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MİMARİ YAPILARDAKİ ESTETİK GÖRSELLERİNİN GİYSİ 
TASARIMLARINA YANSIMASI

Mine YAYLA1, Fadime YAZICI2

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölümü

Özet: Bireylerin ve toplumların gereksinimlerinden doğan mimari yapılar, uygun malzemelerin 
teknolojik imkânlar kullanılarak biçimlendirilmesi ile oluşmaktadır. Geçmişten günümüze tarihsel 
ve kültürel değerlerle ilişkili olarak tasarlanan mimari yapılar, üretildikleri çağın temsilleri olarak 
değerlendirilmekte ve kültürel mirasın en önemli kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir. Bir yaratma 
ve inşa etme eylemi olarak ortaya çıkan ve yaşamı temsil eden mimari yapılar, tarihsel süreçte pek 
çok alanı etkilediği gibi pek çok alandan da etkilenmiştir ve bu alanların başında giysi modası yer 
almaktadır. Bu çalışmanın amacı, mimaride ‘sıradışı’ olarak tanımlanan yapıların estetik görselle-
rinden faydalanılarak ve yapı formları kullanılarak; moda alanında farklı, spesifik kadın ve erkek 
giysileri tasarlamaktır. Bu amaçla Türkiye’de sahip oldukları biçimsel farklılıklar nedeniyle en çok 
dikkat çektiği düşünülen yapılar incelenmiş ve bu yapılar, ilham kaynağı olarak kadın ve erkek giysi 
tasarımlarında kullanılmıştır. Tasarımın prensip ve öğelerine uygun olarak tasarlanan kadın giysile-
rinden bir tane örnek ürün olarak dikilmiştir. Farklı bölgelerde tarihsel süreçlere bağlı olarak gelişen 
ve günümüze kadar ulaşan mimari yapıların giysi tasarımlarında kullanılarak yaşatılması ve farklı 
alanlardaki tasarımcılara esin kaynağı olabilmesi bakımından bu çalışmanın önemli olduğu düşünül-
mektedir. Çalışma sonucunda mimari yapıların pek çok disiplinler arası alanlarda kullanılabileceği 
ve böylece mimari yapıların gelecek nesillere aktarılabileceği ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Giysi, Kültür, Mimari Yapı, Moda, Tasarım
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TRANSFERING AESTHETICS VISUAL OF ARCHITECTURE 
STRUCTURES TO CLOTHING DESING

Abstract: Architectural structures arising from the needs of indivuduals and society are formed by 
being formatted using technological possibilities of suitable materials. These architectural structures 
designed regarding to cultural and historical values from past to present are seen as templates of the 
era in which they were produced continues their existences as the most important evidence of cultu-
ral heritage. Not only the architectural structures emerging firstly as an act of creating and building 
and also representing life affected many areas but also they were affected by many different areas. 
Clothing fashion is the main of these areas. This study aims to design specifically and different 
women’s and men’s clothes in the fashion field defined as the unusual architecture of buildings and 
structures utilizing aesthetic visual. For this purpose, the structures that it has been thought to attract 
mostly due to the differences in stylistic structures having in Turkey are examined and these structu-
res are used in the design of women’s and men’s clothes as inspiration. One of the women’s clothes 
designed according to the principles and elements of design are sewn as sample products. It has 
been thought to be important in the view of the fact that the architectural structures that developed 
depending on the historical processes in different regions and reached to the present are kept alive by 
being used in garment design and are a source of inspiration for designers in different fields. At the 
end of this study various propasals related to the structures that can be used in many interdisciplinary 
fields and so transferred to future generations have been developed.

Key Words: Cloth, Culture, Architectural Structure, Fashion, Design
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GİRİŞ

Mimari yapılar, insanların barınması için fiziksel 
çevrenin düzenlenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu 
eylem, insanın varoluşundan bu yana mağaralardan 
çelik ve cam gökdelenlere kadar uzun bir gelişim 
sürecini kapsamaktadır. Teknolojik yeniliklerin 
artması ile mimari alanda, tarih öncesi dönemden 
günümüze kadar hızlı bir değişim yaşanmış ve 
mimari alandaki görsellik, her geçen gün daha 
da farklılaşmıştır (Birol, 2006: 3).

Görsel kültürün hızla geliştiği günümüzde, her 
alanda popüler olmak önem kazanmış ve po-
pülerliğin yolu, gittikçe aynılaşan çevre içinde 
farklılaşarak ön plana çıkmak, yani sıra dışı ol-
makta aranmaya başlanmıştır (Altun, 2007: 79). 
Görsellik, tasarım yapılan her alanda önemli ve 
farklı etkiler yaratarak diğer alanları etkilemiş-
tir. Özellikle mimarlık ve giysi modası, görsel 
olarak farklı tasarımların sunulduğu alanlardır 
ve sürekli birbirleri ile etkileşim halindedir. Bu 
doğal ve sürekli etkileşim, tarihin hemen hemen 
her döneminde gözlenebilmiştir.

Moda, göreneğe bakarak daha kısa süreli olan, 
çabuk değişebilen, öykünme yoluyla yayılan, 
temelinde değişiklik, özgünlük dürtüsü yatan ge-
çici davranış biçimidir (Örnek, 1977: 128). Giysi 
alanındaki moda tasarımcıları, tarihsel süreçte 
tasarım fikirleri ve uygulamaları yönünden çok 
fazla alandan esinlenmiş ve pek çok objektif ve 
sübjektif konuyu ilham kaynağı olarak seçmiştir. 
Esin kaynağı olarak seçilen alanlardan biri olan 
mimaride moda tasarımcıları, mimarinin hem 
üsluplarından hem de detaylarından yüzyıllar 
boyunca esinlenerek tasarımlarını yönlendirmiştir. 
Mimari yapılardaki estetik görsellerin kadın ve 
erkek giysi tasarımlarına yansıtıldığı bu çalış-

ma; disiplinler arası işbirliğinin artması ve giysi 
tasarımcılarına yeni ufuklar açması bakımından 
önemlidir.

