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Öz: Amaç: Bu araştırma, kentsel mekanı duyular aracılığıyla 
anlamanın ve kavramanın biçimlerini ve özelliklerini irdele-
meyi amaçlamaktadır. Çalışmada göz merkezci paradigmadan 
farklı olarak, kentsel mekanı kavramada, anlamlandırmada 
sadece görme duyusu ile değil başka duyular ile kavrama ve 
bunun önemini tartışmaktadır. Yöntem: Ocak- Eylül 2021 ta-
rihleri arasında, Kadıköy Yeldeğirmeni, bölgesindeki Rıhtım 
Caddesi, Karakolhane Caddesi ve İskele Sokak deneyimlen-
miş ve deneyimlenen bu aksların duyumsal analizi yapılmıştır. 
Hissedilen duyumlar bilgisayar ortamında grafiksel anlatım 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Duyumsal analiz sırasında 
duyumların şiddetini ölçen herhangi bir alet kullanılmamış, 
deneyimleyen beden esas alınmıştır. Duyumların şiddetini 
gösteren skala öznel olup, diyagramlarda yer alan aralık böl-
geleri de matematiksel bir değeri değil deneyimlenen alandır.  
Bulgular: Yapılan duyumsal analizlere göre üç aks üzerinde 
yer alan duyumlar ve baskın duyumlar farklılık göstermek-
tedir. Her duyumu oluşturan etkenler de farklıdır. İskele 
Sokakta ses, hareket, görsel duyumlar, Rıhtım Caddesinde ses 
duyumu, Karakolhane Caddesinde ses ve koku duyumunun 
baskın olduğu saptanmıştır. Sonuç: Göz merkezci paradigma-
nın sorgulandığı bu çalışmada, kentsel mekanın çok duyulu 
algılama ile kavranabileceği dikkati çekmiştir. Günümüzde 
görsel duyumun baskın olasına rağmen kentsel deneyimler 
görme, koku, ses, kas-denge, dokunma duyularının toplamın-
dan oluşmaktadır. Duyumların temsilinde görselliğin ön plana 
çıkması durumu da yeni yapılacak çalışmalara olan ihtiyacı 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Algı, Beden, Çok Duyulu Deneyim, Ka-
dıköy-Yeldeğirmeni

Abstract: Aim: This research aims to examine the forms and 
features of understanding and grasping urban space through 
the senses. In the study, unlike the eye-centred paradigm, it 
discusses the importance of understanding urban space, not 
only with the sense of sight, but also with other senses, and 
its importance in making sense of it. Method: Between Janu-
ary and September 2021, Kadıköy Yeldeğirmeni, Rıhtım Av-
enue, Karakolhane Street and İskele Street were experienced 
and sensory analysis of these experienced axes was made.The 
sensations felt were evaluated using graphical expression in 
the computer environment. During the sensory analysis, no 
instrument was used to measure the intensity of the sensa-
tions, and the experiencing body was taken as the basis. The 
scale showing the intensity of the sensations is subjective, and 
the interval regions in the diagrams are not a mathematical 
value, but the experienced area. Results: According to the 
sensory analysis, the sensations and dominant sensations on 
the three axes differ. The factors that create each sensation are 
also different. It was determined that sound, motion and visual 
sensations were dominant in İskele Street, sound sensation 
in Rıhtım Street, and sound and smell sensation in Karakol-
hane Street. In this study, in which the eye-centred paradigm 
was questioned, it was noted that urban space can be grasped 
with multi-sensational perception. Although visual sense is 
dominant today, urban experiences consist of the sum of sight, 
smell, sound, muscle-balance and touch senses. The fact that 
visuality comes to the fore in the representation of sensations 
also shows the need for new studies to be done.

Keywords: Perception, Body, Multi-Sensational Experience, 
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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye, sinem-tapki@hotmail.com, Geliş Tarihi / 
Received:14.12.2021, Kabul Tarihi / Accepted:07.08.2022, Makalenin Türü / Type of Article (Araştırma – Uygu-
lama / Research -Application), Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Yok / None, Etik Kurul Raporu Yok / None 
Ethics Committee Report Unavailable

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.03

TMD ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:588 K:319
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

38

GİRİŞ

İnsan bedeni ile mekânın karşılaştığı anda 
mekânsal deneyim başlar. Bu karşılaş-
ma anında insanda mekân algısı oluşur ve 
mekânda geçirdiği zaman arttıkça bu mekân 
algısı gelişir ve mekânsal deneyimi oluştu-
rur. Bir mekânın algısı farklılaşıp, değiştikçe 
deneyim de değişmektedir. Mekânsal deneyi-
min oluşmasında, farklılaşmasında en önem-
li rol algıyı tanımlayan bedendir. Aydınlı al-
gıyı ‘’çevreden kaynaklı uyarıcıların duyu 
organları ve zihinsel sürece ilişkin olgularla 
kavranması’’ olarak tanımlar. Burada duyular 
ile farkına varma olgusu dikkati çekmektedir 
(Aydınlı,1992: 6). Algı süreci her insanda özel 
ve biriciktir. İnsanın geçmişteki deneyimleri, 
birikimleri, gündelik hayat pratikleri, kültürel 
birikimleri ile değişen bir yapıdadır. Cüceloğ-
lu bu algılama sürecini ‘’gelen duyusal veri-
lere dayanılarak, dış dünya hakkında kurulan 
bir kuramdır. Bu kuram denemeye açık, geçi-
ci bir kuramdır; daha sonradan gelen verilerle 
ya daha kuvvetlenir ya da zayıflayarak yerini 
başka geçici bir kurama terk eder. Her birey 
kuramını, kendi yaşantısı ve deneyimleri öl-
çüsünde kurar. Bu özelliğinden dolayı öznel 
bir süreçtir’’ şeklinde betimler (Cüceloğlu, 
1991: 46).

Algının oluşmasında duyular önemli görevi 
üstlenirler. Algının oluşumunda sadece gör-
me duyusu görev yapmaz. Pallasmaa, mekan 
algısının oluşmasında görme duyusunun bas-

kın rol oynamasını eleştirmiş, mekanın tüm 
duyular ile deneyimlenerek algılanması ge-
rektiğini ifade etmiştir (Pallasmaa, 2011: 62) 
Algılama süreci çok duyuludur ve duyular 
arasında iş birliği vardır (Şekil 1, Şekil 2). Be-
ton kaplı bir sokakta yürürken, her bir adımda 
betonun sert ve soğuk dokusunu ayakkabının 
altında hissetmek ve adımların çıkarttığı sese 
odaklanmak ile Arnavut kaldırımlarıyla dö-
şenmiş bir sokakta yürümenin insanda uyan-
dırdığı izlenimler birbirinden oldukça farklı-
dır.  Kentsel mekânda güneşli bir günde açık 
alanda bulunmak ile ağacın altında veya sa-
çağın altında bulunma biçimleri sıcak, ılık ve 
soğuk olarak tene üç farklı şekilde dokunur. 
Her yapı, her sokak, her meydan, her kentsel 
mekânın kendine ait bir sesi vardır. Ses kimi 
zaman anıtsallaşır, kimi zaman konuksever-
dir, kimi zaman rahatsız edici ürkütücüdür. 
Yine bu mekânlarda duyduğumuz kokular 
birbirlerinden farklıdır. Koku bizi geçmişe 
götürür. Anıların, yaşanmışlıkların su yüzü-
ne çıkıp hatırlanmasını sağlar. Kısacası bir 
mimari ya da kentsel mekânı bedenle ve çok 
duyulu deneyimlerken mekânın kendine özgü 
atmosferini deneyimlenir ve o mekân hakkın-
da bilgi edinilir. Bu örneklerde de olduğu gibi 
mekân sadece görsel olarak değil, işitsel, do-
kunsal, koku olarak da vardır. 

Bergson’un (2007) ‘’anılara bulanmamış algı 
yoktur’’ sözü ile algının oluşmasında duyu-
lardan elde ettiğimiz verilerin geçmişin de-
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neyimi ile şekillendiğini açıklar (Bergson, 
2007: 17). Tüm duyular ile mekânı kavrayan 
bedenin, dinamik mekânsal deneyimi zengin-
leşerek mekânı dönüştürmeye başlayacaktır. 
Burada beden ölçülen beden değil, yaşayan 
bedendir. Yaşayan beden çevresini algılayan, 
yorumlayan ve etkileyendir. Merlau Ponty 

yaşayan bedeni ‘’gören ile görünür arasında, 

dokunan ile dokunulan arasında, bir gözle di-

ğeri arasında, el ile el arasında bir kesişmede, 

hisseden ile hissedilirin kıvılcımının parla-

masıyla ortaya çıkmaktadır.’’ sözleriyle ifade 

etmektedir (Merlau Ponty, 2012: 59). 

Şekil 1. Beden- Mekan Etkileşimi 

Şekil 2. Beden- Mekân Etkileşiminde Çok Duyulu Deneyim 

AMAÇ

Mimari ve kentsel mekânların tasarımı ve 
üretiminde, bu mekânların deneyimlenme-
sinde, görsel algılama eğilimi ön plandadır. 
Bu tutum günümüze kadar devam edip; be-
den ve mekân arasındaki ilişkiyi, dokunsal al-
gılamayı, çok duyulu algılama kavramlarını 

dikkate almamıştır. Oysa mekân tüm beden-
le algılanıp; tüm duyular, hareket ve zaman 
faktörleri algılamaya dahil edilip, beden ve 
mekân bütünleşmesini sağlayan çok duyulu 
bir algılama olgusu oluşturmalıdır. Bedenin 
mekânla bütünleşmesi; mekânın tensel tema-
sı, işiterek, koklayarak, dokunarak mekânda 
hareket ederek deneyimlenmesidir. Bu çalış-
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manın amacı; deneyimsel bir kentsel mekân 
şu şekilde tasarlanır diye kesin bir yargı oluş-
turmaktan öte çok duyulu kentsel mekân de-
neyimine dikkat çekme çabası olarak açıkla-
nabilir.

