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Öz: Amaç: Araştırma kentsel mekanlardaki farklı işlevlerdeki 
örtülerin retorik olarak okunmasını sağlayan bir analiz çerçe-
vesi önerisi sunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmanın 
yönteminde Çiçero’dan gelen dört retorik kanonu bir analiz 
(okuma) çerçevesine dönüştürülmüştür. İcat etme kanonunda 
örtünün günümüzdeki değişimi kullanıcı mekan etkileşiminde 
“kentsel bir durum” olarak yorumlanır ve dildeki durum hal-
leriyle örtüştürülür. Düzenleme kanonunda ise kentsel durum 
hallerine uygun 4 örtü sınıflaması yapılmıştır. Üslup kanonu, 
strüktürün biçimlenişi ve kaynaklandığı düşünceyi metafor, 
metonimi, hiperbol, parabol gibi üslup figürleri üzerinden 
inceler. Bellek kanonunda seçilen üslup figürünün biçimin 
kaynağı olma, konseptini aktarabilme, çağrışımsal ve hatırla-
nabilir olma gibi özellikleri incelenir. Bulgular: Araştırmada 
belirlenen örtü sınıfları için 4 adet mekânsal strüktür (Met-
ropol Parasol, Fuji Anaokulu, Jay Pritzker Pavyonu ve Dels 
Encants Semt Pazarı) seçilmiştir. Seçilen bu örnekler oluş-
turulan retorik analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Elde 
edilen bulgular günümüzün ihtişamlı örtülerinin gösterişli 
biçimlerinin, çok kapsamlı retorik figürlerden referans aldığı-
nı göstermektedir. Sonuç: Analiz göstermiştir ki, biçimlerin 
karmaşıklığının altında yatan sadece yapım sistemlerindeki 
teknolojik gelişme ve dijitalleşme değil, aynı zamanda tarih, 
bellek, doğa gibi pek çok ana kaynaktan referans alan tasarım 
düşüncesidir.

Anahtar Kelimeler: Retorik, Kent Meydanları, Metropol Pa-
rasol, Strüktür, Söylem Analizi, Ekfrasis

Abstract: Aim: The research aims to propose an analysis 
framework that enables the rhetorical reading of the cov-
ers with different functions in urban spaces. Method: In the 
method of the research, four rhetorical canons from Cicero 
were transformed into an analysis (reading) framework. In the 
doctrine of invention, the current change of the canopy is in-
terpreted as an “urban condition” and overlaps with the state 
of the language. In the arrangement canon, 4 cover classifi-
cations were made in accordance with urban situations. The 
style canon examines the formation of the structure and the 
referential thought it is based on through metaphor, metonym, 
hyperbola, parabola. In the memory canon, the characteristics 
of the chosen style figure, such as the ability to explain the 
idea of form and fiction, convey its concept, and be evoca-
tive and memorable, are examined. Results: Four spatial 
structures (Metropol Parasol, Fuji Kindergarten, Jay Pritzker 
Pavilion and Dels Encants District Market) are selected for 
the canopy classes determined in the study. In the next stage, 
these selected samples are analyzed according to the rhe-
torical analysis method created. The findings show that the 
striking shapes of today’s magnificent canopies are based on 
quite extensive rhetorical figures. Conclusion: Analysis has 
demonstrated that underlying the complexity of the forms is 
the technological development and digitalization of construc-
tion systems and design thinking that references many main 
sources such as history, memory, and nature.
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GİRİŞ

Bireyin, etrafındaki yapılı çevrede anlam ara-
ması yeni değildir. Bir kent içinde dolaşırken 
rastladığımız bir binanın yalnızca belirli iş-
levleri yerine getirmesini beklemeyiz. Aynı 
zamanda belirli bir dış görünüşe sahip olma-
sını, bu dış görünüşüyle belirli bir kavramı, 
belirli bir dünya görüşünü ya da ruh halini 
yansıtmasını da isteriz. John Ruskin’in altı-
nı çizdiği gibi, bir binada aramamız gereken 
en önemli iki şeyden biri o binanın bizi dış 
etkenlere karşı koruması, diğeri de bizimle 
konuşmasıdır (De Botton, 2014:67-68). Alain 
de Botton’un Mutluluğun Mimarisi adlı kita-
bında özetlenen yapılı çevrenin işte bu anlam 
üretme ve üretilen anlamın okunması boyu-
tu, araştırmanın temel deneme alanını oluş-
turmaktadır. Burada araştırılan, yapının dili 
ve bu dilin göstergesi olan görüntünün nasıl 
okunabileceğidir. Bu bağlamda araştırmada 
retoriğin, yapının ürettiği bu dili okumada et-
kin bir çözümleme aracı olarak kullanılabile-
ceğine dair örnek bir araştırma metodolojisi 
çerçevesi oluşturulması ve oluşturulan bu re-
torik analiz çerçevesinin kentsel mekân örtü 
sistemleri üzerinden örneklenmesi hedeflen-
mektedir. 

Literatürde mimari örtü kavramı yapıları üst-
ten örten ve doğa etkenlerinden (ısı, hava, 
kar) koruyan yapı sistemi olarak bilinir. Taşı-
yıcı sistemle birlikte örtü olarak iki bölümden 
oluşan çatı sisteminde örtü, daha çok kullanı-

lan malzemenin türüne göre (taş, saz, toprak, 
ahşap, metal vb.) bir kaplama biçimi olarak 
ele alınmaktaydı (Çelebi, 2012:143). Yapım 
sistemlerinin gelişimiyle birlikte zaman iler-
ledikçe çatı kavramı yerini yalın strüktürle-
re bırakmıştır. Mekânı sınırlandıran öğeleri 
ayakta tutan sistem olarak tanımlanan strük-
tür, tarihi üsluplarda bu sınırlandırma işlevini 
düşey taşıyıcı öğeler ve çeşitli formlardaki 
örtü öğeleri ile yaparken aynı zamanda statik 
açıdan örtü ile taşıyıcıları arasında bir den-
ge sistemi olarak tanımlanabilirdi (Kuban, 
2010:40). Geçmişten günümüze gelişen tek-
noloji gittikçe daha büyük açıklıkları, daha 
kolay gerçekleştirilen strüktür sistemleriyle 
geçmektedir. Günümüzde bilgisayar teknolo-
jilerinin gelişmesi ve mimari tasarım sürecine 
entegrasyonu ile mimarlıkta profesyonel ba-
riyerlerin yıkıldığı ve uzman rollerinin değiş-
tiği bir hızlı değişim sürecine tanıklık etmek-
teyiz (Bagneris ve ark., 2008:79-80). Mimari 
tasarımda yapı temelli yeni olanaklar, mimar 
ve mühendislerin bilgisayar simülasyonları 
ile çalıştıkları yeni bir alan yaratmaktadır. Bu 
simülasyonlar, orantı ve formdan daha fazla 
olan bu etkileşimlerle her türlü tasarım para-
metresini ve yapısını etkileşime sokma ola-
naklarına sahiptir (Arıdağ ve Koş, 2016:82-
83). Bu nedenle böyle bir değişim sürecinde 
pek çok disiplinin ortak çalışması ile üretilen 
yapısal formlar doğal olarak strüktürü de kap-
samaktadır. Gelişen teknoloji taşıyıcı sistem 
ile örtü ayrımını ortadan kaldırmış ve örtünün 
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kimi zaman yapı kabuğuna bile dönüşebildiği 
karmaşık bir sistem olarak üretilmesine ne-
den olmuştur (Bagneris ve ark., 2008:79-80). 
Bu karmaşık sistemlerde geleneksel mimari 
öğelerin yerini üretken yüzeyler alır ve böy-
lece peyzaj kentsel mekânın bütünleştirici ve 
tanımlayıcı unsuru olarak önem kazanır. Gü-
nümüzün peyzaj şehirciliği yaklaşımının da 
temeli olan bu sistemde doğal akışların me-
kanı olarak gelişen kent, açık yeşil alanlarını 
insanın varlığını da bu akışın içine yerleştire-
rek kendini bir sistem olarak kurgulayacak-
tır (İlke ve İlke, 2017:212). Bu araştırmanın 
amacı geleneksel örtülerden günümüzün mo-
dern yapım tekniklerinin ürünü olan örtülere 
kadar geniş bir yelpazede kentsel örtü olarak 
tanımlanan sistemlerin kullanıcı ile etkileşi-
mi doğrultusunda önerdikleri/ varsaydıkları/ 
inandırmak istedikleri kısaca ürettikleri söy-
lemlerin yöntemsel bir analizininretorik bir 
çerçevede yapılabilirliğini irdelemektir.

YÖNTEM

Retoriğin Terminolojisi

Yazıya ya da biçime aktararak zihnin gör-
selleştirilmesini sağlayan retorik, oluşturu-
lan bir kurguya dair bir okuma ve okunana 
dair bir inandırma/ikna biçimidir (Durmuş ve 
Gür, 2017:112). Aristotle “diyalektiğin sure-
ti” diye nitelendirdiği retoriği, “İkna etmenin 
olası tüm anlamlarının herhangi bir özel du-
rumda keşfinin yeteneği” biçiminde tanımlar. 

Cicero’ya göre ise retorik, “ikna etmek için 
tasarlanmış bir konuşma/sözdür.” Bacon reto-
riği gelecekle ilişkilendirerek “onun daha iyi 
yönlenmesi için hayal gücüne dayanma biçi-
mi” şeklinde tanımlamıştır (Booth, 2004:4-
6). Popüler tanımlarından da görüldüğü gibi 
retorik, geçmişten günümüze genellikle ikna 
veya etki odaklı iletişim sanatı olarak anla-
şıla gelmiştir (Schneller, 2015:333). Meyer, 
günümüzde kanıtlamayla birleşiyor görünen 
retoriğin yeni bir tanımını yapar. O’na göre 
retorik, bir konu üzerinde bireylerin farklılığı 
tartışmalarıdır. Benzerlik üstünden farklılığın 
tartışıldığı bu retorik tanımında farklılığın, 
onları ayıran şeyin ölçüsü olduğu ve hatta on-
ları karşı karşıya getireceği belirtilir. Retori-
ğin amacı bu karşı karşıya gelişteki mesafeyi 
özel ve kesin sorularla (söylemlerle) somut-
laştırmasıdır (Meyer, 2009:14-16).

