ile sakl an mı Ģtır.
Ul us Par kı’nı ol uĢt uran el e manl ar arası uyu m sadece f onksi yon açı sı ndan
değerl endiril me meli dir. Par k geneli nde görsel açı dan da bir büt ünl ük ol duğu
gözl e ml en mekt edir. Ör neği n, macera çocuk oyun al anı, kaskatlı su el e manı ve kaya
bahçel eri birbirl eri yl e aynı mat er yall erl e yapılmı Ģl ardır , bu yüzden el e manl ar
birbirl eri il e son derece uyu ml u gör ün mekt edir. Aynı Ģekil de, Sunset ve Ul us 29 adlı
kafet eryal arı n f or ml arı da aynı Ģekil de yuvarl ak bi çi mli t asarlan mı Ģl ar dır. Bu dur u m
da al andaki mi mari el e manl ar arası nda bir birli k ol duğunu göst er mekt edir.
Ul us Par kı’nı n bünyesi nde barı ndırdı ğı el e manl arı n kendi aral arı nda ve etrafl arı yl a
uyu ml u ol ması na bir baĢka ör nek de al anda kull anıl an bit ki mat er yall eri dir.
Boğazi çi’ni n bir parçası ol an par k bit ki mat eryall eri il e de konu muna uygun
tasarlan mı Ģtır. Bu yüzden al anda Ġst anbul Boğazı’nı n ti pi k bit kil eri er guvan, fı stı k
ça mı ve ı hl a mur kull anıl mıĢtır. Ancak bu bit kiler bugün al anda gör üle me mekt e,
bakı msı zlı kt an dol ayı sözü geçen bit kil er kur u muĢl ardır. Sonuç ol arak, tasarı mcı nı n
bit ki

mat er yall eri ni n seçi mi nde par kı n i çi nde

özelli kl eri nden yararl anması

bul unduğu

mekanı n ti pi k

al anı n çevresi yl e iliĢkil eri ni n anali z edil di ği ni n

göst ergesi dir.
Ul us Par kı’nda bul unan el e manl arı n hepsi ni n yönlenmel eri doğuya doğr udur. Bu t ek
ti p yönl en meni n nedeni al anı n t e mel f onksi yonu ol an seyir eyl e mi nin öznesi ni n
al anı n doğusunda bul unması dır. Bunun yanı nda par kı n üzeri nde bul unduğu ar azi
pl asti ği de doğuya bakan bi r ya maç Ģekli ndedir. Te mel manzara nokt asını n yeri ve
arazi pl asti ği ni n doğal yönü dol ayı sı yl a t asarımcı da al anda bul unan el e manl arı n
doğuya doğr u yönl en mel eri ni terci h et mi Ģtir.
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Ul us Par kı’nı n bul unduğu konu m dol ayı sı yl a alanı n t asarı mı nı Ģekillendiren bazı
et menl er bul un makt adır. Genel ol arak i ncel enecek ol ursa, al anı n doğr udan bul unduğu
ma hal il e ve arazi ni n fizi ksel dur u mu il e bağl antılı i ki ti p sı nırl ayı cı sapt an mı Ģtır.
Bi ri nci ti p sı nırl ayı cı nı n var ol uĢ nedeni, al anı n t a m karĢısı nda bul unan Boğazi çi
ma nzarası dır. Bu baskın öğe var ken al ana onunl a yarıĢacak baĢka bir akti vit e
getir mek uygun değil dir. Tasarı mı n t e mel f onksi yonu ol an seyir eyl e mi sırası nda
gözl e mci ni n di kkati ni baĢka bir nokt aya çekerek il gisi ni asıl cazi be nokt ası ndan
uzakl aĢtır mak al anda bir il gi kar maĢası na yol açacaktır. Bu nokt ada t asarımı n hi çbir
el e manı nı n Boğazi çi manzarası il e rekabet etme mesi ne özen göst erilmeli dir. Bu
yakl aĢı m el e alı ndı ğı nda, Ul us Par kı’nda bul unan su el e manı nı n aslı nda ma nzar aya
raki p ol acak kadar il gi çeki ci ol duğu gör ül mekt edir, ancak par kı n di ğer sı nırl ayı cı
nit eli ği ol an arazi ni n aĢırı eği m yüzdesi bu nokt ada al anı n pot ansi yeli nit eli ği ni
kazan makt a ve su el e manı nı n di kkat çeki ci özelli ği ni n ya maç i çi nde kaybol ması nı
sağl a makt adır. Sonuç ol arak, par kı n baskı n ma nzara seyret me eyl emi al anı n
ta ma mı nda pasif rekreasyon el e manl arı nı n kull anı mı nı t eĢvi k et mekt e ve t asarı mcı yı
aktif rekreasyon el a manl arı kull an ma konusunda sı nırl a makt adır. Ġ ki nci tip sı nırl ayı cı
ise, al anı n aĢırı eği mli yüzeyi nden dol ayı ancak küçük ze mi nl er üzeri ne kurul abil ecek
donatıları n seçil mesi ve çok düz ve geni Ģ satı hl ara i hti yaç duyan donatıl arı n
kull anıl a ma ması dır. Ör neği n, Ul us Par kı’na bir spor sahası

yerl eĢtir mek t asarı mcı

tarafı ndan t erci h edil memi Ģtir, bu kararı, al anı n pasif rekreasyon ki mli ğini n yanı nda
al anda kı sıtlı ol an düz sahal arı n çok daha gerekli baĢka donatılar il e değerlendiril mesi
gereklili ği belirle mi Ģtir.


ÖLÇEK

Peyzaj t asarı mı nda öl çek, t e mel
tanı ml an makt adır.

ol arak i nsan vücudunun boyutl arı na gör e

Gözl e mci ni n gör düğü nesneyi kendi öl çül eri ne or anl ayarak

tanı ml a ması sonucunu ortaya koyduğu büyükl üğe i se al gıl a ma öl çeği den mekt edir.
Al gıl a ma öl çeği ni n de genel-geçer biri ml erl e t anı ml anabil en sı nırl arı bul un makt adır.
Bu bi ri ml er 22, 5 derece açı, 29 m. uzaklı k ve 4m. geni Ģli ktir. Bu yakl aĢı ml a, Ul us
Par kı el e alı ndı ğı nda, alanı n en baskı n özelli kl eri nden ol an %50’l ere varan eği mi
al anı n gözl e mci t arafı ndan bir bakı Ģt a al gıl anması nı i mkansı z kıl makt adır Bu

143

sapt a manı n t asarı mcı t arafı ndan da göz önünde bul undur ul duğu anl aĢıl makt adır
Genel ol arak bakıl dı ğı nda al anı n üç ayrı t abakaya ayrıl dı ğı gör ül mekt edir; böyl ece
ayrı mekanl ar i çi n

ayrı al gıl arı kull an mak gerek mekt edir Di ğer ölçül er baz

alı ndı ğı nda, al an 29 m deri nli k ve 4 m geni Ģli kt en birkaç kat daha büyük
ol duğundan t asarı mcı nı n al anı yi ne deği Ģi k böl üml ere ayırdı ğı sapt an makt adır
Her peyzaj t asarı mı nda üç öl çek ti pi okun makt adır: ön pl an, ort a pl an ve ar ka pl an
Ul us Par kı el e alı ndı ğı nda al anda ar ka pl anı n ne ol duğu bir bakı Ģt a al gılan makt adır
Ul us Par kı’nda ko mpozi syonu ol uĢt uran biri ml erden biri ol an ar ka pl an Boğazi çi’dir
Al anı n t a ma mı nı n Ġst anbul

Boğazı’nı seyret mek üzere t asarl anmıĢ ol ması,

kull anı cıl arı n t ü münün bakı Ģ açıl arı nı n aynı doğrult uda ol ması na neden ol makt adır
Bu bakı Ģ açı sı nı n en uzak nokt ası nda yer al an Boğaz da doğr udan al gını n en ar ka
pl anı hali ne gel mekt edir Ar ka pl andan ön pl an doğr u geli ndi ği nde i se par kı n batı
giriĢi nde yer al an Ul us pl atfor mu al anı n ön pl anı ve ort a pl atfor m il e çocuk oyun
al anı nı n bul unduğu alt pl atfor m i se ko mpozi syonun ort a pl anı ol makt adır Bu
koĢull arda t asarı mcı nı n müdahal e edebil di ği pl anl ar sadece ön ve ort a pl anl ar
ol makt adır Müdahal e edile meyen Boğazi çi pl anı bu özelli ği nden dol ayı di ğer pl anl ar
üzeri nde belirleyi ci bir etki ye sahi ptir
Öl çek düzenl e mesi gözle mci ni n hareketli veya sabit ol uĢuna göre de değiĢ mekt edir
Har eket hı zı il e ko mpozisyon i çi ndeki det ayl arı al gıl a ma gücü arası nda ters orantı
bul un makt adır Bu açı dan el e alı ndı ğı nda, Ul us Par kı i çi nde bul unan gözl emci ni n hı zı
çok düĢükt ür, hatt a çoğu za man hareket si zdir Bu dur u m, al anı n t e mel f onksi yonunun
karakt eri nden kaynakl anma kt adır Sonuç ol arak, gözl e mcil eri n sabit ol uĢları, ön pl an
pl anl a ması nda ort a ve arka pl an ko mpozi syonl arı il e uyu m sağl ayacak det ayl arı n
özenli bir Ģekil de t asarlan ması gereklili ği ni doğur ur Ul us Par kı’nda herhangi bir
mi kr o öl çeğe di kkat edildi ği nde det ayl arı n renk, doku ve f or ml arı n gör ül en büt ünl ük
tasarı mcı nı n da bu konuya di kkat etti ği ni n bir göst ergesi dir Ancak ger ek uygul a ma
sırası ndaki bazı özensizli kl er ve gerekse peri yodi k bakı ml arı n yapıl ma ması
dol ayı sı yl a det ayl arda bazı aksaklı kl ar göze çar pma kt adır( ġekil 4 52)
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ġekil 4 52: Det ayl ar da özensi zli k ve bakı msı zlı k

