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Öz: Amaç: Disiplinlerarası iletişimin artmasıyla birlikte mimarlık ve 
peyzaj arasında farklı ilişki biçimleri oluşmuştur. Birbirleriyle etkile-
şime giren mimari program ve peyzaj kendi özelliklerini kaybetmiş 
ve yeni yöntemler belirlemişlerdir. Ayrıca mimari program ve peyzaj 
birbirlerini üretme potansiyeline sahiptirler. Bu çalışmanın amacı, 
mimari program ile peyzaj arasındaki iletişimde ortaya çıkan mekanın 
duyarlılık kavramına yaklaşımlarını incelemektir. Yöntem: Öncelikle 
tasarım kavramları, bileşenler ve üretim biçimleri seçilmiş ve seçilen 
kavramlar için çağdaş modeller belirlenmiştir. Modeller, bir matris 
yardımıyla, birbirleri ile yakınlıklarının ve zıtlıklarının belirlenmesi 
amacıyla, kendi alt başlıklarına ayrılmış ve yorumlanmıştır. Bulgular: 
Mimari program ve peyzaj arasındaki ilişkide, süreç boyunca ortaya 
çıkan duyarlı yaklaşımlar insanın mekandaki rolünü değiştirmiştir. 
Bu amaçla, tasarım ve üretim sırasında insanın öngörülemeyen tüm 
eylemlerine cevap verebilecek açık uçlu tasarımlar desteklenmiştir. 
Sonuç: Tasarım kavramları, bileşenleri ve üretim biçimleri mevcut 
modeller tarafından desteklendiğinde, benzer yaklaşımlara sahip mo-
dellerin farklı anahtar kelimelerle, farklı yaklaşımların benzer anahtar 
kelimelerle ilişkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, duyarlı yaklaşım-
ların mimari program ve peyzaj arasındaki ilişkide kavramsal olarak 
genişlediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mekan Ara-yüzleri, Duyarlı Bileşenler, Çağdaş 
Üretim Biçimleri

Introduction: Aim: With the increase of interdisciplinary communica-
tion, different forms of relations between architecture and landscape 
have been formed. The architectural program and landscape that in-
teracted with each other lost their unique features and determined new 
methods. Also, the architectural program and landscape now has the 
potential to produce each other. The aim of the study is to investigate 
the approaches of the space emerged from the communication between 
the architectural program and landscape to the concept of sensitiv-
ity. Method: Firstly, design concepts, components, and production 
techniques were chosen and contemporary models are determined for 
each selected concept. New concepts were produced, and cases, where 
the example projects are interrelated and opposed, were presented in 
a conceptual matrix. Finally, the matrix was evaulated with all of the 
samples. Findings: In the relationship between architectural program 
and landscape, the responsive approaches occured during the process 
have changed the role of the human in space. To this end, open-ended 
designs were endorsed during the design and the production, which 
could respond to all unpredictable actions of the human. Results: 
When the design concepts, components, and modes of productions are 
supported by the current models, it was seen that the models that have 
similar approaches are associated with different keywords and different 
approaches are associated with the same keywords. Hence, it has been 
observed that sensitive approaches expand conceptually in relationship 
between architectural program and landscape. 
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GİRİŞ

Disiplinler arası iletişimin artmasıyla, mimar-
lık ve peyzaj arasında da farklı ilişki biçimle-
ri oluşmuştur. Birbirleriyle etkileşime geçen 
mimari program ve peyzaj, tekil özellikleri-
ni kaybetmiş ve yeni yöntemlere açık hale 
gelmişlerdir. Artık, mimari program peyzajı, 
peyzaj da mimari programı üretebilme po-
tansiyeline sahiptir. Bu çalışma kapsamında, 
mimarlığın peyzaj ile olan iletişimine ve bu 
iletişimi ile açığa çıkması öngörülen bileşen-
lere değinilmiştir.

Mimari program ve peyzaj, bu süreçte, geç-
mişten gelen anlamlarından sıyrılmışlardır. 
Mimari program, insanın aktif bir katılımcı 
olabilmesi için sürece odaklanırken, peyzaj, 
bahçe olgusundan kamusal parklara uzanan 
bir süreci temsil eder. 21. yüzyıl, mimarlıkta 
biçimsel tartışmalarını, peyzaj da sabit, dura-
ğan bir yeşil alan tanımını geride bırakarak, 
her ikisini de performatif tasarım bileşenleri 
olarak etkinleştirmiştir.

Çalışmada, mimarlık peyzaj ilişkisinde so-
nuç odaklı bir yaklaşım yerine süreç ön plana 
çıkarılmıştır. Mimari süreç, tasarım, üretim 
ve insan ile buluşma aşamalarıyla devingen 
özellikler gösterir. Mimari tasarımda insan 
odaklı yaklaşımlar sebebiyle, bu süreç hiçbir 
zaman tamamlanmayacaktır. Çünkü insan, 
mimari mekanda, mekanı kendi isteği ve ihti-
yacına göre yorumlayabilen, aktif bir katılım-

cıdır. Tasarım ve üretim aşamaları ise hem in-
sanın katılımcı rolünü vurgulamakta hem de 
çevresel duyarlılığa sahip olacak yaklaşımlar 
sergilemektedir. 

Bu çalışma kapsamında, mimarlık ve peyzaj 
arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu seçilen 
yöntemler ve güncel modellerle incelenmiştir. 

AMAÇ

Çalışmanın amacı, mimari program ve peyza-
jın birbirleri ile diyalog kurabilmeleri sonu-
cunda üretilen mekanın duyarlılık olgusuna 
yaklaşım biçimlerinin araştırılmasıdır. Ayrıca, 
çalışma kapsamında kesin bir duyarlılık tanı-
mı yapılmayacak olup, bu sayede duyarlılık 
olgusunun mimarlık ve peyzaj arakesitinde 
zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma, mimari tasarımın insan ile karşılaş-
tığında, her insanın ihtiyaçlarına ve istekleri-
ne uygun çözümler barındırması gerektiğini, 
insanın değişen rolü üzerinden vurgulamayı 
da amaçlar. Bu sebeple, seçilen tasarım kav-
ramları, katılımcı odaklı yaklaşımlar ile bir-
likte şekillenmiştir. 

KAPSAM

Çalışmada mimari program ve peyzaj olgula-
rının, peyzajın bir disiplin haline gelmesi ile, 
birbirleriyle sürekli bir iletişim kurup ve ken-
di anlamlarından farklılaşarak çağdaş bir an-
layışla yeniden üretildiği benimsenmiştir. Bu 
süreçte mimari program 21.yüzyılda biçime 
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veya işleve yönelik yaklaşımlardan, peyzaj 
ise resimsel bir yeşil alan temsilinden uzak-
laşmıştır. Mimari program ve peyzaj ilişkisi, 
üretilen mekanda insanın eylemlerine ve ih-
tiyaçlarına açık çözümler üretebilen tasarım 
prensipleri olarak görülmüştür.