İletişim odaklı olması nedeniyle konuşma sa-
natı ile yoğun ilişkili gibi görünse bile reto-
rik, zamanla görsel sanatların birçok alanı ve 
sosyal bilimlerde de kendine önemli bir yer 
bulmuştur (Durmuş ve Gür, 2017:107-131). 
1960’ lardan beri, retoriği konuşmadan görsel 
iletişime ve genel olarak tasarıma genişletmek 
için yapılan önemli girişimlerden biri tasarım 
retoriği zemininde şekillenmektedir (Schnel-
ler, 2015:334). Görüntü (bu araştırmada ya-
pısal eleman olarak örtünün), benzerlik ve 
farklılıklar üzerinden bize ait olan ya da karşı 
çıktığımız değerler yaratarak olduğumuz, ol-
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mak istediğimiz ya da olabileceğimiz şeylerle 
ilgili bir algı yaratır (Meyer, 2009:125-126). 
Retoriğin bu algıyı nasıl yarattığının alt yapı-
sı Çiçero’dan günümüze ulaşan beş kanonun 
tanımlanması ile çizilecektir. Bu alt yapı aynı 
zamanda araştırmanın önerdiği retoriğin bir 
mimari yapının söylemini anlamaya dair bir 
yöntemsel yaklaşım olarak sınanmasına dair 
ana çerçeveyi de oluşturmaktadır.

Örtünün Retorik Analizi

Örtünün retorik analizi için retorik termino-
lojisi adımları, kentsel mekanı oluşturan örtü 
sistemlerine uyarlanarak yeniden tanımlan-
mıştır. Retorik çerçevede beş kanondan bahse-
dilmesine rağmen kentsel örtünün retoriğinin 
araştırıldığı yöntem çerçevesi dört kanondan 
oluşturulmuştur. Bunun nedeni Çiçero’nun 
belirttiği beş kanonu yaratma, düzenleme (ya 
da anlatma), ifade biçimi (üslup), eylem ve 
bellek olarak adlandıran Meyer’in eylem ve 
belleğin aynı kategoriye sokulduğunu söyle-
mesidir. Uygulama bakımından da eylem ve 
belleğin ayırt edilemez bir çizgide bulunma 
durumu örtünün retorik incelenmesi ile ilgi-
li oluşturulan yöntemin dört kanon üstünden 
oluşturulmasına neden olmuştur. Böylece ör-
tünün retoriğini inceleyen araştırma çerçevesi 
için her bir kanon aşağıdaki gibi yorumlana-
rak tablolaştırılmıştır (Tablo 1 ve 2).

1. Bulmak/ keşfetmek/ rast gelmek/ kurmak/ 
tertip etmek, keşifleri yönetmek ve sıraya 
koymak gibi anlamlara gelen İcat Etme (In-
vention) (L. inventio), (G. heuresis) kanonu, 
bu yöntemsel yaklaşımda insanın mekânda 
örtüyle etkileşimi olarak ele alınmıştır. İcat 
etme kanonunda bu etkileşim, dilde bireyin 
durum halleri ile özdeşleştirilmiş ve kentsel 
mekânda durum olarak örtü biçiminde tanım-
lanmıştır (Tablo 1). 

Mekân-İnsan-Örtü etkileşiminde örtü-
nün kentsel bir durum olması fikri Durmuş 
Öztürk’ün Barcelona’daki Pazar yerlerini in-
celediği araştırmasından referans almaktadır 
(Durmuş Öztürk, 2017:64-66). Söz konusu 
çalışmada araştırmacı önce geçişim kavramı-
nın retoriğini farklı fikirleri birbirine bağla-
yan bir sözcük veya ifade olarak ele almış ve 
daha sonra bunu bir fikirden başka bir fikre 
geçiş olarak tanımlamıştır. Daha sonra dilde 
yaygın olarak kullanılan geçişsel kelimeleri, 
yapıları okuyacak biçimde tanımlayarak mi-
marlık analizindeki kavramlarla eşleştirmiş-
tir. Benzer bir şekilde icat etme kanonunda, 
İngilizce’de prepositions dilimizde ise durum 
halleri olarak tanımlanan kavramlar, günümüz 
çağdaş ve yaratıcı kentsel mekânlarındaki 
örtüleri sınıflandırmak için tanımlanmış, bir 
nevi yeniden keşfedilmiştir (Azaklı ve Kalın, 
2022:90).
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Tablo 1. Örtünün Retorik Analizi İçin İcat Etme ve Düzenleme Kanonlarının Yapılandırılması

KANONLAR ÖRTÜNÜN RETORİK ANALİZİ

İcat Etme

Örtünün dönüşümünün retorik analizi

Örtünün Değişimi: Birey-mekan etkileşiminde kentsel bir durum olma halinin 
tanımlanması  

İngilizce’de prepositions, dilimizde ise durum halleri olarak tanımlanan geçişim 
kavramlarının eşleştirilmesi

Eşleştirilen geçişim kavramlarının, günümüz çağdaş ve yaratıcı kentsel mekânlarındaki 
örtülere göre yeniden tanımlanması

Düzenleme

DİLDE DURUM HALLERİ (PREPOSI-
TIONS)

KENTSEL DURUM OLARAK ÖRTÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE ÖRTÜ SINIFLARI

IN İÇİNDE İçinden Geçilebilen Örtüler

ON ÜSTÜNDE Üstünde Yürünebilen Örtüler

UNDER ALTINDA Altına Girilebilen Örtüler

BEHIND ARKASINDA Arkası Görülebilen/Transparan Örtüler

2. Her kanıtın/argümanın ağırlığına ayırt edici 
bir gözle bakmak, onları birleştirmek, yeniden 
organize etmek gibi anlamlara gelen Düzen-
leme (Arrangement) (L. dispositio), (G. taxis) 
kanonunda, durum halleri tanımlanmakta ve 
seçilen modern kentsel örtü örnekleri kentsel 
durum olarak sınıflandırılmaktadır (Tablo 1). 
Bu sınıflandırmada seçilip eşleştirilen dildeki 
durum halleri, insanmekan-örtü ilişkisi bağ-
lamında kentsel durum olma halini açıklaya-
cak örtü sınıfları olarak yeniden tanımlanmış/
düzenlenmiştir (Azaklı ve Kalın, 2022:90).

3. Metin/ Söylem/ Ürünün üretilme biçimine 
dair parçaların bir araya getirilmesi, süslen-
mesi, uygun yöntemle ifade edilmesi anlam-
larına gelen Üslup (Style) (L. elocutio), (G. 
lexis) kanonunda, örtünün nasıl bir kavram-
sal bakış açısıyla üretildiği ve bu üretimi 
hangi üslup yaklaşımları/figürleri kullanarak 
gerçekleştirdiği tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Üslüp kanonu ile örtünün, kullanıcısını ne 
olduğuna ve nasıl bir mekan deneyimi sun-
duğuna ikna etmek için kullandığı dilin so-
mutlaştırılması amaçlanmıştır.  Bu noktada 
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kentsel durum olarak tanımlanan örtü örnek-
leri üslup kanonunda ilk olarak üslup figür-
leri ile tanımlanmıştır. Daha sonra bu üslup 
figürlerinin bileşenleri, retoriğin Logos, Et-
hos ve Pathos bileşenleri bağlamında Meka-
nın/ Örtünün Sözü (Teknolojik Özellikleri), 
Mekanın/Örtünün Karakteri (Karakteristik 
Özellikleri) ve Mekan ve Duygular (Duygu-
sal Özellikleri) başlıklarında tanımlanmıştır. 

Retorikte hem sözün -konuşma metninin- 
kendisine, hem de bu sözün dinleyicilerin 
akıl ve mantığına hitap edişine işaret eden 
logos, üslup kanonunda kullanıcıyı hangi ke-
limelerle nasıl etkilediği açısından ele alın-
maktadır. Mimari mekanın dili/sözü imgesel 
olduğu için bu kelimeler ve etkileri biçimler 
ve biçimlerin bir araya getiriliş ilkeleriyle so-
mutlaşacak/anlaşılacak/okunacaktır. Bu nok-
tada yan yana geliş, üretiliş, kurgulanış ve ta-
sarlanış biçimi olarak üslup kanonunun han-
gi figürlerinin kullanıldığı Logos (Mekanın 
sözü), Ethos (Mekanın karakteri) ve Pathos 
(Mekan ve duygular) başlıklarına referans ol-
maktadır (Yücel ve Kariptaş, 2020:34-37). 

Tabloda verildiği gibi örtünün üretildiği dü-
şünülen bir ya da birkaç üslup figürü Logos 
başlığında biçim-örtü, Ethos başlığında me-
kan-örtü ve Pathos başlığında ise etkinlik-
örtü ilişkisini nasıl tanımladığı bağlamında 
değerlendirilecektir (Tablo 2). 