Ul us Par kı büt ün ol arak el e alı ndı ğı nda bir i nsanı n ebatl arı karĢısı nda çok büyük bi r
al an ol arak al gıl an makt adır Al anı n çeĢitli alt böl gel ere ayrıl ması ve arazi pl asti ği ni n
aĢırı eği mi dol ayı sı yl a büyükl ük hi ssi ni n gözl e mci ni n gör üĢ açı sı na t a ma men
gire me mesi nden dol ayı alan ol duğu kadar büyük al gıl anmasa dahi kull anıcıl ar büyük
açı k al anl ar dı Ģı nda kendil eri ni çok daha r ahat hi ssedecekl eri küçük me kanl ara da
i hti yaç duy makt adırl ar ġekil 4 53 de gör ül en küçük di nl en me ve seyir biri ml eri bu
i hti yaca cevap ver mekt edirl er Ġ nsan vücuduna oranl a çok daha kuĢatı cı nit eli kl ere
sahi p mekan, kull anı cı nın kendi ni geni Ģ ve açı klık mekanl ara göre çok daha güvende
hi ssedeceği bir öl çek ol arak değerl endiril mekt edir
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ġekil 4 53: Güven veri ci bir ölçek hissi ol an di nl en me cepl eri



TEKNĠ K

Bi r peyzaj t asarı mı nda al anda kull anıl acak t ü m sert peyzaj el e manl arı nı n ve bit ki
mat er yall eri ni n seçi mi, yerl eĢtiril mel eri, bakı m peri yotl arı ve bunl ara bağlı mali yet
pl anl arı al anı n t ekni k bilgil eri ne göre ayarl an maktadır
Ul us Par kı el e alı ndı ğı nda, al anı n arazi pl asti ği nin en t e mel t ekni k bil gil erden biri ni
ol uĢt ur duğu gör ül mekt edir. Par kı n eği m or anı yer yer % 50’ yi bul makt adır.
Tasarı mcı al anı n bu çok eği mli bi çi mi ni n t asarı mı n a macı na hi z met edeceği ni
düĢün müĢt ür, bu yüzden al anı n doğal arazi pl astiği ni deği Ģtir me meyi tercih et mi Ģtir.
Özeli kl e bit ki mat er yall eri i çi n öne mli ol an i kli m veril eri de t asarı m el e manl arı nı n
seçi mi nde ve yerl eĢtirilmesi nde r ol oyna mı Ģtır. Ul us Par kı, Ġst anbul sı nırları i çi nde
ol duğundan i kli m verileri ol arak Ģehri n genel bil gil eri değerl endiril miĢtir( ġekil
4 54)
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ġekil 4 54: Ġst anbul’ un ort al ama i kli m verileri ( www met eorol oji govtr)

Ġst anbul’un i kli mi Kar adeni z böl gesi ni n i kli mi il e Akdeni z i kli mi arası nda bir geçi Ģ
i kli mi özelli ği göst erir. Sı caklı k bakı mı ndan il ti pi k ılı man kuĢak özellikl eri t aĢır.
Kı Ģı n za man za man kuzeyden ve Ort a Avr upa’ dan gel en soğuk baskı nl arı gör ül ür.
Yı llı k ort al a ma sı caklı klar 13

0

C’t an aĢağı ya düĢ mez. En soğuk ay ocaktır ve

ort al a ma sı caklı ğı 5 0 C’ın altı na i nmez. En sı cak ayl ar t e mmuz-ağust os ayl arı dır ve
ort al a ma sı caklı kl arı 25 0 C’tır. Sonuç ol arak, Ġst anbul i kli mi ılı man bir i kli m ol arak
tanı ml andı ğı ndan al anda kull anıl acak bit kil er ılı man i kli m özelli kl eri ne uyu m
sağl ayabil ecek t ürler arası ndan seçil meli dir.
Yı llı k ort al a ma yağı Ģ mi kt arı yarı m met reden f azla, bir metreden de azdır. En yağı Ģlı
me vsi m kı Ģtır, en az yağı Ģsa yaz mevsi mi nde düĢer. Bu özelli k Akdeni z yağı Ģ
reji mi ni anı msat sa da yaz kuraklı ğı Akdeni z’e göre daha hafiftir. Yağı Ģlı gün sayı sı
100 günü geçer ancak kar yağı Ģlı gün sayı sı ort al aması 10 günden azdır.
Ġst anbul’da kuzeyden esen r üzgarl ar ege men dur u mdadır; genelli kl e kuzeydoğu
(poyraz) r üzgarl arı eser. Ġ ki nci derece r üzgarlar güneyden gelir ve genelli kl e
güneybatı dan (l odos) eser. Poyraz r üzgarl arı kı Ģı n özelli kl e Boğaz kesimi ne kar ve
düĢük sı caklı k getirir, yazı n i se sı caklı ğı düĢürerek f erahl atı cı bir et ki yapar. Lodos
yazı n seyrek ve az Ģi ddetli eser, sı caklı ğı yükseltir; kı Ģı n i se sı k sı k ve Ģi ddetli eser,
ar kası ndan da yağ mur getirir. Ul us Par kı Boğaziçi’nde yer al dı ğı ndan, park r üzgara
karĢı açı ktır, bu yüzden alanda kull anıl an bit kil erin r üzgara dayanı klı t ürl er ar ası ndan
seçil mesi gerek mekt edir.
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Ul us Par kı rakı mı, deni ze çok yakı n bir nokt ada bul unduğundan düĢükt ür. Par k çok
eği mli bir ya maç üzeri nde yer al dı ğı ndan geni Ģ bir kot aralı ğı na yayıl mı Ģtır. Par kı n
en düĢük kot unun bul unduğu doğu sı nırı nı n r akı mı 80 m. dir. Par kı n en yüksek
kot unun yer al dı ğı batı sı nırı nı n r akı mı i se 140 m. dir. Bu dur u m, al anda özelli kl e
al çak rakı m bit kil eri n kullanıl ması na neden ol maktadır.

Ul us Par kı , doğuya doğr u yönl enen bir ya maç üzeri nde yer al makt adır. Bu
yönl en me sonucunda, alan bir yönden güneĢl enme kt edir. Bu dur u m, al anda çeĢitli
ıĢı k ist ekl eri ol an bit kil eri n birli kt e kull anıl ması na ol anak ver mekt edir.


MALĠ YET

Mal i yet, peyzaj t asarı mı n en açı k okunabil en sınırl ayı cıl arı ndan biri dir Ġhti yaçl arı n
karĢıl anması il e büt çe ar ası ndaki dengeni n kur ul ması, t asarı mcı nı n bir al anı
düzenl er ken baĢl angı ç nokt al arı ndan biri dir
Tasarı mcı dan alı nan bilgi ye göre, al anı n t asarımı aĢa ması nda yerel yöneti m il e
tasarı mcı

arası nda

mali yet

açı sı ndan uzl aĢma

nokt al arı

ol uĢt urma ya

gerek

kal ma mı Ģtır Bel edi ye, t asarı mcı nı n ön gör dükl eri el e manl arı n mali yeti ne göre kendi
büt çesi ni ayarl a mı Ģtır Ul us Par kı il e il gili Ġst anbul BüyükĢehir Bel edi yesi Yapı ĠĢl eri
Dai re BaĢkanlı ğı’ndan

alı nan bil gil ere göre, al anı n t opl a m mali yeti 1993 yılı

itabiri yl e 16 585 508 253 TL dir
Yer el yöneti mi n t asarı mcı yı kı sıtlı bir büt çeyl e yönl endir me mesi ne rağ men, t asarı mcı
mali yeti kı sacak bazı t asarı m yakl aĢı ml arı ndan yararl anmı Ģtır Ul us Par kı’nı n birçok
yeri nde al anı n kendi pot ansi yell eri nden yaral anıldı ğı gör ül mekt edir Özelli kl e arazi
pl asti ği mali yet açı sı ndan ol dukça et kili bir ele mandır Bir al anı n arazi pl asti ği
mali yeti n art ması nda da azal ması nda da yapı sı doğr ult usunda r ol oynar Ul us Par kı
el e alı ndı ğı nda al anı n geneli nde arazi pl asti ği il e f azl a oynan madı ğı gör ül mekt edir,
bu dur u m, he m al anı n arazi pl asti ği ni n bu Ģekli ile fonksi yona yöneli k zengi n bir
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ġekil 4 55: Çatısı seyir terası olarak değerl endirilen kafet erya