Çalışma kapsamında, 21.yüzyıl mimarlığın-
da birbirlerini üretebilen mimari program 
ve peyzaj algıları hem yöntem hem kavram 
olarak türetilmiştir. 21. yüzyılda insanı odak 
noktası alan tasarım kavramları, çevresel, ey-
lemsel bileşenler ve somut gösterim biçimle-
ri, üretim biçimleri ile farklı kombinasyonla-
rın ve bu sayede farklı kavramların üretimine 
zemin hazırlanmıştır. Bu bağlamda mimari 
program ve peyzaj oluşumunda güncel ör-
nekler değerlendirilmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışma kapsamında 21.yüzyıl mimarlı-
ğından örnek projeler araştırılmış, yeni kav-
ramlar türetilmiş ve örnek projelerin birbir-
leriyle ilişkili ve karşıt olduğu durumlar kav-
ramsal bir şemada sunulmuştur.

Örnek modeller seçilirken, her bir örneğin 
farklı anahtar kelimelerle tanımlanabilmele-
ri ve tanımlanmış modelden ayrılarak farklı 
yaklaşım biçimleri göstermeleri dikkate alın-
mıştır. Dolayısıyla, her örnek kendi temsil et-
tiği yaklaşımdan daha fazlasıdır ve farklı tem-
sillerle ilişki kuruluğunda ise sabit bir temsile 
yeni bir ilişki kazandırmaktadır. Böylece her 

yaklaşım birbirinden farklı yöntemlere açık 
hale gelmişlerdir. Bu sebeple, modellerin 
farklı yöntemler ve fikirlerle desteklenerek 
duyarlı ara-yüzleri barındırdıkları düşünül-
müştür.

MİMARİ PROGRAM ve PEYZAJ İLİŞ-
KİSİNDE DUYARLI YAKLAŞIMLAR

Mimari program ve peyzajın iletişimi sonucu 
üretilen mekanın duyarlılık olgusuna yakla-
şım biçimleri araştırılırken ‘A Pattern Langu-
age’ isimli çalışmada vurgulanan mekan an-
latımına değinmek gerekir (Alexander et all., 
1975: xiv-xvi). Çalışmaya göre; herhangi bir 
dilin cümlelerinin belirli kurallar ve sözcük-
lerin, hem fiziksel hem anlamsal olarak bir 
araya gelmesi ile oluşması gibi mekan da ku-
rallar ve fiziksel etmenlerin yanı sıra insanın 
ihtiyaçları, hareketi ve yorumunun bir araya 
gelmesiyle oluşmaktadır. İnsanın yorumu 
mekan içinde kendi ihtiyaçlarına ve istekle-
rine uygun çözümü aramasıyla mümkün ola-
bilir. Bu noktada özne olan insanın katılımcı 
olabilmesi için ihtiyaçlarının şekillenmesi 
gerekmektedir.

Stokols, sosyal ekoloji ile özellikle insan dav-
ranışı ve sağlığının doğal, inşa edilmiş, sos-
yo-kültürel ve sanal günlük çevreleri tarafın-
dan etkilendiğini ve farklı ortam türlerinin de 
duygu, davranış ve sağlığı etkileyebildiğini 
belirtir (Stokols, 2017: xxii). Bu sebeple in-
sanın fiziksel çevresi pek çok yaklaşıma göre 
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sadece fiziksel değil insan ile birlikte şekille-
nebilen sosyal de bir olgudur. Öyleyse insan 
fiziksel çevresi ile sosyo-kültürel yaklaşımla-
rı arasında ilişki kurarak mekanı yorumlaya-
bilir. Bu şekilde, her insan için farklı mekan 
yorumu ve algısı bunun sonucunda da farklı 
kullanımlar mümkündür. 

20. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren, 
mimari tasarımda sonuç odaklı yaklaşımlar 
yerini süreç odaklı yaklaşımlara bırakmıştır. 
Bu şekilde, mimari tasarım aşaması, üretim 
aşaması ve özne ile karşılaşması ile tamam-
lanmayan bir süreçten oluşmaktadır. İnsan, 
mekanda daima bir deneyim içinde bulundu-
ğu için mimari süreç devingendir. Böylece, 
mimari program ve peyzaj arasında üretilen 
mekanda da insan-mekan arasında karşılıklı 
bir ilişki söz konusu olmalıdır. Duyarlı ara-
yüzler bu kapsamda insanın deneyimleri, me-
kanı kullanım şekilleri ile her zaman ilişkili-
dir.

Mimarlık ve peyzaj ilişkisinde duyarlılık ol-
gusunun zenginleştirilmesi için üç temel yak-
laşım biçimi oluşturulmuştur. İlk olarak, in-
sanın mekan içinde değişen rolünü destekle-
yecek olan tasarım kavramları, ikinci olarak 
tasarımda odak noktası oluşturan bileşenler 
ve son olarak da üretim biçimleri olarak be-
lirlenen bu yaklaşımlar, duyarlılık olgusunun 
farklı açılardan incelenmesi için bir zemin 
oluşturmaktadır. 

TASARIM KAVRAMLARI

Bu başlık altında, insanın kullanıcı olarak 
değil, katılımcı olarak mekanda yer almasını 
sağlayan yaklaşımlar araştırılmıştır. Mimar-
lıkta katılımcı odaklı tasarımlar, kendiliğin-
den oluşabilen, belirsiz, açık uçlu özellikler 
taşırlar. Çünkü mekan içinde her birey farklı 
kültür ve farklı deneyimlere sahip oldukları 
için mekanı farklı yorumlamaya açıktır.

Hershberger (1970: 42), temsile dayalı, nes-
nel, ve anlama dayalı, öznel anlamlardan bah-
seder ve nesnenin insan ile nesnel olan temsi-
lin öznel bir yorumla buluştuğunu belirtir. Bu 
süreçte yorumun ise kişinin deneyimlerine 
bağlı olarak değiştiğini düşünür.  Bu sebep-
le, temsil edilen şey bir nesne ya da olayın 
nesnel gösterimiyken, nesne ya da olayın da 
kişiye bağlı olarak değişen yorumudur. 

Mimarlığı birincil ve ikincil fonksiyon olarak 
ele alan Eco’ya göre, (Leach, 1997: 173) bi-
rincil fonksiyon işlevsel nesne olarak mimar-
lıktır ve değişken olmalıdır. Ona göre ikincil 
fonksiyon ise sembolik nesne olarak mimar-
lıktır ve açık olmalıdır. Öyleyse değişken iş-
levler ve açık sembollerin mekanda insanın 
katılımcı rolünü kazanması için de gerekli ola-
bileceği söylenilebilir. Çünkü toplumdaki her 
insan birbirinden farklı isteklere ve ihtiyaç-
lara sahiptir. Tasarımcı tarafından belirlenmiş 
işlevlere açık şekilde kurgulanmış mekanlar, 
herkese hitap etmeyebilir. Bu yaklaşımdan 
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yola çıkarak, mimari program ve peyzaj ile 
bütünleşen mekanın da öngörülemeyen tüm 
olasılıklara açık olması gerekmektedir. Bu 
bağlamda mimarlıkta anlam veya yorumun 
insan tarafından mekana kazandırıldığı dü-
şüncesine paralel, mimari program ve peyzaj 
ilişkisinde olay, geçicilik, akışkanlık ve es-
neklik olmak üzere dört kavram seçilmiştir.  
Seçilen dört kavram da insanı mekan içerisin-
de aktif, katılımcı olarak kabul eder. Mimar-
lıkta mekan kavramının tasarımcı-katılımcı 
ve beden-zaman ilişkilerinden oluştuğu dü-
şünülerek insanın oluşan program ile ilişkisi 
yorumlanmıştır. Tüm kavramsal yaklaşımlar, 
sonuç bölümündeki Matris 1’de anahtar keli-
meler ile, örnekler üzerinden karşılaştırmalı 
olarak tartışılacaktır.