KAPSAM

Çalışmada öncelikle beden-mekân, algı, be-
densel duyum, çok duyulu algılama üzeri-
ne literatür taraması yapılmıştır. Kavramsal 
çerçeve içinde, kentsel mekânın çok duyulu 
olarak algılanması Kadıköy Yeldeğirmeni 
bölgesindeki seçilen üç adet aks üzerinden 
ele alınmış; kentsel mekânın algı verileri du-
yumsal analiz ile elde edilen bulgular, örnek 
çalışma ile sunulmuştur. Son aşamada tüm 
çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler 
belirtilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada, iki aşamalı olan literatür tara-
ması ve alan çalışmasından oluşan bir yön-
tem kullanılmıştır (Şekil 3).

Literatür taramasında konuyla ilgili kaynak 
taraması yapılmıştır. Bu taramada çalışmanın 
kuramsal altyapısını oluşturan; 

• Algısallık, dokunsallık, görme- akıl ilişki-
sine dayalı kavramlar ve düşünsel ilişkiler,

• Göz merkezci paradigmanın dışında yer 
alan dokunma olgusu ve çok duyulu algı-

lama şeklinde konu ile ilgili terim ve kav-
ramlar araştırılmıştır.

Alan çalışmasında duyumsal analiz tekniğin-
den yararlanılmıştır. 

Duyumsal Analiz

Özne ve kentsel mekân arasındaki etkileşi-
min bedenin çoklu duyusal deneyimi ile ya-
kından ilişkili olduğu hipotezinden yola çıkı-
larak alan çalışmasının ikinci aşaması kişisel 
deneyim ve duyusal algılamalar üzerine kur-
gulanmıştır. 

Yapılan inceleme gezisi ile kentsel mekânda 
çok duyulu bir deneyimin beden üzerindeki 
etkilerini, bu etkilerin nasıl yorumlandığı bi-
reysel deneyimle belirlemek ve ifade yöntemi 
geliştirmek hedeflenmiştir. İnceleme gezisi 
ve duyumsal analiz çalışması için Kadıköy 
Yeldeğirmeni bölgesindeki üç adet aks (Rıh-
tım caddesi, İskele Sokak, Karakolhane Cad-
desi) seçilmiştir. Bu akslar Ocak- Eylül 2021 
tarihleri arasında ayrı ayrı gezilerek; görme, 
koku, işitme, dokunma, kas-denge duyumları 
üzerinden incelenmiştir. İnceleme esnasında, 
kentsel mekânda bulunan öğelerin öznenin 
bedeninde yarattığı algılamalar belirlenmiş-
tir. 
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Şekil 3. Çalışmanın Yöntemi 

Bu algılamalar; gezi sırasında çizimler, notlar, 
video ile kayıt altına alınmıştır. İkinci aşama-
da ise bu bulgular algılanan duyumların tem-
siline dair bir görsel diyagram çalışması ile 
ifade edilmesi denenmiştir. Gezi süresince, 
kentsel mekân-özne arasındaki çok duyulu 
etkileşime yoğunlaşıp, kentsel mekânda ne-
lerin algılandığı ve bu algılananlara bedenin 
ve zihnin verdiği tepkilere odaklanılmıştır. 
Kentsel mekânda; kamusal mekânlara, kamu-
sal mekân kalitesine, sokaklara, yapı adala-
rına, yapılara, yapıların işlevsel özelliklerine, 
yapıların gabarilerine, yapıların topoğrafya-
daki konumlarına, manzara üzerinde durul-
muştur. Bu nedenle kentsel mekânı kartezyen 
ölçmek için teknik bir alet kullanılmamıştır. 

Kentsel mekândaki duyumları ifade etmek 
için oluşturulan diyagramlar, bu duyumların 
şiddetlerinin ölçümleri gezen beden tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Kentsel mekânda 
kullanılan malzemelerin dokusu, mekândaki 
sesler, kokular, tatlar, ısı ve görsel özellikler, 
bedenin hareketi, kentsel mekânın deneyim-
lenme sürecindeki algı ile yorumlanıp ölçek-
lendirme yapılmıştır. Bu bedensel duyumlar, 
görsel olarak duyumsal analiz ile diyagram-
laştırılmıştır (Şekil 4). Duyumsal analizlerin 
diyagramlaştırılması; kentsel mekanda dene-
yimlenen alan ve duyum arasındaki ilişkiden 
oluşmaktadır (Erkartal ve Ökem,2015:98). 
Diyagramların genel kurgusu; kentsel ölçek-
te deneyimlenen mekân ve duyum arasında-
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ki ilişkiyi görselleştirme üzerinedir. Görsel-
leştirmede, gezi sırasında algılanan duyuma 
ait veriler yer almaktadır. Duyumsal analiz-
lerde, düşey eksen duyumun şiddetini yatay 
eksen gezi sırasında o zaman aralığında alı-
nan yolu temsil etmektedir. Duyum şiddeti 
ve alınan yola göre değişim, eğri ile göste-
rilip gezi boyunca süreklilik sağlanmıştır. 
Kentsel mekânda alınan yol boyunca farklı 
bölgelerde algılanan duyum ve şiddeti sürek-
lilik içinde ele alınarak hissedilen bedensel 
yorumlar, etkilenmeler ortaya çıkarılmıştır. 
Yatay eksende eğrilerin başlangıcı, duyu-
mun başladığı anı, bitişi de duyumun bittiği 
anı göstermektedir. Kentsel mekânda bir du-
yum tüm gezi rotasında farklı şiddetle devam 

edebileceği gibi, anlık başlayıp anlık olarak 
da bitebilmektedir. Böylece eğrilerin dalga 
boyu uzunlukları birbirinden farklı olmakta-
dır. Dikey eksende gösterilen ölçeklendirme, 
duyumun şiddetini göstermektedir. Mekânda 
hissedilen koku, ses, dokunma, kas ve denge, 
görsel duyum beş derece ile ölçeklendirilmiş-
tir. Ölçekte beş çok şiddetli, bir az şiddetli du-
yumu yansıtmaktadır. Bu ölçeklendirme sayı-
sal bir veri değil, algısal veridir. Diyagramda 
gezi sahibinin bedensel yorumlamasına bağlı 
olarak beden konfor eşiği yatay eksende gös-
terilmiştir. Beden konfor eşiğinin üst tara-
fında bulunan duyumsal şiddetler rahatsızlık 
oluşturmakta alt tarafında bulunan duyumlar 
rahatsızlık oluşturmamaktadır.

Şekil 4. Duyumsal Analiz 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Bu çalışma; kentsel mekân olan sokakların 
çok duyulu beden deneyimi ile sınırlandırıl-
mış olup, kartezyen mekân, ölçülen beden, 

niceliksel ölçümler, teknik ölçüm aletleri 
kapsam dışında tutulmuştur. Bu kapsamda, 
mekândaki duyumlar bedensel ölçme kulla-
nılarak şiddetleri belirlenmiştir. Duyumlarda 
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‘dokunma’ ‘bedendeki algısı’ gibi kavramlar 
soyut ve görselleştirilemeyen kabuller değil 
diyagramlarla temsil edilen kavramlar oldu-
ğu için çalışmaya dahil edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Çalışma, kentsel mekân içerisinde çok duyu-
lu bir deneyim nasıl olabilir, kentsel mekânda 
göz merkezci algılama dışında, çok duyulu 
bir kentsel deneyim nasıl oluşturulabilir so-
rularına cevaplar aradıktan sonra, kentsel 
mekân üretiminde bedensel deneyimi odak 
noktasına koyarak, kentsel mekânlar üzerin-
den deneyimin hangi duyumlarla, ne şekilde 
oluştuğunu ortaya çıkarmaktadır.

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Çok duyulu algılama, bedenin kentsel 
mekânla etkileşiminde itici bir güç olabilir 
mi, kentsel mekânda yaşanan deneyimlerin 
niteliği nedir, bedensel deneyimin odakta 
olduğu bir kentsel mekân, ne tür algısal du-
yumlar barındırır, kentsel bir mekânda do-
kunsal deneyimin özellikleri nelerdir, kentsel 
mekândaki dokunsal deneyimde duyular na-
sıl kullanılır sorularının cevapları çalışmanın 
alt problemlerini oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Günümüz mimarlık anlayışında mekân algı-
sında gözün baskın bir rolü varken, mekânın 
tensel algılanması geri plana itilmiştir. Ama 
mekânın algılanması, beden-mekân etkileşi-

mi ile ilgilidir. Görme dahil tüm duyular do-
kunma duyusunun evrimi ile oluşmuştur. Ça-
lışmada ortaya konan hipotez; dokunsallık, 
dokunma duyumu ve bu duyuma bağlı olu-
şan deneyim, algılamalar mimari mekân ve 
kentsel mekân konularının dışında olmadığı; 
mekân, mekânsal deneyim konularını zengin-
leştirip, geliştirecek konular olduğudur.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Kentsel Mekân Algısı ve Kentsel Mekân 
Algısını Etkileyen Faktörler

Kentler, günümüzde insanların büyük kıs-
mının içinde yaşadığı ve çevreyle etkileşim 
içinde oldukları mekânlardır. İnsanın çevre 
ile ilişkisi, algılama süreci ile başlamaktadır. 
Günümüzde insanların büyük bir kısmının 
yaşadığı kentler, bireyin çevresiyle kuraca-
ğı ilişkinin kolaylıkla gözlemlenebileceği 
mekânlardır. Kentsel mekânlarda yaşayan 
bireyin algısına etki eden faktörlerin ortaya 
çıkarılması da mimari çevrelerin potansi-
yellerinin ortaya çıkarılmasında son derece 
önemlidir. Kentsel mekânın açık bir şekilde 
tanımlanabilmesi için binalar arasındaki her 
tipteki mekânın belirtilmesi gerekmektedir. 
Bu mekân, geometrik olarak çeşitli kütlelerle 
sınırlandırılmıştır. Dış mekânı kentsel mekân 
olarak algılamamızı sağlayan, mekânın ge-
ometrik karakteristiklerinin ve estetik nite-
liklerinin açık bir şekilde okunabilmesidir. 
Bir kentsel mekân algısı ile mimari mekân 
algısı birbirinden farklıdır. Bu farkı kentsel 
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mekânın doğal çevre, yapay çevre verileri, ki-
şisel faktörler ve zaman bileşenleri oluşturur 
(Şekil 5). Kentsel mekânın algısını, mekânın 

konfor, okunaklılık, karakteri ve çeşitliliği 
de olumlu yönde etkilemektedir (Özdemir, 
Ocakcı, 2017:83).