ġekil 4 56: Çocuk oyun al anı ve arazi pl asti ği iliĢkisi
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pot ansi yel

ol uĢt ur ması

he m

de

mali yetin

arttırıl mak

i st en me mesi nden

kaynakl an makt adır Ul us Par kı’nda arazi pl asti ği nin pot ansi yell eri nden yararl an manı n
bazı küçük el e manl ar üzeri nde de ör nekl eri mevcutt ur ġekil 4 55 de gör ül düğü gi bi
Ul us 29 i si mli rest aurant arazi eği mi nden yararlanarak t oprak i çi ne gö mül müĢ t ek
katlı bir mi mari yapı dır Resi mde de gör ül düğü gi bi rest aurantı n da mı t anı msı z bir
al an ol arak bırakıl ma mı Ģ ve al anı n pot ansi yell eri değerl endirilerek bir seyir t erası
hali ne dönüĢt ür ül müĢt ür Di ğer bir ör nek de ġeki l 4 56 da gör ül mekt edir Resi mdeki
çocuk oyun al anı nda yer al an kaydırak oyuncakl arı arazi pl asti ği il e sağl adı kl arı
uyu ml a di kkat çek mekt edirl er Bu oyuncakl ar arazi pl asti ği ni n doğal eği mi üzeri ne
ekstra bir masraf ol uĢt urul madan kur ul muĢl ar dırBöyl ece oyuncakl arı n görsel ol arak
arazi pl asti ği il e uyu mu kur ul ur ken bir yandan da büt çeni n daha t ut uml u ol ması
sağl an mı Ģtır
Ul us Par kı’nı n t asarı mı aĢa ması nda masrafları n çoğal ma ması i çi n mevcut kaynakl arı n
değerl endiril mesi ne özen göst eril mi Ģtir Ar azi pl asti ği dı Ģı nda baĢka bir mevcut
kaynak ti pi de al anda t asarı m uygul an madan önce var ol an er gi n bit kil erdir Al anda
Ģu anda da bul unan üç er gi n at kest anesi ağacı nı n t asarı m büt ünü i çi nde
değerl endiril mesi tasarı mcı nı n mali yet konusundaki özeni ni göst erir nit eli ktedir
Bi t ki mat er yali de büt çeyi zorl a ma mak a macı yl a esnek kull anı m Ģekilleri sayesi nde
farklı

yerl ere

far klı

a maçl arla

yerleĢtirilebil en

değerl endiril mekt edirl er ġekil 4 57 de de görül düğü gi bi

el e manl ar

ol arak

kafet eryada ot uran

kull anı cıl ar il e kafet eryanı n he men bitiĢi ği nden geçen ana aksı kull anan hareketli
kull anı cıl ar arası ndaki görsel bağı kopar mak i çi n al anl ar bit kil er yar dı mı yl a
birbirl eri nden ayrıl mı Ģl ardır Bu r esi mdeki bit kiler varlı kl arı il e etrafındaki sert
peyzaj et kisi ni yu muĢatırken aynı za manda fonksi yonel bir görevi de yeri ne
getir mekt edir Aynı Ģekil de bazı bit kil er, ot opark al anı nı n köt ü gör ünt ü, gür ült ü ve
du manı nı

engell e mek adı na bir t a mpon böl ge ol uĢt ur mak i çi n bu al ana

yerl eĢtiril mi Ģl erdir Bu i ki ör nekt en de anl aĢılma kt adır ki; peyzaj t asarı ml arı nda
bit kil eri n f onksi yonel kul lanı ml arı, al anda görsel bir büt ünl ük sağl a makt a, sert peyzaj
el e manl arı-bit ki mat er yali dengesi ni kur makt a ve masrafl arı n düĢük ol ması il e büt çei hti yaç dengesi ni n kur ulması nda çok öne mli bir et mendir
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ġekil 4 57 : Bit ki mat eyali ni n fonksi yonel ol arak kull anıl ması

Son ol arak, Ul us Par kı peyzaj pr oj esi makul bir mali yet e sahi ptir, denebilir Bu
sapt a ma, par k al anı nda bul unan ve bel edi yece özel ki Ģil ere kiral anan bir kafet er ya ve
rest aurantı n bir yıllı k kira bedeli ni n al anı n t a mamı nı n büt çesi ne denk ol ması il e de
peki Ģ mekt edir Bu dur umda, al anı n t asarı m gi derl eri ni n sadece bir yıl içi nde geri
ödendi ği anl aĢıl makt adır ki, bu koĢull ar Ul us Par kı’nı n çok t ut uml u bi r büt çeyl e
ol uĢt ur ul duğunu göst er mekt edir
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ĠġLET ME VE KONTROL

Bi r rekreasyon al anı nda i Ģl et me ve kontrol il kesi; al andaki özgürlük- kontr ol
dengesi ni n sağl an ması, sirkül asyonun yet erlili ği, güvenli k ve al andaki el e manl arı n
kor un ması koĢull arı nı n hepsi ni n birden baĢarılı bir bi çi mde yeri ne getiril mesi il e
uygul anabilir.
Bi r t asarı mda özgürl ük i le kontrol arası nda bir dengeni n kur ul ması gerekme kt edir.
Bu denge, kull anı cı ya hi ssettiril meden uygul anan kontrol il e mü mkündür. Bu kont r ol
sayesi nde kull anı cı al anı i st enil en Ģekil de kull anacaktır. Buna karĢılı k, her hangi bir
al anda sürekli hissedil en kontrol kavra mı al anı kullananl arı rahatsı z eder.
Ul us Par kı el e alı ndı ğı nda , al anda hi ç i kaz l evhası nı n bul un madı ğı görül mekt edir.
Buna karĢılı k, al andaki her böl ü mün t anı mlı ol ması t asarı mcı nı n hi ssedil meyen
kontrol ü uygul a mayı t erci h etti ği ni n bir göst er gesi dir. Böyl ece, kull anı cılar al anı
ist endi ği bi çi mde kullanabil mekt e ve bunu hi sset meden al gıl adı kl arı bil gil er
doğr ult usunda gerçekl eĢtir mekt edir. Al ana genel ol arak bakılırsa, aslı nda neredeyse
t üm donatıları n seyir eyle mi ne yöneli k yerl eĢtiril di ği gör ül mekt edir. Bu dur u m da
kull anı cıl arı n edi ndi kl eri bil gi ni n kar maĢı klı ğı nı gi der mekt e ve yanlıĢ kullanı ml arı
önl e mekt edir. Ġ kaz l evhal arı nı n bir baĢka t ür ü de her hangi bir eyl e mi yasakl ayan
levhal ardır. Al anda bu t i p l evhal arl a karĢılaĢıl ma ması ve bu ti p yasakl ar yeri ne o
eyl e mi n doğr u ol an Ģekli ni t eĢvi k eden eki pmanları n par ka sı k karĢıl aĢılır Ģekil de
yerl eĢtiril mesi de t asarımcı nı n bili nçli bir t ercihi ol arak gör ül mekt edir. Ör neği n;
par kt a hi ç “ Yerl ere çöp at mayı nı z. ” i kazı gör ülme mekt edir. Bu i kaz l evhal arı nı n
yeri ne 5- 10 m. de bir çöp koval arı il e karĢılaĢılma kt adır. Bu anl ayı Ģ , t asarı mcı nı n
ol u ms uz bir eyl e mi yasakl a mak yeri ne ol u ml u bir davranı Ģı t eĢvi k et meyi t erci h
etti ği ni n bir göst ergesi dir.
Ul us Par kı, sirkül asyon ağı i ncel endi ği nde si st emi n çok sade ol duğu görül mekt edir.
Al anı n sirkül asyon pl anı t e mel de bir ana akst an ol uĢ makt adır. Bu aksı n bir ucunda
üst giriĢ kapı sı, di ğer ucunda i se alt giriĢ kapı sı bul un makt adır. Al anda t anı mlı bir
ri ng si st e mi bul un makt adır. Par kı n ağırlı klı ol arak üst giriĢ kapı sı nı n kullanıl ması ve
genel güzer gahı n aĢağı kotl ara doğr u yönl en mesi, üst giriĢ kapı sı nı n bi r baĢl angı ç
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nokt ası ve alt giriĢ kapı sını n bir varıĢ yada geri dönüĢ nokt ası ol arak t anıml an ması na
yol aç makt adır. BaĢl angıç ve varıĢ nokt al arı nı bi rbiri ne bağl ayan ana aks, üst giriĢ
kapı sı ndan baĢl a makt a, kafet eryayı, 138 il e 112 kotl arı arası nda yer al an Ġspanyol
mer di venl eri ni, göl et etrafı nda yer al an t erası ve son ol arak 112 il e 93 kotl arı
arası nda yer al an Ġspanyol mer di venl eri ni

geçti kt en sonra alt giriĢ kapı sı il e

sonl an makt adır. Çocuk oyun al anı ve di nl en me cepl eri gi bi di ğer donatıların bu aksa
asılı bir Ģekil de yerl eĢtiril di ği gör ül mekt edir. Ul us Par kı’nı n uygul a maya yöneli k il k
pr oj el eri nde gör ül en bazı i ki ncil aksl arı n bugün alanda uygul an madı ğı saptanmı Ģtır,
ancak bu dur u m sirkülasyon si st e mi ni n t e mel s or unsalı ol an kull anıcıl arı n bir
nokt adan di ğeri ne en kı sa yol dan git mesi a macı na t ers düĢ me mekt edir ve aks, bu hali
ile kull anı cılar açı sı ndan bir sor un yarat ma makt adır. Bunl arı n dı Ģı nda, sert ze mi n
dı Ģı nda kal an çi mal anl arı di kkatl e i ncel endi ği nde zi yaret çileri n gi diĢ-geliĢ eğili mi ni
göst eren bazı i zl er ol duğu sapt an makt adır. Her ne kadar çok öne mli bir nokt a ol arak
al gıl anmasa da bu i zl erin atl a ma t aĢl arı il e döĢenerek değerl endiril mesi t asarı mı n
geliĢtir mesi açısı ndan çok yeri nde bir karar ol abilir.
Par kı n sirkül asyon si st emi genel ol arak i ncel endi ği nde yol ağı nı n sadece sağlı klı
i nsanl ara göre düzenl endi ği anl aĢıl makt adır. Büyük i hti mall e fi zi ksel i mkansı zlı kl ar
dol ayı sı yl a bazı böl ü ml eri sadece basa makl ar dan ol uĢan ana aks yüzünden bedensel
engelli veya yaĢlı ki Ģilerin par kı n deği Ģi k pl atforml arı na ul aĢ mal arı ol anaklı değil dir
Bu dur u mda engelli ki Ģi sadece par ka giriĢ yaptı kl arı kott aki donatıl ar dan
yararl anabil mekt edir. Parkı n bazı nokt al arı nda gör ül en r a mpal ar i se park geneli ne
yayıl madı kl arı ndan yet erli ol arak değerl endirile me mekt edir ( ġekil 4 58)
Ul us Par kı’nı n çok eği ml i yapı sı al anda birçok kör nokt anı n ol uĢ ması na neden
ol makt adır. Güvenli k açısı ndan ol ums uz bu dur u m, par k i çi ndeki kafet er ya
iĢl et mecil eri ni n görevl endirdi kl eri özel güvenli k görevlileri ni n varlı ğı il e yok
edil meye çalıĢıl makt adır.