4. Hatırlanabilir olma, biçim ve kurgu fikrini 
anlatabilme, konseptini aktarabilme, çağrı-
şımsal olma gibi anlamlara gelen Bellek (Me-
mory) (L. memoria), (G. mneme) kanonunda, 
örtünün üretildiği üslup figürlerinin anlamsal 
olarak ilişkili olduğu kavramlar araştırılmak-
tadır. Burada örtünün tanımladığı biçimsel 
uyaranlar sayesinde anında fark edilmesi, 
kullanıcının örtünün ilettiği mesajı/ anlamı 
çözebilmek için yapıyla ilişki kurması ve bu 
ilişki bağlamında benimsediği mesajdan al-
dığı haz ile hatırlaması/aşina olması/benim-
semesi süreçleri detaylandırılmıştır. Reklam 
mesajının ikna edici bir biçimde üretilmesi 
ile ilgili kapsamlı ve bütünsel bir görsel re-
torik model geliştiren Phillips ve McQuarrie’ 
nin Görsel Retorik Tipolojisi modeli (Phillips 
ve McQuarrie, 2004:116), araştırmanın bel-
lek kanonu olarak yapılandırılmıştır (Tablo 
2).
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Tablo 2. Örtünün Retorik Analizi İçin Üslup ve Bellek Kanonlarının Yapılandırılması 

Üslup

Üslup figürleri

LOGOS
MEKANIN 
SÖZÜ
(Teknolojik özel-
likler)

ETHOS
MEKANIN 
KARAKTERİ (Kara-
ktesritik özellikler)

PATHOS
MEKAN VE 
DUYGULAR 
(Duygusal Özel-
likler)

Biçim Örtü 
İlişkisi

Mekan Örtü İlişkisi Etkinlik Örtü 
İlişkisi

METAFOR, 
BİYOMİMETİK 
HİPERBOL, PARADOKS 
SİNEKDOK

Bellek Bağlantı
(Connection)

KARŞILAŞTIRMA

Benzerlik
(Similarity)

Karşıtlık
(Opposition)

Yan Yana Koyma (Juxtapo-
sition)

Birleştirme
(Fusion)

Yerine Koyma (Replace-
ment)

Araştırmanın üslüp kanonunda kullanılan  üs-
lüp figürleri  ve tanımları şu şekildedir:1 Me-
tafor/Eğretileme, görünüşte örünüşte birbi-
rine benzemeyen şeylerin kapalı bir biçimde 
karşılaştırılması ya da bazı benzerlikler üzde-
rinden birinin diğerinin yerine geçtiği üslup 
figürüdür. Araştırmadaki pek çok örnek baş-
ka birşeyin metaforu olarak kullanıldığı için 
seçilmiştir. Biyomimetik, doğadaki eleman-
ların mekanizma ve fonksiyonlarını karmaşık 

1 Biyomimetik hariç tüm üslup figürlerinin tanımları 
bu kaynaktan alınmıştır. http://lakeshorehigh.stpsb.
org/documents/rhetoricallistenglish3.pdf

problemlerin çözümüyle ilgili kopyalamak, 
adapte etmek yada bunlardan belirli çıkarım-
lar yapmayı içerir (Vincent ve ark., 2006:471). 
Bir retorik üslüp figürü olmamasına rağmen 
seçilen örnek için tasarım kurgusunu tanım-
layan bir üslup figürü özelliğine dahil olduğu 
düşünüldüğünden seçilmiştir. Hiperbol, ko-
nuşma biçimi olarak kasıtlı abartmaların ya 
da aşılıkların kullanıldığı bir üslup figürüdür. 
Seçilen örnek örtüde biçimsel ve boyut aşı-
rıklarını anlattığı için seçilmiştir. Sinekdok, 
herhangi bir parçanın, kısmın, bölümün ya da 
bir  özelliğin, bir bütünü temsil ettiği (ya da 
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bunun tam tersi) bir metafor türüdür. Seçilen 
örnekte strüktürün bir parçasının tüm meka-
nı temsil etmesi durumunu tanımlamak için 
seçilmiştir. Paradoks, ifade edilen söylemin 
kendi içinde çelişkili ve sağduyuya aykırı gö-
rünmesine rağmen bir dereceye kadar doğru-
luk ve geçerlilik içermesi durumudur.

BULGULAR

KENTSEL ÖRTÜ ÖRNEKLERİNİN RE-
TORİK ANALİZİ

Örtünün söylemine dair retorik incelemenin 
adımlarını tanımlamak için geliştirilen yön-
temsel çerçeve, günlük yaşam pratikleri bağ-
lamında oluşan kentsel mekânda insanmekân 
etkileşimini temel alarak örtünün söylemini 
çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 
Tablo 1’deki düzenleme kanonu çerçevesin-
de kentsel açık mekanları tanımlayan örtüler 
sınıflandırılmıştır. Kentsel örtü örneklerinin 
analizinde her bir sınıflandırmayı örnekleyen 
bir örtü retorik analize tabi tutulmuştur.

İçinden Geçilebilen Örtüler: Metropol Pa-
rasol

Kentsel örtü örneklerinin analizine dair ilk 
sınıflandırma, bireyin mekanla etkileşimi-
ni, İçinde (in) kelimesi ile tanımlamakta ve 
içinde olmayı ifade etmektedir. Retorik ana-

lizin düzenleme kanonunda İçinden Geçile-
bilir Örtüler olarak tanımlanan sınıfı temsil 
eden örnek İspanya’nın Seville kentindeki 
dünyanın en büyük ahşap örtü yapısı olarak 
tasarlanan Metropol Parasol’dür. Metropol 
Parasol’ün İçinden Geçilebilir Örtü olmaya 
dair söylemi, oluşturulan retorik çerçevede 
analiz edilmiştir (Tablo 3). 

Üslup: Metropol Parasol’un metafor özelli-
ğine biçim örtü ilişkisi olarak baktığımızda; 
örtünün etrafa yayılmış ağaçlar gibi sınır-
larının geçirgen olması ve alana giriş çıkış 
kolaylığının bulunması; bir yönlendirmeyle 
sınırlandırmanın olmaması gibi özellikleriy-
le doğadaki ağaç metaforunun örneklerinden 
biri olduğunu görürüz. Benzer pek çok meta-
forda olduğu gibi, içinde nüfus ettiği doğanın 
yok oluşuna da vurgu yapmaktadır.2 Yapının 
biçiminin bir başka çıkış noktası da ilhamını 
Sevilla katedralinin tonozları ve alanın yakı-
nındaki bir plazada bulunan incir ağaçlarının 
yapısından alan dev mantarlardır (Januszkie-
wicz ve Kowalski, 2017:7).  Dev mantarların 
şapkaları olan alan başka bir kaynakta bir bu-
lut kümesi olarak da tanımlanmaktadır (Uih-
lein, 2012:55). 

2 https://www.arkitera.com/haber/mimarlikta-agac-
devrimi
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Tablo 3. İçinden Geçilebilir Örtü Örneği Metropol Parasol’un Retorik Analizi3 

KANONLAR İÇİNDEN GEÇİLEBİLİR ÖRTÜLER
METROPOL PARASOL

İcat Etme “İçinde (in)” kelimesi, konum olarak bir şeyin içinde olmayı ifade etmektedir. Kentsel durum, 
kullanıcının örtünün “içinde olma” durumu ile eşleştirilmiştir.

Düzenleme

DİLDE DURUM HALLERİ (PREP-
OSITIONS)

KENTSEL DURUM 
OLARAK ÖRTÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE ÖRTÜ SINIFLARI

IN İÇİNDE İÇİNDEN GEÇİLEBİLEN 
ÖRTÜLER

Üslup

Üslup figürleri

LOGOS

MEKANIN 
SÖZÜ
(Teknolojik 
özellikler)

ETHOS

MEKANIN 
KARAKTERİ 
(Karaktesritik özel-
likler)

PATHOS

MEKAN VE DUYGULAR 
(Duygusal Özellikler)

Biçim Örtü 
İlişkisi

Mekan Örtü İlişkisi Etkinlik Örtü İlişkisi

METAFOR • ağaç • hareketliği hem 
içine almakta hem 
de kendisi hareketli-
lik yaratmakta
• çok fonksiyon

• sosyal meydan oluşturma
• kent simgesi 

BİYOMİMETİK • mantar
• dalgalanan 
şemsiye 
• mantarların 
üstündeki 
bulut kümesi

• mekan algısı
• mevcut kentsel 
rotalar
• toplanma alanı

• gölge oluşturma
• termal konfor sağlama

HİPERBOL • en geniş 
açıklığı örten 
ahşap örtü 
sistemi 

• çok katmanlılık
• en altta tarihi me-
kanlar, en üstte kent 
terası

• modern ile orta çağ 
arsında bağ (keskin kon-
trastbiçimsel ve boyut 
olarak)

3 https://www.arkitektuel.com/metropolparasol
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Bellek

METAFOR/BİYOMİMETİK
HİPERBOL Bağlantı

(Connection)

KARŞILAŞTIRMA

Benzerlik
(Similarity)

Karşıtlık
(Opposition)

Yan Yana Koyma (Juxtaposi-
tion)

Tarihi Doku-
Modern Kent

BüyüklükKüçüklük
(Boyut Kontrastı)

Birleştirme 
(Fusion)

AğaçMantar
Bulut kümesi

Yerine Koyma (Replace-
ment) Şemsiye

Bütün bu biçimsel özelliklerin benzerlikleri, 
bir ağaç metaforu ve dolaylı olarak dev man-
tar metaforu olan örtü ya da bulut yapısının, 
dalgalanan bir şemsiyenin mimesisi olarak 
tasarlandığını gösterir. Mekan örtü ilişkisin-
de ise söz konusu ağaç metaforu, dünyada bir 
beden içerisinde yaşamanın başlı başına me-
taforu olan ağacın kalıcılık özelliğinden yola 
çıkarak, topluma dair en sağlam ve kalıcı bi-
rim olma iddiasını tanımlamaktadır. Mekanın 
katmanlı yapısı ve çok işlevselliği, ağaç me-
taforunun tanımladığı bu sağlamlık ve kalıcı-
lık kavramlarını bilgelik, geçmiş (belek) ve 
güç ile birleştirerek kentin kalbini oluşturan 
bir sosyal mekan kurgular.4 İnşa edileceği 
alanda bulunan arkeolojik kalıntılar nedeniy-
le müze ve sosyal merkez olarak tasarlanan 
bu devasa ahşap örtü strüktürü, etkinlik örtü 
ilişkisinde ise geçmişi gelecekle birleştirerek 
kalıcılık üstüne bir sosyal mekan inşa etmeyi 

4 https://www.arkitera.com/haber/
mimarliktaagacdevrimi

5 https://www.ekoyapidergisi.org/366sehrinmerkezi
ndedevahsapsemsiyemetropolparasol.html

amaçlamaktadır. Burada ağaç metaforu, nötr 
tonlarla şehrin süpermodern yapısı ve orta 
çağdan kalma çevresinin keskin kontrastı 
arasında bir bağ kurarak tarihi ve arkeolojik 
bir yeri, özgün bir kent simgesine dönüştürür. 
Yapının kent merkezi gölge oluşturmak işlevi 
ise ağaç metaforunun diğer önemli özellikle-
rinden biridir.