Şekil 5. Kentsel Mekân Algısını Etkileyen Faktörler 

Doğal Çevre Faktörleri

Topoğrafya

Kentsel mekânda yer alan kot (yükselti) fark-
lılıkları, o mekânı deneyimleyen insanlar 
için; mekânı tanımlayıcı ve mekânın ayrık, 
sınırlı olarak algılanmasını sağlayabilir. Fark-
lı kotlarda bulunan insanların, kentsel mekân 
algıları farklı olacaktır.

İklimsel Veriler

Bulundukları bölgenin iklim özelliklerine 
göre kentsel mekânların insanlar tarafından 
algılanması ve yorumlanması değişkenlik 
gösterecektir. İklimsel veriler mekân konfo-
runu etkileyip, o mekânı kullanan insanlar-

da farklı algılamalara neden olacaktır. Aynı 
mekânın bile; güneşli, sisli, yağmurlu, kar 
yağışlı, sıcak veya soğuk, rüzgarlı bir gün-
deki algısı farklıdır. İklimsel veriler dikkate 
alınarak tasarlanmış kentsel mekânlarda in-
sanlar kendilerini rahat hissederek; o kentsel 
mekânı tanımlamaları, algılamaları kolayla-
şacaktır. Kentsel mekânı oluşturan doluluk-
boşluk oranı, dolu alanları oluşturan yapılar, 
yapıların gabarileri ve formları; hava akımı 
miktarını ve hava akımının yönlenmesini, 
güneşli ve gölgeli alanların oluşumuna ne-
den olmaktadır. Böylece her kentsel mekân 
farklı verilere ve bu olayın sonucunda farklı 
algılamalara sahiptir. Ayrıca kentsel mekânda 
kullanılan malzeme çeşidi örneğin; beton, 
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asfalt, toprak kullanımı sıcaklık değerleri-
nin, gece-gündüz sıcaklık farkının oluşma-
sına neden olur. Bu sıcaklık farklılıkları da 
sis oluşumu, yeşil alan dokusu ve hava ha-
reketlerini etkilemektedir (Bakan ve Konuk, 
1987:104). Kentsel alanda yapılaşmaya bağlı 
olarak rüzgar oluşumu ve rüzgar hızının deği-
şimi söz konusudur. Yüksek gabarilere sahip 
yapıların yanında yer alan yapıların zemin 
kotu hizasında olumsuz rüzgar oluşumları 
görülür. Yapıların sıcak iklim ve soğuk iklim 
bölgelerindeki konumu güneşlenme, gölge 
alanlar, rüzgar açısından önemlidir. Soğuk 
iklim bölgelerinde yapılar sıcak havayı içe-
ride tutacak, rüzgarı içeri almayacak şekilde 
konumlanırken; sıcak iklim bölgelerinde ya-
pılar gölge oluşturarak güneşin içeri alınması 
önlenir. Kentsel mekânda nişler ve arkadlar 
ile yarı açık mekânlar tasarlanarak güneşten 
ve yağıştan korunan mekânlar oluşturulur. 
Bu mekânlarda bulunan insanların kentsel 
mekân algısı da farklıdır. 

Manzara

Bir kentsel mekân içerisinde bulunan insan-
lar o alanda bulunurken bir arka fon veya 
daha geniş bir alana yani manzaraya yöne-
lim gerçekleştirirler. Bir kentsel mekânda alt 
mekânların olması ve bunlar arasında bir hi-
yerarşinin bulunması; farklı manzara bölge-
lerinin oluşumuna neden olacaktır. Manzara, 
kentsel mekân algısında görme duyusuna hi-

tap ederek göz merkezci tutumu oluşturmak-
tadır.

Işık

Mekânın görsel olarak algılanmasını sağla-
yan, o mekânı görünür kılan etmen ışıktır. 
Doğal gün ışığı sürekli olarak değişir. Gün 
ışığı ile mimari ve kentsel elemanlar kesin 
olarak belirlenebilir.  Kentsel mekânın algı-
sı; ışığın varlığı, ışığın türü, ışığın şiddeti ve 
ışığın geliş yönü-açısı ile değişmektedir. Işı-
ğın varlığı ile; kentsel mekândaki kütlelerin 
ve boşlukların boyutsal algıları, yapı malze-
meleri ve kullanış şekilleri gün ışığı altındaki 
durumları, dokusal etki belirlenebilir (Ras-
mussen, 2009: 188-217).  “Görsel etkilerin 
tümü ışığa bağımlıdır. Işığın cinsi, gücü ve 
yönü değiştikçe mekânın algısı da değişecek-
tir. Işık sınırlamaları barizleştirir ve belirsiz-
leştirir; biçim ve dokuyu vurgular; bir özelliği 
gizler ve açığa çıkarır; mesafeleri küçültür ya 
da büyütür. Siluet halindeki objelerin kenar 
çizgileri çok önemli görsel nitelikler taşır, bu 
çizgileri de ışık belirler” (Lynch, 1960: 194). 
Lynch bu görüşü ile mekânın görsel algısının 
oluşumunda ışığın önemini vurgular. “Du-
yumsamak, koklamak, dokunmak, hayal et-
mek yeterli değil. Biz görmek isteriz. Fakat 
insanlar yaşamak için ne kadar ışığa ihtiyaç 
duyarlar? Ve ne kadar karanlığa?” (Zumthor, 
2010: 90-93). Zumthor bu görüşü ile ışığın 
mekânsal algılamadaki önemli rolünü gös-
terir. Ne kadar sorusu ile kentsel mekân ve 
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mimari mekân tasarımında ışığın önemini 
vurgular. Işığın bir tasarım elemanı olarak 
doğru kurgulanması ile, mekânın deneyim-
lenmesindeki etkisini açıklar.

Kentsel mekân tasarımında gün ışığının doğ-
ru kullanılması algısal ve davranışsal olarak 
insanlarda pozitif etki yaratarak insanların 
zihinlerinde mekân kavramını tanımlar. Ve-
dat Tokyay, mekân tasarımı-ışık arasındaki 
ilişkiyi ve Le Corbusier’in ışık hakkındaki 
görüşlerini “Mimarlık, ışığın aracılığıyla us-
talıkla oluşturulan kütle oyunlarıdır. Işık ve 
aydınlanma, biçim, mekân ve ışığın ayrılmaz 
bileşenlerindendir. İşte bunlar, mekânı his-
setmemizi, içine ve çevresine ilişkin işlevleri 
barındıran yapının mimari ifadesinin bulun-
masını sağlar. Işık,  dokuyu resimler, yüzeyi 
aydınlatır, kıvılcımları ve yaşamı oluşturur 
(Tokyay, 2002: 6-9).” şeklinde açıklamış-
tır. Işık ve gölgenin sürekli bir birlikteliği 
vardır. Işığın plastik etkisinin oluşmasında, 
mekânların üç boyutlu formlarının ve boyut 
farklılıklarının algılanmasında gölgenin rolü 
büyüktür. Gölge de kentsel mekâna şekil ve-
rir. Kentsel mekânda ışık ve gölge elemanları 
o kentsel mekânı deneyimleyecek insanlar 
için güzergahlar oluşturabilir. Aynı kentsel 
mekânın ışık ve gölgeli alanları insanların bu 
mekânı farklı algılamasını da sağlayabilir. Bir 
kentin sokaklarını veya kentsel mekânlarını 
deneyimlerken karanlık ve aydınlık bölge-
lerin insanlarda yarattığı etkiler birbirinden 

farklıdır. Doğal gün ışığı alan veya gölge 
alanlar insanlarda gizem duygusunu çağrıştı-
rırken yapay aydınlatma odaklanılmış bir ba-
kışa insanı yönlendirir. Bu yapay aydınlatma 
homojen bir şekilde mekânı aydınlatıyorsa; 
insanlarda mekân deneyimini zayıflatır ve 
yer duygusunun oluşmasını engeller.

Yeşil Doku

Kentsel mekânların algılanmasında, okunma-
sında peyzaj elemanlarının ve bu elemanların 
özelliklerinin mekânla uyumlu olması önem-
lidir. Yeşil doku ile tanımlanmış mekânlarda 
insanlar iyi yönlendirilip mekân deneyimi 
zenginleşmektedir. Benzer peyzaj elemanla-
rının aynı mekânda kullanılması o mekânın 
tanımlanmasını kolaylaştırır. Peyzaj eleman-
ları lineer doğrultuda bulunursa yönlendirici, 
noktasal öğe olarak bulunursa mekânda gör-
sel odak oluşmaktadır. İnsanlarda gizem ve 
merak duygusunu uyandıran parçalı-sürprizli 
peyzajlar, insanları tüm mekânı deneyimle-
meye teşvik etmektedir. Kentsel mekânda 
farklı peyzaj bölgelerinde bulunan insanla-
rın, mekân algıları da farklılık gösterecektir. 
Kentsel mekânda yer alan yeşil doku, güneş 
ışınlarının direkt insanlara gelmesini önleye-
rek gölgeli alanların oluşmasını ve serinlik 
sağlayarak insanlarda rahatlama duygusunu 
oluşturur. 
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Su Öğesi

Kentsel mekân algısında bir diğer önemli et-
ken suyun kentsel mekân içinde doğal olarak 
bulunması veya yapay olarak kullanılmasıdır. 
Kentsel mekânda kanal, havuz, çeşme gibi su 
öğeleri görsel odak oluşturmaktadır. Doğal su 
öğesi olan deniz de manzara yönünü belirler. 
Kentsel mekânda bulunan su yüzeyi dokun-
ma duyusunu uyararak mekânda serinletici 
bir etki de yapmaktadır.