Bi r birl eri il e t elsi z bağl antısı kurarak il etiĢi m kur an

görevliler, par kı n üst giriĢi nde ve kafet eryada sabit ve di ğer nokt al arda gezi ci ol arak
iĢböl ümü yap mı Ģl ardır. Par k i çi nde i dareni n i steği dı Ģı nda veya di ğer kull anı cıl arı
rahat sı z edi ci davranı Ģl ar ser gil eyen zi yaret çil er görevliler t arafı ndan sözl ü ol arak
uyarıl makt adırl ar. Par kın doğu ve batı giriĢleri nde birer bekçi kul übesi yer
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al makt adır. Batı kapı sında yer al an bekçi kul übesi bu kapı nı n yoğun ol arak
kull anıl ması ndan dol ayı i Ģl e mekt edir, ancak parkı n doğu kapı sı nda bul unan bi ri m
giriĢ-çı kıĢl arı n yoğun ol ma ması ndan dol ayı t er k edil mi Ģtir. ( ġekil 4 59 ve 4 60)
Güvenli k görevlil eri ni n gözet menli ği dı Ģı nda al anın etrafı nı n ġekil 4 61 ve 4. 62 de de
gör ül düğü gi bi kor kul uklarl a çevrel en mi Ģ ol ması par ka giriĢ ve çı kıĢl arın kontr oll ü
ol ması nı sağl a makt adır.

ġekil 4 58: Basa makl ar ve rampa
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ġekil 4 59 : Batı giriĢnde bul unan kontrol biri mi

ġekil 4 60: Doğu giriĢi nde bulunan kontrol biri mi
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ġekil 4 61: Batı yakası nda bulunan sı nır el e manl aarı

ġekil 4 62: Doğu yakası nda bul unan sı nır el e manl arı

156

ġekil 4 63: Kent mobil yal arı nda vandalist izl er

ġekil 4 64 : Dayanı klı mal ze meden
ür etil miĢ sağl a m kent mobil yaları
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Ul us Par kı’nı ol uĢt uran el e manl arı n konu m ve mal ze me açı sı ndan da güvenli
ol mal arı na di kkat edil di ği sapt an mı Ģtır. Özellikl e çocuk oyun al anı nın ebeveyn
di nl en me al anı il e bağl antısı ve yer kapl a ma mat eryali ni n seçi mi çocukl arı n güvenli ği
açısı ndan uygundur.
Ayrı ca Ul us Par kı vandalist davranı Ģl arı n ör nekl eri ni n gözl enebil eceği bir alan ol arak
değerl endirilebilir.

Özelli kl e yapay kaya f or masyonl arı üzeri ne çeĢitli boyal ar il e

yazıl an yazıl ar en çok karĢıl aĢılan vandali z m ör nekl eri dir ( ġekil 4 63) Bu ti p
tahri pl eri n çokça gözl enmesi al andaki kör nokt aları n varlı ğı il e ili ntili dir. Ancak yi ne
de par k geneli nde kullanıl an mal ze mel er vandali z me karĢı dayanı klı ol arak
değerl endirilebilir, çünkü bu ti p yazıl ar dı Ģı nda t ahri p edi ci

müdahal el erl e

karĢıl aĢıl ma makt adır. Bunun nedeni kull anıl an dıĢ mekan mobil yal arı nı n dayanı klı
mal ze meden üretil mi Ģ olmal arı dır (ġekil 4 64)
4. 3. 4. ORGANĠ ZAS YON ÖĞELERĠ NĠ N Ġ RDELENMESĠ


DENGE

Bi r peyzaj t asarı mı nda baĢlı ca i ki ti p denge yer al makt adır: perspektif denge ve
düzl e msel denge. Ul us par kı el e alı ndı ğı nda parkı n genel or gani k yapı sı nı n denge
or gani zasyon öğesi ne de yansı dı ğı gör ül mekt edir.
Perspektif denge açı sı ndan Ul us Par kı i ncel endiği nde, t asarı mcı nı n düzenl edi ği üç
ana pl atfor m ve onl arın gerisi nde bul unup al anı n t ü müyl e yönl endi ği Boğazi çi
gör ünt üsü perspektif dengeyi ol uĢt uran ana el e manl ar ol arak sapt an makt adır. Al anı n
aĢırı eği mi her bir platfor mu perspektifte ayrı ayrı Boğazi çi manzarası il e
büt ünl eĢtir mekt edir. BaĢka bir deyi Ģl e, kull anıcı bul unduğu pl atfor mdan seyir
me kanı nı gözl edi ği nde sadece i çi nde bul unduğu pl atfor mu ve ar kası nda yer al an
ma nzarayı al gıl a makt adır. Bu dur u m, perspektif denge açı sı ndan i ncelendi ği nde
kull anı cı nı n üzeri nde bul unduğu pl atfor mu ol uĢt uran öğel eri n hi çbiri ni n ma nzar anı n
görsel enerjisi ni söndürecek nit eli kt e ol madı ğı görül mekt edir. Boğazi çi manzarası her
perspektifte kull anı cı tarafı ndan ağırlı klı ol arak al gılanan gör ünt üdür Bu durum da
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ġekil 4 65: Ul us Par kı’ nda i nfor mel denge
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tasarı mcı nı n Ul us Par kı geneli nde perspektif dengede görsel enerji hiyerarĢisi ne
ver di ği öne mi n bir göst ergesi dir.
Düzl e msel denge açı sından Ul us Par kı i ncel endi ği nde ağırlı klı ol arak i nf or mel
dengeni n kull anıl dı ğı saptanmakt adır( ġekil 4 65) Tasarı mı n baĢlı ca a macı ol an doğal
bir i maj yarat mak ve par kı n bul unduğu Boğaziçi ön gör ünü m al anı n genel doğal
karakt eri ne aykırı ol mama k a macı bu ti p dengeni n seçil mesi nde en öneml i et kendir.
Her i nf or mel dengede ol duğu gi bi bu düzenl e mede de gör ül meyen f akat hi ssedil en
bir eksen bul un makt adır. Dengeyi i ki ye böl en ve i ki al an arası nda t opla m görsel
enerjileri n eĢitlenmesi ne yarayan eksen, 138 kot unda bul unan kavĢak nokt ası ndan
baĢl a makt a ve 90 kot unda bul unan kavĢak nokt ası nda i se sonl an makt adır. Ekseni n
güney t arafı nda bul unan ana aks, göl et ve çocuk oyun al anı il e kuzey t arafı nda
bul unan Ul us 29 ve Sunset i si mli kapalı mekanl ar birbirl eri ni görsel enerjil er
açısı ndan dengel e mekt edir. Tasarı mcı t arafı ndan ol uĢt ur ul an bu asi metrik dengeni n
varlı ğı il e kull anı cı ya di na mi k, sür pri zli ve il gi çeki ci bir rekreasyon al anı
sunul makt adır.


VURGU

Bi r peyzaj t asarı mı nda vur gu öğesi uygul anma k i st endi ği nde, al anı ol uĢt uracak
öğel eri n görsel enerjileri açı sı ndan öne m sırası na koyul mal arı gerek mektedir. Ul us
Par kı el e alı ndı ğı nda al anı ol uĢt uracak t e mel üç ti p biri mol duğu sapt an makt adır. Bu
biri ml er öne m sırası yla,

Boğazi çi

manzarası, kaskatlı su el e manı ve di ğer

el e manl ar dır.
Tasarı mı n a macı doğrult usunda al anı n t a mamı seyir eyl e mi ni dest ekl eyecek
doğr ult uda t asarl an mı Ģtır. Al anı n her hangi bir nokt ası nda bul unan kull anı cı her
za man doğr udan manzara nokt ası na yönl endiril mekt edir. Bu a maçl a, t asarı mı
ol uĢt uran mi mari el ema nl ar ve bit ki

mat eryall eri ni n hi çbiri seyir eyl e mi ni

engell e me mekt edir. Hatta çoğu bit ki mat er yali, ma nzarayı hoĢ bir Ģekilde kuĢat an
yu muĢak f or ml u bir çerçeve i Ģl evi gör mekt edirler ( ġekil 4 66) Tasarı mı ol uĢt uran
for m, doku ve renk gi bi deği Ģkenl eri n genel karakteri ni n i ddi ası z ve etrafı ile
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ġekil 4 66: Manzara nokt ası na bit kilerl e yapıl an çerçeve