MODA VE MİMARİ ALANLARIN BİRBİRİ 
İLE İLİŞKİSİ

Teorik ve uygulamaları kapsayan mimarlık alanı, 
her türlü toplumsal alandan etkilenebildiği gibi 
her türlü alanı da ektisi altına alıp değiştirmektedir 
(Birol, 2006: 3).

Moda ve mimari, iki farklı tasarım alanı gibi 
gözükse de yakından incelendiğinde, geçmişten 
günümüze kadar süregelmiş birçok ortak nokta-
ya sahip oldukları görülmektedir. İki alanın da 
ortak çıkış noktası insan bedenidir. Koruma ve 
barındırma işlevlerinin yanı sıra bu alanlar kimi 
zaman, kişisel, siyasal veya kültürel kimliği 
sergilemek için bir araç olmuştur (Seivewright, 
2013: 62). Mimari ve moda tasarımcıların tasarım 
süreçleri de fark edilir benzerlikler içermektedir. 
Her iki alanda da iki boyutlu taslaklardan yola 
çıkılarak daha gelişmiş üç boyutlu formlar ha-
line dönüştürme imkânı bulunmaktadır. Bu iki 
farklı alanlardaki tasarımcılar, ilham ve teknik 
stratejiler için birbirleri ile etkileşim içindedir ve 
bu etkileşimler sonucu, alanlar arası ortak bir dil 
oluşmaya başlamıştır (Hodge vd., 2006).

Moda tasarımı ve mimari tasarım, ortak tasarım 
öğelerinden beslenmektedir. Bunlar; renk, doku, 
malzeme, oran-orantı, çizgi, form ve şekil gibi 
unsurlardır. Tasarımda olmazsa olmaz olan bu 
öğeler her iki tasarım alanı için de büyük önem 
taşımakta, meydana çıkarılan ürünlerin tasarım 
aşamalarında ortak bir gidiş yolu sağlamaktadır 
(Harmankaya vd., 2014: 193).



68

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August 2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:26 K:19

www.mtddergisi.com

Mimari ve modada yaratılan eserler, boyut ve 
kullanılan malzemeler farklılık gösterse de her 
iki alan birbirine ilham kaynağı olabilmektedir. 
Gotik dönemin sivri kuleleri elbiselerin kollarına, 
şapkalara, ayakkabıların burunlarına; barok dö-
nemin gösterişi drapelere, volanlara, bolluklara, 
eteklerin zenginliğine, saçlara, şapkalara, kısaca 
giyimin her detayına kendini hissettirecek kadar 
yansımıştır. Son yıllarda modanın çok hızlı tü-
ketiliyor olması bu etkilenmeyi yavaşlatmamış, 
özellikle minimalizm ve dekonstrüksiyon gibi 
akımlar modada çok hızlı bir şekilde benimsenerek 
yayılmıştır (Gezer, 2008: 24). Moda tasarımcıları, 
mimari yapıların ayrıntılarını, farklı yönlerini ve 
özelliklerini ilham kaynağı olarak kullanmakta 
ve giysi tasarımlarına farklı boyutlar katarak 
aktarmaktadır (Paksoy ve Yalçın, 2005).

Resim 1. Santiago Calatrava tarafından 
tasarlanan Lyon-Satolas Havaalanı Metro 

İstasyonu (Seivewright, 2013: 62).

Resim 2. Balmain 2009 Sonbahar Kış Ko-
leksiyonu http://profashionelle.com/cate-

gory/runway-reports/page/2 Erişim Tarihi: 
20.04.2014

Resim 3. Irıs Van Herpen Koleksiyonu 
http://www.irisvanherpen.com/ Erişim Tari-

hi: 12.05.2014
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri 
olan doküman incelemesi yapılarak; Türkiye’nin 
her bölgesinden seçilen mimari yapıların biçimsel, 
yapısal, konumlandırılmalarıyla ilgili bilgi verilmiş 
ve fotoğraflarla görselleştirilmiştir. Çalışmanın 
kapsamını, Türkiye’nin her bölgesinden seçilmiş 
iki mimari yapı olmak üzere toplamda on dört 
mimari yapı oluşturmaktadır. Marmara bölgesin-
den Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı, Topkapı 
Sarayı Adalet Kulesi; Ege bölgesinden İzmir Saat 
Kulesi, Kütahya Aizonai Antik Kenti; Akdeniz 
bölgesinden Alanya Kızıl Kule, Antalya Aspendos 
Antik Kent; Karadeniz bölgesinden Amasya Sultan 
II. Beyazid Cami, Trabzon Sümela Manastırı; İç 
Anadolu bölgesinden Anıtkabir, Konya Beyşehir 
Eşrefoğlu Cami; Doğu Anadolu Bölgesi’nden 
Erzurum Öşvank Kilisesi, Ağrı İshak Paşa Sarayı, 
Güneydoğu Anadolu bölgesinden Diyarbakır Ulu 
Cami, Batman Zeynel Bey Türbesi ele alınmıştır. 