Bellek: Metropol Parasol’un akılda kalıcılığı 
ve hatırlanabilir olması, retoriğin bellek ka-
nonu bağlamında incelendiğinde yapının bi-
çim ve boyut özellikleri ön plana çıkar. Üslup 
bölümünde belirtildiği gibi örtünün biçimsel 
kurgusu, ağaç metaforu ve biomimetik ola-
rak mantara benzetilerek üretilmiştir. Kulla-
nıcının yapı ile etkileşiminde ağaç ve man-
tarın birleştirilerek geliştirildiği bu biçimsel 
benzerlik, bellekte yapının hatırlanmasını 
sağlayan en önemli özelliklerden biridir. 
Hatırlanabilirliği arttıran bir diğer nokta ise, 
hiperbol üslubunun sonucu olarak yapının 
çevre ile boyut ve doku kontrastlığı şeklin-
de ortaya çıkar. Retoriğin bellek kanonunda 
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hiperbol üslubu tarihi doku ile modern kent 
arasında bir bağ kurabilmek için bunları yan 
yana koyarak biçim, doku ve boyut kontrast-
lıklarında abartıya gitmiş ve böylece karşıtlık 
üzerinden bir karşılaştırma oluşturmuştur. Bu 
karşılaştırma yapının algısal olarak anında 
fark edilmesine ve belleğe işlenerek kolay 
kolay unutulmamasına olanak sağlar. Örtü-
nün en önemli işlevlerinden biri, kentsel me-
kan için termal konforu sağlamak amacıyla 
gerekli olan gölgelik alan oluşturma işlevidir 
(Del Guayo ve Yannas, 2014:7778). Bu iş-
lev, strüktürün şemsiye kavramıyla benzerlik 
ilişkisi üzerinden yer değiştirmesine sebep 
olmuştur. Kent Şemsiyesi kavramıyla adlan-
dırılan strüktürün bu özelliği bellek kanonun-
da hatırlanabilirliği tanımlayan bir diğer özel-
liktir. Metropol Parasol’ün akılda kalmasını 
sağlayan ana unsur yapının parametrik sistem 
kurgusu ve abartılı boyutları olarak karşımı-
za çıkar. Yapının bu karmaşık ve çok eğimli 
yapısal formu, aynı zamanda, günümüzde sa-
nat ve bilimin uyumu sonucunda parametrik 
olarak üretilen strüktürlerle Gotik mimarinin 
evrimsel bir taklidi (mimicry) gibi ağılanan 
Barok’a atıfta bulunur (Januszkiewicz ve Ko-
walski, 2017:8).

Üstünde Yürünebilen Örtüler: Fuji Anao-
kulu

Kentsel örtü örneklerinin analizine dair ikinci 
sınıflandırma, bireyin mekanla etkileşimini, 
Üstünde (on) kelimesi ile tanımlamaktadır. 

Retorik analizin düzenleme kanonunda Üs-
tünde Yürünebilen Örtüler olarak tanımlanan 
sınıfı temsil eden örnek, altındaki alanı ört-
menin yanı sıra üzerinde etkinlik yapmaya 
da olanak sağlayan bir ana okulu yapısıdır. 
Japonya’nın Tokyo kentindeki Fuji Anaokulu 
Üstünde Yürünebilen Örtü olarak retorik çer-
çevede analiz edilmiştir (Tablo 4).

Üslup: Çocukların alet ve ekranlar olmadan 
tekrar oynayabilmelerini sağlayacak ileriye 
dönük tasarım anlayışı ile binanın kendisinin 
dev bir oyun alanına dönüştüğü Fuji Ana-
okulu tasarımı, özgür ve kesintisiz hareket 
fikrine dayanır. Anaokulunun biçimsel kur-
gusu için seçilen eleman, üzerinde sonsuz 
harekete imkan veren kavisli bir çember, bir 
halkadır.  Dairesel formun temeli, çocuk-
ların daire içinde koşmayı sevmesinin bir 
oyun biçimi olarak köpek yavrularının ken-
di kuyruğunu ısırmak için yaptıkları dairesel 
hareketi çağrıştırmasından gelir. Bu nedenle 
yapının kesintisiz hareket fikri oyunla özdeş-
leşir. Koşmaya devam edecekleri ve nerede 
duracaklarını asla bilemeyecekleri kesintisiz 
hareketi onlara sunan örtünün daire formu 
(halka) ve ince bir şekilde değişen hiperbolik 
kabuğu olan üç boyutlu kavisli yüzeyi,  irda-
bın durağan biçiminin bir metaforudur. Meta-
forik olan halkagirdap ilişkisi aynı zamanda 
da snecdoche (ad aktarması) özelliği de taşır. 
Girdap formunun biçimsel bir parçası olan 
halka/çember dairesel hareketi, girdabın bü-
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tününü temsil etmektedir. Ayrıca çocukların 
sürekli hareketli olma durumu, girdabın iç 
içe dönen formunun durağan temsili olarak 
halka biçimiyle tanımlanır. Mekan örtü iliş-
kisinin bir başka önemli kavramı sınırsızlık-
tır. Gerek iç mekan gerekse çatıda sınırlarla 
tanımlanmış mekanların olmaması temiz, 
sessiz ve kontrollü ortamın tam tersi olarak 
doğada özgün biçimde bulunma haline yak-

laşma çabasından kaynaklanır. Sınırsız me-
kan anlayışı geleneksel eğitim yapılarındaki 
hiyerarşiyi ortadan kaldırıp eşitlikçi bir ya-
pıyı ortaya koymayı amaçlar. Çatı pencere-
lerinden içerdeki ders etkinliğine bakış, içeri 
ve dışarı arasındaki bağlantıyı ve geçirgenliği 
kuvvetlendirerek herkesin eşit olma durumu-
nu iç/dış bütünlüğünde tanımlar. 

 Tablo 4. Üstünde Yürünebilen Örtü Örneği Fuji Anaokulu’nun Retorik Analizi 

KANONLAR
ÜSTÜNDE YÜRÜNEBİLEN ÖRTÜLER

FUJİ ANAOKULU

İcat Etme “Üstünde Olma (On)” durumu kentsel durum olarak kullanıcının mekan üzerinde 
etkinlik yapabilme durumunu tanımlamaktadır.

Düzenleme

DİLDE DURUM HALLERİ 
(PREPOSITIONS)

KENTSEL DURUM 
OLARAK ÖRTÜ

İNGİLİZCE  TÜRKÇE ÖRTÜ SINIFLARI

ON ÜSTÜNDE ÜSTÜNDE 
YÜRÜNEBİLEN 

ÖRTÜLER
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Üslup
Üslup figürleri

LOGOS

MEKANIN 
SÖZÜ

(Teknolojik 
özellikler)

ETHOS

MEKANIN 
KARAKTERİ 
(Karaktesritik 

özellikler)

PATHOS

MEKAN VE 
DUYGULAR 

(Duygusal Özel-
likler)

Biçim Örtü 
İlişkisi

Mekan Örtü 
İlişkisi

Etkinlik Örtü İlişkisi

METAFOR Halka üstünde 
sürekli dönme 

hareketi ile 
sonsuzluk his-
si yaratmakta  

sınırsızlık

 oyun alanı oluşturma 
Tırmanma

Hiyerarşinin ortadan 
kalkması

SİNEKDOK spiral mekan 
kurgusu

çatı me-
kan olarak 

kullanılmakta

sosyalleşme alanı 
oluşturma

Bellek

METAFOR/

SİNEKDOK Bağlantı

(Connection)

KARŞILAŞTIRMA

Benzerlik

(Similarity)

Karşıtlık

(Opposition)

Yan Yana Koyma (Juxta-
position)

EğitimEğlence

Birleştirme

(Fusion)

AğaçHalka

Sessizlikbeyaz 
gürültü

Yerine Koyma (Replace-
ment)

ÇatıZemin

ÇatıMekan

Geleneksel 
eğitim: sınırlar, 

hiyerarşiMontessori: 
sınırsızlıkeşitlik

Bellek: Fuji Anaokulu retoriğin bellek kano-
nu kapsamında incelendiğinde, Montessori 

eğitim anlayışının bir mekanı olarak özgür-
lük, düzen, hareket, sosyalleşme, gerçeklik 
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ve doğa ile ilişki gibi kavramlarla tanımlan-
dığı görülür. Örneğin ağaçların tasarıma dâhil 
edilmesi, büyük cam kapı ve pencereler ile 
mevsim geçişlerini, doğa olaylarını ve doğa-
yı gözlemleme olanağı, merkezi odak nokta-
sı olarak tanımlanmış açık alan, özgürlüğün 
tanımladığı keşif ve tehlikelerden öğrenme 
beklentisi gibi özellikler çocuklarda doğa bi-
lincini geliştirmeyi amaçlamaktadır (Sarı ve 
Türk, 2020:94). 