ġekil 4 67: Renkl erl e yapıl an vur gu
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yarıĢ madan uyu m sağl ayan ki mli ği de kull anı cı nı n il gisi ni özelli kle manzara
nokt ası na yönelt me i st eği ni n bir aracı dır. Vurgu t asarı mı nda i ki ncil biri m ol an
kaskatlı su el e manı i se alanı n en eği mli ya macı nda bul un makt adır. Ort a pl atfor mda
yer al ması ndan dol ayı parkı n mer kezi nde ol duğu söyl enebilir. Kaskatlı su el e manı nı n
öne mi etrafı nda bul unan bit kil erl e de vur gul an mı Ģtır, çünkü sadece bu nokt ada
poli kr om r enk ko mpozisyonu uygul anan bit ki birli kl eri mevcutt ur.( ġekil 4 67)
Ancak, bu derece yüksek bir görsel enerji ye sahi p ol ması na rağ men su el e manı,
Boğazi çi manzarası na raki p ol a ma makt adır Parkı n eği mli yapı sı kaskatl arı n ve
etrafı ndaki zengi n bit ki ko mpozi syonun ort a pl atfor m dı Ģı ndaki

mekanl ar dan

kol aylı kl a al gıl anması nı et kil e mekt edir. Sonuç olarak, öne mli bir vur gu öznesi ol an
kaskatlı su el e manı Boğazi çi manzarası nı n yanı nda i ki ncil bir el ema n ol arak
al gıl anmakt adır.
Vur gu or gani zasyonunu ol uĢt uran di ğer el e manl ar i se manzara ve kaskatlı s u el e manı
dı Ģı nda kal an t ü m di ğer öğel er dir. Bu öğel er vur gu ko mpozi syonunda sonuncu
derecede öne me sahi p ele manl ar ol arak değerl endiril mekt edir. Bu el e manl ar vur gu
adı na bir r ol al ma makt a ve sadece vur gul anan i ki ana öğeyi öne m sıraları na doğr u
orantılı bir yoğunl ukt a dest ekl e mekt edirl er.
Ul us Par kı’nda küçük öl çekl er de de za man za man vur gudan yararl anıl mı Ģtır.
Ör neği n, 137 kot unda bul unan kavĢak nokt ası nda yer al an pit uresk f or ml u ağaçl ar,
doğal arı gereği il gi yi kendi üstl eri ne çek mekt e ve kull anı cı yı uzandı kl arı nokt aya
bak maya yönl endir mekt edirl er. Böyl ece, her i ki t arafl arı nda bul unan i ki ayrı donatı ya
doğr u kull anı cı nı n di kkati ni çek mekt edirl er.
Ul us Par kı’nda kull anıl an öl çül ü vur gu öğesi, al anı monot onl ukt an kurt arma kt a , il gi
çeki ci nokt al ar üret mekt e ve en öne mlisi tasarı mı n a macı na hi z met et mekt edir.
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DĠ ZĠ- RĠ TM –TEKRAR

Bi r peyzaj t asarı mı nda kull anı cı nı n baĢl angı ç nokt ası ndan bitiĢ nokt ası na ka dar
her hangi

bir

al gı yı

taki p edebil mesi

sist e mi

ol uĢt uran di zi

sayesi nde

gerçekl eĢ mekt edir. Birbirleri ile ili ntili mekanl ar daha yet ki n di ziler ol uĢt urma kt adır.
Ul us Par kı el e alı ndı ğı nda, t asarı mı n genel karakt eri ni belirl eyen seyir eyl e mi ni n
me kanl arı n birbirl eri ile benzer f onksi yonel

özelli kl er göst er mel erini sağl adı ğı

sapt an mı Ģtır. Bu dur u m da kull anı cı t arafı ndan kol aylı kl a okunabil en bir di zi ni n
varlı ğı na i Ģarettir. Di zi te mel ol arak ana aksı n üzeri nde yer al makt adır. Di zi ni n
baĢl angı ç nokt ası, Ul us Par kı’nı n batı giriĢi nde bul unan kavĢak nokt asıdır. Bur ada
bul unan t anıtı m t abel ası bir çeĢit kapı ol arak al gıl anabilir. BaĢl angı ç nokt ası ndan
ilerl eyen kull anı cı, aks boyunca karĢılaĢtı ğı di nl en me ve seyir biri ml eri ni al gıl a makt a,
göl eti n bul unduğu ort a platfor ma ul aĢtı ğı nda kı sa bi r varıĢ hi ssi yaĢa makt a ve di zi ni n
yönl endirdi ği aĢağı kotl ara doğr u il erl e mekt edir. Güzer gahı boyunca al gıladı ğı di ğer
küçük seyir cepl eri ne de di kkati çekil en kull anıcı, sonunda par kı n doğu gi riĢi nde
bul unan kavĢak nokt asına var makt adır. Di zi ni n üzeri nde yol al dı ğı ana aksı n yapı sı
di zi i çi nde il erl eyen kullanı cı ya birçok sür pri zl er sunacak bi çi mdedir. Yol un kı vrı mlı
yapı sı

ve

deği Ģi k konu ml ar dan

deği Ģi k al gıl ar

seçil en

manzara

di zi ni n

zengi nl eĢ mesi ni sağl a makt adır. Al anı n engebeli yapı sı ve donatıları n arazi pl asti ği ve
bit ki mat er yall eri arası nda kaybol mal arı, par kı n geneli nde kull anı cı açısı ndan bi r
keĢfet me hi ssi doğur maktadır. Bir di zi ni n araĢtırma heyecanı il e çok daha yet ki n bir
or gani zasyon öğesi ol duğu düĢünül ürse, Ul us Parkı’nda t asarı mcı nı n arazi pl asti ği ve
bit ki ko mpozi syonu pot ansi yeli ni çok yeri nde kullandı ğı anl aĢıl makt adır( ġekil 4. 68)
Par k geneli hari ci nde, küçük öl çekli ko mpozi syonl ar da da di zi il kesi ni n uygul andı ğı
gör ül mekt edir. Ör neği n, ġekil 4. 69 da yer al an çalılar arası nda bir di zi ol uĢt ur mak
içi n nit eli kl eri nden bazıları deği Ģtirili p bazıl arı sabit t ut ul muĢt ur. Resi mde gör ül en
sarı ve yeĢil renkli çalılar bu konuda ti pi k ör nekl er dir. For ml arı ve dokul arı aynı
fakat renkl eri farklı ol an bu çalıl ar arası nda t edri ci bir geçiĢ bul un makt adır.

163

ġekil 4 68: Ul us Par kı’ nda di zi
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ġekil 4 69: Bit ki mat er yali nde renkl erl e yapıl an di zi

ġekil 4 70 : Bit kiler ile yapıl an tekrar
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Ul us Par kı’nı n or gani k karakt eri, riti m ve t ekrar gi bi çoğunl ukl a f or mel t asarı ml ar da
kull anıl an yapıl arı n gözlen mesi ol asılı ğı nı azalt makt adır. Aynı Ģekil de materyall eri n
tekrarı il e ol uĢt ur ul an riti m duygusunun t ek ör neği, ġekil 4. 70de de gör ülen pit uresk
for ml u ağaçl arı n ol uĢtur duğu düzendir. Bu ör nek dı Ģı nda kal an di ğer bit ki
ko mpozi syonl arı çoğunl ukl a bit ki grupl andır ma esasl arı na göre yerl eĢtiril miĢtir.


ORAN

Bi r peyzaj t asarı mı nda oran il kesi, birkaç Ģekil de i r del en mekt edir. Or an; el e manl arı n
ebatl arı nı n birbirl eri ne göre bağıl boyutl arı, alandaki dol ul uk- boĢl uk or anı veya
el e manl arı n arası nda yer al an f onksi yon hi yerarĢisi ne göre deği Ģi k yakl aĢı ml arl a
i ncel en mekt edir.
Ul us Par kı el e alı ndı ğı nda, par kı ol uĢt uran üç ana mekan ol an deği Ģi k kotl ar da yer
al an pl atfor ml ar al anı n oran konusundaki t e mel öznel eri ni ol uĢt ur makt adır. Her bir
me kanı n önceli kl e aynı amaca hi z met et mel eri araları nda kı yasl a ma yap mayı ol anaklı
hal e getir mekt edir. Mekanl arı n birbirl eri il e çeĢitli açıl ardan kı yasl arı göst er mekt edir
ki, bu mekanl ar arası nda açı kça okunur bir hi yerarĢi bul un makt adır. Yukarı kott an
aĢağı

kot a doğr u il erledi kçe birden f azl a konuda bir hi yerarĢi k düzenl e

karĢıl aĢıl makt adır.
Ul us Par kı’nı ol uĢt uran üç t e mel pl atfor m boyut ları bakı mı ndan el e alı ndı ğı nda; en
üst kott a yer al an pl atformun en büyük, en alt kot ta yer al an pl atfor mun en küçük ve
ort a kott a yer al an pl atfor mun i se di ğer i ki pl atfor m ar ası nda bir fi zi ksel büyükl üğe
sahi p ol duğu gör ül mektedir. Bu nedenl e, parkt a üst kott an aĢağı kot a doğr u
ilerl edi kçe pl atfor ml arı n büyükl ükl eri azal makt adır.
Üç pl atfor mun da t e mel de t asarı m a maçl arı birdir. Bu a maç, Boğazi çi ma nzar ası na
doğr u yönl en mi Ģ ol an seyir eyl e mi ne en i yi Ģekil de ort a m hazırl a makt ır. Ancak
bili ndi ği gi bi seyir eyl emi ni n yapıl dı ğı al an ne kadar yüksekse, gözl e mci ye o kadar
haz ver mekt edir. Bu yüzden, üst kott an aĢağı doğr u i nil di kçe gözl e mci ni n haki m
ol duğu manzara vi zyonun küçül mesi yl e doğr u or antılı ol arak mekanl ara veril en
öne m de azal makt adır. Bu yüzden, mekana yükl enen görev il e mekanı n fi zi ksel
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büyükl üğü arası nda birebir bir iliĢki ol duğu sapt anma kt adır. En güzel seyir eyl e mi ni n
gerçekl eĢtiril di ği en üst kot, pl atfor ml ar arası nda en büyük geni Ģli ğe sahiptir. Buna
karĢılı k, seyir eyl e mi ni n en az gerçekl eĢtiril di ği alt pl atfor m da en küçük geni Ģli ğe
sahi ptir. Böyl ece, pl atforml arı n kull anı cı ya sundukl arı seyir i mkanı il e doğr u orantılı
bir büyükl üğe sahi p ol dukl arı söyl enebilir.
Par kı ol uĢt uran pl atfor ml ar arası nda kur ul an or an iliĢkisi, her bir pl atfor mda bul unan
donatıları n nit eli kl eri il e de ili ntili dir. Or an hi yerarĢisi nde en üst nokt ada bul unan
Ul us pl atfor munda kafeterya, rest aurant ve seyir pl atfor mu bul un makt adır. Ġ ki nci
öne me sahi p ort a pl atformda i se göl et ve r est aurant bul un makt adır. Üçüncü ve s on
pl atfor mda i se sadece çocuk oyun al anı bul un makt adır. Bu sapt a malardan da
anl aĢıl makt adır ki, par kın üst pl atfor mundan aĢağı pl atfor muna doğr u il erledi kçe her
bir mekanı n barı ndırdı ğı donatılar da azal makt adır.
Bi r peyzaj t asarı mı nda oran il kesi irdel endi ği nde i ncel en mesi gereken di ğer öğel er de
tasarı mı n geneli nde kull anıl an sert peyzaj el e manl arı il e bit ki mat er yali ni n
birbirl eri ne ol an oranı ve ayrı ca bu el e manl arı n birli kt e dol dur dukl arı ve boĢ
bıraktı kl arı al anl ar arası ndaki orandır.
Ul us Par kı’nda bul unan sert peyzaj el e manl arı ve bit ki mat er yali ni n birbirleri ne or anı
el e alı ndı ğı nda,