Olay

Olay, insan eylemlerini barındıran, sürekli 
değişen bir an’dır. Mimarlıkta Tschumi, işlevi 
önceden belirlenmiş mekan kurgusuna karşı, 
biçim-işlev, mekan-eylem arasında nedensel 
olmayan bağıntıların olabileceğini savunur. 
Bu şekilde, işlev ve program kavramlarından 
uzaklaşan olay kavramı, Tschumi’nin John 
Rajhman’ın bir kitabından referans aldığını 
belirttiği Michel Foucault’a göre olay, mekan 
tanımını farklılaştıran bir an’dır (Tschumi, 
2018: 326). Bu bağlamda, insan için tasar-
lanmış bir mekan, mimari program için tasar-
lanırken, oluşabilecek her duruma hazırlıklı 
olmalıdır.

Olay kavramı Tschumi’nin Paris’te bir yarış-
ma sonucu uygulanan projesi Parc de la Vilet-
te ile örneklenebilir. Tschumi, gridal sistemi 
kullanarak projeyi ‘çizgiler sistemi, yüzeyler 
sistemi ve noktalar sistemi’ olarak ifade et-
tiği üç temel öge ile kurgulamıştır (Şekil 1).  
Gridal sistemin kesişme noktaları, folie adını 
verdiği, içi boş, programsız konstrüksiyonla-
rı temsil ederken, çizgiler, insanları aktivite 
alanlarına ulaştıran yolları, yüzeyler ise yeşil 
alanları temsil eder.

Şekil 1. Bernard Tschumi, Parc de la Vilet-
te 1 Noktalar, Çizgiler ve Yüzeyler Sistemi

1 https://www.archdaily.com/92321/
ad-classics-parc-de-la-villette-bernard-
tschumi/5037f5b228ba0d599b000691-ad-classics-parc-
de-la-villette-bernard-tschumi-axon
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Bu şekilde, katılımcısı ile birlikte yorumla-
nan ve işlev kazanan folie’ler, mekan-zaman-
beden düzleminde oluşan tamamlanmamış 
bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

Geçicilik

Geçicilik kavramını basit bir ifade ile hem 
insan için keşfetme duyumunu arttıran bir 
deneyim mekanı, hem de kısa süreli barınma 
mekanı olarak düşünülebilir. Mimari prog-
ram ve peyzaj ilişkisinin getirdiği katılımcı-
mekan ilişkisi zaman kavramı ile birlikte ge-
çici çözümlere yanıt verebilir. Zaman-mekan 
ilişkisinde mimari program, mekanın katılım-
cı tarafından algılanmasına, yorumlanmasına 
olanak tanır ve katılımcı mekanı eylemleriyle 
çeşitlendirir. Mekanın birçok eylemi karşıla-
yabilmesi, tüm eylemlere olanak verebilecek 
şekilde kurgulanmasıyla mümkün olabile-
cektir. 

Mimarlıkta geçicilik kavramı ile sokak pazar-
ları ve festivaller için kurulan geçici barınma 
mekanları yaygın olarak düşünülen örnekler-
dendir. Sokak pazarları, hem kolay üretilip 
sökülebilir olması hem de fiziksel çevresi ile 
bağ kurabilmesi sebebiyle geçicilik kavramı-
nı destekleyebilir. 

Bu bağlamda, mimari program ve peyzaj 
ilişkisinde, peyzajın sabit, mimari progra-
mın geçici olmasını vurgulaması ve her biri-
nin katılımcıları için farklı mimari yorum ve 
üretim biçimleri barındıran bir deneyim sun-
maları sebebiyle Serpentine Pavyonları ince-
lenmiştir. Her yıl farklı tasarım yöntemlerine 
ev sahipliği yapan Serpentine Gallery; 2009 
yılında SANAA tasarımı ile doğanın içinde 
akışkan bir mekan deneyimine, 2013 yılında 
Fujimoto tasarımı ile yapay olan doğayı ince, 
beyaz çelik taşıyıcı elemanlardan oluşan, me-
kan ile bütünleştirerek insanın yarı saydam 
bir mekanda doğa ile gökyüzü arasında et-
kileşimlerine, 2016 yılında BIG tasarımı ile 
üretim biçimlerinin mekan sınırlarını ve ge-
çirgenliğini deneyimlemelerine, 2017 yılında 
Kere tasarımı pavyonu ile tasarımcının kendi 
doğduğu bölgeden getirdiği malzemeler ile 
Londra’nın iklimsel koşullarını birleştirme-
si ile oluşan Londra’da Afrika’nın mimari 
karakterini deneyimlemelerine olanak tanı-
mıştır. Bu sebeple Serpentine Pavyonları, bu 
çalışma kapsamında değinilen tüm duyarlı 
yöntemlere değinebilme gücüne sahiptir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:372 K:536
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

375

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Şekil 2. 2009 -17 Yılları Serpentine Pavyonları

Akışkanlık

Mimari program ve peyzaj arasında eylem ve 
sınır ilişkisinin incelendiği akışkanlık kav-
ramına göre, mekan içerisinde eylemleri ile 
var olan insan, mekanın sınırlarını da eylem-
leriyle belirleyebilir. Bu şekilde, mimarlık ve 
peyzaj arasında sınırlar erimeye başlamış ve 
dışarı olarak tanımlanabilen peyzaj olgusu 
değişime uğramıştır. 

İnsan eylemleriyle oluşan mimari program ve 
peyzaj ilişkisi, kendi başına bir devinim ifade 
eder. Bu sebeple beden-mekan-doğa ilişkisin-
de kurgulanan mimari oluşum, mimarlık ve 
doğayı bütünleştirir. İçeri ve dışarı, özel ve 
kamusal arasındaki ayrım erimiş, mimarlık 
ve doğa bir bütün olarak algılanmaya başla-
mıştır. Artık mekan, muğlak sınırları olan, be-
den hareketine izin veren, iç-dış algısını eri-
ten çok yönlü bir mimari-peyzaj oluşumuna 
dönüşmüştür.                  

Sou Fujimoto’nun N Evi akışkanlık kavramı 
için, konut programına farklı yaklaşım biçi-
mi ile örnek verilebilir. N Evi, üç katmandan 

oluşur ve her katman için diğer katmanlar 
farklı algısal ve fiziksel tanımları barındırır.

Şekil 3. N Evi2

Örneğin en iç katmanda bulunan biri için en 
dış katman dışarısıdır fakat yapının dışındaki 
biri, yapının en dış katmanını içerisi olarak 
düşünülebilir.

Belirli bir işlev verilmemiş mekanların bu-
lunması da N Evi’nin açık uçlu özelliğini or-
taya çıkarmaktadır.

2  https://www.archdaily.com/7484/house-n-sou-fujimoto
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Esneklik

Esneklik kavramını Forty üç başlıkta anlat-
mıştır; 1950 sonrası, sabit bir strüktür için-
de yapı elemanlarının yer değiştirme kolay-
lığını içeren “Teknik Araçlarla Esneklik”, 
Koolhaas’ın bir makalesinde işlevsiz, boş 
alanlara değinmesiyle oluşturulan “Fazla-
lık” ve Situasyonist Costant’ın New Baby-
lon isimli ütopyasıyla şekillenen işlevsel 
bir esneklik tanımı olan “Politik Esneklik”. 
Hertzberger ise Çok işlevlilik kavramı ile de 
yorumlanabilen esneklik için değişime uğ-
ramadan, farklı kullanımlara izin verebilen 
Polyvalance terimini açıklamıştır (Hill, 2003: 
30-34).