Yapılı Çevre Faktörleri

Ölçek-Oran

Ölçek ve oran mimaride önemli bir rol oynar. 
Kentsel mekânda yapılar, cadde ve sokaklar, 
meydan öğeleri ile orantılı bir kent kompo-
zisyonu elde etmek mümkündür. Kentsel 
mekânda bulunan her bir öğenin boyutu ve 
öğeler arasında bir ölçek-oran ilişkisi vardır. 
Ölçek-oran kavramları her ne kadar kartez-
yen mekânda ölçülebilen bedene etki etse de 
aynı zamanda psikolojik boyutu ile de yaşa-
yan bedeni de etkiler. Ölçek arttıkça etkile-
yicilik artarak insanların mekân algısını da 
kolaylaştırabilir. Ölçek-oran kavramı mekânı 
deneyimleyen insanda o mekânın karakte-
ri üzerine bilgi verir. İnsanlar bulundukları 
mekânları kendi boyutları ile karşılaştırıp, 
kendi boyutları ile mekânın boyutlarını iliş-
kilendirerek o mekânı algılarlar. Görsel algı-
lamanın bir parçası olan boyutsal algılama; 
mekânın ölçüleri, bir ölçünün diğer ölçülerle 

ilişkisi ve ölçek kavramları ile ilgilidir. Bir 
kentsel mekânın boyutsal algılaması o kent-
sel mekânın ölçek etkisini oluşturur. Mekânın 
boyutsal ilişkilerinin çözülüp boyutsal algıla-
masının olabilmesi için mekânsal deneyimin, 
insan-beden etkileşiminin oluşması şarttır. 
Bir kentsel mekânda kullanılan farklı renk, 
doku, malzeme özellikleri ile o mekânı dene-
yimleyen kullanıcılarda farklı boyutsal etki-
ler oluşabilmektedir. Kentsel mekânda yatay 
boyut olan uzunluk ve genişlik ölçülerinin 
arasındaki fark, insanlar üzerinde farklı etki-
ler yaratmaktadır. Bu mekanların uzunluk ve 
genişlik ölçülerinin arasındaki fark büyükse 
bu mekânlar akıcı ve hareketli olarak; fark 
küçükse durağan ve sakin olarak algılanmak-
tadır. Meydanlar, açık yeşil alanlar, avlular 
durağan mekânlara; sokaklar, caddeler ve ka-
nallar mekânlar hareketli mekâna örnek veri-
lebilir.

Kentsel mekânlarda insanların görüş yük-
sekliği belli bir oranı geçerse bu durum ka-
palılık hissinin oluşmasına neden olmaktadır. 
Kapalılık hissini yapılar, ağaçlar, duvarlar 
oluşturarak kentsel mekânın üçüncü boyut-
ta da algılanmasını sağlar. Kapalılık özelliği 
görsel algılamaya etki etmektedir ve kapalılık 
oranını aşan mekânlar açık mekân olarak al-
gılanmaz (Şekil 6). Kapalılık oranının altın-
da ise mekân sınırları kaybolarak insanlarda 
çevrelenme hissi oluşamamaktadır.
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Şekil 6. Şekil Kentsel Kapalılık Çeşitleri

Konum (Uzaklık-Yön-Yol)

Bir kentsel mekânda algının oluşması için 
insan (beden)- mekân etkileşiminin olması 
gerekir. Bu etkileşimde algının oluşmasında 
en büyük etmenlerden biri insan hareketidir. 
İnsan mekânda bulunurken hareket eder ve 
bu hareketinin sonunda farklı imajları zihnine 
kaydederek mekânla ilişki kurar. Bu durumda 

insanın mekân içindeki hareketi ve konumuna 
bağlı olarak mekânsal algısı da değişir. Farklı 
uzaklık ölçüleri farklı algılamaları oluşturur. 
Joedicke ‘’bir sınır çizilmiş ve algılanmışsa 
kişi için mimari mekân oluşmuştur’’ der. Şe-
kil 7’de insanın mekandaki konumuna bağlı 
olarak mekânsal algısının değişimi gösteril-
miştir (Joedicke, 1985: 208). 

Şekil 7. Kişinin Konumuna Bağlı Olan Mekânsal Algılama (Joedicke, 1985: 208)

Gordon Cullen ise kentsel mekânları hare-
ket halindeki insanın göz hizasından ardışık 
perspektiflerle görsel algı analizi yapmıştır. 
Kentsel mekândaki yapıların birbirine göre 
konumlarından elde edilen mekânsal algıy-
la, yapıların doğa ile ilişkisi bağlamındaki 
mekânsal algı farklılaşmaktadır. Hareket bo-
yunca dinamik ve sürekli yeni oluşan bir al-
gılama vardır (Cullen, 1971: 18-25). Kentsel 

mekânda bulunan insan, kentsel mekân üze-
rindeki yapıları, peyzajı, su öğesini, kentsel 
mekân donatılarını mesafe ve bakış açısına 
göre, algılayıp algılayamaması ya da nasıl 
algıladığı değişmektedir. Us ‘’insan mekâna 
farklı bakış açılarından bakarak, içinde geze-
rek ve zaman geçirerek algılamakta ve orayı 
yaşamaktadır’’ demiştir (Us, 2009: 87-90).
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Form

Kentsel mekân algısını oluşturan bir diğer 
unsur mekânın formudur. Mekân formunun 
sürekli, parçalı, boşluklu olması o mekânın 
farklı algılanmasına neden olmaktadır. Kent-
sel mekânda üçgen ve diyagonal formlar di-
namik bir etki gösterirken dikdörtgen form 
dinginlik göstermektedir (Yazıcıoğlu, Meral, 
2011: 111-131). Ayrıca mekânı deneyimleyen 
insanlar basit, sade ve yalın formları ilk ola-
rak algılamaktadır. Form sadeleştikçe o for-
mu algılayan insan mekânı tanımlayıp kolay 
içselleştirebilir. Dışbükey formlardan oluşan 
kentsel mekânların insanlar tarafından her 
yönü algılanamaz ve insanlarda işlevsel, gör-
sel rahatsızlık oluşturur. İç bükey formlardan 
oluşan kentsel mekânlar, rahat mekânlar ola-
rak algılanmaktadır. 

Kentsel mekânı oluşturan öğeler, kentsel 
mekândaki konumuna göre köşeli geometrik 
düzenli ve serbest düzenli olarak ayrılmak-
tadır. Köşeli geometrik düzenler insanlarda 
disiplin, kararlılık ve tekdüzelik; serbest dü-
zenler hareketlilik, doğayla ilişki, gizem algı-
sını oluşturur.  Kentsel mekanlarda birleşme 
noktalarının formu ve belirgin olması algısal 
olarak önemlidir.

Kentsel mekânların formsal çeşitlenmeleri; 
kademelenme işleve bağlı ve mekânsal ilişki-
de yardımcı olmaktadır. Basit temel geomet-
rik formların eklenip, çıkarılması, açılarının 

değiştirilmesi, oran-ölçülerinin değişmesi 
ile formsal çeşitlenmeler oluşur. Formsal çe-
şitlenmeler ile farklı etkiler ve farklı algılar 
oluşmaktadır.

Malzeme

Kentsel ve mimari mekân tasarımında, malze-
me seçimi önemlidir; çünkü seçilen mekânın 
atmosferini, malzemenin dokusunu, sertliği-
yumuşaklığını, rengini, ışık-gölge etkisini kı-
sacası mekânın algısını etkiler ve oluşturur. 
Malzeme mekânın ruhunu oluşturur ve insan-
larda mekâna ait duyguları belirler. Mekânda 
kullanılan malzemeler sadece görme duyusu-
nu değil dokunma, koku, işitme duyusu gibi 
birden fazla duyuyu tetikler ve zihinde mekân 
algısı oluşur. Tasarımda seçilen malzeme ile 
zamanda süreklilik, sürdürülebilirlik, sürekli-
lik, yalıtım, yaşanmışlık, doğanın yansıması 
vb. çok çeşitli etkiler yaratılabilir. Zumthor 
dünyadaki sınırlı sayıda malzemeye rağmen 
malzemelerin bir araya getirilmesi ile sınırsız 
kompozisyonların var olabileceğini vurgular 
(Zumthor, 2006: 6-73).

Mekân tasarımında kullanılan malzeme çeşit-
lerinin farklı biçimlerde bir araya gelmeleri 
ile farklı algılar oluşur. Zumthor malzeme-
lerin bir araya gelişlerinde bir reaksiyonun 
oluştuğunu belirtir (Zumthor, 2006: 6-73). 
Böylece bir mekânda kullanılan malzemele-
rin bir araya gelişleri biricik-özgün durumları 
oluşturur. Malzemeler sadece maddesel du-
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rumları ile değil yarattıkları farklı deneyim-
lerle algıyı değiştiren dinamik bir yapıdadır.

Kentsel Odak

Kentsel mekânda insanlar; mekânları ayırt 
etme ve zihinlerindeki imaj ile birleştirme 
özelliğine sahiptir. Bu doğrultuda insanlar, 
kentsel mekân içerisinde fiziksel özellik-
leri ile ayırt edilebilen mekânları kolay al-
gılamakta ve bu mekânlara doğru yönelim 
göstermektedir. Kentsel mekândaki referans 
kaynağı oluşturan, kolay tanımlanabilir olu-
şumlar kentsel odaklardır. Kentsel odaklar, 
kentlinin kente girmesini, bir noktadan diğer 
noktaya giderken kullandığı referanslardır 
(Özdemir,2016:44) İnsan çevre etkileşimin-
de kentsel odaklar uyarıcı rolünü üstlenerek 
mekân algısının ortaya çıkmasına olanak ve-
rir. Burada kentsel odak algılanan mekânın 
sınırlarına, uzaklığına bağlı görsel mekân al-
gısını oluşturur.