Mimari yapıların estetik görselleri ve yapı form 
özellikleri dikkate alınarak; kadın ve erkek giy-
sileri, tasarımın prensip ve öğelerine göre siluet 
üzerinde tasarlanmış ve modeller analiz edilmiştir. 
Yapılan analizler doğrultusunda tasarımda kulla-
nılmış esin kaynağı, giysi türü ve model özelliği 
hakkında bilgiler verilmiş ve dikimi yapılan bir 
örnek ürün fotoğrafı yerleştirilmiştir.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada amaç, mimari yapıların estetik 
görsellerinden faydalanılarak ve yapı formları 
kullanılarak günün moda ve trendleri doğrultu-
sunda çağdaş kadın ve erkek giysi tasarımlarında 
kullanılabilirliğe dikkat çekmek ve giysi tasarım-
cılarına esin kaynağı olabilecek, marka çizgisi 

oluşturabilecek disiplinler arası alanlar hakkında 
öneriler geliştirmektir.

BULGULAR

Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı

Resim 4. Dolmabahçe Sarayı Saltanat  
Kapısı (Milli Saraylar Bülteni, 2012: 4).

Dolmabahçe, Sultan Abdülmecid’in Topkapı 
Sarayı’ndan yaşamaktan sıkıldığı ve aynı zamanda 
çağ değişimini estetik bir tutumla gözler önüne 
sermek istediği için yaptırdığı saraydır. Karabet 
Balyan’ın eseri olan (Curatola, 2010: 261) Dol-
mabahçe Sarayı’nda süslemeleri açısından batı 
etkilerinin görüldüğü kapılar bulunmaktadır. Bu 
kapılardan Saltanat (Merasim)  Kapısı, Dolma-
bahçe-Beşiktaş caddesi üzerinde yer almaktadır. 
Kapının ana girişini oluşturan yuvarlak, kemerli 
ve tonozlu bölümü, ajurlu demirden iki ağır kanat 
örtmektedir. Giriş bölümü iki yanda kaideler üzerine 
oturtulmuş yivli, kompozit başlıklı birer sütunla 
sınırlandırılmıştır. Büyük panolar içine alınmış 
madalyonlardan sonra ikiz sütunlar kullanılmış 
ve taçlandırılmış, böylece bu bölümde anıtsal 
bir görüntü sağlanmıştır. Saltanat Kapısı’nın ana 
özelliği, içte ve dışta içbükey olmasıdır. Kapı, 
sırt sırta getirilmiş bir çift içbükey duvardan 
oluşmaktadır ve bu içbükey duvarların uçları, 
birer küçük kule olarak yükseltilmiştir. Bu kuleler, 
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meydandaki saat kulesiyle eş bir biçimlenmeye 
sahiptir (Kaşif, 2010: 190).

Süsleme bakımından Hazine Kapısı ile benzer 
özellikler gösteren Saltanat Kapısı biraz daha 
görkemli ve gösterişlidir. Kapının üstünde Hazine 
Kapısı’nda olduğu gibi Sultan Abdulmecid’in 
tuğrası yer almaktadır (Batur, 1994: 91; Yücel 
ve Öner, 1995: 60-63).

Tasarım 1. Dolmabahçe Sarayı Saltanat 
Kapısı’ndan Esinlenerek Tasarlanmış Ka-

dın Giysisi

Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı’ndan esinlenilen 
kadın giysisi, etek ve bluz olarak tasarlanmıştır. 
Bluz; simetrik, ön ortası açık ve kolsuz; etek 
ise simetrik ve balık formunda düşünülmüştür. 
Bluz ve eteğe Saltanat Kapısı’nın üzerinde yer 
alan sivri sütunlardan esinlenerek tasarlanmış üç 
boyutlu parçalar yerleştirilmiş ve üç boyutların 
üzerine serpme boncuk tekniği ile işleme yapıl-
ması düşünülmüştür.

Topkapı Sarayı Adalet Kulesi (Kasr-ı Adl)

Resim 5. Topkapı Sarayı Kasr-ı Adl  
(Mine Yayla Fotoğraf Arşivi 2013).

Topkapı Sarayı Adalet Kulesi (Kasr-ı Adl), 
Neo-rönesans üslubuna uygun yapılmış olup 
İstanbul’un her tarafından görünen, imparatorluğun 
yüksekliğini ve haşmetini temsil eden bir kule-
dir. Adalet Kulesi, İstanbul’un en iyi gözlendiği 
noktalardan biridir. Divan-ı Hümayun’a profilini 
veren bu kule, yüksekliğinden çok zarafetiyle 
sarayı temsil etmektedir. Kulenin zemini Fatih 
zamanında yapılmıştır. Saray yangınından sonra 
17. yüzyılda kagir (taş veya tuğladan yapılmış) 
olarak inşa edilmiştir. 45 metre yüksekliğindeki 
kule, Osmanlı döneminde Harem ağalarının 
geceli gündüzlü nöbet tuttukları bir mekândır. 
İlk katında Kubbealtı’na bakan pencere vardır 
ki burası Adl Köşkü olarak anılmakta ve ikinci 
ve üçüncü katlarında sahanlıklar bulunmaktadır. 
Dördüncü katın etrafı camlı olup konik külahlıdır 
(Ortaylı, 2008: 65). 



71

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August 2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:26 K:19

www.mtddergisi.com

Tasarım 2. Topkapı Sarayı Adalet 
Kulesi’nden (Kasr-ı Adl) Esinlenerek Tasar-

lanmış Kadın Giysisi

Topkapı Sarayı Adalet Kulesi’nden esinlenilen 
kadın giysisi, elbise olarak tasarlanmıştır. Elbise; 
simetrik, pensli, oyuntulu yakalı, takma kollu 
ve eteği üç katlı düşünülmüştür. Elbisenin yaka 
formuna ve eteğin uç kısımlarına kulenin yapı-
sındaki geniş “U”  formu verilmiştir. 