Mekan, onunla etkileşime geçen tüm insanlar 
için uygun çözümü barındırmalıdır. Bunun 
için birden fazla isteğe yanıt verebilecek şe-
kilde kurgulanmalıdır. Çünkü her insanın ih-
tiyaçları, kültürleri, kimlikleri farklıdır ve sa-
bit, durağan bir mekan değişken olan insanın 
ihtiyaçlarını karşılamayabilir. 

Mimari mekan nesnel ve öznel yorumlara 
izin vermektedir. Bir nesnenin temsil edilen 
nesnel özelliklerinin yanı sıra katılımcının 
öznel yorumları, ihtiyaçları, da mimari me-
kanın açık uçlu özellikleri barındırması ge-
rekliliğini getirmektedir. Bu bağlamda, esnek 
mekan, mekanın her insana adapte olabilecek 
çözümler sunmasıyla oluşabilir.

Esneklik kavramı, Schouwburgplein isimli 
Roterdam Meydanı ile örneklenmiştir. West 8 
tasarımı proje için, yer altı otoparkının üzeri-
ne tasarlanan meydan, özel mobilyalarla ve 
vinç benzeri ışıklarla donatılmıştır. Meydan-
da boşluk, işlevsiz mekanlar bırakılarak, açık 
uçlu bir meydan tasarımı örneklenmiştir.

Şekil 4. West 8, Schouwburgplein3

BİLEŞENLER

Mimari program ve peyzaj ilişkisinde oluşan 
mekan için belirlenen bazı odak noktaları var-
dır. Odak noktaları, mimari program ve pey-
zaj ilişkisinde oluşturulan mekanın tasarım, 
üretim ve katılımcı ile buluştuğu süreçlerde 
dikkate alınan kavramsal yaklaşımlar olarak 
düşünülmüştür. Bu yaklaşımlar, mimari ta-
sarımın çevresi ve katılımcıları için neleri ön 
plana çıkartması ve nelerden faydalanması 
gerektiğini göstermektedir. Bu sebeple insan 
için tasarlanan her mekanda tasarımı yönlen-
direbilecek temel prensipler odak oluştur-
maktadır. Mimari mekanın, doğa, bağlam ve 
eylemler ile duyarlı ilişkilerini okuyabilmek 
için doğa odaklı, yapısal bağlam odaklı ve 

3 http://www.west8.com/projects/schouwburgplein/
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eylem odaklı bileşenler araştırılacak ve sonuç 
bölümündeki Matris 1’de anahtar kelimeler 
ile, örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak 
tartışılacaktır.

Doğa Odaklı Bileşenler “Kontrast ve 
Uyum”

Mimarlık en eski çağlardan beri doğa ile et-
kileşime geçebilmektedir. İnsanların en il-
kel dönemlerde mağaralarda barınmalarıyla 
başlayan doğa ile ilişkilenmeleri günümüz-
de teknolojik gelişmeler ile birlikte doğadan 
öğrenmeleri ve onu yorumlamalarına kadar 
devam eder. Doğa ile ilişkilenme, yapay ile 
doğalın denge arayışlarıdır. Doğa ile uyum 
ve doğa ile contrast bu bileşenin iki anahtar 
kelimeleridir.

1989 yılında Carlos Ferrater tarafından tasar-
lanmış Barselona Botanik Bahçesi, içerisin-
deki botanik bahçesi ve enstitü merkezi ile 
birlikte incelenmiştir.

Botanik bahçesinde geometriyi kullanarak, 
doğayla uyum arayışı vardır. Ayrıca doğaya 
göre uyarlanan geometri, gerektiğinde küçü-
lüp büyüyebilen üçgen ızgaralar, 60 derecelik 
açılardan oluşan kartezyen sistemdir ve ens-
titü binasının 90 derecelik açılarıyla kont-
rast oluşturmaktadır. Enstitü binası, iki farklı 
kot arasında konumlandırılması nedeniyle de 
uyum arayışındadır.

 

Şekil 5. Carlos Ferrater, Barselona Bo-
tanik Bahçesi4, Gridal Sistemin Doğa İle 

Uyumu

Yapısal Bağlam Odaklı Bileşenler

“Yerin Kimliği, Mimarinin Kentselleşmesi 
ve Peyzajın Mimarileşmesi”

Bağlam kelime anlamıyla herhangi bir ol-
guda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya 
bağlantısı olarak açıklanmıştır. Her türlü iliş-
kinin, olayın birbirine bağlı olma durumu 
bağlam ile özdeşleşebilir. Bağlam (context), 
‘con’ve Latin ‘texere’den gelen ‘text’ kelime-
lerinden türetilmiştir. Burada, Latin köken-
li ‘texere’ ve Hint Avrupa dil ailesi kökenli 
‘teks’ kelimeleri örmek, bağlamak anlamına 
gelmekteyken, ‘con’, eylemi yoğunlaştıran-
dır (Isenstadt, 2005: 160).

Yapısal bağlam odaklı bileşenler; Yer’in kim-
liği, Mimarinin Kentselleşmesi ve Peyzajın 

4 http://ferrater.com/?oab_proyecto=1028&idioma=_en
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Mimarileşmesi anahtar kelimeleri ile incelen-
miştir.

Yerin Kimliği mimarlığın yer ile tanışması ve 
günümüze kadar gelen süreçte bağlamsal ola-
rak yaklaşım biçimleridir.

Schulz (1980), Antik dönemde Yerin Ruhu 
anlamına gelen Genius Loci isimli çalışma-
sında çevre için somut bir terim olarak yer 
kavramını kullanmıştır. Yer olgusunun varlı-
ğın bir parçası olduğunu belirtmiş ve aslında 
her şeyi mekana referans vererek hayal ede-
bildiğimizi savunmuştur. Ona göre yer olgu-
su malzemenin özü, şekli, dokusu, rengi ile 
somut bileşenlerden oluşan bütünlüktür ve bu 
şekilde çevresel karakteri oluşturur (Norberg-
Schulz, 1980:10). Schulz, tüm yapıların bir-
birleri ile ve çevreleri ile uyumlu yapılması 
gerektiğini söylerken aslında yerin kalitesini 
arttırmayı, ona yeni bir kimlik kazandırmayı 
amaçlamıştır. Prohansky (1983) ise yer kim-
liğinin sürekli bir dönüşüm halinde olacağını 
savunur. Çünkü ona göre yerin kimliği bire-
yin cinsiyeti, yaşı, kişiliği, sosyal sınıfı gibi 
pek çok unsura bağlıdır (Proshansky et al., 
1983: 59).