Yapı Cepheleri

Kentsel mekânlar, doluluk ve boşlukların şe-
killenmesi ile biçimlenmektedir. Bu biçim-
lenişte farklılıkları, dolu alanları oluşturan 
yapılar ve bu yapıların cepheleri, cephelerin 
temsil özellikleri oluşturmaktadır.  Kentsel 
mekân sınırları yapı cepheleriyle şekillenip 
tanımlı hale gelir. Yapıların cephe özellikle-
rine göre kentsel mekân algısı farklılaşmak-

tadır. Bu farklılaşmayı oluşturan cephede 
kullanılan malzeme, açıklıklar, açıklıkların 
oranı, ritmik elemanlar, cephe elemanları, 
strüktürel elemanlar, form oluşturur. Yapıla-
rın cephesi; kentsel mekân ile insan etkileşi-
minde ara yüz görevini görür. Yapıların cep-
heleri mekânların işlevini, fiziksel, sosyal, 
psikolojik özelliklerini yansıtırlar. Yapıların 
cepheleri mekâna ait özellikleri içerdiğinden 
kentsel mekân-kent hakkında da bilgileri o 
kentsel mekânı deneyimleyen kullanıcıya ak-
tarırlar. 

Rob Krier yapıların cephelerini, kentsel 
mekân algısının belirleyicileri ve ayırt edi-
lebilir mekân- kentsel mekân geçişini sağla-
yan kritik bir sınır olarak tanımlamıştır (Kri-
er,1984: 2-17). Puttemans yapı cephesini, bu 
sınırda mimari mekânın ve kentsel mekânın 
karşılaştığı bir yüzey olarak yorumlar2.1

Kentsel mekânda yapının cephe algısı ile ta-
rihsel süreç, mimari akım, kültürel özellikler 
hakkında bilgi edinilebilir. Kentsel mekânda 
bulunan insan, cepheyle etkileşime girerek, 
bu etkileşim sonucunda bilgiler edinir ve bu 
bilgiler mekânsal deneyimle zihinde algıyı 
oluşturur. Yapının cephesi, yapının gösterge-
si olarak insan-mekân etkileşiminde iletişim 
aracı olarak görev yapar.

1 http://architecturestorage.blogspot.
com/2016/02/mimari-cephelerin-kullanc-algsna.
html
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Kişisel Faktörler

Kentsel mekân algısı her insanda kişinin bil-
gi, sosyokültürel birikimine göre farklılaş-
maktadır. Bir kentsel mekân; o mekânı ilk 
kez deneyimleyen, o mekân ile ilk kez kar-
şılaşan insanlarda ve o insanlardaki mekân 
algısı, beden-mekân etkileşimine göre farklı 
olacaktır. Bu durum kişisel faktörlere göre 
oluşmakta ve değişkenlik göstermektedir. İn-
sanlar, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusun-
da mekânlar ile etkileşime geçerler. Kültürel, 
fiziksel ve algısal değişkenler bu etkileşimi 
etkilemektedir (Rapoport, 1987: 82-92). Kişi-
lerin bir mekânı nasıl algıladıkları, o mekâna 
karşı nasıl tepki verdikleri geçmişteki dene-
yimlerinde yaptıkları karşılaştırma ve ana-
lizlere göre de değişkenlik gösterecektir. Bir 
mekânı kişi için mekân haline getiren; kişinin 
bilgi birikimi, hayat tarzı, ihtiyaçları, değer 
yargıları ve mekâna ilintilendirdiği karakte-
ristik özelliklerdir (Özak, 2008: 145-155). 
Mekânın algılanmasında kişilerin bellekle-
rindeki anılar; mekân-zaman-insan etkileşimi 
ile yeni mekân deneyimlerinde bağ kurmasını 
kolaylaştırır.

Zaman

Bir kentsel mekânda sınırlı süre bulunan, 
mekân deneyimi az olan kişiler, mekânın sa-
dece form, biçim, estetik vb. genel özellikle-

rini kavrarken; mekânda uzun süre bulunan, 
farklı zamanlarda aynı mekânı deneyimleyen 
kişilerde ise beden-mekân etkileşimi, beden-
le mekânın algılanması, mekânın atmosferi 
kavranmış olur.

BULGULAR 

Yeldeğirmeni Bölgesinin Duyumsal Analizi

Yeldeğirmeni; İstanbul’un Kadıköy ilçesin-
de bulunan Rasimpaşa Mahallesi sınırlarında 
bulunan, rıhtımdan denize doğru dik akslar-
la yükselen bir yerleşimdir. Yerleşim alanı 
batıda Marmara Denizi ve Rıhtım Caddesi, 
doğuda Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı, kuzeyde 
Orgeneral Şahap Gürler Caddesi güneyde Yo-
ğurtçu Şükrü sokakları ile sınırlanmıştır. Ya-
maç üzerine kurulu yerleşimde, rıhtım (kıyı 
alanı), ticari alan ve yoğun transfer noktaları 
ulaşım aksları bulunmaktadır. Farklı ihtiyaç-
lara cevap verebilen ve kolay erişilebilir bir 
alan olan Yeldeğirmeni, kentin canlılığını ko-
ruyan ve kentte bir odak noktası olmuştur. 

Kadıköy’ün Yeldeğirmeni bölgesinde duyum-
sal analiz yapmak üzere üç adet aks seçilmiş-
tir. Bu akslar Rıhtım Caddesi, İskele Sokak 
ve Karakolhane Caddesidir (Şekil 8). Seçilen 
bu akslarda bedensel analiz yapılıp ses, koku, 
işitme, kas-denge, görme, dokunma duyum-
larının diyagramları oluşturulmuştur. 
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Şekil 8. İncelenen Alanlar 

Ses Duyumu

Her kentin kendine özgü bir sesi, yankısı var-
dır. Seslerin yankısının farklı olması; kentle-
rin sokak tipolojilerinin, sokaktaki yapı-yol-
boşluk ölçeklerinin farklı olmasına, yapıların 
mimari üsluplarına ve kullanılan malzemenin 
farklı olmasına bağlıdır. 

Ses sinyalleri, deneyimlenen alanda duyulan 
değişik sesleri ve bu seslerin birbirlerine olan 
farklılıkları göz önünde bulundurularak, ne 
şiddette olduklarını göstermektedir. Duyulan 
sesler; trafik sesi, çocuk sesi, sokak sesi, sey-
yar satıcı sesi şeklinde ayrıştırılmıştır.

İskele Sokak üzerinde okul yapılarının bulun-
duğu alanlarda yoğun çocuk sesi vardır. Ço-
cuk sesi eğrisinde eğrideki ilk beden konfor 
eşiğinin aşıldığı bölgede ilkokul yapısı bu-
lunur. İlkokul yapısının bahçesi ses kaynağı 
görevini görmektedir (Şekil 9). 

Rıhtım Caddesi- Karakolhane Caddesi rota-
sında trafik sesi giderek azalmaktadır ve bu 
azalışın nedeni; trafik sesinin kaynağı olan 
Rıhtım caddesinden uzaklaşmak oluşturmak-
tadır. Aks boyunca dolu kütlelerin olması, 
kentsel boşlukların- kentsel peyzajın olma-
ması nedeniyle sesler yutulmamakta, yapı 
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cephelerine çarparak süreklilik oluşturmakta-
dır (Şekil 10). 

Karakolhane Caddesinde yoğun bir şekilde 
trafik sesi vardır. Bu ses beden konfor eşiği-
nin üst sınırında yer almaktadır. Karakolhane 
Caddesi yerleşimin ana trafik aksıdır. Soka-
ğın sesleri ise beden konfor eşiğinin altında-

dır. Karkolhane Caddesinde sokak seslerini; 
caddede yer alan kafelerin oturma birimleri-
nin cadde üzerinde bulunması ve insanların 
konuşmaları oluşturmaktadır (Şekil 11). Bu 
aks üzerinde duyulan sesler birbirine karış-
maktadır.

Şekil 9. İskele Sokak Ses Duyum Diyagramı 

Şekil 10. Karakolhane Caddesi Ses Duyum Diyagramı 
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Şekil 11.  Rıhtım Caddesi Ses Duyum Diyagramı 

Rıhtım caddesi, Kadıköy’ün ana ulaşım aks-
larından biridir. Ulaşımda birinci öncelikli 
güzergah olması sebebiyle trafik sesi fazladır. 
Sokakta insan yoğunluğu fazlalığından sokak 
sesi de üst düzeydedir. Vapur saatlerinde cad-
dede vapurun sesi algılanabilmektedir. Cad-
de üzerindeki seyyar satıcılarda ayrı bir ses 
kaynağı oluşturmaktadırlar. Rıhtım caddesi-
nin sınırını oluşturan deniz de ayrıca bir ses 
kaynağıdır. Ses bu alanda sınırsız bir boşluğa 
uzanmaktadır. Rıhtım Caddesi kent içinde bir 
düğüm noktası görevini görmektedir. İnsan 
yoğunluğu günün her saatinde fazladır. İnsan 
yoğunluğunun fazla olması seyyar satıcıların 
bu aks üzerinde bulunmalarına neden olur. Sa-
tıcılarda bir ses kaynağıdır. Cadde üzerindeki 
yapıların cepheleri de ses yansımasına neden 
olmaktadır. Cephelerde dolu yüzeyler fazla ve 
cephede kullanılan malzemeler ses yansıtıcı 
görevi görmektedir.

Koku Duyumu

Koku, mekânı özel kılan uyarıcılardan biridir. 
Kentlerden, evlerin odalarına kadar her mekân 

belli bir kokuyla beyne kazınırken, çoğu za-
man koku mekân ve mekânın kullanıcıları hak-
kında bilgi verir ve mekânla insan arasında bir 
ara yüz oluşturur. Oluşturulan koku diyagram-
ları, mekânda hissedilen farklı kokuları ve ne 
kadar yoğun algılandıklarını göstermektedir. 
Bir koku bazen kentsel mekânın tamamında 
bazen de bir kısmında duyumsanıyor olabilir. 
Bu durumda grafik anlık kokuları göstermek-
tir. Uzun süreli kokular artan, azalan veya sa-
bit şekilde gösterilmektedir. İncelenen alanda 
duyulan kokular; kahve kokusu, yemek koku-
su, ekmek kokusu, bira kokusu, sabun kokusu 
şeklindedir.