İzmir Saat Kulesi

Resim 6. İzmir Saat Kulesi (Fadime Yazıcı 
Fotoğraf Arşivi, 2013)

İzmir Konak Meydanın denize bakan tarafında yer 
alan ve Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının yirmi 
beşinci yıldönümü kutlamaları nedeniyle, 1901 
yılında inşa ettirilmiş olan Saat Kulesi, oryantalist 
eğilimli yapıların kentteki en anıtsal örneğidir. 
Kuruluş özellikleri ile bezemenin bütünleşerek 
ahenkli bir etki bıraktığı yapıda gerek form gerek 
kullanılan biçimler, İslami karakterin ön plana 
çıkmasına neden olmuştur. Bu karakteriyle de Saat 
Kulesi, oryantalist üslubun İzmir’deki en önemli 
temsilcisidir. Her katı kendi içinde bir bütünlük 
gösteren Saat Kulesi, haç biçimli bir platform 
üzerinde yükselmektedir. 25 m. yüksekliğindeki 
dört katlı kuruluşun kaidesi, sekizgen planlı olup 
çokgenin köşeleri merdivenlerle ulaşılan birer su 
yapısı olarak tasarlanmıştır (Ersoy, 2000: 280). 

Tasarım 3. İzmir Saat Kulesi’nden Esinle-
nerek Tasarlanmış Kadın Giysisi

İzmir Saat Kulesi’nden esinlenilen kadın giysisi, 
elbise olarak tasarlanmıştır. Elbise; simetrik, 
kolsuz ve eteği balık formunda düşünülmüştür. 
Elbisenin yakasına kule formundan esinlenerek 
tasarlanmış üç boyutlu parçalar yerleştirilmiş ve 
kule formunun uç kısmından kalça hattına doğ-
ru uzanan siyah renkte ince şeritler geçirilmesi 
tasarlanmıştır.
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Kütahya Aizonai Antik Kenti

Resim 7. Kütahya Aizonai Antik Kenti 
(Cansever, 2009: 184)

Aizonai antik kenti, antik dönemde Penkalas 
Irmağı olarak anılan Kocaçay’ın iki yakasında 
kurulmuştur. Bugün Çavdarhisar ilçesi sınırla-
rında bulunan kent, M.Ö. 3000’lerden itibaren 
yerleşmeye açılmış ve Frigya yönetimi altındaki 
Aizanitislerin ana yerleşmesi olmuştur. Friglerin 
ardından egemenlik, Helenistik dönemde Pergamon 
Krallığı ve Bithinya’ya, M.Ö. 133’te de Roma 
İmparatorluğu’na geçmiştir. Roma döneminde 
tahıl ekimi ile şarap ve yün üretimiyle zenginleşip 
ünlenen kent, erken Bizans döneminde Pisko-
posluk merkezi olarak parlak günler yaşamış; 
7. yüzyıldan itibaren ise önemini kaybetmiş ve 
ardından da terk edilmiştir. Bugünkü Çavdarhi-
sar adı ise ortaçağda burayı üs edinen Çavdar 
Tatarlarının armağanı olmuştur. Aizonai antik 
kentinde yapılmış kazılarda ortaya Zeus Tapınağı, 
antik borsası, stadyumu, amfitiyatrosu, mozaikli 
hamamı, antik köprüleri ve sütunlu yol ortaya 
çıkarılmıştır (Boztekin ve Açıkbaş, 2010: 13).

Tasarım 4. Kütahya Aizonai Antik Kentin-
den Esinlenerek Tasarlanmış Kadın Giysisi

Kütahya Aizonai Antik Kenti’nden esinlenilen 
kadın giysisi, elbise olarak tasarlanmıştır. Elbise; 
simetrik, vücuda oturan, kolsuz ve eteği godeli 
düşünülmüştür. Elbisenin yakasına ve kol kısmına 
tapınağın sütunlarından esinlenerek tasarlanmış 
üç boyutlu parçalar yerleştirilmiştir. Ön etekte 
kalçanın biraz aşağısından etek ucuna “U” bi-
çimde kesik uygulanmıştır. Elbise ile iç astar 
farklı renklerde tasarlanmıştır. 

Alanya Kızıl Kule

Resim 8. Alanya Kızıl Kule (Bircan vd., 
2012: 5)
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Alaiye kalesinin odak noktasını 1226’da bitirilen 
Kızıl kule oluşturmaktadır. Zeminde çapı 29 m. 
yüksekliği yaklaşık 33 m’yi bulan sekiz köşeli 
bir yapıya sahiptir. En üstteki mazgal dişleri ha-
riç, zemin kat, birinci kat, asma kat, açık kat ve 
açık teras olmak üzere beş kattan oluşmaktadır. 
Büyük bir su sarnıcı merkezi de, ayağın üst kıs-
mına birleştirilmiştir. Kule üst kısmı kırmızıya 
yakın renkten tuğlayla inşa edildiği için, ismini 
bu renginden aldığı iddia edilmektedir. Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname isimli eserinde bu 
kalenin iki bin kişiyi aldığı yazılmıştır (Bircan 
vd., 2012: 5)

Tasarım 5. Alanya Kızıl Kule’den Esinlene-
rek Tasarlanmış Kadın Giysisi

Alanya Kızıl Kule’den esinlenilen kadın giysisi, 
elbise olarak tasarlanmıştır. Elbise; simetrik, 
belden kesikli, takma kollu, eteği dar ve kısa 
düşünülmüştür. Elbisenin yakasına kulenin mazgal 
dişlerinden esinlenerek tasarlanmış üç boyutlu 
parçalar yerleştirilmiştir. Aynı form, eteğin bel 

kısmına da kesik şeklinde uygulanmıştır. Elbisenin 
üst parçası ile eteği farklı renklerde tasarlanmıştır.

