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_{rar ıs Genc Bir Mimarın Öyküsü

yeni yılın yenilikler Getirmesi
Dileğiyle...

Bizim geride bıraktığımz 1rl içinde derginin içeriğiyle
ilgili düşünmeve ı.e düşlemeye başladığmız pek çok
ü.eni]iği içinde yaşamaya başladığınıız bu yıl içinde
sizinle bulusturmaya başla_vacağız. Bunlardan ilki
yeni köşe vazılanmız r".e yazarlanmız,

_ lığ,_"_ı_, İl:ıı pilg_iı

Dar Alanda Dünyalar
Konuralp, Loos/Maçka Sanat. Amerikan Bar,
Sevim Butik, Knize

"Vasistas, Ercan Ağırbaş?"

'Açılabilir" Mimar]arın kapalı zarfları r.e

Sultan Kdbus'un gizli mektubu

Haberler

Ar.rasya Tüneli açıldı
"Tarihi Yanmada"da Neler Oluyor?
Doğan Hasol Aln-ıanva Türk Mimar ve
Mı-ihendisler Birliği'nin toplantısında konuştu

_B_iı !gy|:ş!
Konuralp'in Bilinqaltındaki Maçka Sanat Galerisi

Bir Konu

Toprak Yapıların Tercih Edilmesınde Etkili Olan
Ölçütler Uzerine Bir Araştırma, Yasemin Erbil,
Elif Seçer

Bir Proje

.Trendist Ataşehir Peyzaj Projesi, P2 Tasarım

Dokgöz'den

Ürünler/Yenilikler

Ürün/Uygulama

5anat

Yayınlar

.Yatlarda İç Mekdn Tasanmı ve Algısı

.Arazi Yönetimi



Madrid Rio Projesi

Adnan Kaplan, Hande Gündel
Planlama, tasarım ve mühendisliği buluşturan
bütüncül bir kentsel proje: Altyapı
dönüşümünden kentsel dönüşüme uzandn
süreçte Madrid'in nehrine yeniden kar,ı:şması...

Osmanlı Mimarlık Terminolojisini

_Y:_ıi9sı lılırı!: i9
Oya Şenyurt
"Kasır" / "Köşk" / "Kışla" Terimleri Üzerine Bir
Deneme...

Orman Alanlarının İşgal 5orunu
Olarak Çıralı'nın Dünü Bugünü

lkbal Erbaş

Antwerp LimanıYeni

l9ııipiıııı
ı,ı iıveRi ınsaRııv: Za ha Had id Architects (zHA)
Yarışmavla elde edilen projede, Antır,erp Limanı
için 1ıgli bir idari bina gereksınimi doğrultusunda
tarihi ltfaive binası yenilenerek, üzerine modern
r,eni yapı yerleştirilmiş.

!gry:s Pığı!ılı ıın:*çıi
ı,,ıiır,ılRi ılsanıir,ı; Reiulf Ramstad Arkitekter
Norr.eç Dağcılik Merkezi. çer.resindeki dramatik
peyzajın ve doğanın fantastik ölçüt}erinin
bir _vorumu niteliğinde, Bır toplanma mekinı
olarak öngörülen ürap]nln tasarümü. işlevi üzerine
biçımlenmiş.

38:_19: çiİlli_ği
ır,ıiıveni ınsaRıııl: 5lash Architects,
Arkizon Architects
Cağdas mimarhğln üretim yapısı ile buluştuğu ı.e
f abıika tipoiojisinın yeniden _vorumlandığı üretim
merkezi, formu salıesinde zilıar.lrii.r,n katılımına
o1anak sağlayarak etkileşimli ve dinamik bir
kullanım sunar.

_Ç l _q _" li l _g_ 
Rç:_t_9I3 ı

ı,ıiıııııRi ınsaRıııı: H&P Architects
Projenin tasalümü, strüktür, kaplama, tavan ve
c]ur,arı birbirinden avıImı}rof; iç ve dış mekAn
arasindaki sınırları silikleştirirken manzarayı ve
pevzajı öne çıkartıyor.

ıııliıuaniınsnnıııı: Tetris Design & Build Türkiye
PIojenin tasarımı, 200'ün üzerinde çalrşana
evsahipliği yapan JLL Türkiye'ye konforlu ve
verimli bir alan sunuyor.

Başakşehir Engelli
Rç l g u 

i lil ı :y." t M_9II_"_1 
i

ır,ıiııııaRi ınsnRııııı: Pronil Mimarlı k
Yapıya ait bütün mekdnlar ve açık alan
düzenlemeleri engelli kullanımına uygun ölçüler,
malzemeler ve ekipmanlar ile detaylandırılarak
erişiIebil i rli k ilkesinin gerek leri yerine
getirilmiştir.