İskele Sokakta kafelerden dolayı anlık kahve 
kokuları hissedilmiştir. Sokağın genelinde ko-
nut yapılarından dolayı yemek kokuları uzun 
süreli hissedilmektedir. Yemek kokuları sokak 
içerisinde ilerledikçe önce artmakta sonra sa-
bit kalmakta ve Kırkahvesi Sokağına yaklaş-
tıkça azalmaktadır (Şekil 12). Ekmek kokusu 
Karakolhane Caddesine ulaşınca en yüksek 
seviyede hissedilmiştir. İskele sokakta ahşap 
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evlerin varlığı ile ahşap kokusu, taş malzeme-
den yapılan apartmanın varlığı ile de taş koku-
su az da olsa hissedilmektedir. İskele Sokağın 
denize dik uzanması sebebiyle iklimsel fak-

törler sokaktaki kokuların algısını etkilemek-
tedir. Rüzgarlı günlerde sokağın bir ucundaki 
koku diğer uca ulaşırken, denizin kokusu da 
sokağın iç kısımlarına kadar gelmektedir. 

Şekil 12.  İskele Sokak Koku Diyagramı 

Karakolhane Caddesinde yoğun olarak ekmek 
kokusu hissedilmektedir. Bu yoğunluğa cad-
de üzerinde birçok fırınların varlığı sebep ol-
maktadır. Karakolhane Caddesinin Orgeneral 
Şahap Gürler Caddesine yakın olan kısmında 
var olan barlardan dolayı bira kokusu hissedil-
mekte daha sonra bu koku azalmaktadır (Şe-
kil 13). Karakolhane Caddesinde farklı yapı 
malzemeleri ile yapılmış yapılar bulunmakta-
dır. Ahşap, beton, tuğla malzemelerin kokusu 

yapı- beden etkileşiminin olduğu yerlerde de-
neyimleyen beden tarafından hissedilmiştir. 

Rıhtım caddesinde restoranların çoğunlukta 
olması nedeniyle yoğun olarak yemek koku-
ları hissedilmektedir. Rıhtım caddesinin Or-
general Şahap Gürler Caddesine yakın olan 
bölümünde fırınların olmasından ötürü anlık 
ekmek kokusu hissedilip daha sonra koku bit-
mektedir (Şekil 14).
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Şekil 13. Karakolhane Caddesi Koku Diyagramı 

  

Şekil 14. Rıhtım Caddesi Koku Diyagramı 
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Kas ve Denge Duyumu

Deneyim anında nasıl hareket edildiği ve ha-
reketin hızı gösterilmiştir. Merdiven ve ram-
pa çıkmak gibi kot değişikliği ile sonuçlanan 
hareketler dikey hareket olarak, kot değişimi 
yaşanmadan yatay düzlemdeki hareketler (yü-
rüme, koşma gibi) yatay hareketlerdir. 

İskele Sokakta düşey hareket mevcuttur. Rıh-
tım Caddesinden Kırkahvesi sokağına gider-
ken yokuş tırmanma mevcuttur. Sokakta ciddi 
bir eğim vardır. Sokak, topoğrafya özellikle-

rinden dolayı farklı algılanmaktadır. Sokak 
üzerindeki hareketle kentsel mekânda sakin-
lik, yaşanmışlık, dinamik bir kentsel mekân 
yapısı, hareket algısı oluşmaktadır. Sokak ak-
sında ilerledikçe yükseltinin artması ile görsel 
odaklar da değişmektedir. Su öğesi olan de-
niz, ağaç-meydancıklar farklı görsel odakları 
oluşturmaktadır. Ayrıca topoğrafyanın etkisi 
ile aks boyunca hareket halinde iken kentsel 
mekândaki yapılar, yapıların formları biçimsel 
olarak da farklı algılanmıştır (Şekil 15).

Şekil 15. İskele Sokakta Topoğrafya ve Kas-Denge Duyumu Diyagramı 

Karakolhane Caddesi aksında, Orgeneral Şa-
hap Gürler Caddesinden Halitağa Caddesi-
ne doğru giderken düşeyde bir miktar yukarı 
gidilip daha sonra sabit ve en sonunda yokuş 
aşağı inilmektedir. Aksın bir ucundan diğer 
ucu arasında fazla kot farkı bulunmamaktadır. 
Karakolhane Caddesinde farklı kot farklılıkla-

rı mevcuttur. Aks boyunca sabit bir yatay ha-
reket mevcuttur (Şekil 16). 
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Şekil 16. Karakolhane Caddesi Kas-Denge Duyumu Diyagramı 

Rıhtım Caddesinde düşeyde hareket mevcut 
değildir. Rıhtım Caddesi deniz seviyesinde 
bulunmaktadır. Aks boyunca düşey hareket 

yer almazken yatay hareket mevcuttur (Şekil 
17).

  

  

Şekil 17. Rıhtım Caddesi Kas-Denge Duyumu Diyagramı 

Görsel Duyum

Görsel algı biçim, renk ve ışık gibi değerlerin 
birleşiminden oluşmaktadır. Bakılan nesne-
nin algısı, bir derinlik içerisinde, yakınsama, 
doğrultma ve iki gözün bakışına bağlı yer 
değişimiyle, görünüşünün farklılaşması gibi 
faktörlerle şekillenmektedir. Yükseklik ve 
genişlik gibi doğrultulardan oluşan mekân 
derinliği de, yakınlık-uzaklık, perspektif-
te büyüklük ve küçüklük kıyasları, ışık ve 
gölge, netlik ve bulanıklık gibi atmosferik 
perspektif özellikler, dolu-boş uzaklıklar, ha-

reketin paralaksı, dönüşebilen perspektif ve 
yüksekliğe bağlı konumlama gibi kriterlerle 
algılanmaktadır. Manzara, sergilenen obje, 
odak noktaları gibi görsel öğeler söz konusu 
olduğunda, o görselin baskınlığını temsil et-
mektedir.

İskele Sokak incelendiğinde; servi ağaçları 
bölgede ara görsel odaklar oluşturmaktadır. 
Bu aks üzerinde bulunan küçük meydancıklar 
da görsel duyumu oluşturmaktadır. Denize 
dik eğimli uzanan sokaklar Yeldeğirmeni’nin 
karakteristik dokusunu oluşturur. İskele So-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:588 K:319
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

59

kak da bu karakteristik özelliklere sahiptir. 
Konut yapıları ve ara sokaklar bu dik eğimli 
sokağa bağlanır. Sokak boyunca manzara al-
gılanabilir. İskele sokakta kentsel algıyı oluş-
turan manzara faktörü ön plana çıkar. Arka-

da gözüken Haydarpaşa siluetinin bölgedeki 
baskın görsel odak olması, ‘’deniz’’ in ‘’ Yel-
değirmeni’’ nin ana görsel odağını oluşturur 
(Şekil 18).

  

Şekil 18. İskele Sokaktaki Görsel Odaklar ve Sokak Boyu Manzaralar (Çekül, 2014 :43)

İncelenen alanda farklı dönemlere ait yapılar 
bulunmaktadır. Bu yapıların üslupları, be-
zemeleri, malzemeleri, renkleri birbirinden 
farklıdır. Bu farklılık görsel uyaran olarak 
yansımaktadır. Örneğin: Taşın soğukluk, sağ-
lam, ağır hissi. Ahşabın aşınma, yaşanmışlık, 
eskime hissi, Kiremit renginin sıcaklık hissi, 
egemenlik gibi. Yapıların formları, çıkmala-
rı kentsel mekân içerisinde bulunan insanda 
farklı algılar oluşturur. Kentsel mekândaki 
yapılar köşeli geometrilere sahiptir. Bu du-
rumda disiplin, kararlılık, tekdüzelik hissi-

nin insanlarda oluşmasına neden olmaktadır. 
Kentsel mekânda uzunluk-genişlik arasında-
ki fark büyüktür ve hareketli mekân algısı 
oluşmuştur. Kentsel mekânda görüş yüksekli-
ği belli bir oranı geçtiğinden bu durum güçlü 
kapalılık hissinin oluşmasına neden olmak-
tadır. Kapalılık hissini yapılar oluşturarak, 
kentsel mekânın üçüncü boyutta da algılanır. 
Ayrıca bölgede sokak sanatı eserleri de mev-
cuttur. Bu eserler de insanda görsel duyum 
oluşturur (Şekil 19). 
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Şekil 19. Sokaklardaki Yapılar ve Kamusal Sanat Uygulamaları 

Dokunma Duyumu 

İskele sokak denize dik uzanmaktadır. De-
nizden gelen hava akımı sokağın uç nokta-
larında bile hissedilmektedir. Hava akımının 
yoğun olduğu zamanlarda ısı az hissedilir-
ken, hava akımının az olduğunda ısı yüksek 
hissedilmektedir. Hava ısısı beden konfor 
eşiğini geçmemektedir. Bu duruma sokağın 
dar olması ile dik açılı güneş ışınlarının ge-

lememesi, karşılıklı yapıların birbirine gölge 
atması neden olmaktadır. Sokağın yer döşe-
mesinde kullanılan parke taşları da ayakta bir 
duyum oluşturmaktadır (Şekil 20). Yapıların 
malzeme seçimi dokunma duyusunu hareke-
te geçirmektedir. Ahşap yapılara temas hissi, 
yaşanmışlıklara-geçmişle buluşma algısını 
oluştururken, betonarme yapılarda soğuk- 
tekdüzelik algısı oluşmaktadır. 

Şekil 20. İskele Sokak Dokunma Duyumu 

Karkolhane Caddesinde Arnavut kaldırımları 
hissedilmiştir. Hissedilen sıcaklık değeri, göl-
geli ve hava akımını tam alan yerlerde daha 
az hissedilmiştir. Doğal çevre verileri kentsel 

mekânda dokunma duyumunu oldukça et-
kilemektedir (Şekil 21).
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Şekil 21. Karakolhane Caddesi Dokunma Duyumu 

Rıhtım caddesindeki beton yer döşemesi fark-
lı bir his uyandırmamıştır. Sıcaklık caddenin 
orta alanlarında güneş koruyucu elemanları-

nın olmamasından beden konfor eşiğinin üs-
tünde hissedilmiştir (Şekil 22). 