bit ki

mat er yali ni n par kı n ağırlı kt a ol an el e manı

ol duğu

sapt an makt adır. Bu or anı n bit ki mat er yali l ehi ne ol uĢt ur ul ması, t asarı mcı nı n al anda
doğal bir al gı üret me amacı il e ört üĢ mekt edir. Al anda sert peyzaj el ema nl arı ndan
daha çok yer al an bitki mat er yali

mekanda doğal ve

spont ane bir i maj

ol uĢt ur makt adır. Bu sayede , Ul us Par kı Boğazi çi’ni n di ğer gör ünü ml eri ile çok i yi
bir uyu m sağl ayabil mekt edir.
Son ol arak, Ul us Par kı geneli nde dol ul uk- boĢl uk anali zi yapıl dı ğı nda al anda daha çok
açı k haci ml eri n ol duğu sapt an makt adır. Açı k haciml eri n kapalı haci ml ere or anl a daha
çok yer al ması t asarı mı n a macı na hi z met eder nit eli kt edir. Te mel f onksi yonu seyir
eyl e mi ol an par k i çi nde manzarayı kapat ma ması a macı yl a çok daha seyrek kapalı
haci ml er kull anıl mı Ģtır. Böyl ece gözl e mci ni n r ahatlı kl a manzarayı seyret mesi
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a maçl an mı Ģtır. Sonuç ol arak , t asarı m büt ünü değerl endiril di ği nde a maca yöneli k
ol arak, boĢl uğa dol ul uğa oranl a çok daha fazl a yer veril di ği anl aĢıl makt adır.


KOMP OZĠ SYON VE UYU M

Bi r peyzaj t asarı mı nda ko mpozi syon t e mel ol arak i ki deği Ģi k yakl aĢı m s onucu
ol uĢt ur ul an düzenl e mel erden ol uĢ makt adır. Bunlardan biri ncisi süreklilik, t ekrar ve
yakı nlı k il kel eri ni n kullanı mı il e ifade gücünü arttıran birli k (sadeli k) yönt e mi dir.
Ġki nci ko mpozi syon ol uĢt ur ma Ģekli i se il gi çek me, det ayl ar da düzenl e me ve
sür pri zl er üret me yönt e mleri ile geliĢtirilen çeĢitlili k (deği Ģkenli k)’tir.
BaĢarılı bir peyzaj t asarı mı ko mpozi syonunda her i ki düzenl e me anl ayı Ģı nı n da
bul un ması gerek mekt edir. Bu bir birl eri ne t a mame n zıt i ki kavr a mı n aynı düzl e m
üzeri nde baĢarı il e yan yana getiril mel eri i çi n gerekli ol an or gani zasyon öğesi i se
uyu mdur. Uyu m bir tasarı mı n en zor uygul anan öğesi dir.
Ul us Par kı el e alı ndı ğı nda, al anı n genel karakt eri ni n çoğunl ukl a çeĢitlili kten zi yade
birli k ol duğu sapt anmı Ģtır.

birli k öğesi

al anı n birçok nokt asında

açı kça

al gıl anmakt adır. Tasarı mda çeĢitlili kt en çok birli ği n seçil mesi ni n t asarı mı n a macı il e
ört üĢen birçok nedeni var dır. önceli kl e t asarımı n t e mel f onksi yonu ol an seyir
eyl e mi ni n gereği al anı n esas öznesi ni n manzara ol duğu unut ul ma malı dır. Bu yüzden
ko mpozi syonun öğel eri ni n manzara il e rekabet et meyecek bir bi çi mde t asarl an ması
gerek mekt edir. Sonuç ol arak, çeĢitlili kt en çok daha az i ddaalı ol an birli k yakl aĢı mı nı n
ko mpozi syonu ol uĢt ur urken sı k sı k kull anıl ması yeri nde bir t asarı m kararı ol arak
değerl endiril mekt edir
Bi r di ğer t asarı ma macı ol an par kı n çevresi il e rahatlı kl a büt ünl eĢebil mesi i çi n al anı n
doğal bir karakt erde düzenl en mesi il kesi de ko mpozi syonun geneli nde çeĢitlili k
yeri ne birli k yönt e mi ni n kull anıl ması nı t eĢvi k etme kt edir. Böyl ece al an or gani k ve
doğal bir gör ünt ü kazanarak ve manzara ile de yarıĢ mayarak al anı n t e mel
fonksi yonunun gereği nce yeri ne getiril mesi ne yardı mcı ol makt adır.
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ġekil 4 71: Ul us Par kı’ nı n genel gör ünüĢü ; uyu m

169

ġekil 4. 71 de de gör ül düğü gi bi Ul us Par kı ol dukça doğal ve el değ me mi Ģ bir gör ünt ü
ser gil e mekt edir. Bu al gını n baĢlı ca nedeni, kompozi syonun ağırlı klı olarak bi rli k
il kesi ne göre düzenl enmi Ģ ol ması dır. Gör ül düğü gi bi, al an i çi ndeki sert peyzaj
el e manl arı nı n arazi pl asti ği i çi nde kaybol mal arı da gözl e mci ni n al gıl adı ğı birli k
hi ssi ni güçl endir mekt edir.
Ayrı ca par k geneli nde birçok donatı ve mobil yanı n yapay kaya f or masyonl arı ndan
üretil mesi sonucuna bu el e manl ar arası nda görsel bir birli k ol uĢt ur ul muĢt ur. ġekil
4 72 de gör ül en kaskatlı su el e manı, ġekil 4. 73 de gör ül en macera çocuk oyun al anı,
ġekil 4. 74 de gör ül en di nl en me biri ml eri ve maki ne dairesi birli k ol uĢt uran öğel ere
ör nektir. Al anı n çeĢitli nokt al arı nda bul unan bu öğel er, f onksi yon açı sı ndan çeĢitlili k
göst ersel er bil e aral arında görsel bir bağ ol ması a macı yl a aynı mat er yal den
üretil mi Ģtir ve böyl ece t asarı m geneli nde birli k hissi vur gul an mı Ģtır.

ġekil 4 72: Kaskatlı su el e manı
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ġekil 4 73: Macera oyun al anını n
tasarı mı n geneli ile uyu ml u yapı sı

ġekil 4 74: Kaya for masyonl arı ndan ol uĢan ot ur ma biri ml eri
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Bi r

par kı n

monot onl ukt an kurt arıl ması i çi n çeĢitli

nokt al arda ilgi

çeki ci

düzenl e mel eri n yapıl ması ko mpozi syonun t a ma ml an ması adı na çok öne mli dir.
Sadece birli k esasl arı na göre düzenl en mi Ģ bir al an, kull anı cı ya zevk ver meyen sı kı cı
bir mekan ol arak t anı ml anır. Bu yüzden birli ği n yanı nda t asarı m a macı na gör e az
yada çok çeĢitlili k esasl arı na göre düzenl en mi Ģ mekanl ar de yer al malı dır. Ul us par kı
el e alı ndı ğı nda, t asarı mı n a macı na uygun ol arak birli k esasl arı na göre düzenl e meye
önceli k veril mi Ģtir. Ancak al anı n monot on ol ma ması i çi n de par kı n bazı nokt al arı nda
çoğunl ukl a bit ki mat eryali kull anıl arak çeĢitlili k esasl arı na göre düzenl e mel er
yapıl mı Ģtır. ġekil 4 75, 4 76, 4 77ve 4 78 de görül en bit ki ko mpozi syonl arı, deği Ģi k
renk, f or m ve dokul arı n birli kt e kull anıl ması il e ol uĢt ur ul an çeĢitlili k esasları na gör e
düzenl en mi Ģ al anl ar içi n birer örnek ol arak değerlendiril mekt edir.

ġekil 4 75: Far klı doku ve forml u bit kiler
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ġekil 4 76 : Far klı renk
ve for ml u bit kiler

ġekil 4 77 : Far klı doku, renk ve for ml u bit kiler
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ġekil 4 78: Far klı çi zgi ve forml ara sahi p bit kiler

Sonuç ol arak, bir ko mpozi syondaki birli k ve çeĢitlili k esasl arı na göre düzenl en mi Ģ
al anl ar arası nda ol uĢt urul an uyu m açı sı ndan Ul us Par kı el e alı ndı ğı nda, t asarı mı n
çoğunl ukl a birli k esasl arı na göre Ģekillendi ği, bazı nokt al arda il gi çekme k adı na
ol uĢt ur ul an çeĢitlili k esasları na göre düzenl e mi Ģ alanl arı n bul unduğu ve bu nokt al arı n
uyu m adlı or gani zasyon öğesi ni n ı Ģı ğı altı nda t asarı mı n çeĢitli nokt al arı na yeri nde ve
akıl cı kararl ar sonucunda yerl eĢtiril di ği sapt an mı Ģtır.
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5.