Örtünün biçimsel kurgusu bağlamında ağaç 
ve halkanın bir arada kullanılması, sınırların 
olmadığı özgür bir ortamda eğitim ve eğlen-
ceyi bir araya getirir. Oval bir halka formuyla 
oluşturulan çatı, düz olarak tasarlanmasıyla 
zemine, sonsuz hareket olanağını çocuklara 
veren sınırsızlığıyla da mekana dönüşmek-
tedir. Bu durum çatının oyun mekanı olarak 
zeminle yer değiştirmesine neden olur. Bel-
lek kanonunun önemli özelliklerinden biri; 
sessizliğin çocuğun kendini ifade etmede kı-
sıtlayıcı olması nedeniyle yerini beyaz gürül-
tü diye adlandırılan doğal ortam gürültüsüyle 
yer değiştirdiği tasarım anlayışıdır. Burada 
mekanlar arası sınırların olmaması ortamda-
ki tüm seslerin biraradalığını destekler. Bu 
durum çocuğun eğlenerek öğrenme, sınırla-
rını ve duracağı yeri kendi belirleme, özgür-
ce keşfederek kendini doğal ortamında ifade 
etme gibi özelliklerle, geleneksel eğitim siste-
minden farklı bir şekilde, eğitilmesine olanak 

sağlar.5 Böylece Fuji Anaokulunda gelenek-
sel eğitim sisteminin sınırları ve hiyerarşisi, 
Montessori eğitim yaklaşımının sınırsızlık ve 
eşitlik ilkeleriyle yer değiştirir.

Altına Girilebilen Örtüler

Kentsel örtü örneklerinin analizine dair dör-
düncü sınıflandırma, bireyin mekanla etki-
leşimini, Altında (under) kelimesi ile tanım-
lamakta ve yüksek tavan özelliği gösteren, 
etrafı dört duvarla çevrili olmayan, çoğu kez 
gökyüzü ile göz teması kurulabilen yapıları 
ifade etmektedir. Retorik analizin düzenleme 
kanonunda Altına Girilebilen Örtüler olarak 
tanımlanan sınıfı temsil eden örnek Amerika’ 
nın Şikago kentindeki en özgün parklardan 
biri olan Milenyum Parkta bulunan bir kon-
ser alanı örtüsü olarak tasarlanan strüktürdür. 
Jay Pritzker Pavyonu’nun Altına Girilebilen 
Örtü olmaya dair söylemi, oluşturulan retorik 
çerçevede analiz edilmiştir (Tablo 5). 

Üslup: Sadece Amerika Birleşik 
Devletleri’nde değil, muhtemelen dünyadaki 
en erişilebilir park olarak tanımlanan Şika-
go’daki Milenyum Park gibi, onun çok özgün 
bir parçası olan Jay Pritzker Pavyonu da em-
salleri değerlendirildiğinde en erişilebilir açık 
konser alanı olarak karşımıza çıkar (İbrahim, 
2014: 8).  Orkestra alanını çevreleyen parlak 

5 https://worldarchitecture.org/articles/cvvhg/
takaharu_tezuka_s_fuji_kindergarten_forms_
continuous_space_for_chidren_without_extra_
equipment.html
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paslanmaz çelik panellerden oluşan strüktür, 
geniş bir çim alanı açık bir amfi tiyatroya dö-
nüştüren alçak kemerli bir kafes sistemiyle 
tamamlanır. Jay Pritzker Pavyonu’nunu reto-
riğin üslup kanonuna göre incelerken önce-
likle tasarımcısı Frank Gehry’nin eserlerinde 
her zaman hareket ve duyguyu görselleştirme 
çabasından yola çıkmak gerekir (Holmberg, 
2016:18). Özellikle dalgaların, hareket etki-
sini görselleştirdiğini düşünen Gehry, Pitzker 
Pavyonunun orkestra bölümünü çevreleyen 
kısımda parlak renkli, dalgalı paslanmaz çelik 
levhalar kullanarak ses dalgalarını görselleş-
tirmeyi amaçlar. Sesin açık alanda dağılımı, 
yankılanması ve coşkusunun metaforik ola-
rak tanımlanan biçimi dalgalanan kurdeleler, 
çalı süpürgesi, çikolata rendeleri, hatta rafya 
kıvrımları olarak nitelendirebileceğimiz eğri 
hatlara sahip parlak renkli paslanmaz çelik 
levhalardır (Holmberg, 2016:21). Bu levha-
ların sesin kaynağı olan orkestra bölümünü 
çevrelemesindeki amaç, merkezden dışa doğ-
ru şiddetli dağılma hareketini, metaforik ola-
rak, izleyicinin duygu patlamasını açıklamak 
için dondurup somutlaştırabilmektir. Orkestra 
alanını bir çevrelenmişlik ile vurgulayan bu 
gümüşçelik kılıfın diğer bir amacı ise, görün-
tünün trajik kılınması ve yaşanan deneyimin 
duygu yoğunluğunun keskinleştirilmesidir 
(Allmer, 2017:258).  Biçim örtü ilişkisinde 
Pritzker Pavyonu form ve renk olarak çevre-

den farklılaşan eşsiz kurgusu ile odak noktası 
görevi görmesi amaçlanan heykelsi bir strük-
tür olarak karşımıza çıkar. Bu gösterişli çe-
lik şeritler milyonları çekmeyi ve Pavyonu, 
sahnenin o şatafatlı kurgusunun bizzat kendi-
sinin sergilendiği bir şehir cazibe alanına dö-
nüştürmeyi başarıyor (Allmer, 2017:259260). 
Ana sahnenin devamında geniş bir çayır ala-
nının üstünden geçen ince borulardan oluşan 
kafes sistemi, yatay ve dikey geçirgenliği/ge-
çişliliği sağlayan esnek ve davetkar bir yapı 
oluşturmaktadır. Bu esnek yapı, etkinlik örtü 
ilişkisinde dinamik bir açık alan kullanımı 
ortaya koyar: Gün boyunca güneşin geçişini 
yansıtır, dikkatimizi çeken parlak bir nesne-
ye dönüşür ve geceleri teatral, renkli bir fener 
görevi görür.

Strüktürün bütünü, tartışmaya açık bir şekil-
de mimari olarak uyumlu olmayan ancak sos-
yal bir işlev sağlamak için birlikte çalışan iki 
bölümden oluşur: İhtişamlı, parlak, paslan-
maz çelik levhalarla çevrelenmiş konser alanı 
ve devamında eğri çelik kafesle genişletilmiş 
seyirci alanı. Bu iki yapının bütünde amacı 
eşsiz bir akustik deneyimi sağlamanın yanı 
sıra, bu deneyimdeki coşkuyu somutlaştıran 
vizyon ve atmosferi de tanımlamaktır (Mal-
nar ve Hays, 2006: 259261). 
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Tablo 5. Altına Girilebilen Örtü Örneği Jay Pritzker Pavyonu’nun Retorik Analizi 

KANONLAR ALTINA GİRİLEBİLEN ÖRTÜLER
JAY PRİTZKER PAVYONU

İcat Etme “Altında (Under)” kelimesi aşağısında anlamına gelmekte ve kentsel durum olarak kullanıcının üst 
örtü bağlamında altına girilebildiği örtüleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Düzenleme DİLDE DURUM HALLERİ 
(PREPOSITIONS)

KENTSEL DURUM 
OLARAK ÖRTÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE ÖRTÜ SINIFLARI

UNDER ALTINDA ALTINA GİRİLEBİLEN 
ÖRTÜLER

Üslup

Üslup figürleri

LOGOS

MEKANIN SÖZÜ
(Teknolojik özellikler)

ETHOS

MEKANIN 
KARAKTERİ 
(Karaktesritik 

özellikler)

PATHOS

MEKAN VE 
DUYGULAR 

(Duygusal Özellikler)

Biçim Örtü İlişkisi Mekan Örtü 
İlişkisi

Etkinlik Örtü İlişkisi

METAFOR
•	Ses 

dalgalarıdalgalanan 
kurdelelersaçaklar 
çikolata parçaları

•	Hareketin 
dondurulması

•	Çevrelenmişlik Taç, 
aslan yelesi

•	 Odak noktası
•	 Geçirgen 

ve geçişli 
mekan 
oluşturma

•	Dinamik dış mekan
•	Görsel+işitsel konser 

deneyimi
•	Akustik konfor 

deneyimi

Bellek
METAFOR

Bağlantı
(Connection)

KARŞILAŞTIRMA

Benzerlik
(Similarity)

Karşıtlık
(Opposition)

Yan Yana Koyma 
(Juxtaposition)

Sahneaçık alan dinleyici
çayırı

GökdelenlerHeykelvari 
yapı

Birleştirme
(Fusion)

Şikagolular (Yakın 
seyirci) Turistler (uzak 

seyirci)

Trafik gürültüsü Akustik 
perdeleme

Yerine Koyma 
(Replacement)

Kapalı konser 
salonunun ses 
deneyimi açık 

alan ses sistemi
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Bellek: Retoriğin bellek kanonunda Pritzker 
Pavyonu, etkinlik örtü ilişkisinde tanımlanan 
iki farklı mimari dile sahip bölümüyle konser 
sahnesi ve açık alan dinleyici ilişkisini yan 
yana koyarak, dinleyici çayırı adı altında ek 
bir alanla genişletir. Böylece yakın alanda 
konumlanan seyirci, metaforik olarak kentli 
(Şikago’lu), ile uzak alanda konumlanan se-
yirciyi (turistleri) birleştirme bağlamında bir 
sosyal iletişim ve etkileşim platformu oluştu-
rur. Geniş açıklıkları ve çizgisel yapısıyla al-
çak kemerli kafes, mavi gökyüzü ve yumuşak 
yeşil deneyimini aynı anda yaşayabilmeleri 
için insanları geniş bir çim alanda bir araya 
getirir (Malnar ve Hays, 2006:259261).  Bu 
alçak kafes sistemi, özgün bir akustik ses de-
neyimi oluşturmak için kapalı konser salonla-
rındaki akustik etkiyi aynen yansıtan çok özel 
bir açık alan akustik ses deneyimiyle yer de-
ğiştirir. Bu bağlamda LARES teknolojisi ola-
rak adlandırılan özel bir teknoloji, yüzeyleri 
taklit eden dalgalar yayarak, boru şeklindeki 
yapıyı çevreleyen bir tür görünmez kalkan 
oluşmasına ve içeriden geçen ses dalgaları-
nın kapalı bir oditoryumda yayılıyormuş gibi 
davranmasına olanak sağlar.6 Böylece çimle-
rin arkasındaki dinleyiciler ihmal edilmeden 
ve standart hoparlör sesi kullanılmayarak, 
hoparlör ve ışıkların askıya alındığı ayrıntılı 
bir kafes sistemi, geniş açık yeşil alanda eşsiz 

6 https://en.wikiarquitectura.com/building/
jaypritzkerpavilionatthemilleniumpark

akustik konser deneyimi yaşatmış olur (Bre-
wer, 2008:247). 