Antalya Aspendos Antik Kent

Resim 9. Antalya Aspendos Antik Kent (Fa-
dime Yazıcı Fotoğraf Arşivi, 2013)

Aspendos kenti, antik Pamphylia Bölgesi’nde, 
bugünkü Antalya İli Serik İlçesi Belkıs beldesin-
de, Akdeniz’e dökülen Eurymedon (Köprüçay) 
nehri kenarında, kayalık bir tepenin üzerinde ve 
etrafındaki düzlükte kurulmuş tur. Antik kaynak-
lardan anlaşılan Aspendos’un Pers döne minde 
çok önemli bir Pamphylia liman kenti olduğudur 
(Köse, 2011: 142).  

Pamphylia bölgesi Roma dönemi tiyatro yapı-
ları ile tanımlı bir alandır. Tiyatro yapısı kentin 
güneydoğusunda, Koca Belen tepesinin doğu 
yamaçlarında konumlandırılmıştır. Kesin inşa 
tarihi bilinmeyen tiyatro yapısının yapımına M.S. 
1.yy.’da başlandığı, üst galerinin ise M.S. 3.yy.’da 
tamamlandığı düşünülmektedir. Greko-Roman 
stilde gerçekleştirilen tiyatro plan özellikleri 
açısından Yunan karakterinde iken yapı özellik-
leri olarak Roma karakterindedir. Sahnenin iki 
yanında; kuzey ve güney yönlerinde yer alan 
tonozlu geçişlerle ulaşılan tiyatro yapısının bugün 
kuzey girişi, çöken üst yapı nedeni ile kapalıdır. 
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Koca Belen Tepesi’nin doğu yamaçlarına oturan 
ve yaklaşık on dört bin seyirci için tasarlandığı 
düşünülen tiyatronun “cavea” bölümü 113.50m. 
çapa sahip olup form olarak bir yarım daireden 
daha geniştir. Cavea bölümünde altta on dokuz sıra 
üstte ise yirmi üç sıra oturma yeri bulunmaktadır 
(Erdoğan, 2006: 41).

Tasarım 6. Antalya Aspendos Antik 
Kent’ten Esinlenerek Tasarlanmış Erkek 

Giysisi

Antalya Aspendos Antik Kent’ten esinlenilen erkek 
giysisi, gömlek ve pantolon olarak tasarlanmıştır. 
Gömlek; asimetrik, “V” yakalı, asimetrik kapa-
malı, takma kollu, boyu kalçada bitecek şekilde 
düşünülmüştür. Gömleğin kollarına Aspendos 
tiyatrosunun merdivenlerinden esinlenerek ta-
sarlanmış üç boyutlu parçalar yerleştirilmiştir. 
Pantolon ise simetrik, pantolonun ütü hattı dikişli, 
boyu bilekte düşünülmüştür. Gömlek ve pantolon 
farklı renklerde tasarlanmıştır.

Amasya Sultan II. Beyazid Cami

Resim 10. Amasya Sultan II. Beyazid Cami 
(Cansever, 2009: 24).

Amasya merkezde, Yeşilırmak kıyısındaki geniş 
bir teras (160 m. x 120 m.) üzerinde yer alan bu 
Cami, Sultan II. Beyazid’in emriyle, oğlu ve dö-
nemin Amasya Valisi Şehzade Ahmed tarafından 
yaptırılmıştır. Dıştan 45,44 m x 42,95 m. ölçüle-
rine sahip binanın tümü sarı küfeki taşından inşa 
edilmiştir. Mermer sütunlar üzerinde yükselen beş 
kubbeli son cemaat yeri caminin kuzey cephesi 
boyunca uzanmaktadır. Kemerler 1960’lı yıllarda 
yapılan restorasyon sırasında hatalı bir şekilde 
yenilenmiştir. Oldukça gösterişli olan taçkapısı, 
mukarnas bezemelidir ve içeride, mihrap ekseni 
üzerinde tromplara oturan iki büyük kubbe art 
arda uzanmaktadır. Kuzeydeki hafif oval kubbe 
ile güneydeki kubbe ölçü çaplarında farklılık 
görülmektedir. Ana eksenin iki yanında, üçer 
kubbe ile örtülmüş iki kanat uzanmakta ve bu 
yan bölümlerle orta mekân arasında üçer adet 
sivri kemer yer almaktadır (Peker, 2007: 26).
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Tasarım 7. Amasya Sultan II. Beyazid 
Cami’den Esinlenerek Tasarlanmış Kadın 

Giysisi

Amasya Sultan II. Beyazid Cami’den esinle-
nilen kadın giysisi, elbise olarak tasarlanmıştır. 
Elbise; asimetrik, hafif dik yakalı, takma uzun 
kollu, eteği yırtmaçlı ve godeli düşünülmüştür. 
Elbisenin ön tarafında ve etek uçlarında caminin 
pencerelerinden esinlenerek tasarlanmış “U” 
biçimli kesikler uygulanmış ve ince şeritlerle 
süslenmiştir. Elbisenin kolu biri uzun biri kısa 
olacak şekilde tasarlanmıştır.

Trabzon Sümela Manastırı

Resim 11. Sümela Manastırı (Mine Yayla 
Fotoğraf Arşivi, 2013)

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde, Altındere Milli 
Parkı sınırları içerisinde bulunan ve vadi tabanın-
dan yaklaşık 300 metre yükseklikte, Karadağ’ın 
dik yamacında bir kaya kilise olarak inşa edilen 
manastır, sanatsal değeri yanında Hristiyanlık 
açısından da önemlidir (Akpınar, 2007: 91). 
Rivayete göre; Bizans İmparatoru I. Theodosius 
zamanında (385’te) Atina’dan gelen Barnabas ve 
Sophronios isimli iki rahip tarafından kurulmuştur 
(Freely, 2008: 136).