Şekil 22. Rıhtım Caddesi Dokunma Duyumu 

Duyuların Etkileşimi

Duyum analizleri, Yeldeğirmeni bölgesinde 
hangi duyum sinyallerinin saptandığını ve bu 
duyum sinyallerini hangi etkenlerin uyardı-
ğını ortaya koymaktadır. Bu analizlere göre; 
inceleme alanında yer alan üç aksın baskın 
duyumları farklılık göstermektedir. Her du-
yumun etkenleri de farklıdır. Bir kentsel 
mekân sadece bir duyu ile deneyimlenemez, 
duyuların etkileşimi girmesi ile çok duyulu 

mekânsal deneyim oluştururlar. Bu mekânsal 
deneyimde, duyular eş zamanlı olarak algı-
lanır, ölçeklendirilir ve yorumlanır. Böylece 
mekân algısının oluşmasında tüm duyular 
görev yapar. Tüm duyuların etkileşimi ile al-
gılanan mekân, tek boyutlu değil çok boyutlu 
bir kavrama dönüşür.

Yapılan analizler sonucunda; İskele Sokak’ta 
ses (çocuk sesi), hareket (yokuş) ve görsel 
duyum (manzara) baskın olarak bulunmak-
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tadır ve etkileşime girerek kentsel mekân 
algısını oluşturmaktadır (Şekil 23).  Rıhtım 
Caddesi’nin duyumsal analizinde ses (tra-
fik), görsel (işlev, tabela) duyumları kentsel 
mekân algısının oluşmasında baskın olarak 
bulunmaktadır. İkinci sırada dokunma (ısı, 
güneş), üçüncü sırada koku (yemek) duyum-

ları algılanmaktadır (Şekil 24). Karakolhane 
Caddesi’nin duyumsal analiz sonucuna göre; 
ses (trafik), koku (ekmek)  duyumları mekân 
algısının oluşmasında baskın rol alırken; do-
kunma, hareket, görsel duyumlar ikinci sırada 
kalmaktadır.

Şekil 23. İskele Sokak Duyuların Etkileşimi 

Şekil 24. Rıhtım Caddesi Duyuların Etkileşimi 
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Şekil 25. Karakolhane Caddesi Duyuların Etkileşimi 

TARTIŞMA 

Kentsel mekân bedene sunduğu uyaranları 
ile o mekânın algısını değiştirebilir, etkile-
yebilir. Kentsel mekân, bedenin deneyimine 
olanaklar sunabilir ya da deneyimden uzak 
olabilir. Tüm bunlar kentsel mekânın me-
sajını ve taktiklerini oluştururlar. İncelenen 
kentsel mekân örnekleri, deneyimi kendileri-
ne özgün taktiklerle sunmaktadırlar. Bu tak-
tikler; kentsel mekânın oluşumunda, kentsel 
aks üzerinde mekânların bir araya gelişinde, 
doğal çevre verilerinin (manzara, gün ışığı, 
rüzgar, topoğrafya vb.) kullanımında, malze-
me seçimlerinde, mekân tasarımında kulla-
nılan yöntemlerle oluşmaktadır. Bu taktikler 
kentsel mekânda bilinçli veya bilinçsiz olarak 
oluşabilmektedir. Ama her kentsel mekânda, 
o mekâna ait, biricik olarak oluşmaktadır ve 
mekânın da kavramlarını oluşturmaktadır. 
Çalışmada mekânın kentsel mesajı ve kent-
sel taktikleri algısallık kavramı üzerinden 
incelenmiştir. Tüm deneyimlenen kentsel 

mekânlara ait değerlendirmeler ve diyagram-
lar verildikten sonra; örneklerin bir arada de-
ğerlendirilebileceği, çalışmanın sorularının 
yanıtlanabileceği, algısallık, çok duyululuk 
ve dokunsallık kavramlarını içeren Şekil 26. 
oluşturulmuştur. Şekil 26.’da tüm deneyim-
lenen kentsel mekânlara ait veriler bir arada 
bulunmaktadır. Böylece kentsel mekânlara 
ait benzerliklerin ve farklılıkların rahat bir 
şekilde okunabilmesi ve değerlendirilebil-
mesi amaçlanmıştır. Şekil 26. sadece çalış-
manın problemine cevap oluşturmak adına 
bir altyapı niteliğindedir. Şekil 26. ‘ya göre, 
kentsel mekânlarda yapılan tasarımlar şehir 
plancıları ve mimarların kararları, kentsel 
doluluk-boşluk biçimlenişi, bu biçimlenişin 
oranları, yapı adalarının oluşumu, yapıların 
cephelerinin oluşturduğu etki, farklı işlevle-
rin kentsel alanda konumlanması ve bir araya 
gelişi önemlidir. Çalışmadaki kentsel mekân 
deneyimi ne kadar öznel bir durum olsa da bu 
deneyimin biçimlenişinde, zenginleşmesinde 
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mimarlık, şehir planlama, sosyoloji gibi di-
siplinlerin ‘’kentsel mekân’’ kavramına ba-
kışları ve bu alandaki çalışmaları, projeleri, 
fikirleri önemlidir. Örneğin İskele Sokakta; 
mimarlık ve topoğrafya buluşmuştur. Bu aks 
üzerinde belirgin bir kot farkı vardır. Yapılar 
bu kota uygun inşa edilmiştir. Doğal eğim 
kullanılmıştır. Doğal çevre verilerine uygun 
bir yerleşim vardır. Bu yerleşim seçimi ile; 
sıradan bir sokak deneyimin, sokak boyunca 
denizin farklı görsel algılanması ve denizden 
esen rüzgarın sokağın içine alınması ile çok 
daha farklı bir deneyim sunmaktadır. 

İskele Sokak üzerindeki yapıların çoğunda, 
formların benzerliği ve yapıların eski olması 
dikkati çekmektedir. Yapılar sade ama etkile-
yicidir ve zamanın izlerini taşımaktadır. Yapı-
da kullanılan malzemelerin niteliği, dokunsal 

deneyim oluşturmaktadır. Ayrıca bu sokak 
birden fazla duyuya hitap etmekte, görme 
duyusu baskın değil, çok duyulu bir deneyim 
oluşturmaktadır.

Şekil 26.’dan elde edilen bir diğer sonuç; de-
neyimlenen sokak üzerindeki yapıların yapım 
tekniği, kullanılan malzeme deneyimi farklı-
laştırmaktadır. Örneğin ahşabın bilinçli bir 
şekilde yapıda kullanılması çok duyulu bir 
atmosfer oluşturmuştur. Burada dokunma du-
yusu, ahşabın kokusu, deneyimin özünü oluş-
turmaktadır. Günümüzde standart seri halde 
yapılan betonarme yapıların yerine, farklı 
tasarım ve yapım tekniklerinin yapıda kulla-
nılması ile hem yapının içindeki mekânların 
hem de kentsel mekânın deneyimini etkileyip 
farklılaştırmakta, özgünlüğünü oluşturmakta-
dır. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:588 K:319
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

65

Şekil 26. Kentsel Mekana Ait Algısallık Tablosu 

İncelemede genellikle; bedeni hissetmek, 
bedeni sarmalamak, mekâna dokunmak ve 
atmosfer kavramları dikkati çekmektedir. 
Beden ile bütünleşmek; kentsel mekânlarda 
kimi zaman topoğrafyaya uyum sağlamak, 
kimi zaman rüzgarı hissetmek, kimi zaman da 
sadece kokularla mekânı keşfetmek şeklinde 
oluşmaktadır. Beden ile bütünleşme; dene-
yim odaklı kentsel mekân algısının ve kentsel 
mekânın oluşumuna işarettir. Beden, mekânın 
bir parçasıdır. Teknoloji, zaman, hız gibi 

faktörlerle, beden zaman zaman mekândan 
uzaklaşmaktadır. Fakat kentsel mekân ve mi-
mari mekân tasarımlarında; teknoloji, zaman 
faktörleri göz ardı edilmeden, beden tekrar 
mekân ile buluşmalıdır. Bu doğrultuda; kent-
sel mekânın taktikler ile kendine özgü biricik 
deneyimler oluşturduğu görülmüştür. Kentsel 
mekân tasarımında, çeşitli algısallıklar, farklı 
duyular ve bu duyuların etkileşimi, dokunsal-
lık barındırarak bedensel deneyimin ön plan-
da olduğu görülmüştür. Unutulmamalıdır ki; 
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önemli olan, mekânı sadece ölçülen, ölçülere 
bağlı kartezyen fiziksel bir öğe olarak değil; 
içinde yaşanılan, bedenle kavranılan, dene-
yimlenen, beden-mekân etkileşimine imkan 
veren ve bu etkileşimle mekânın oluştuğudur.