Arkası Görülebilen/ Transparan Örtüler

Kentsel örtü örneklerinin analizine dair be-
şinci sınıflandırma, bireyin mekanla etkileşi-
mini, Arkasında (behind) kelimesi ile tanım-
lamakta ve bireyin baktığı zaman arkasını gö-
rebildiği açıklık ve şeffaflıklara sahip örtüleri 
ifade etmektedir. Retorik analizin düzenleme 
kanonunda Arkası Görülebilen/Transparan 
Örtüler olarak tanımlanan sınıfı temsil eden 
örnek İspanya’nın Barselona kentindeki Dels 
Encants Semt Pazarıdır. Dels Encants Semt 
Pazarı’nın retorik çerçevede analiz edilmiştir 
(Tablo 6).

Üslup: Barselona’daki Dels Encants semt pa-
zarı, açık pazar alanlarının etkileşimli doğası-
nı korumak amacıyla hafif eğimli düzlemlerin 
iç içe geçtiği, tezgahları ve küçük dükkanları 
birbirine bağlayan sonsuz bir döngü oluştu-
ran kesintisiz bir ticari alan olarak tasarlandı.
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Tablo 6. Arkası Görülebilen/Transparan Örtü Örneği Dels Encants Semt Pazarı’nın Retorik Analizi

KANONLAR ARKASI GÖRÜLEBİLEN/TRANSPARAN ÖRTÜLER
DELS ENCANTS SEMT PAZARI

İcat Etme “Arkasında (Behind)” kelimesi ile ifade edilen örtü sınıfı kentsel durum olarak kullanıcının örtü 
strüktürünün arkasında görülebilme, ön cepheden baktığında ise arkadaki nesneleri görebilme 
durumunu tanımlamaktadır.

Düzenleme
DİLDE DURUM HALLERİ 

(PREPOSITIONS)
KENTSEL DURUM 

OLARAK ÖRTÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE ÖRTÜ SINIFLARI

BEHIND ARKASINDA ARKASI 
GÖRÜLEBİLEN 

ÖRTÜLER

Üslup

Üslup figürleri

LOGOS

MEKANIN 
SÖZÜ

(Teknolojik 
özellikler)

ETHOS

MEKANIN 
KARAKTERİ 
(Karaktesritik 

özellikler)

PATHOS

MEKAN VE 
DUYGULAR 

(Duygusal Özellikler)

Biçim Örtü 
İlişkisi

Mekan Örtü 
İlişkisi

Etkinlik 
Örtü İlişkisi

HİPERBOL •	Geniş açıklıklı 
mekan

•	 Geçirgenlik
•	 Açıklık hissi

•	Akılda kalıcılık semt 
pazarı deneyimi

•	Gölgelik sağlama

PARADOKS •	Aynalı kırık 
levhalar

•	 İlüzyon

•	 Şehir 
görüntüsünü 
yansıtma,

•	 Mekanları 
çoğaltma

•	Açık ve kapalı kamusal 
alan arasında etkileşim 
alanı

Bellek
HİPERBOL/
PARADOKS Bağlantı

(Connection)

KARŞILAŞTIRMA

Benzerlik
(Similarity)

Karşıtlık
(Opposition)

Yan Yana Koyma 
(Juxtaposition)

Kent 
görünümleriSemt 

pazarı

Kent dokusuheykelsi 
yapı

Birleştirme
(Fusion) Yapıkent

Yerine Koyma 
(Replacement)

Alışveriş 
merkeziyaya 

caddesi

Geleneksel semt pazarı 
Yeni Pazar anlayışı
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Strüktür, pazar yerlerinin kent yaşamındaki 
rolüne özgün bir tasarımla ikonik bir katkı 
sunmayı hedefler. Retoriğin biçim örtü ilişkisi 
bakımından incelendiğinde geniş bir açıklığı 
farklı açılarla bir araya getirilmiş aynalı yü-
zeylerle örttüğü görülür: Bu bağlamda mekanı 
çoğaltmakta ve olduğundan büyük göstermek-
tedir. Strüktür bir yandan şehrin eski bit pazarı 
geleneğini onurlandırırken diğer yanda tüm 
ticari faaliyetler için uygun ve farklı cadde 
seviyelerini uzlaştıran bir eğime sahip katla-
nıp birkaç kata ayrılan sürekli bir platforma, 
ticari bir plazaya çevirmektedir.7 Bu bakım-
dan hiperbol özelliği taşır. Aynı zamanda bir 
çeşit illüzyon yaratarak gerek mekanı büyük 
gösterdiği gerekse çevre şehir görüntülerini iç 
mekanla birleştirdiği için aynalı çatı strüktü-
rü nedeniyle paradoks özelliğine de sahiptir. 
Mekan örtü ilişkisinde hiperbol özelliğinin 
oluşturduğu katmanlı yapı ve aynalı çatının 
mekanı çoğaltma özelliği, strüktürün bir bütün 
olarak geçirgenliğini ve açıklık hissini kuv-
vetlendirir. Değişken genişlikte ayna yüzeye 
sahip çok sayıda kırık düzlemden oluşan ka-
nopi benzeri asma tavanın iç yüzeyinin, şehri 
pazarın iç kısmına doğru yansıttığı görülür.8 
Duvarı olmayan ve geleneksel olarak tanım-
lanamayan yeni semt pazarının bu geçirgenlik 

7  https://architizer.com/projects/mercatdelsencants
8 https://divisare.com/projects/250458b720ferminv

azquezarquitectossimon garciamercatdelsencants
 https://www.earchitect.com/barcelona/

noumercatdelsencantsbarcelona

özelliği, bir dizi katlanmış rampa üzerinden 
çatıyı taşıyan sütunla kentsel mekanı işaret-
leyen minimalist bir çerçeve olmasından ve 
cadde benzeri kıvrımlı rampaların kesintisiz 
yüzeyinin alan içinde bir hareket yolu oluştur-
masından kaynaklanır. Etkinlik örtü ilişkisin-
de örtünün rolü, içten yansıtıcı metalle kaplan-
mış bir dizi üçgenden oluşan heykel şeklinde 
bir çatı, çatlak bir yüzey oluşturarak eski semt 
pazarı geleneğini günümüze adapte etmektir. 
Bunu da, bina ile şehir arasında bir bağlantı 
unsuru olan strüktürün gösterişli yansıtıcı yü-
zeyleri ve devasa boyutuyla akılda kalıcı bir 
semt pazarı deneyimi sağlaması ile yapar. 9 
Örtünün kentin üzerinde bir asma ayna olarak 
hareketi, Barselona’nın diyagonal görüntüsü-
nü canlı gibi çevreleyen kentsel manzara ile 
her ayrıntıyı yansıtır. Böylece kentsel çevre, 
çevredeki binalar, parklar veya trafik yansıtı-
larak pazarın bir parçası olurken, hareketli ve 
kaotik aktivitesi dışarıdan görülebilir. Şeffaf 
ve görünürlüğüyle davetkar olan mekan ken-
di kimliğini görselleştirir ve aidiyetini tanım-
lar. Geçirgen kolektif alan örneği olan Dels 
Encants semt pazarı, bu özelliğiyle ticari fa-
aliyetler bağlamında özel alanı kentleştirerek 
onu kamusal alanın bir parçası haline getirir 
(Rossini ve ark., 2018:215).

9 www.designboom.com/architecture/
davidcardeluscapturestwistedroofofbarcelonaflea 
market11262013

 https://www.earchitect.com/barcelona/
noumercatdelsencantsbarcelona
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Bellek: Bellek açısından örtü incelendiğinde 
örtünün rolü, yapı ile kent arasında bir bağ-
lantı unsuru olarak tanımlanır. Kentsel çevre, 
çevredeki binalar, parklar veya trafik yansıtı-
lır ve bütün bu bileşenler pazarın bir parçası 
haline gelirken, pazarın hareketli ve kaotik 
aktivitesi dışarıdan görülebilir. Böylece kent 
görünümleri ile pazar mekanındaki alışveriş 
deneyimi yan yana getirilirken yapı ile kent 
de yansımalarla birleştirilir. Ölçeğin büyük 
olmasının getirdiği ferahlık hissi ziyaretçile-
re konforlu alışveriş ve sosyalleşme duygusu 
verdiği gibi, strüktürün her bir yapısal mo-
dülü, ışığı, atmosferi ve çevredeki manzara-
yı yansıtarak aidiyet hissini kuvvetlendirir.10 
Dels Encants semt pazarında eski pazarın ge-
leneksel alışveriş kültürünün özel alan olarak 
tanımlanabilecek kapalı yapısının, şeffaflık 
ve geçirgenliğin kenti dahil ederek kamusal-
laştırdığı ilkinin tamamen karşıtı bir geçirgen 
alanla yer değiştirdiği görülür (Rossini ve 
ark., 2018:215). Çok katlı ticari bir merkez 
modelini reddeden yeni strüktür, alışveriş 
deneyimi özelliklerini bir yaya caddesinde 
yürüme deneyimine dönüştürür. Bu deneyim 
kullanıcılara, ticari tezgahlar ile küçük dük-
kanlar arasında süreklilik çözümü olmadan 
bir rota oluşturan bir döngüde iç içe geçen 

10 https://www.earchitect.com/barcelona/
noumercatdelsencantsbarcelona

 https://divisare.com/projects/250458
b720ferminvazquezarquitectossimon 
garciamercatdelsencants

hafif eğimli düzlemlerle kesintisiz bir ticari 
alan sunar.