S ONUÇ

Bu çalıĢ mada, 20. yy. peyzaj t asarı mı nı n t e mel il kel eri ni n ort aya konul ması a macı yl a
son döne m peyzaj t asarımı t ü m özelli kl eri il e irdel en mi Ģtir. 20. yy. peyzaj tasarı mı nı n
il kel er büt ününü üret mek i çi n ol uĢt ur ul an alt yapı kur gusu, baĢlı ca i ki yakl aĢı mdan
ol uĢ makt adır.

Bunl ar,

moder n peyzaj t asarı mı nı n geç mi Ģt en bugüne nasıl

Ģekillendi ği ni ort aya koy mak a macı yl a yapılan t asarı m t ari hi araĢtır ması ve
günü müzde f ar klı bakı Ģ açıl arı nı n moder n peyzaj kavra mı nı nasıl değerl endiril di ği ni
ort aya koy mak a macı yl a yapıl an kaynak araĢtır ması ol arak açı kl anabilir. Ol uĢt ur ul an
bu alt yapı aracılı ğı yl a moder n peyzaj t asarı mı nı n en genel t anı mı ort aya kon maya
çalıĢıl mıĢtır.
20. yy. peyzaj t asarı mı t e mel il kel eri büt ünü ort aya koyul ur ken bi rçok f ar klı
di si pli nden t asarı mcıl arı n yor u ml arı değerl endiril di ği nden ol uĢt ur ul an t asarı m
il kel eri büt ünü birçok far klı di si pli ni n t asarılarına r ehber ol abil ecek ni teli kt edir.
Ancak t ezi n çalıĢ ma al anı nı n peyzaj di si pli ni i çi nde yer al ması, il kel eri n i çeri kl eri ni n
özelli kl e peyzaj t asarımı il e il gili ol ması nı sağl a mı Ģtır. Ġl kel er büt ünü peyzaj
mi marlı ğı di si pli ni üzerinde özell eĢirken, di si pli n i çi nde her i hti yaca cevap ver ecek
Ģekil de genell en mi Ģtir. Bi r baĢka deyi Ģl e, ol uĢtur ul an bu r ehber konut bahçesi nden
Ģehir par kı na

kadar her hangi bir peyzaj t asarı mı nda öl çeğe yada i Ģleve bağlı

kal madan kull anıl abilir.
Ort aya konan peyzaj t asarı mı il kel eri ni n t a ma mı t ek bir a maca hi z met et mekt edir.
Bu a maç; t anı mlılı k, al gı çeĢitli ği ve kull anı cı t at mi ni dir. Amaca ul aĢma k i çi n
ol uĢt ur ul an bu t asarı m kriterl eri bir büt ün ol arak değerl endiril meli dir. Her bir il ke
kendi i çeri ği il e il gili sor ul arı cevapl adı ğı ndan il kel eri n değerl endiril mesi nde bir
eksi kli k t asarı mı n t a mamı nı et kil eyecek bir kopukl uğa yol açacaktır. Tasarı mı n
büt ünl üğünün kaybol ması da al anda t anı msı z me kan yada biri ml eri n ol ması na,
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monot on veya kar maĢı k bir al gı nı n doğ ması na ve sonuç ol arak al gıl arı ndan t at mi n
ol mayan kull anı cıları n varlı ğı na neden ol acaktır.

Bu nedenl e t asarı ml arı n,

kull anı cıl ara t asarı mcı nın a maçl adı ğı al gı yı yaĢat abil mesi i çi n t e mel el ema nl ar dan
or gani zasyon öğel eri ne kadar t ümil kel eri n değerlendiril mi Ģ ol ması gerek mekt edir.
20. yy. peyzaj t asarı mı nın Tür ki ye’ deki dur u mu el e alı ndı ğı nda, Ul us Parkı’nı n özel
bir ör nek ol duğu söyl enebilir. Birçok nedenden öt ür ü ( konu m, arazi pot ansi yeli,
ma ddi ol anakl ar vb.) alan, benzerl eri nden daha duyarlı bir bi çi mde 20. yy. peyzaj
tasarı mı il kel eri ne göre düzenl en mi Ģtir.
Ul us Par kı’nı n t ü m t asarı m il kel eri doğr ult usunda ayrı ayrı irdel en mesi s onucunda
el de edil en t e mel sonuç, al anı n t asarı m büt ünl üğünün en küçük det aydan en üst
iliĢkil ere kadar tasarı mı n t üm nokt al arı nda okunur ol ması dır
Par kı n eĢsi z konu mu, alanı n baĢlı ca f onksi yonunun seyir eyl e mi ol masını sağl ayan
te mel et mendir Al anı n baskı n eyl e mi, t asarı m a macı nı n çok kuvvetli bir Ģekil de
hi ssedilir ol ması na neden ol makt adır Tü m bi riml eri n a maca yöneli k t asarl an ması
par kı n görsel büt ünl üğünü peki Ģtir mekt edir Öyl e ki, t asarı mı n en küçük bi r det ayı nda
bil e al anı n genel a macı na yöneli k kur gul ar al gıl anma kt adır
Ul us Par kı, çalıĢ manı n 3. böl ümünde ort aya konan dört baĢlı k altı ndaki t asarı m
il kel eri doğr ult usunda i rdel endi ği nde par kı n genel karakt eristi ği ni ortaya koyan
sapt a mal ar yapıl mı Ģtır Bu sapt a mal ara göre, özelli kl e deği Ģkenl er konusunda
tasarı mcı di kkat çeki ci seçenekl er yeri ne il gi çek meyen ve sade deği Ģken ti pl eri ni
terci h et mi Ģtir Bu yakl aĢı m, kull anı cı nı n il gisi ni t asarı mı ol uĢt uran çeĢitli biri ml eri n
nit eli kl eri

yeri ne

Boğazi çi

manzarası na yöneltti ği nden t asarı mı n a macı il e

ört üĢ mekt edir
Ul us Par kı’nda t asarı milkel eri ni n irdel en mesi sonucu sapt anan bazı sor unlar Ģu
Ģekil de sıral anbilir :


Par kı n i çi nde bul unan rest aurantl arı n pr oj ede belirleneni n t ersi ne par k dı Ģı na
hi z met et mesi ve par k ile bağl antıları nı kopar ması
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Pr oj ede seyir pl atfor mu ol arak belirl enen mekanda t asarı mcı nı n fi kri alın madan
bir kafet eryanı n ol uĢt ur ulması



Özelli kl e kull anı mı n yoğun ol duğu haft a sonl arı ot opar kl arı n ve WC ni n yet ersi z
kal ması



Par k bakı mı nı n yerel yöneti mt arafı ndan yeri ne getiril me mesi



Bakı msı zlı k dol ayı sı yl a bit ki mat er yali ve sert peyzaj el e manl arı nı n yı pran ması
ve yok ol ması , zarar gören el e manl arı n yenil en me mesi



Kör nokt al arı n güvenlik görevlileri ni n varlı ğına karĢı n pot ansi yel t ehli ke
ol uĢt ur mal arı



Vandalist

davranı Ģl arı n engell ene me mesi

ve t ahri p edil en el e manl arı n

yenil ene me mesi


Batı giriĢ kapı sı kontrollü ol duğu hal de doğu giriĢ kapı sı nı n kontrol edil memesi

Genel değerl endir me sonucu sapt anan sor unl ara yöneli k öneril er de Ģ u Ģekil de
sıral anabilir:


Par k i çi nde bul unan donatılar

üzeri nde yapı lan deği Ģi kli kl eri n ve ekl enen

donatıları n par kı n genel karakt eristi ği ile ent egrasyonunun sağl an ması


En yoğun kull anı m za manl arı di kkat e alı narak donatı pot ansi yeli ni n düzenlenmesi



Yer el yöneti mi n par kın bakı m f aali yetl eri ne daha çok öne m vermesi ni n
sağl an ması veya ol uĢt urul an gönüll ü ki Ģi ve kuruml ar birli ği il e kull anıcıl arı n
par kı n bakı mı na kat kı da bul un mal arı nı n sağl an ması



Bakı msı zlı kt an yok ol an veya yı pranan t asarı el e manl arı nı n yenil en mesi i çi n
kentli ye yöneli k “Par kımı zı Güzell eĢtireli m! ” günl eri ni n düzenl en mesi



Kör nokt a üret en mekanl arı n t ehli keyi yok et me k i çi n yeni den düzenlenmesi,
aydı nl atıl ması ve güvenlik görevlileri tarafı ndan sürekli gözl en mesi



Doğu giriĢ kapı sı nı n da batı giriĢ kapı sı gi bi kontroll ü hal e getiril mesi

Bu öneril er doğr ult usunda par kı n yapı sı nda, i Ģletil mesi nde ve bakı mı nda yapıl an
küçük deği Ģi kli kl erl e saptanan sor unl ar gi deril ebilir
Moder n peyzaj t asarı mı nı n il kel eri ni n ül ke mi zde rahatlı kl a uygul anabil mesi ve Ul us
Par kı gi bi moder n t asarı m ör nekl eri ni n kentleri mi zdeki birçok ör nekt en bi ri
ol abil mesi içi n bazı aksaklı kl arı n nedenl eri ni n yeni den düzenl en mesi gerek mekt edir.
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Ül ke mi zde

genel

ol arak,

moder n

peyzaj

t asarı mı nı n

gerekl eri ni

yeri ne

getire me mekt edir. Ol uĢtur ul an birçok r ekreasyon al anı sadece bazı boĢ al anl arı n
değerl endiril mesi bakı Ģ açı sı ile tasarl an makt adır.
Yasal st andartları n t anı ml an ması nda yapıl an genell e me, ül ke mi zi n rekreasyon
al anl arı na

ol an

özensiz

yakl aĢı mı nı n

bir

göst ergesi dir.