Tschumi, programsız, eylemsiz ve olaysız 
mimarlığın mümkün olmadığını savunmuş ve 
gündelik yaşantıda mimarın denetimi altında 
olamayan olay kavramını, mimar tarafından 
belirlenebilen program kavramından ayırmış-
tır. Önceleri olay kavramını senaryolar üre-

terek program ile açıklayan Tschumi, daha 
sonra bu kavramı mekanın çevresel koşulları 
ile de içselleştirmiştir (Kolatan, 2000: 13-14). 
Böylece bağlam kavramını da olay, program 
ikileminin içine almıştır. Bağlam kavramı, 
Tschumi’nin bu çalışmasından sonra olay ile 
ilişkilendirilmiştir.

Mimari program, olay ve bağlamın ilişkilen-
mesi mimarlığa süreç ile ilişkilenen yeni bir 
bağlam tanımı getirmiştir ve artan katmanlı 
yapı ile birlikte bu tanım mimarinin kentsel-
leşmesi olarak yorumlanabilir.

Yapısal bağlam odaklı seçilen diğer bileşen 
peyzajın mimarileşmesi olarak tanımlanabi-
lecek Melezleşme’dir. Melez, kelime anlamı 
ile birbirlerinden farklı özelliklere sahip iki 
özelliğin birleşimi olarak akla gelir. Hibrit ile 
eş anlamlıdır. Mimarlık ve peyzaj bağlamın-
da incelenirse; mimarlık ve peyzaj farklı iki 
disiplini temsil eder ve birleşimleri sonucu 
oluşacak mekanlar ne sadece peyzaj ne de sa-
dece mimari program olarak kalacaktır. 

Tasarım dünyasında disiplinler arası diyalog, 
hibrit tasarımların üretilmesini sağlamıştır. 
Melezleşme, birden fazla disiplinin birbirle-
rinden beslenmesi, karşılıklı olarak birbirle-
rinin özelliklerini almalarıyla başlar. Mima-
ri program ve peyzaj etkileşimi ile oluşacak 
mekan; peyzajın sadece mimari programın 
üretiminden sonra kalan boşlukları dolduran 
bir yeşil alan olarak veya üzerinde mimari 
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program bulunan bir zemin olarak tanımlan-
masının ötesine geçer. İkisi de farklı bileşen-
lerden oluşan tasarım metadolojileridir ve 
tüm bileşenlerini birleştirmiş yeni kavramlar 
oluşturmuşlardır. Bu sebeple aralarındaki sı-
nırlar erimiştir. Mimari program bileşenleri 
ile peyzajın, peyzaj ise mimari programın 
üretimine olanak sağlamıştır. 

Yapısal bağlam odaklı bileşenlere örnek ola-
rak seçilen Olimpik Heykel Parkı, iki temel 
yaklaşımdan oluşmaktadır. Birincisi, hasta-
lıklı olarak ifade edilen bölgenin iyileştiril-
mesini sağlamış olması, ikincisi ise açık hava 
sanat eserlerini barındırarak ve Z şeklinde 
yeşil aks ile birden fazla disiplinle etkileşime 
geçebilmesini sağlamıştır. Bu sebeple melez 
bir yaklaşıma sahiptir.

Şekil 6. Weiss/Manfredi Architects, Olim-
pik Heykel Parkı5

Huber’e göre (2008: 7) Olimpik Heykel Par-
kı, ‘sanat ve şehir’, ‘şehir ve doğa’, ‘organik 
ve inorganik’ kavramları arasında bağ kurar. 

5 http://www.weissmanfredi.com/project/seattle-art-
museum-olympic-sculpture-park

Mimari program, peyzaj ve sanat çalışmala-
rını barındıran proje, birden fazla disiplinle 
diyalog kurmaktadır.

Eylem Odaklı Bileşenler “Oyun ve Etkile-
şimli Yüzey Kullanımı”

Her mimari mekan içerisinde özneyi barın-
dırır. Daha önce tasarım kavramlarında bah-
sedildiği gibi, öznenin katılımcı olabilmesi 
için eylemlerini özgürce gerçekleştirmesi ge-
rekmektedir. Bunun için, anahtar kelimeler, 
mimari mekan içinde tek taraflı bir ilişkiyi 
reddeden yüzeylerin kullanımı ve oyun bile-
şenleri olarak seçilmiştir. 

Mimari mekanda yüzey kavramı bir sınırla-
yıcı eleman olarak düşünüldüğünde, insanın 
eylemleriyle sınırlayıcı elemanlara işlevler 
tanımlaması, mimari program ve peyzaj ara-
sındaki sınırların da erimesini sağlamaktadır. 
Bu sebeple, eylemlere izin verecek şekilde 
yüzeylerin kullanımı mimari program ve pey-
zaj arasında duyarlı bir yaklaşım oluşturur.

Tarihçi Huizanga’ya göre (2006: 16)   oyun, 
en eski kültürden bile daha eski bir olgudur.  
Oyun, hayatımızın her anında vardır ve mi-
marlığın açık uçlu, tamamlanmamış yakla-
şımlarıyla ilişkilenebilmektedir.

Katılımcı odaklı mimarlık, günlük hayatta-
ki oyun algısı ile benzer özellikler gösterir. 
Oyun, belirli kurallardan oluşur, mimarlıkta 
tasarım ve üretim aşamasındaki süreç, oyun-
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daki kurallar ile karşılanır. Oyun, her defa-
sında farklı sonuçlara ulaştırabilir, bu durum 
süreç odaklı mimarlığa karşılık gelir. Oyun, 
anlıktır bu sebeple geçicidir, içerisinde katı-
lımcı ve eylem ilişkisi bulunan mimari prog-
ram da anlık, geçici eylemlere izin verir.

Lego Evi, çocukların lego ile oynarken oluş-
turabileceği biçimlerden farklı değildir. Tasa-
rımın en temel özelliği olan Lego oyunu, mi-
mari programı deneyimleyen insanların da bir 
oyunun içindeymiş gibi hissetmelerini sağlar. 
Yirmi bir adet birbirlerinden bağımsız ev gibi 
düşünülen blokların üst üste çakıştırılması ile 
oluşan ve tüm blokların arasında 2000 metre 
karelik ışık alabilen bir alan tasarımı, bir köy 
gibi kurgulanan, tekil bir yapının kentsel ve 
kamusal bir alana dönüşümü için bir örnek 
oluşturabilir.

Şekil 7. BIG, Lego Evi6

Yapıda, restoran, kafe, konferans alanı ve te-
ras bulunur. Teraslara dışarıda merdiven gibi 
basamaklarla programlanmış kamusal alan-
dan da ulaşılır. Bu şekilde, kurgulanmış ba-

6 https://www.archdaily.com/866818/bigs-lego-house-
tops-out-gets-september-opening-date

samaklarla, yüzey kullanımına izin veren bir 
örnektir. Lego Evi’nde her mekan Legonun 
gerçek ölçülerinden çoğaltılmış bir düzeni 
barındırır. 