Manastır iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde tapınma yeri, kayadan üçlü olarak 
damlayan suyun düştüğü yerde bir ayazma ve 3-4 
tane küçük kilise (şapel) bulunmaktadır. Tapınak 
yerinin içi ve dışı İncil’den alınmış konuların 
freskleriyle süslenmiştir. İkinci bölümü ise giriş 
kapısını geçip, içerdeki basamaklardan inerken, 
sağdaki yatak odaları, salonları, kitaplıkları, 
kilerleri, erzak odaları ve helaları kapsayan dört 
kattan oluşmuştur. Manastırın bu bölümüne dı-
şarıdan yüz basamakla çıkılmaktadır. Doğanın 
eşsiz güzellikteki bir yerinde çok ilginç bir yapı 
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olmasından ve çeşitli devirlerde yapılan duvar ve 
tavan süslemelerinden dolayı Sümela Manastır 
büyük önem taşımaktadır (Bingöl, 2007: 424).

Tasarım 8. Trabzon Sümela Manastırı’ndan 
Esinlenerek Tasarlanmış Erkek Giysisi

Trabzon Sümela Manastırı’ndan esinlenilen erkek 
giysisi, ceket ve pantolon olarak tasarlanmıştır. 
Ceket; simetrik, uzun takma kollu, boyu bel ile 
kalça arasında bitecek şekilde düşünülmüştür. 
Ceketin ön ortasına model uygulanmış ve farklı 
renkte pervaz parçası geçirilerek estetik bir gö-
rünüm kazandırılmıştır. Pantolon ise simetrik, 
cepli, düz klasik pantolon formundadır Ceket ve 
pantolon farklı renklerde tasarlanmıştır. 

Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami

Resim 12. Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami 
İç Mekân Görünümü (Cansever, 2009: 178).

Bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran ve hala 
hizmet vermeyi sürdüren Eşrefoğlu Cami, Bey-
şehir kent merkezinde İçerişehir Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. Selçukludan günümüze kadar 
özgün karakterini koruyarak gelebilen ahşap 
camilerin en büyüğüdür. Kırk sekiz ahşap direk 
üzerine oturmuş ve sağlam kalabilen camilerin 
en önemlilerindendir (Koçu, 2014: 59). Caminin 
1296–99 yıllarında Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman 
Bey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Eşre-
foğlu Külliyesi’nin en önemli yapısını oluşturan 
Eşrefoğlu Süleyman Bey Camisi’nin Beyşehir’in 
kuruluşunda ve gelişmesinde çok önemli bir 
işlevi olduğu bilinmektedir. Nitekim Beyşehir 
kenti bu külliye etrafında gelişmiştir. Eşrefoğlu 
Cami, belgelerde “Sultan Sancar b. Melikşah 
b. Alparslan, Süleyman b. Eşref, Süleymaniye, 
Beyşehri, Eşrefoğlu, Eşrefzâde Camii gibi isim-
lerle anılmıştır. Tam adıyla Eşrefoğlu Seyfeddin 
Süleyman Bey Cami Anadolu’da tahta direkler 
üzerinde düz tavanlı cuma camilerin en eski ve 
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en seçkin yapılarından biri olarak nitelendiril-
mektedir (Erdoğru, 1991: 91).

Tasarım 9. Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami-
den Esinlenerek Tasarlanmış Kadın Giysisi

Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami’den esinlenilen 
kadın giysisi, elbise olarak tasarlanmıştır. Elbi-
se; asimetrik, belden kesikli, hafif dik yakalı, 
sol tarafı kolsuz sağ tarafı ise omuzdan dirseğe 
kadar karpuz kollu, dirsekten bileğe kadar dar 
kollu düşünülmüştür. Kısa eteğin üzerine belden 
büzgülü uzun, dantel tasarlanmıştır. Elbisenin 
ön tarafında caminin mihrabından esinlenerek 
model uygulanmış ve aplike tekniği ile süsleme 
yapılması düşünülmüştür.

Anıtkabir

Resim 13. Anıtkabir (Fadime Yazıcı  
Fotoğraf Arşivi, 2013)

Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde anıt mezar 
yapımı konusunda ilk ciddi çalışma Anıtkabir ile 
ortaya çıkmıştır. Atatürk’ün ölümünün ardından 
Başbakanlık müsteşarının başkanlığında özel bir 
komisyon kurulmuştur. Çalışmalar sonunda ko-
misyon; Rasattepe olarak anılan bugünkü tepeyi 
bulmuş ve istenilen yapıtın özellikleri belirlenmiştir 
(Batur, 1997; Ak ve Kesim, 2013: 39).

Dönemin hükümeti, en doğru projenin sapta-
nabilmesi için, uluslararası bir yarışma jürisi 
oluşturma kararı almıştır. Oluşturulan bu jüride, 
alanlarında oldukça yetkin olan uzmanlara yer 
verilmiştir. Yarışma sonunda Emin Onat ile Orhan 
Arda’nın ortak projelerinin uygulanmasına karar 
verilmiştir. Türk mimarlarca projelendirilen ve 
uzak noktalardan da görülebilen Anıtkabir, altı 
yüz yetmiş bin metrekarelik bir alanı kaplayan bir 
park içinde yirmi iki bin metrekarelik inşaat alanı 
üzerine oturan büyük bir komplekstir. İmarında 
gri ve açık sarı renkli travertenler ile döşeme ve 
duvarlarda yer yer mermer; süslemesinde heykel 
ve rölyeflerin yanı sıra, mozaikler, motifler ve 
yazılar kullanılmıştır (Koçer, 2010: 83-84).



78

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August 2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:26 K:19

www.mtddergisi.com

Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerine ve 
süsleme öğelerine de sıkça rastlanan Anıtkabir, 
üslup açısından Türk mimarisinin 1940-1950 
yılları arasındaki “II. Ulusal Mimarlık Dönemi” 
eserleri arasında anılmaktadır (Anonim, 2013: 12).