SONUÇ

Mekanın söylemine dair analiz yöntemleri ile 
ilgili sonuçları değerlendirmeden önce me-
kanın üretiminden, dolayısıyla formun olu-
şumundan bahsetmek gerekir. Form, yapının 
görünür yanı ve söylemin fiziksel kabuğudur. 
Bu nedenle örtüye dair söylem analizinde ilk 
önce örtünün fiziksel yapısının, yapım tek-
nolojilerinin gelişimiyle neye dönüştüğünün 
altı çizilmelidir. Bu noktada; düzenlilik, orto-
gonallik, düzlemsellik vb. açısından formun 
üretimine dair daha önceki söylemlerin ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkan formların artık 
günümüzde ifadesiz kaldığı yeni bir mimari 
çağda olduğumuz gerçeğinin kabul edilmesi 
gerekir. Teknolojiyle koşut olarak yapım tek-
niklerinin gelişimi bu yeni mimar çağda “ser-
best formlar, esnek formlar, dijital mimari”, 
ne olarak adlandırılırsa adlandırılsın, morfo-
loji açısından zengin ancak yüksek derecede 
karmaşıklığa sahip yapıların üretilmesine ola-
nak sağlamıştır (Bagneris ve ark., 2008:85). 
Bu nedenle günümüzün yüksek teknoloji 
ürünü kompleks yapıları, üretilirken olduğu 
kadar tüketilirken (anlamlandırılırken, kulla-
nılırken) de yeni bakış açılarına ihtiyaç du-
yar. Araştırmada kullanılan retorik çerçeve, 
kentsel mekanlarda kullanılan örtüleri böyle 
bir farklı bakış açısından ele almakta ve seçi-
len örnek örtülerin form ve fiziksel yapı ba-
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kımından karmaşıklığını anlaşılır kılan bir yol 
üretmeye çalışmaktadır. Araştırma bu noktada 
geçişim tasarımını, retorik söylem üzerinden 
yapının (örtünün) dilini anlamlandırmak için 
bir çerçeve oluşturmada kullanmıştır. Bu çer-
çevedeki ana yaklaşım, insanmekan etkileşi-
mi bağlamında kullanıcının örtü ile ilişkisinin 
neye doğru evirildiğine dair temel çıkarımdan 
kaynaklanır. Araştırmada; bu ilişkinin ge-
leneksel örtüdeki “altında olma” durumun-
dan, yeni kentsel durumlara doğru evirildiği 
saptanmış, bu durumlar retorik kanonlarına 
uyarlanarak tanımlanmış ve analiz edilmiştir. 
Retorik analiz çerçevesinin ilk iki adımı olan 
“icat etme” ve “düzenleme” kanonlarında ör-
tümekankullanıcı etkileşimini başka bir açı-
dan ele alınarak örtü sınıfları tanımlanmıştır. 
Kentsel durum olarak örtü örnekleri “düzenle-
me kanonu” çerçevesinde dildeki dört durum 
hali (içinde, üstünde, altında, arkasında) ile 
eşleştirilmiş ve sırasıyla “İçinden Geçilebi-
len Örtüler”, “Üstünde Yürünebilen Örtüler”, 
“Altına Girilebilen Örtüler” ve “Arkası Görü-
lebilen/Transparan Örtüler” olarak yeni kent-
sel durumları tanımlamak üzere düzenlenmiş-
tir. Bu yeni kentsel durumlarda “içinde olma”, 
Metropol Parasol örneğiyle temsil edilmekte 
ve mekanın geçirgenliğini ifade eden esnek bir 
örtme durumu tanımlamaktadır. Bu örnekte 
mekan bir geçiş noktası olduğu için geçirgen-
lik kullanıcı hareketliliğinin düzeyini de belir-
lemektedir. “Üstünde olma”, örtünün aynı za-
manda zemin işlevi gördüğü Fuji Anaokulu ile 

örneklenmekte ve örtüye dair yeni bir işlev ta-
nımlanmaktadır. Bu işlev üstünde yürünebilen 
bir zemin olma özelliğinin yanı sıra öğrenciler 
için hareket olanağını arttıran ikincil bir mekan 
yaratmaktadır. “Altında olma” durumu için 
seçilen örtü olan Jay Pritzker Pavyonu örtme 
özelliğinden çok sınırlama özelliğini çizgisel 
elemanlarla tanımlamakta ve kullanıcı için bir 
toplanma noktası oluşturmayı hedeflemekte-
dir. “Arkasında olma” durumu şeffaf, saydam 
ve görüntüyü çoğaltan özellikleri nedeniyle 
Dels Encants Semt pazarı ile örneklenmekte-
dir. Şehrin görüntüsünü yansıtarak mekanları 
çoğaltan örtü bu özelliğiyle kent görünümleri-
ni semt pazarıyla bağlamaktadır. Seçilen tüm 
örnekler ve onlara uygulanan retorik analiz 
çerçevesi göstermiştir ki örtünün artık bu tek 
fonksiyonlu olmama durumu; hatta yapıya 
evirilme, kendini yapıya dönüştürme durumu; 
daha geniş bağlamda birleştirme, bağlama, 
ayırma, yaklaştırma, uzaklaştırma, tanımlama, 
yerine geçme, simgeleme gibi mekânı örtmek-
ten başka işlevlerin pek çoğunu da eş zamanlı 
üstlenme durumunun örneklenmesi araştırma-
nın en önemli çıkarımlarından biridir.

Karmaşık yapısal sistemlerin ürünü olan ya-
pıların kaotik dilinin okunabilirliği, en az 
o yapıların üretilmesi kadar önemlidir. Bu 
bağlamda günümüzün yapıları dönüşmüştür. 
Gelenekselden teknolojik olana doğru bu dö-
nüşüm, karmaşık formların tanımladığı fark-
lı ölçeklerle her ne kadar karşımıza biçimsel 
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olarak çıkıyor gibi görünse de aynı zamanda 
anlamsaldır. Araştırmada bu anlamsallığın, 
yani mekânın temsilinin sadece biçimsel bo-
yuttan ibaret olmadığı, aksine günümüzün 
hayranlık yaratan strüktürlerinin oluşumunun 
arka plandaki düşünceden kaynaklandığının 
altı çizilmektedir. Bu noktada retorik anali-
zin üslup kanonunda bu arka plan düşüncenin 
hangi üslup figürleriyle tanımlandığı açıklan-
maya çalışılmıştır. Bellek kanonunda ise bu 
üslup figürlerini kullanan örtünün hangi bağ-
lantı, benzerlik ve karşıtlık durumlarıyla han-
gi kavramları ilişkilendirerek kullanıcı için 
nasıl anlamlar ürettiği soruşturulmuştur. Buna 
göre Metropol Parasol metafor ve biyomime-
tik üslup figürleriyle ağaç, mantar, dalgala-
nan şemsiye, bulut kümesi gibi kavramların 
belirli özelliklerini kullanmaktadır. Hiperbol 
üslup figürüyle ise boyut aşırılıklarını temsil 
etmektedir. Bütün bu üslup figürlerinin sonu-
cu üretilen form Metropol Parasol örneğinde 
mantar, ağaç ve bulut kümesi gibi imgeleri 
birleştirir. Mekansal düzende çok katmanlı, 
çok fonksiyonlu ve hareketi çoğaltan bir ya-
pıya sahiptir. Etkinlik bakımından ise bir yan-
dan sosyal bir odak oluşturarak kentsel simge 
özelliği taşırken diğer yandan termal konfor 
oluşturmaktadır. Bellek kanonuna göre yapı, 
tarihi doku ile modern kenti yan yana koya-
rak bağlantılandırır. Fuji Anaokulu örneğinde 
form halkanın metaforu ve spiral mekanın si-
nekdokudur. Mekansal düzende sürekli dön-

me hareketi ile sonsuzluk, sınırsızlık hissi ya-
ratan bir yapıya sahiptir. Etkinlik bakımından 
ise çocuklar için hareketli bir oyun alanı oluş-
tururken sınırların olmadığı bir sosyalleşme 
mekanı tanımlamaktadır. Bellek kanonuna 
göre yapı, geleneksel eğitimdeki hiyerarşi 
ve sınırları kaldırarak Montessori yaklaşımı 
benzeri bir eşitlik tanımlamaktadır. Jay Pritz-
ker Pavyonu örneğinde form ses dalgaları, 
dalgalanan kurdeleler, saçaklar ve çikolata 
parçaları gibi biçimsel öğelerin bir metafo-
rudur. Hareketin dondurulmasını temsil eden 
bu biçim aynı zamanda ana mekanın etrafını 
taç ya  da aslan yelesi gibi çevrelemektedir. 
Örtü, mekansal düzende geçirgen ve geçişli 
bir yapıya sahiptir. Etkinlik bakımından ise 
eşsiz bir görsel ve akustik konfor deneyimi 
tanımlamaktadır. Bellek kanonuna göre yapı, 
çevresindeki gökdelenlere zıt heykelvari bir 
simgesel özelliğe sahiptir. Dels Encants semt 
pazarı örneğinde örtünün geniş bir açıklı-
ğı kapatan özelliği ile hiperbol, aynalı kırık 
levhaların yansıtıcı yüzeylerinin tanımadığı 
illüzyon etkisi bakımından paradoks üslüp 
figürleriyle biçimlenmiştir. Örtü, mekansal 
düzende geçirgenlik, açıklık hissi ve şehir gö-
rüntüsünü yansıtarak mekan çoğaltma özelli-
ğine sahiptir. Etkinlik bakımından ise açık ve 
kapalı kamusal alan arasında etkileşim alanı 
tanımlamaktadır. Bellek kanonuna göre yapı, 
geleneksel semt pazarını yeni Pazar yeri anla-
yışına dönüştürmektedir.
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Yapının bir metin gibi belirli bir söyleme sa-
hip olduğu ve bizi dış görünüşü ile belirli bir 
kavrama, belirli bir dünya görüşüne ya da ruh 
haline inandırması gerektiği düşünüldüğünde, 
bu dilin doğru okunmasının ne kadar hayati 
önem taşıdığı görülür. “Görsel temsilin sözlü 
temsili” olarak nitelendirilen ekfrasis, bu dili 
okumaya dair yeni bir yöntemsel bakış açısı 
olabilir (Somer ve Erdem, 2015:179181). İşte 
bu noktada araştırma, bir nevi ekfratik yak-
laşım bağlamında “retorik” kavramını yeni 
bir yöntemsel analiz olarak önermekte ve bu 
dilin analizinde güzel konuşma, belagat ve 
ikna sanatının temel çerçevesi olan retoriğin, 
yazılı dil dışında, görsel temsilin analizi için 
nasıl bir yöntemsel çerçeve oluşturabildiğini 
örneklemektedir. 