SONUÇ

Bir bütün olarak çalışan vücudu bölüp işitme-
yi, tatmayı, koku almayı ve dokunmayı yok 
ederek geriye sadece görmeyi bırakan, batı 
kültüründeki baskın görmeye odaklanarak 
kurgulanan Modern Mimarlık akımı; yüzyılın 
ortasından bu yana çeşitli mimarlar, kuramcı-
lar ve düşünürler tarafından öznenin bedensel 
varoluşunu eksik bırakmakla eleştirilmiştir. 
Kentsel mekânın herkes açısından erişilebi-
lir olması bağlamında, mimarinin dokunsal 
ögeleri oldukça büyük bir fark yaratmaktadır. 
Göz merkezci ögelere odaklanılarak tasarla-
nan mekânlarda görme engeli olan bireylerin 
mekânla çok sınırlı bir iletişim kurmaktadır-
lar. Özellikle kentsel mekânda, çeşitli beden-
sel engeli olan kullanıcıların bu engellerinden 
kaynaklanan mekânsal algı eksiklerini diğer 
duyumlarla kapatmaları ve onların da zengin 
bir mekânsal deneyim yaşamaları açısından, 
mimarinin tüm duyusal ögelerinin tasarım 
sürecine dahil edilmesi önemli bir husustur. 
Bu tespit, İstanbul’da var olan “Karanlık’ ta 
Diyalog” Sergisi’nde sergi boyunca gruba yol 
gösteren görme engelli rehberle daha önce 
gerçekleştirilen bir görüşmeden elde edilmiş-
tir. Rehber, yapılarda, kentlerde kendilerinin 

mekânı algılamalarını sağlayan ve görebilen 
kişilere göre çok daha gelişmiş olan dokun-
ma, işitme ve koklama duyularını uyaran çok 
az bileşen olduğunu ve bu durumun onlar için 
boşlukta kalma hissine eş olduğunu belirtmiş-
tir. Bu eleştiriden yola çıkarak çalışmada, mi-
mari tasarımda göz merkezciliğe eleştirel bir 
yaklaşım olanağı sağlayan çok duyulu algı-
lama olgusunun, kentsel mekân deneyiminde 
yaratabileceği farkları araştırmak amacıyla 
gerçekleştirilen alan çalışmasının bulguları-
na yer verilmiştir. Oluşturulan duyum diyag-
ramları, kentsel mekânda var olan algının 
elde edilmesinde önem teşkil eden duyumun 
niceliğinin ve niteliğinin görselleştirmesi açı-
sından örnek oluşturmaktadır. Duyusal veri-
lerin grafikleştirilmesi yani görselleştirilmesi 
esnasında; algılanan duyumun şiddeti, süresi 
ve niteliğine göre değişkenlik gösteren birbi-
rinden farklı ifadelere başvurulmuştur. Her 
bir duyum diyagramının başında yer alan ve 
duyum eğrilerinin neyi ifade ettiğini anlatan 
lejant, farklı özelliklere sahip (uzun süreli-
anlık, devamlı-kesilen, artan-azalan, sabit) 
duyumların nasıl grafikleştirildiğine örnek 
olmaktadır. İncelenen, gözlemlenen, yaşa-
nan ve hissedilen alanın duyumsal analizi, 
deneyim sürecinin özetini oluşturmaktadır. 
Göz merkezci paradigmanın sorgulandığı bu 
çalışmada, yöntem olarak öznel bir ölçek ter-
cih edilmiştir. Farklı analizlerde daha değişik 
sonuçların elde edilmesi olasıdır. Bununla 
beraber, konu ile ilgili yapılan öngörü, fark-
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lı bedenlerin duyusal haritalamalarında nite-
likten ziyade nicelikte farklılaşmalar olacağı 
yönündedir. Diğer bir deyişle, bir mekândaki 
su sesinin veya mekandaki bir çiçek kokusu-
nun varlığı, onu deneyimleyen kullanıcıların 
hepsi olmasa da birçoğu tarafından tespit edi-
lecek; ancak miktarı ve onlarda uyandırdığı 
histe kişisel algıdan doğan ayrımlar olacaktır. 
Farklı araştırmacıların ortaya koyacağı ana-
lizler, konunun daha iyi anlaşılması, bedensel 
algının ve mekânla kurulan etkileşimin nasıl 
farklılaştığının belirlenmesi açısından önem-
lidir.

ÖNERİLER 

Gelecek çalışmalar için önemli olan nokta, 
kentsel mekânda duyumsal analiz yöntemleri 
geliştirilebilir. Duyumsal analiz yönteminde 
karşılaşılan sorun, duyumların temsilindeki 
araçların kısıtlı olmasıdır.  Duyumsal ana-
liz aşamasında duyumların belirlenmesi ve 
şiddetlerinin ölçeklendirilmesi anlatımların-
da yine görme ağırlıklı ifade tekniklerinden 
(diyagram, çizim, eskiz, fotoğraf) faydalanıl-
mıştır. Bu durum, mimari temsil araçların-
da da görme ağırlıklı bir eğilimin olduğunu 
göstermektedir. Bu eğilimi yıkabilecek, sanal 
gerçeklik, simülasyon veya etkileşimli inte-
raktif modelleme gibi farklı anlatım teknikle-
ri geliştirilerek; dokunsal çok duyulu özellik-
lerin ve farklı duyuların temsil araçlarının yer 
aldığı bir yöntem, geliştirilmesi, zenginleşti-
rilmesi için çalışmalar yapılabilir. 
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Kılıç. İstanbul, Türkiye: Yapı Endüstri 
Merkezi, s.62

RAPOPORT, A., (1987). Pedestrian Street 
Use: Culture and Perception. Public Stre-
ets for Public Use. New York, USA: Co-
lombia University Pres, ss.82-92 

RASMUSSEN, S.T., (2009). Yaşanan Mi-
mari. İstanbul, Türkiye: Remzi Kitabevi, 
ss.188-217

TOKYAY, V., (2003). Işık- Mimarlığın Daya-
nılmaz Hafifliği, Yapı Dergisi, 258:6-9 

US, F., (2009). Mimari Mekânın Aktarı-
mında Algılayıcı Hareketinin Önemi. 
Tasarım+Kuram Dergisi, 5(7):87-90, 
Doi: 0.23835/tasarimkuram.240755
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: The spatial experience begins when the human body meets the space. At the 
moment of this encounter, the perception of space is formed in the person, and as the time spent 
in the space increases, this perception of space develops and creates the spatial experience. As 
the perception of a place differs and changes, the experience changes. The most important role 
in the formation and differentiation of spatial experience is the body, which defines perception. 
Aydınlı defines enlightened perception as “perceiving stimuli originating from the environment 
with phenomena related to the sensory organs and mental process”. Here, the phenomenon of 
“realizing with the senses” draws attention (Aydınlı, 1992: 6). The process of perception is 
special and unique in every person. It has a structure that changes with people’s past experi-
ences, accumulations, daily life practices and cultural accumulations. Cüceloğlu said that this 
perception process is a theory based on the incoming sensory data, about the outside world. 
This theory is a tentative one, open to experimentation; It is either strengthened or weakened by 
the data coming later, leaving its place to another temporary theory. Each individual establishes 
his theory according to his own life and experiences. Because of this feature, it is a subjective 
process” (Cüceloğlu, 1991: 46). The dynamic spatial experience of the body, which grasps the 
space with full senses, will begin to transform the space by enriching it. Here the body is not 
the measured body, but the living body. The living body perceives, interprets and influences its 
environment. Merlau Ponty expresses the living body with the words “between the seer and the 
visible, between the touched and the touched, between one eye and another, between the hand 
and the hand, with the shining of the spark of the feeler and the sensible” (Merlau Ponty, 2012: 
59). Aim: In the design and production of architectural and urban spaces, the tendency of visu-
al perception is at the forefront in the experience of these spaces. This attitude continues until 
today; The relationship between body and space, tactile perception and multi-sensory percep-
tion concepts were not taken into account. However, space should be perceived with the whole 
body, and all the senses, motion and time factors should be included in the perception and it 
should create a multi-sensory perception phenomenon that ensures the integration of body and 
space. It is the integration of the body with the space, the sensual contact of the space, the expe-
rience by hearing, smelling, touching and moving in the space. The aim of this study; It can be 
explained as an effort to draw attention to the multi-sensory urban space experience rather than 
making a definitive judgment that an experiential urban space is designed as follows. Method: 
In this study, a two-stage literature review and field study method was used.In the literature 
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review, a literature review was made on the subject. In this review, forming the theoretical basis 
of the study; Concepts and intellectual relations based on perceptiveness, tactility, vision-mind 
relationship, The terms and concepts related to the subject such as the phenomenon of touch 
and multi-sensory perception, which are outside of the eye-centred paradigm, were researched. 
Sensory Analysis; based on the hypothesis that the interaction between the subject and the ur-
ban space is closely related to the multi-sensory experience of the body, the second phase of the 
fieldwork was built on personal experience and sensory perceptions. With the study tour, it was 
aimed to determine the effects of a multi-sensory experience in urban space on the body, how 
these effects are interpreted with individual experience and to develop a method of expression. 
Findings and Results : Urban space can change and affect the perception of that space with 
the stimuli it offers to the body. Urban space can offer possibilities for the experience of the 
body or it can be far from experience. All these constitute the message and tactics of the urban 
space. The analyzed urban space examples present the experience with their own unique tactics. 
These tactics are; It is formed by the methods used in the formation of the urban space, the co-
ming together of the spaces on the urban axis, the use of natural environmental data (landscape, 
daylight, wind, topography, etc.), material selection, and space design. These tactics can occur 
consciously or unconsciously in the urban space. But in every urban space, it is formed uniqu-
ely, belonging to that space, and it also constitutes the concepts of the space. In the study, the 
urban message and urban tactics of the space were examined through the concept of perceptua-
lism. After the evaluations and diagrams of all experienced urban spaces are given; A form was 
created in which the examples could be evaluated together, the questions of the study could be 
answered, and the concepts of perceptiveness, multisensory and tactility were created.Although 
the urban space experience in the study is a subjective situation, the perspectives of disciplines 
such as architecture, city planning and sociology on the concept of “urban space” and their 
studies, projects and ideas in this field are important in the formation and enrichment of this 
experience. Generally, in the review; The concepts of feeling the body, wrapping the body, to-
uching the space and atmosphere attract attention. Integration with the body; In urban spaces, 
it sometimes occurs in the form of adapting to the topography, sometimes feeling the wind, and 
sometimes just exploring the space with smells. Integration with the body; It indicates the for-
mation of experience-oriented urban space perception and urban space. The body is part of the 
space. With factors such as technology, time and speed, the body moves away from space from 
time to time. But in urban space and architectural space designs; The body must meet with the 
space again, without ignoring the technology and time factors. In this direction; It has been seen 
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that urban space creates unique experiences with tactics. In urban space design, it has been seen 
that bodily experience is at the forefront by hosting various perceptualities, different senses and 
the interaction of these senses, tactility. It should be noted that; the important thing is that the 
space is not just a measured, cartesian physical element; lived in, grasped with the body, expe-
rienced, allowing the body-space interaction and with this interaction space is formed.