Ġ mar

pl anl arı nı n

hazırl anması na iliĢki n yönet meli kt e i mar pl anl arı nı n a macı, kent sel i Ģl evler i çi n en
i yi çözü ml eri bul mak, bel de hal kı na i yi yaĢa m düzeni ve koĢull arı sağl a mak ol duğu
belirtil mekt edir.

Ancak yasa koyucu t arafı ndan yeĢil al anl arı n niteli k ve

ni celi kl eri ni n açı k ol arak beti ml e mesi yapılma mı Ģ ve hangi krit erl ere gör e
st andartl arı n belirleneceği açı kl an ma mı Ģtır. Bu durum da moder n peyzaj t asarı mı nı n
gerekl eri ni n ül ke mi zde uygul an ması nı n yasal bir bağl a mı ol madı ğı nı göst er mekt edir.
Tasarı mcı peyzaj düzenle mesi nde çağı n gerekleri ni yeri ne getir mesi içi n hi çbir
Ģekil de t eĢvi k edil meme kt e ve bazı yet ersiz ve kı sıtlayı cı t anı ml a mal ar il e
birbirl eri ne benzeyen rekreasyon al anl arı üret meye yönl endiril mekt edir.
Tasarı ml arı n özgün ol maması da al anı n çevresi nde yaĢayanl ar t arafı ndan beni mseni p
sahi pl enil mesi ne engel ol makt adır. Bu dur u mun yanı nda, gerek yet ki kar maĢası
yüzünden gerek de büt çe sor unl arı dol ayı sı yl a yerel yöneti mi n bakı m ve deneti m
görevl eri ni yet eri nce yeri ne getir me mesi de al anı n çeki cili ği ni azalt makt adır. Özet
ol arak, t asarı mı sıradan ol an, bakı msı z ve güvensi z bir rekreasyon al anı kull anı cı
tarafı ndan beni msen meyen ve dol ayı sı yl a kor un mayan bir mekan hali ne gel mekt edir.
Tü m bunl arı n yanı nda,
il kel eri ni

t asarı mcı nı n i st edi ği gi bi moder n peyzaj t asarı mı nı n

uygul an ması na ol anak veril me mekt edir.

Özelli kl e,

yerel

yöneti m

bünyesi nde ol uĢan bazı tasarı m büt ünl üğünü bozan i st ekl eri n t asarı mcı tarafı ndan
değerl endir mesi

bekl en mekt edir. Bu bağl ayı cı dur u m, t asarı mcı nı n i stedi ği al gı yı

üret mesi ni engell e mekt edir. Tasarı msüreci sırasında ol uĢabil en bu ti p müdahal el eri n
yanı nda pr oj eni n uygul an ması ndan sonra yerel yöneti mi n bakı m ve deneti m
yet ersi zli ği ni veya yasal bazı deği Ģi kli kl er ve boĢl ukl arı fırsat bilip yapıl an
deği Ģi kli kl er de söz konusudur. Tasarı mcı nı n i st eği dı Ģı nda gerçekleĢen bu

178

müdahal el er, doğal ol arak t asarı mı n büt ünl üğünü boz makt a ve yaratıl mak i st enen
al gı nı n a maçl anan et ki yi ol uĢt ur ması na engel ol makt adır.
Moder n peyzaj t asarı mı nı n gerekl eri ni n rahat bir bi çi mde uygul an ması nı n önündeki
bir baĢka engel de t asarı mdan ve bakı m- deneti m görevl eri nden sor uml u ol an
yöneti mi n ki m ol duğu konusundaki kar maĢadır. BüyükĢehir

bel edi yesi, il çe

bel edi yel eri ve i Ģl et mel er arası nda bir yet ki ve soruml ul uk kar maĢası yaĢan makt adır
ve bu ol u ms uzl uk, t asarı mı n bakı m ve denetim i Ģl e ml eri ni n aksa ması na neden
ol makt adır.
Genel ol arak değerl endirilirse; i mar kanunun yet ersi z ve kı sıtlayı cı t anı ml arı, çar pı k
kentl eĢ meni n al an or gani zasyonunda yarattı ğı sor unl ar, yet ki ve sor uml ul ukl arı n
kar maĢı k yapı sı, t asarı mcı ve yöneti cileri n dar t asarı m kült ür ü, yet ersi z arazi st oğu
ve peyzaj t asarı ml arı na ayrıl an kı sıtlı büt çel er dol ayı sı yl a Tür ki ye’ de 20. yy. peyzaj
tasarı mı nı n gerekl eri yerine getirile me mekt edir.
Ül ke mi zde de 20. yy. peyzaj t asarı mı nı n çeĢitli ör nekl eri ni n yaygı nl aĢabil mesi i çi n
sapt anan aksaklı kl arı n gi deril mesi gerek mekt edir. Önceli kl e Ġ mar Kanununun
içeri ği ni n zengi nl eĢtiril mesi sağl an malı dır. Özellikl e kent sel yeĢil al anl ar hakkı ndaki
genell e mel er kal dırıl mal ı dır. YeĢil al anl arı n niteli k ve ni celi kl eri ni n açı k ol arak
beti ml en mesi ve st andartları n özel koĢull ar da di kkat e alı narak ort aya kon ması
gerek mekt edir. Bu Ģekilde, genel açı kl a mal arla tanı ml anacak bazı basit tasarı ml ar
yeri ne özgün t asarı ml ar teĢvi k edil ebilir.
Yer el yöneti ml er t arafından kent sel açı k al anl arı n rast gel e yer seçi ml eri il e
konu ml andırıl ması yeri ne fi zi ki, sosyal ve est etik i hti yaçl ar ( he m par kı n donatıları
açısı ndan he m de kull anı cıl ar açı sı ndan) gözetilerek al an seçil mesi sağlanmalı dır.
Böyl ece, pot ansi yeli yüksek ol an mekanda t asarı mcı nı n moder n peyzaj t asarı mı
il kel eri ni kur gul ayabil mesi

içi n uygun ort a m hazırlanabilir.

Yer el yöneti ml eri n arazi st oğu ve büt çe sor unl arı nı çöz mel eri de modern peyzaj
tasarı m ör nekl eri ni n ül ke mi zde çoğal mal arı içi n öne mli bir et kendir. Yer el
yöneti ml eri n rekreasyonun kent yaĢa mı i çi n öneml i bir kavra m ol duğu ve önceli kli
179

ol arak değerl endiril mesi gerekti ği ni n bili nci ne var ması, peyzaj t asarı ml arı na daha
çok kaynak ayrıl ması nı sağl ayacaktır. Ayrı ca, bel edi yel eri n arazi st okları nı aynı
bili nçl e rekreasyon al anl arı na ayır mak i çi n yet erli hal e getir mel eri de moder n
tasarı ml arı nı n kent içi nde yayıl ması na ön ayak ol acaktır.
KoĢ ull arı n yeni den düzenl en mesi il e t asarı mcı nı n i st edi ği al gı yı üret ebil mesi
tasarı mı n süreklili ği

açı sı ndan da öne m t aĢı makt adır.

Özgün bi r t asarı m

kull anı cıl arı n il gisi ni çekeceği nden beni msenecek ve sahi pl enil ecektir. Bakı m ve
deneti m konusunda yerel yöneti mi n yet ersi z ol duğu dur u ml ar da eksi kli kl eri
gi derecek ve belli faali yetl eri yür üt ecek bir si vil i nsi yatif ol uĢt ur ul abilir. Tasarı mı
beni mseyen kentlilerden ol uĢan bu yapı sayesi nde t asarı mı n süreklili ği her koĢul da
sağl anabilir.
Tasarı mcı nı n t asarı m büt ünl üğünü bozan yönl endir mel eri n et kisi altı nda kal ma ması
içi n yerel yöneti mi n

yönetiĢi m, uzl aĢ ma ve t asarı m kült ür ünün geliĢ mesi

gerek mekt edir. Ayrı ca yerel yöneti mi n denetim gör evi ni yeri ne get ir mesi ve
yasal arda sözü geçen r ekreasyon kavra ml arı nı n tanı mlılı ğı il e al anda deği Ģi kli kl er
yapıl ması engell enebilir. Böyl ece, t asarı mı n büt ünl üğünün süreklili ği güvence altı na
alı nmı Ģ ol acaktır.
Yasal düzl e mde r ekreasyon al anl arı nı n süreklili ği konusunda deneti ml eri yapan ve
gerekli yaptırı ml arı uygul ayan yet ki ve sor u ml ul ukl arı n hangi kur u mda ol duğu
açı kça t anı ml an malı dır. Bu Ģekil de, kent yaĢa mı nı n öne mli bir parçası nı ol uĢt uran
ka mu al anl arı nı n daha veri mli ve sürekli ol arak kentli ye hi z met et mesi sağlanacaktır.
Son söz ol arak; yönetimi n, t asarı mcı nı n ve kull anı cı nı n rekreasyon alanl arı ndan
bekl entileri ni moder n çağı n gerekl eri ne göre yeni den belirle mel eri, ül ke mi zde
moder n peyzaj t asarı mı nı n ör nekl eri ni n çoğal ması na ve peyzaj t asarı m il kel eri ni n
farklı ör nekl erdeki far klı yor u ml arı il e kull anı cı t at mi ni ni ve kentli ni n al gı sı nı n
çeĢitlenmesi ni ve zengi nleĢ mesi ni sağl ayacaktır.
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