ÜRETİM BİÇİMLERİ

Mimari program ve peyzaj arasındaki ilişki-
de üretilen mekanın duyarlılık olgusuna yak-
laşım biçimleri incelenirken mekanın farklı 
katılımcılarla duyarlı ilişki kurabildiği gibi 
farklı çevresel koşullar ile de duyarlı bir ilişki 
kurabilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu şe-
kilde hem katılımcıları hem de fiziksel çev-
resi ile ilişkilenebilen mimari çevresel yak-
laşımları sebebiyle enerji tüketimine dikkat 
çekecektir. Çevresel yaklaşımlar kapsamında 
mimari programın bulunduğu yerin özellik-
leri ve iklim koşullarının incelenmesi önem 
taşımaktadır. Sayısal yöntemler ve topograf-
yanın keşfi ile üretilen gösterim biçimleri ve 
iklim koşullarına adapte olabilen üretim bi-
çimlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Üretim biçimleri, kavramların ve bileşenlerin 
somut gösterimini sağlarken izlenilen göste-
rim şeklidir. Topolojik üretim ve performatif-
adaptif üretim olmak üzere iki ana başlıkta 
araştırılacak ve sonuç bölümündeki Matris 
1’de anahtar kelimeler ile, örnekler üzerinden 
karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.
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Topolojik Üretim “Geometri, Yapay ev Do-
ğal Topoğrafya”

Topolojik üretim, geometri ve yapay ve doğal 
topografya anahtar kelimeleri ile incelenmiştir.

Geometri için, Gridal sistem en eski yakla-
şımlardan biridir. Ortaçağ Avrupa kentinde 
kullanılmaya başlanmış ve günümüze kadar 
ulaşmış soyut bir planlama yöntemidir.

Kare, dörtgen, daire vb. alanı ve çevresinin 
ölçümünün yapılabildiği öklidyen geomet-
riden sonra doğanın geometrisi olarak belir-
tilen fraktal geometri ile birlikte mimarlık 
doğadan öğrenmeye başlamıştır. Fraktal, 
Mandelbrot (1975) tarafından keşfedilmiş-
tir. Mandelbrot, 2010 yılında TED’de yaptığı 
konuşmasında7, ‘irregular’ olarak ifade ettiği 
doğayı, düzenin karşıtı olarak değil ‘pürüz’ 
olarak çevirir. Doğada her şey her parçası 
bütününe benzeyen fakat daha küçük ölçeği 
olan pürüzlerden oluşur. Buna örnek olarak 
Mendelbout karnabahar bitkisini seçmiş ve 
her küçük parçanın kendisine benzediğini 
belirtmiştir. Mandelbout, doğadaki pürüzleri 
ölçebilmeyi ve bir sayıya dönüştürmeyi bul-
muştur. Fraktal Geometri, öklidyen geometri 
ile tanımlanamayan formların bir geometrik 
sisteme dönüştürülmesidir.

7 https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_
the_art_of_roughness/transcript

Topografya; Latince yer anlamına gelen to-
pos ile yazmak anlamına gelen graphein ke-
limelerinden türetilmiş bir kavramdır. ‘Bir 
alanın doğal ve yapay fiziksel özelliklerinin 
düzenlenmesi’ anlamına gelir.8

Mimarlıkta üretim biçimlerinin çeşitlenmesi 
sonucu keşfedilen ilk olgulardan biri topog-
rafyadır. Doğa ile ilişkilenmeye başlayan 
tasarımlarda ilk olarak ‘yer’in işleyişi ince-
lenmiş ve topografya keşfedilmiştir.  Yeryüzü 
farklı kotları içinde barındıran engebeli bir 
örtü gibidir. Topografyanın keşfi ile bu doğal 
örtüde kimi zaman var olan kot farklarından 
yararlanılarak, yapıyı peyzajın içine gömen 
mimari tasarımlar etkisini göstermiş, kimi za-
man da doğal örtü taklit edilerek üç boyutlu 
kabartılmış ve doğa, mimari program olarak 
kullanılmıştır. Doğa ile ilişkilenme sürecinde 
bir araç olarak kullanılan topografya, doğal 
ve yapay topografya yaklaşımlarıyla gözlen-
mektedir. İnsan ilk önce doğal topografya ile 
tanışmış ve topografyanın potansiyellerini 
keşfetmiştir.  

Galicia Kültür Merkezi, Peter Eisenman’in 
‘yapay doğa’ olarak belirttiği yaklaşımla üre-
tilmiş bir örnektir. 

8 https://en.oxforddictionaries.com/definition/topography
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Şekil 8. Peter Eisenman, Galicia Kültür 
Şehri9.

Eisenman, üç Kartezyen gridi çakıştırıp de-
formasyona uğratarak topografyanın hareke-
tini üretmiştir. İlk olarak Santiago’nun Orta-
çağ sokak örüntüsü ve yamaç alanın topog-
rafik haritasını sanal kartezyen grid sistemi 
ile üst üste çakıştırmıştır. Eisenman, ızgara 
sistemini bilgisayar programı ile deformas-
yona uğratarak bozmuş ve somut bir şekilde 
hissedilmesini sağlamıştır.

Yapay topografya şeklinde üretilen tasarım, 
bölgenin yerel taşları ile kaplanmıştır. Ayrı-
ca, 58 derecelik dik çatı eğimine sahiptir. Taş 
çatı kaplama yapılmadan önce eğimli yüzeye 
beton dökülerek de yüzey su geçirmez hale 
getirilmiştir. Bu şekilde, yerel malzeme kul-
lanımı, çift çatılı tasarım ve yerinde elektrik 
santraline sahip çevresel bir yaklaşımın örne-
ğidir.

9 https://eisenmanarchitects.com/City-of-Culture-of-
Galicia-2011

Performatif-Adaptif Üretim “Pasif İklim-
lendirme, Doğal Malzeme”

Performatif-Adaptif üretim Pasif iklimlendir-
me ve doğal malzeme anahtar kelimeleri ile 
incelenmiştir.

Pasif iklimlendirme, iç mekanın kalitesini 
arttırmak için ısı kazanımını önlemek ve fazla 
ısıyı reddetmek amacı ile uygulanan bir yön-
temdir. Bu yönteme göre, enerji tüketimini 
minimuma düşürmek için öncelikle arazi ve 
bölgenin iklimsel özelliklerinin keşfedilme-
si gerekir. Bunun için yapının özellikle yaz 
aylarında duyulan havalandırma ihtiyacından 
dolayı, yapı, yaz aylarındaki hakim rüzgar yö-
nüne doğru konumlandırılmalıdır. Bu yönde 
dar bir plan formu da havanın hızını arttırarak 
etkin sonuçlar sağlayabilir. Doğal havalandır-
ma, mimari yapının elemanları ile, açılabilir 
çatı, pencereler, ile sağlanabildiği gibi bitki-
lerin ve suyun serinletici etkisi ile de sağlana-
bilir (Halacy, 1986: 6-11). Soğuk iklim böl-
gelerinden sıcak bölgelere gidildikçe rüzgara 
karşı olan yüzeylerin arttığı görülmektedir. 
Soğuk iklim bölgelerinde, ısıl kütlesi fazla taş 
gibi malzemeler kullanılıp, iç mekanda kade-
meli mekanlar tasarlanırken, sıcak bölgelerde 
geçirgenliği arttıran ahşap gibi malzemeler 
kullanılır. Ayrıca, yapıda karşılıklı boşluklar 
ile doğal hava akışının girmesinin sağlanması 
en etkili yöntemlerdendir. Bu şekilde mimari 
programın yazın ısınmasını kışın soğumasını 
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engelleyecek yöntemler pasif iklimlendirme 
anahtar kelimesi ile bağdaşmaktadır.