Tasarım 10. Anıtkabir’den Esinlenerek Ta-
sarlanmış Kadın Giysisi

Anıtkabir’den esinlenilen kadın giysisi, elbise 
olarak tasarlanmıştır. Elbise; asimetrik, belden 
kesikli, yuvarlak yakalı, takma kollu, çift kat 
düz dar etekli ve eteğin sol tarafı kısa, sağ tarafı 
uzun düşünülmüştür. Üst beden, göğüs altında 
bitmekte ve Anıtkabir sütunlarından esinlenerek 
şeritlerle eteğe bağlanmaktadır. Elbise üst bedeni 
ile etek farklı renklerde tasarlanmıştır. 

Erzurum Öşvank Kilisesi

Resim 14. Erzurum Öşvak Kilisesi (Kara-
han vd., 2008: 32). Sayı 13

Öşvank Kilise’si Uzundere’ye 15 km, Erzurum 
iline 85 km mesafededir. Öşvank Kilise’sinin 
bulunduğu Uzundere ilçesi 3000 yıllık bir tarihi 
geçmişe sahiptir. Öşvank Kilisesi’nin yapımını 
Gürcü kralı Ademese III başlatmıştır; ancak bu 
şahsın ölümü üzerine oğulları Bagrat ve David 
tarafından X. yy’da 958-966 yılları arasında ta-
mamlanmıştır. Kilisenin mimarı ise Öşklü Grigor 
adlı ustadır (Erzurum Turizm Rehberi, 2005: 88). 
Bu yapılar mimarlık tarihinde romanesk ve gotik 
üsluplarının gelişimini etkileyerek Bizans mima-
risine esin kaynağı olmuştur (Erkmen, 1993: 43).

Malzeme bakımından son derece kaliteli ve ince 
işçiliğin görüldüğü Öşvank kilisesi, sarı renkte 
taş ile kaplanmıştır. Dayanıklılığını, oldukça 
kalın olan iç dolgu duvarlarından alan; bugün 
yer yer sökülen taş kaplamalara rağmen yapı, 
dolgu duvarları üzerinde hala durmaktadır (Öz-
kan, 1997: 105). 
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Tasarım 11. Erzurum Öşvank Kilisesi’nden 
Esinlenerek Tasarlanmış Kadın Giysisi

Erzurum Öşvank Kilisesi’nden esinlenilen kadın 
giysisi, elbise olarak tasarlanmıştır. Elbise; simetrik, 
pensli, yuvarlak yakalı, takma travukar kollu, etek 
boyu dizin üzerinde ve etek ucu üçgen dilimli 
düşünülmüştür. Elbisenin omuzlarına kilisenin dış 
yapı formundan esinlenerek üç boyutlu parçalar 
yerleştirilmiştir.

Ağrı İshak Paşa Sarayı

Resim 15. Ağrı İshak Paşa Sarayı  
(Bulat, 2013: 21).

Osmanlı Dönemi XVIII. yüzyıl yapısı olan İshak 
Paşa Sarayı; bu bölgede söz sahibi olan beylerin 
egemenliğini; devrin sosyo-ekonomik gücünü 
ortaya koyan, hayranlık uyandıran, konum ve 
mimari açıdan da oldukça görkemli bir şekilde 
inşa edilmiştir. Merkezden çok uzakta, doğu sınır 
bölgesinde bulunmasına karşın en az merkezler-
deki saraylar kadar görkemli bir yapıya sahip olan 
saray, mimari özellikleri kadar taş tezyinatıyla 
da ön plana çıkmaktadır. Yoğun bezemeleriyle 
önemli bir yere sahip olan İshak Paşa Sarayı’nda, 
Selçuklu etkilerinin görülmesiyle birlikte, batılı-
laşma etkisiyle Türk Sanatı’na girmiş olan (go-
tik, barok, rokoko, ampir) üslupların da etkileri 
görülmektedir. Bu üslup özellikleri ile birlikte 
bölgesel farklıklar, İran, Gürcü, Kafkas etkileri, 
mahalli ustaların kendilerinden bir şeyler katarak 
gerçekleştirdikleri bezemeler, Türk sanatına özgü 
motifler bir bütünlük içerisinde kullanılarak, sarayı 
özel yapan bir yapı dekorasyonunun oluşumunda 
etkili olmuştur (Bulat, 2013: 19).
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Tasarım 12. Ağrı İshak Paşa Sarayı’ndan 
Esinlenerek Tasarlanmış Kadın Giysisi

Ağrı İshak Paşa Sarayı’ndan esinlenilen kadın 
giysisi, elbise olarak tasarlanmıştır. Elbise; si-
metrik, pensli, takma uzun kollu, yuvarlak yakalı 
ve eteğin boyu ortada dizde yanlarda bilekte ve 
godeli düşünülmüştür. Elbisenin omzuna mescidin 
minare formundan esinlenerek tasarlanmış üç 
boyutlu parçalar yerleştirilmiştir.

Diyarbakır Ulu Cami

Resim 16. Diyarbakır Ulu Cami  
(Top, 2011: 195)

Eski bir kilise üzerinde kurulduğu ileri sürülen 
ve Anadolu’daki en erken camilerden biri oldu-
ğu düşünülen Diyarbakır Ulu Camii, bölgedeki 
Büyük Selçuklu yapıları arasında yer alması 
ve Erken İslam mimarisiyle taşıdığı benzerlik 
nedeniyle Anadolu-Türk mimarisinde apayrı bir 
yere sahiptir. (Baş, 2006: 244).

Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi, plan ve mimari 
özellikleri ile bakımından Anadolu’da tek örnek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyarbakır Ulu 
Cami külliyesindeki mevcut yapılar; bir avlu 
çevresine yerleştirilmiş iki cami, iki medrese, 
iki maksure ile şadırvan, namazgâh, havuz ve 
helâlardan meydana gelmektedir. Diyarbakır 
Ulu Camii Külliyesinin yapı elemanları ayrı 

ayrı dönemlerdeki eklemelerle günümüze kadar 
gelebilmiştir (Top, 2011: 195).

Tasarım 13. Diyarbakır Ulu Cami’den Esin-
lenerek Tasarlanmış Erkek Giysisi

Diyarbakır Ulu Cami’den esinlenilen erkek giy-
sisi, gömlek ve pantolon olarak tasarlanmıştır. 
Gömlek; asimetrik, uzun takma kollu, oyuntulu 
yakalı, tek sıra ilik düğmeli ve boyu kalçadan 
aşağıya verev bitecek şekilde düşünülmüştür. 
Gömlek, farklı renklerde tasarlanmış ve pantolon 
ile kombin oluşturması düşünülmüştür. Gömleğin 
üzerine, caminin batı maksuresi doğu cephe üst 
kat sütununda yer alan geometrik süslemelerin 
boya-baskı tekniği ile süslenmesi tasarlanmıştır. 
Pantolon ise simetrik, paçaları hafif dar formdadır. 
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Batman Zeynel Bey Türbesi

Resim 17. Zeynel Bey Türbesi  
(Çevik, 2012: 51).

1462-1482 yıllarında Hasankeyf’e hakim olan Ak-
koyunluların hükümdarı Uzun Hasan, oğlu Zeynel 
Bey için Dicle’nin kuzeyindeki külliye yakınında 
bir türbe ile kuzeyindeki Artuklu Medresesi’ne 
bitişik imareti inşa ettirmiştir. Anadolu’da bir 
başka örneğinin olmayışı dışında, Hasankeyf’te 
Akkoyunlu hâkimiyetini gösteren tek eser olması 
onu çok önemli kılmaktadır (Çevik, 2012: 51).

Dıştan silindirik olan Türbe, içten sekizgen planlıdır. 
Küresele yakın bir kubbe örtüsünün kapattığı iç 
mekân, dıştan yüksek bir kasnak üzerindeki so-
ğan biçimli örtü ile sonlanmaktadır. Türbenin alt 
kısmı kesme taş ile örülü, taşıntısız silindirik bir 
kaideden oluşmaktadır. Bu kısmın taş kaplaması 
tamamen dökülmüştür. Türbe üzerinde yer alan 
zikzak çizgiler, firuze ve koyu lacivert renkli sırlı 
tuğlaların dik yerleştirilmesi ile meydana getiril-
miştir (Yurttaş, 1996: 122). 

Tasarım 14. Batman Zeynel Bey 
Türbesi’nden Esinlenerek Tasarlanmış Er-

kek Giysisi

Batman Zeynel Bey Türbesi’nden esinlenilen erkek 
giysisi, gömlek ve pantolon olarak tasarlanmıştır. 
Gömlek; simetrik, uzun takma kollu, “V”  yakalı, 
model uygulamalı kapanmalı ve boyu belin biraz 
aşağısında bitecek şekilde düşünülmüştür. Gömleğin 
kapamasına uygulanan kesim, türbe üzerinde yer 
alan taş kaplamasından esinlenilmiştir.  Pantolon 
simetrik, boyu baldırdadır ve gömlek ile farklı 
renklerde tasarlanmıştır. 
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DİKİLMİŞ TASARIM ÖRNEĞİ

  

Resim 18-19. Dolmabahçe Sarayı’ndan 
Esinlenilmiş Elbisenin Önden - Arkadan 

Görünümü

Resim 20. Elbisenin Süsleme Detayı

SONUÇ VE ÖNERİLER

Hayat boyunca giyim ve barınma zorunlu ihtiyaç-
lar olmuş ve zamanla bu ihtiyaçlar değişkenlik 
göstermeye başlamıştır. Son dönemlerde gelişen 
teknolojiler, yaklaşımlar, yöntemler ve akımlar 
çerçevesinde giysi modası ve mimari alanında 
sanatsal ve estetik birliktelikler ortaya çıkmıştır. 
Özellikle iki temel disiplin; ilişkileri, ilgileri ve 
içerikleriyle, biçimsel ve estetik yönleriyle birçok 
bilgiyi ortak kullanmakta, birbirini etkileyerek 
farklı, sıra dışı, ilginç tasarımlar ortaya çıkmaktadır.

Mimari yapıların görselleri ve formlarının kadın 
ve erkek giysi tasarımlarına aktarıldığı bu ça-
lışmada; mimari yapıların giysi tasarımcılarına 
ilham kaynağı olabilecek güzellikte ve değerde 
olduğu düşünülmektedir.

Yapılan bu çalışma kapsamında mimari alan-
daki yapıların öneminin artması ve değerlerinin 
daha çok anlaşılabilmesi için aşağıdaki öneriler 
sunulabilir:

•	 Her bölgeye ait mimari yapıların katalogları 
hazırlanmalı ve bu mimari yapıların farklı 
disiplinler arası alanlarda kullanılması için 
gerekli teşvikler ve olanaklar sağlanmalıdır. 

•	 Türk modacıları Türkiye’nin her bölgesine 
ait mimari yapıları, giysi tasarımlarında esin 
kaynağı olarak kullanmalı ve böylece Türkiye 
turizmine katkıda bulunmalıdır.

•	 Moda tasarımı eğitim kurumlarında moda ve 
mimarlık ilişkisine değinen dersler konulmalı 
ve mimari yapıların kültürel değerlerinin 
gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmalıdır.  
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