Tasarlama sürecinde mimarları mühendisler-
le birlikte çalışmaya iten yapım teknolojileri 
gelişimi, yapının bulunduğu çevre ile ilişkisi 
söz konusu olduğunda peyzaj mimarı, kentsel 
tasarımcı ve şehir bölge plancısı gibi meslek 
disiplinlerinin de aynı zamanda tasarıma da-
hil edilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümü-
zün bu multidisipliner tasarım yaklaşımı ile 
üretilmiş çağdaş yapıları, formun oluşturul-
masından yapının üretilmesine kadar her aşa-
mada disiplinler arası etkileşimin başarısının 
en önemli örnekleridir. Aynı multidisipliner 
bakış açısının, üretilen tasarımlara dair kod-
lanan söylemlerin çözümlenmesinde benzer 
bir başarı elde edilmesinde denenmesi bir 

arayıştır. Bu noktada araştırma bulguları gös-
termiştir ki günümüzün ihtişamlı örtülerinin 
büyüleyici biçimleri, çok kapsamlı retorik 
söylemden referans almaktadır. Retorik ana-
liz bulgularına göre biçimlerin karmaşıklığı-
nın altında yatan sadece yapım sistemlerin-
deki teknolojik gelişme ve dijitalleşme değil, 
aynı zamanda tarih, bellek, doğa gibi pek çok 
ana kaynaktan beslenen tasarım düşüncesidir. 
Önerilen retorik analiz, bu tasarım düşüncesi-
nin kaynağını oluşturan referanslara dair kap-
samlı bir inceleme olanağı sunmaktadır. 

Kentsel mekan örtülerinin retorik analizini ta-
sarımcıların bunları nasıl kodladığı üzerinden 
yapan araştırma, sadece kentte örtü ile etkile-
şimi bağlamında bir durum hali olarak bireyi 
tanımlamıştır. Bireyin yapıya/örtüye dair ken-
di kod çözümlemeleri, bu araştırmada analiz 
edilmemiştir. Mekanın söylemine dair retorik 
analiz çerçevesinin, bundan sonraki araştır-
malarda bireyin binaya dair söylem algısının 
ne olduğunu analiz etmede kullanılabileceği 
düşünülmektedir. Böylece bu çalışma, biçi-
min etkinliği/baskınlığı, oranlardaki büyük-
lük, detaylardaki karmaşıklık gibi özellikle-
riyle görsel okunabilirliği çeşitlenen yapının/
örtünün okur tarafından da okunabilirliğinin 
netleştirilmesi ile ilgili araştırmalara öncülük 
ederek literatüre katkıda bulunulabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In the literature, the concept of architectural cover is known as a building system 
that covers the structures from above and protects them from the factors of nature (heat, air, 
snow). In the roof system, which consisted of two parts as a cover together with the carrier 
system, the cover was mostly considered as a form of covering according to the type of ma-
terial used (stone, reed, soil, wood, metal, etc.) (Çelebi, 2012:143). As time progressed with 
the development of construction systems, the concept of roof gave way to lean structures. The 
structure, which is defined as the system that sustains the elements that limit the space, could 
also be defined as a system of balance between the cover and its carriers in terms of static, 
while performing this limitation function with vertical bearing elements and cover elements in 
various forms in historical styles (Kuban, 2010:40). The technology that has developed from 
the past to the present is passing larger and larger openings with more easily realized structure 
systems. Today, with the development of computer technologies and their integration into the 
architectural design process, we are witnessing a rapid change process in which the professional 
barriers in architecture are destroyed and the roles of experts change. In this process of change, 
the structural forms produced by the joint work of many disciplines naturally include the struc-
ture. Developing technology has eliminated the separation between the carrier system and the 
cover and has caused the cover to be produced as a complex system that can sometimes even 
turn into a building shell (Bagneris and friends., 2008:7987). Aim: The aim of this research is 
to examine the feasibility of a methodical analysis of the discourses that they propose/assume/
wish to convince, in a rhetorical framework, in line with the interaction with the user, of the 
systems defined as urban cover in a wide range from traditional covers to the covers that are 
the products of today’s modern construction techniques. Method: At the method stage of the 
research, rhetorical definitions originating from Aristotle and Meyer were transformed into an 
analysis (reading) framework over five canons from Cicero. 1. In the canon of invention, the in-
teraction of man with the canopy in the space is identified with the individual’s state of affairs in 
the language and defined the canopy as a state in the urban space. 2. In the arrangement canon, 
selected modern urban cover samples are classified as urban situation and redefined/arranged 
as cover classes to explain the urban situation in the context of humanspacecover relationship. 
3. In the style canon, it has been tried to define how the cover is produced from a conceptual 
point of view and which style approaches/figures this production is made using. The first step 
is to define the canopy samples defined as the urban situation with style figures. In the second 
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step, the components of these stylistic figures are defined in the context of Logos, Ethos and 
Pathos components of rhetoric, under the titles of the Word of Space/Cover (Technological Fea-
tures), Character of Space/Cover (Characteristic Features) and Space and Emotions (Emotional 
Features) (Kireçci, 2018:358; Yücel ve Kariptaş, 2020:3437; Toros, 2020:15).4. In the memory 
canon, the concepts that the stylistic figures from which the canopy is produced are semanti-
cally related are investigated. Here, Phillips and McQuarrie’s Visual Rhetorical Typology mo-
del is structured as the memory canon of the research (Phillips and McQuarrie, 2004:113136). 
Findings and Results: 4 spatial structures (Metropol Parasol, Fuji Kindergarten, Jay Pritzker 
Pavilion and Dels Encants District Market) were selected for the cover classes determined in 
the research. The first classification of the analysis of urban cover patterns the urban state, de-
fined by the word “in” in the inventive canon of rhetorical analysis, is classified as Penetrable 
Covers in the regulation canon. Metropol Parasol has been examined in this topic. The structure 
is stylistically explained with metaphor, bio mimesis/mimesis, and hyperbola figures. It for-
mally refers to the tree, mushroom, rippling umbrella, and cloud cluster above the mushroom. 
It has a multilayered, multifunctional and movementreproducing structure in spatial order. In 
terms of effectiveness, on the one hand, it creates an urban symbol by creating a social focus, 
on the other hand, it creates thermal comfort. According to the memory canon, the building 
combines the historical texture with the modern city by providing a contrast of dimensions. 
The second classification of the analysis of urban cover samples defines the interaction of the 
individual with the space with the word “on”. In the editing canon of rhetorical analysis, it is 
defined as Walkable Covers. In this topic, Fuji Kindergarten has been examined. The structure 
is stylistically explained with metaphors and synecdoche figures. Formally, it references the 
ring and spiral space setup. It has a structure that creates a feeling of infinity and limitlessness 
with its continuous rotational movement in the spatial order. In terms of activity, while creating 
an active playground for children, it defines a socialization space without borders. According to 
the memory canon, the structure defines a Montessori approachlike equality by removing hie-
rarchies and boundaries in traditional education. The third classification, regarding the analysis 
of urban cover samples, defines the interaction of the individual with the space with the word 
“under” and refers to buildings that feature high ceilings, are not surrounded by four walls, and 
often make eye contact with the sky. In the regulatory canon of rhetorical analysis, they are 
defined as Accessible Covers. In this title, the Jay Pritzker Pavilion is examined. The structu-
re is stylistically explained with the figure of metaphor. Formally, it references sound waves, 
waving ribbons, fringes, tiara, and lion’s mane. It has a permeable and transitive structure in 
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spatial order. In terms of efficiency, it defines a unique visual and acoustic comfort experience. 
According to the memory canon, the building has a sculptural symbolic feature that contrasts 
with the skyscrapers around it. The fourth classification of the analysis of urban cover samples 
defines the interaction of the individual with the space with the word “behind” and expresses 
the covers with openness and transparency, through which the individual can see when looking. 
In the editing canon of rhetorical analysis, they are defined as Visible/Transparent Covers. In 
this topic, Dels Encants District Market has been examined. The structure is stylistically exp-
lained with hyperbola and paradox figures. Formally, it references a space setup consisting of 
mirrored broken plates. It has the feature of multiplying the space by reflecting the permeabi-
lity, openness, and city image in the spatial order. In terms of effectiveness, it defines an area 
of   interaction between open and closed public space. According to the memory canon, the buil-
ding transforms the traditional street market into a new marketplace. The findings show that the 
flamboyant forms of today’s magnificent drapes refer to very comprehensive rhetorical figures. 
The analysis has shown that underlying the complexity of the forms is not only the technolo-
gical development and digitalization in construction systems, but also the design thinking that 
takes reference from many main sources such as history, memory and nature. It is thought that 
the proposed rhetorical analysis offers a different methodological framework in terms of pre-
senting a comprehensive examination of the references that originate this idea.