Performative- adaptif üretim başlığı altında 
incelenen doğal malzemeler ise mimarlıkta 
ekolojik yaklaşımlarla birlikte, yerel ve geri 
dönüştürebilir malzemelerin kullanımı olarak 
incelenmiştir. Yüzyıllar boyunca, yapılarda 
kullanılan malzemeler, bölgenin yerel mal-
zemelerinden oluşmaktadır. Teknoloji geliş-
mediği için kısıtlı malzeme seçeneği, taşıma, 
ulaşım gibi maliyetlerin fazlalığı nedeniyle 
geçmişte insanlar kendi yakın çevrelerinde 
bulunan malzemelerden yararlanarak yaşam 
alanlarını üretmişlerdir. Günümüzde ekolojik 
farkındalıklarla birlikte yerel ve geri dönüştü-
rülebilir malzemeler önem kazanmıştır.

Seville’de arkeoloji kalıntılarının bulunduğu 
ve açık hava pazarı olarak kullanılan bir böl-
gede müze ve sosyal merkez olarak Jurgen 
Mayer tarafından tasarlanmış ve uygulanmış 
bir yarışma projesi olan Metropol Parasol, 
Performatif- Adaptif üretim biçimlerine ör-
nek gösterilebilecek bir modeldir.

Metropol Parasol, poliüren kaplı ahşap strük-
tür ile tasarlanmış, ahşapla en geniş açıklığı 
geometrik bir ağ oluşturarak geçen bir örnek-
tir. Ahşabın yanında poliüre kaplama, geri 
dönüştürülmüş plastik ve geri dönüştürülmüş 
beton gibi doğal malzemelerden de yararla-
nılmıştır. Mantar şeklinde tasarlanan birim-
ler, Mergen’in kamusal mekanın en büyük 

ihtiyacı ‘gölge’ alanların oluşturulması için 
hem meydan hem de açık Pazar için kulla-
nılmıştır. Böylece Güney İspanya’daki yo-
ğun güneşten açık alanlar korunmuştur. Pla-
za veya iklimlendirme elemanlarının ürettiği 
sıcak havadan kaçınmak amacıyla altı adet 
tasarlanan şemsiye strüktürü geçirgen bıra-
kılmıştır. Bunun yanında buharlaşma yoluyla 
serbest soğutma sağlanmıştır.

Şekil 9. Jurgan Mayer, Metropol Parasol10

Bu şekilde, Metropol Parasol mimari prog-
ram ve peyzajın iklimsel özellikleri karşıla-
yabilecek şekilde doğal malzemeler ile bir-
likte tasarlanan pasif iklimlendirme sistemine 
örnektir.

BULGULAR

Mimari program ve peyzaj ilişkisinde tasa-
rım kavramları, bileşenler ve üretim biçim-
leri kendi temsilleri ile birlikte incelendikten 
sonra, bu aşamada incelenen tüm örnekler 
mimari program ve peyzaj arayüzünde duyar-

10 http://www.jmayerh.de/19-0-metropol-parasol.html
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lılık olgusuna yaklaşım biçimleri ile birlikte 
analiz edilmiştir.

Bu bağlamda, tasarım kavramları, doğa odak-
lı, yapısal bağlam odaklı, eylem odaklı, topo-
lojik üretim ve performatif-adaptif üretim ol-
mak üzere altı temel başlık oluşturulmuştur. 
Tüm başlıklar kendi alt başlıklarına ayrılır;

•	 Tasarım kavramları; Olay, Geçicilik, 
Akışkanlık ve Esneklik 

•	 Doğa odaklı bileşenler; Doğa ile uyum 
ve doğa ile kontrast, 

•	 Yapısal Bağlam Odaklı bileşenler; Yerin 
Kimliği ve melezleşme sonucu oluşan 
Mimarinin Kenselleşmesi ve Doğanın 
Mimarileşmesi, 

•	 Eylem odaklı bileşenler; Oyun, Yüzeyle-
rin Kullanımı, 

•	 Topolojik Üretim; Doğal Topografya, 
Yapay Topografya, Geometri,

•	 Performatif-Adaptif Üretim; Pasif iklim-
lendirme, Doğal Malzeme 

Toplam dokuz örnek incelenmiştir. Mima-
ri program ve peyzaj ilişkisinde seçilmiş üç 
farklı yaklaşım biçimi olduğu için x, y, z ek-
senlerini barındıran bir matris içinde göste-
rilmiştir. Böylece oluşturulan üç farklı grup 
birbirleri ile çakıştırılarak seçilen örnekleri 
temsil etmişlerdir. Bu örneklerin temsili, aynı 
noktada buluşmaları veya farklılaşmaları in-
celenmiştir. Burada amaç, mimari program 
ve peyzaj ilişkisinde, kesin bir duyarlılık ta-
nımı yapmaktan kaçınarak, duyarlılık olgusu-
na farklı yönlerden yaklaşım biçimleri sağla-
maktır.
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Matris 1. Seçilen Tüm Yöntemlerin Örneklerle Karşılaştırılması

Oluşturulan matrise göre, seçilen dört kavra-
mın da birbirleriyle benzer özellikler göstere-
bilmekte olduğu ve temsil ettikleri modelle-

rin de farklı bileşenler ve üretim yöntemleri 
izleyerek kavramı yansıttıkları görülmüştür. 
Bileşenler içinde yer alan ‘yüzeylerin kulla-
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nımı ve oyun’ bileşenlerinin 21.yüzyılın seçi-
len tasarım kavramları, olay, geçicilik, akış-
kanlık, esneklik ile en çok etkileşime geçen 
grup olması beklenen bir sonuçtur (Matris 1). 
Performatif-adaptif üretim ile bütünleştiri-
len Metropol Parasol örneğinin özellikle ge-
ometrik ağ şeklindeki biçiminin yükseltilmiş 
bir meydan yaratması, matriste akışkanlık ve 
esneklik ile ilişkilendirilmiştir. Matrise göre, 
doğal malzeme yaklaşımını ve geometri ile 
sağlanan pasif iklimlendirme yöntemini akış-
kanlık ve esneklik ile birleştirmiştir (Matris 
1). Odak noktaları olarak seçilen bileşenler 
ve örnekler farklı gruplarla en fazla etkileşi-
me giren gruptur. Burada, benzer kavram ya 
da üretim şekliyle birleşen örneklerin farklı 
süreçleri izlemesi veya tam tersi bir durumda, 
aynı süreçte farklı kavram ya da üretim şek-
line ulaştıkları görülmüştür.  Özellikle me-
lez yaklaşımlar olarak belirlenen, mimarinin 
kentselleşmesi ve peyzajın mimarileşmesi bi-
leşenleri katılımcı yaklaşımlar sonucu türeyen 
kavramlarla ilişkilendirilmiştir. Şekilde görü-
len tüm birleşmeler modeller üzerinde farklı 
sonuçları açığa çıkarmıştır. Örneğin, Parc de 
la Vilette ve Lego Evi oyun ve olay ile en çok 
bütünleşen örneklerdir. Vilette, bunu işlevlen-
dirmediği konstrüksiyonlarla sağlarken, Lego 
Evi’nin mottosu oyundur ve içinde ve dışın-
da katılımcıların oyun oynamalarını sağlamak 
için belirli mekanlar sağlamıştır. Oyuna yak-
laşım biçimleri farklı da olsa, her iki mode-
lin de belirlenmemiş eylemlere izin vermeleri 

nedeniyle, matriste oyun ve olay kavramlarını 
birleştirmişlerdir (Matris 1).  Benzer şekilde, 
Lego Evi ve Galicia Kültür Merkezi, peyzajın 
mimarileşmesini simgeleyen örneklerdir. Ga-
licia Kültür Merkezi, bunu yapay topografya 
ile sağlarken, Lego Evi, mimari yapının açık 
alanları ve dış cephesini katılımcı ile buluştu-
rarak ve biçimsel olarak Legoların birleşimi 
ile oluşturduğu köy kurgusuyla sağlar. Bu se-
beple, Galicia Kültür Merkezi, matriste Pey-
zajın Mimarileşmesi ile Yapay Topografya’yı 
birleştirirken, Lego Evi, Geometri’yi birleştir-
miştir (Matris 1). Bu şekilde, iki örneğin de 
farklı yöntemler kullanarak peyzajın mimari-
leşmesini sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

SONUÇ

Mimari program ve peyzaj arasındaki ilişkide 
süreç esnasında oluşturulan duyarlı yaklaşım-
lar, öncelikle insanın mekan içindeki rolünü 
değiştirmiştir. Kavramlarla ilişkilenen örnek-
lerde insan, kullanıcı rolünden sıyrılarak me-
kanı var edebilme gücüne sahip, aktif bir katı-
lımcı olmuştur. Bunun için tasarım ve üretim 
esnasında, katılımcının öngörülemeyen tüm 
eylemlerine cevap verebilecek açık uçlu tasa-
rımlar oluşturulmuştur. Oluşturulan bileşenler 
ve üretim biçimleri de hem çevresel yaklaşım-
ları hem de insan konforunu sağlamak veya 
insanın mekanla bağını koruyabilmek için 
seçilen duyarlı yaklaşımlardır. Bu bağlamda, 
incelenen tüm örnekler birbirlerinden farklı 
yaklaşımlarla üretilmiş olsalar da benzerlik 
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gösterirler.  Bu sebeple, çalışmada dikkate alı-
nan, incelenen örnekleri destekleyen bileşen-
ler ve üretim biçimlerinin benzer kavramlar-
la ilişkilenmesi değil, bu süreçte neleri açığa 
çıkardıkları, hangi iki grubun elemanlarının 
birbirlerini oluşturdukları ve bunların kom-
binasyonunu mimari sürecin hangi evresinde 
gerçekleştirdikleridir. Bu süreçte, açığa çıkan 
anahtar kelimeler, 21. yüzyıl mimari program 
ve peyzaj ilişkisinde duyarlı tasarımlara yak-
laşım biçimleridir.

Matris 1’de modeller üzerinden temsil edilen 
yaklaşım biçimlerinin birbirleriyle diyalog 
kurabilmeleri ve birbirlerini türetebilmeleri, 
mimari program ve peyzaj arasındaki ilişkide 
üretilen mekan için duyarlılık olgusunu arttır-
maktadır. Örneğin; olay kavramı sürekli deği-
şen bir an olarak tanımlanmış ve temsil eden 
modeli, Parc de la Villette, ise matriste oyun 
ile birleşmiştir. Aynı zamanda, matriste olay 
ile temsil edilen Lego Evi, olay kavramını 
oyun ve yüzeylerin kullanımı ile birleştirirken 
üç yaklaşım biçiminin de mimarinin kentsel-
leşmesini sağladığını vurgulanmaktadır. Öy-
leyse bu çalışmada amaçlanan duyarlılık olgu-
sunun zenginleştirilmesi, her bileşenin, üretim 
biçiminin veya kavramın birbirleri ile mimari 
sürecin her aşamasında farklı şekillerde ileti-
şim kurması sonucu gerçekleşmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Since the mid-20th century, architecture has interacted with different discipli-
nes. With the increase of interdisciplinary communication, different forms of relations between 
architecture and landscape have been formed. The architectural program and landscape that 
interacted with each other lost their unique features and determined new methods. Architectural 
program landscape now has the potential to produce architectural program in landscape. Within 
the scope of this study, the communication of architecture with landscape and the components 
that are expected to be revealed by this communication were addressed. In this process, the 
architectural program and the landscape were stripped off from their meaning in the past, and 
instead of a result-oriented approach in the architectural landscape relationship, the process was 
brought to the forefront. Thus, landscape has lost its picturesque meaning from the past, the arc-
hitecture has turned away from the product. The architectural process shows dynamic features 
such as design, production, and meeting with humans. Due to the human-oriented approaches 
in architectural design, this process will never be completed. Because man is an active parti-
cipant who can interpret space according to his/her own wishes and needs in the architectural 
space. Design and production tecniques will emphasize the participant role of human and it 
also exhibits approaches that have environmental sensitivity. In this study, how the relationship 
between architecture and landscaping is established was examined with selected methods and 
current models.  Aim: The aim of the study is to investigate the approaches of the space emer-
ged from the communication between the architectural program and landscape to the concept of 
sensitivity. In addition, no definite definition of sensitivity will be made in the study. This aims 
to enrich the concept of sensitivity in the intersection of architecture and landscape. Method: 
Within the scope of this study, firstly, related books and articles were used for the intersection 
of architectural program and landscape. In addition, sample projects from 21st-century archi-
tecture were researched. New concepts were produced, and cases, where the example projects 
are interrelated and opposed, were presented in a conceptual diagram. Finally, the diagram was 
evaulated with all of the samples. Results: Firstly, design concepts, components, and producti-
on tecniques were chosen. In this context, the event covers the concepts of temporality, fluidity, 
flexibility design; harmony with nature and the contrast with nature include nature-oriented 
components;  the urbanization of architecture under the identity of the space and hybridization; 
the architecturalization of the landscape encompasses structural context-oriented components; 
The use of surfaces and the game covers the operational components; Geometry and natural-ar-
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tificial topography cover topological production; and Passive air conditioning and natural ma-
terials cover the performative-adaptive forms of production. In this context, the event describes 
ambiguous actions, the transience describes the motion of the architectural program, the fluidity 
describes the ambiguation of the limits and the flexibility describes the open-ended program. 
While the harmony with nature and the contrast with nature are the search for balance with natu-
re, they also define the relationship between space and hybridization in architectural design and 
the use of surfaces and the concept of game support the formation of action within the space. 
The topological production techniques chosen as geometry and natural-artificial topography are 
concrete forms of representation. Finally, the passive air conditioning and natural materials are 
natural solutions to reduce energy consumption. Contemporary models are determined for each 
selected concept. Conclusion: In the relationship between architectural program and landsca-
pe, the responsive approaches occured during the process have changed the role of the human 
in space. To this end, open-ended designs were created during the design and the production, 
which could respond to all unpredictable actions of the human. The constituent components and 
production tecniques are responsive approaches to ensure both environmental approaches and 
human comfort or to maintain the human’s connection to space. In this context, all the samples 
examined are similar even if the are produced with different approaches. In this section, the im-
portance of the process has emerged in the relationship between architectural program and the 
landscape. The things addressed here in this section are not the components which support the 
samples examined or the ways of production being related to the similar concepts but what they 
reveal in this process, which elements of the two groups formed each other and at what stage 
of the architectural process their combinations have been realized.These keywords are the met-
hods of approaching the phenomenon of sensitivity for the 21st-century architectural program 
and landscape intersection. This study was conducted to examine the ever-changing meanings 
of architecture and landscape when they are integrated and to contribute to the creation of more 
responsive design alternatives.