Mimari Tasarımda Yerel-Ekoloji
İllştlsl "Gökçeada penceresinden

P:[nı!_,1?:
Fatih Canan, Fatma Kürüm Varolgüneş

M ima ri Tasarı mda Eko-Topoloj ik

_y_ı[lış:rlıı 1?9
Fitnat Cimşit Koş, Levent Arıdağ
Mimari Tasarımın Operasyonel Süreçlerinde
Kendine ÖzdeşTopolojilet ,

Tarihi Bir Rum Hamamı: Eğirdir
Yeşil Ada (Nis / Nys Adası)

]:|ırı.ıı]_11 .

Ayşe Betül Gökarslan.
M. Elif Çelebi Karakök
Yeşil Ada Hamam, çok ciddi müdahalelere
uğramış, vandalizmin de etkisiyle özgün
bölümlerinin bir kısmırı yitirmiştir. Hem
geleneksel hamam külttirünıin devamr, hem
tarihl mirasın konınması, hem de ender sayıda
kalan Rum mimarisinin gelecek kuşaklara
aktan]abi]rnesl lçin Yeşil Ada Hamamlnın
korunması gerekir

"Ne Zaman Oynamayı Bıraktık?"
,,42

Burçin Yılmaz
Anna Laudel Contemporary., Arahk a_vından
itibaren sanatser.er]erı Bankalar caddesi'nde
}.er alan _veni mekAnında ağırhyor. Ga]erinin
er.sahipliği yapacağı ilk sergi "When Did We
Stop Plalıing", 12 Subat'a dek görü}ebilir.

JLL Türkiye Merkez Bürosu BU sAYlDAKi ntrraıııLaR oiziııli
Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş.
Asimetrik ses, lşlk ve cörüntü 5istemleri A.Ş.
Bestel Teknolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. Tic. A.Ş.

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Geze Kapı ve Pencere sistemleri San. ve Tic.
Ltd. şti.
Kordsa Global End. İplik ve Kord Bezi 5an. ve
Tic. A.Ş.

Messe Stutgart Ares FurclIlk Ltd. Şti.
Metal Yapı Holding Anonim Şirketi
MoI Elastomer Teknik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Piyale Paşa Gayrimenkul

Polisan Boya 5an. ve Tic. A.Ş.
Sanpark Çelik Otopark 5istemleri A.Ş.

seranit Granit seramik sanayi Ve Tic. A.Ş.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

Yapı-Endüstri Merkezi A.Ş.
YEM Fuarcılık A.Ş.
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M l ma ri Tasa rı mda Eko-Topoloji k
Yaklaşımlar

Mimari Tasarı mın Operasyonel SüreçIerinde Kendine Ozdeş Topolojiler

Eco-Topological Approaches in Architectural Design

pirıınr ciıııışir xoş-
ırve ııı nRıonĞ-"

"kendinden itibaren sonsuz olarak
düşünebilen, başka bir nedenle değil
ken dili ğin den dolay sızca ıonsuz a
yükselebilen her biçim kendine özdeştir,
-en lon dereceye kadir dogo dır. Ölçür lşte
budur." Deleuze

Doğal çer,renin ekolojik
bütünlüğünün korunması içln yapılı

çeı,ırenin, bağlam içindeki doğal
yapılanmaları referans alarak, var o]an

sisteme ek]emlenen, u}ıumlu davranan
stratejiler geliştirmesi gerektiği açıktır.
Bunun için peyzajın bileşenlerlni,
sınırlarını taklit eden, biçimselleştiren
kavram r,e yöntemler 1ıerine, saklı bllgiyi
açığa çıkaran, içselleştiren, yeniden
formüle eden bir ekoloji kavramı
öneri]ir, Bu ekoloji kavramı, çevleye
biçim üzerinden değil, bağlı olduğu bilgi
ve formasyonlar üzerinden, bu bilgiyi
koruyan \,e altüIan blr müdahale_vi kabul
eder ve bu süreç gelişimseldir. Ancak
böyle bir ekolojik ü,api, sürdürülebilirlikle
ilişkilidiı, cünkü doğadaki üretim ı e
gelişim bilgisinln, temsi1 araçlarına bağh
kalmadan _veniden üretilmeslni sağlar.
"Pe_vzaj daki topoğrafyadır, enerjideki
bilgidia teknolojideki araçsallıktır,
gelişmedeki ü,eniden dönüşümdür,
evrimdeki genetiktil" (Migayrou; 2003 :

187)

Bu makale, bu kapsamda,
Beykent Üniversitesi Mimari Tasarım
II stüdyosunda gerçekleştirilen
araştırmalann, süreç, yöntem ve
ürünlerini açıklamayı amaçlamaktadır,
Süreci be]irleyen kavramlaf; operasyone_
süreç, formasyon ve kendine özdeş
topolojilerdir. Operasyone1 süreç,

dıyagramlarla, bllginln sürekli
sorgulandığı ve birbirine form dışı
ilişkilerle bağlandığı, zaman yönetimini
ve üretim biçimlerini bellrler. Formasyoı:
analiz edi]en sürecin içindeki ve
dışındaki üretim bilgisinin aktarıldığı
koordinatlar sistematiğidir. Kendine
özdeş topoloji, sistemdeki bilginin görelı
halidir. "Kompleks sistemlerin uzaysa1

ilişkilerini geometrik o1arak tarif etmek,
bllginin kesinliğinln yerine göreceliği
1çinde tanımlanmaslnl, yani topolojiyi
gerekli kılar" (Arıdağ, Cimşit; 2016:

101). Stüdyo, operasyone1 bir süreç
1le ekolojik bilginin 1çselleştirilmesini,
ekolojik formasyonun sahip olduğu
topolojik ilişkileri mekAnsallaştırmayl
ve kendine özdeş yeni mekansal
formasyonlara dönüştürüp, bağlamla
nitelikse1 ilişkiler kurmayı hedefleyen
projeler, referansını ekolojik bilgiden
ahrken, İstanbul,zBurgazada özelinde,
bu bilginin deneyimlendiği ve aktarıldığı
"Ekolojik Denelıip Pavyonları"
tasarlamayı amaçlamıştır. Ekolojik olus
parametreleri ve formasyonlarının

ENGLIsH 5UMMARY oN PAGE 133

Şekil 1. Süreç Diyagram;
"Gökkuşağının
Oluşumu" (Yeşim Batur).
Fig. 1. Process Diagram;
"Formation of a Rainbow"
(Yeşim Batur).

l28 YAP| 422 ocAK)o11
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ürettiği bilgil.i, pavyonların deneyim
mekAnlarının bilgislne aktarmak
stüdyonun mekAnsa] programla kurmak
,ıedigi iliskinln leme]inj olu>turur Üç

]a\,ıyon mekAnında üretilen bilginin
,.ir örüntü oluştulmas1, bu örüntunün
:ılginin paylaşıldığı ve deneyimlendlği
-:tak mekAnlara doğru evrilmesi r.e

:ütün bu formasyonun bağli o1duğu

.eometrinin olasıhklarının keşif sürecini
_ i-gütlerken, bağlamsal bir dönüşümün
ıuçlarını ı.erir (Şeki1 1). Kendlne özdeş
-u geometriler ve topolojiler, bağlamın

1gisi ile yeniden dönüşür ve Burgazada
:elinde farklı ilişkileri sorgulayan

- ağlamsa1 senalyolal geliştirir (Şekil
2). Kıyı, doğa, me_vdan gibi belirlenen
senalyo odaklarına, bütün sürece dahil
o1an \.e kendini sürece dahll eden yeni
o rmd5) on Iar elde ed iliı.

1.0perasyonel Süreçler ve Tasarım
Stratejileri

Formaslr6n, operasyone1 stratejiler
i.e buna bağh tasarım yöntemlerinin
geliştirmesini gerekli kı]ar. Saas (2007)'e
gÖre. bilgita1 arın ta5arım SÜre(ine
girmesi ve üretilen parametlelefin,
algoritmaların, ı,erilerin de anlaşıhp
kavranmasıyla tasarım sürecinde
Oltalı3 k9nul6n düşünce kompleks
olarak sistematize edilir. Bu noktadan
başlayarak temsi]in ortam içerisinde
gelenekse1 blçimde çizlmin bellılediği
olçüler ıe sınırlardan col< daha
fazlasına gereksinlm dulıdug, gözlenir.
Sevaldson'in (2001) de belirttiği
gib1, buna bağlı olarak tasarımda
kullanı]an dilin temelini oluşturan
geometrl; kartezyen boşluğunun
beliriediği dik açılı, birbirini kesen
mek6nsa1 organizaslıonlar 1ıçrlnç 6u1-,u

homeomorfobik biıbiıl içerisinde
topolojlk olarak sürek]i dönüşebilen
mek6nsal organizasyonlar üzerinde
kurgulanmaslna neden o1ur. Ortaya çıkan
lıu durum, düşünce ile form arasında
bulunan temsilin gelenekse1 temsil
ortamları rıe tekniklerinin belirlemiş
oldukları slnırlaIdan bağımsız o1arak
hareket edebllmelerinl, deneme-yanılma
vöntemini benimseyerek spekülatif bir
sekilde kendi kendini organize edebilen,
kendi mantığlnl o]uşturan hallere
bürünebilmeslni sağlar (Diyagram 1).

Eisenman (20O1)'a göre, geleneksei
mimari tasarlm ortamlnda vitrirıius'tan

başlayarak sürdürü]en temsil ortamının
sahip olduğu maddesel, kesin hali
bozulup biçimsizleşir ve beraberinde
belirsiz alanları (blurred zones) ortaya

çıkarır.
Bu noktada diyagram, zihnin

temsi]i olan modelin ağır basan fiziksel
özellik]eri yerine onu var eden soyut
öze]liklerini açıklar (Şeki1 3, 4). Bu
soyut özelliklerin önerdikleri sonsuz,
eşzamanli ıre hareket]i dönüşüm
[restless tlansmutation) bire bir
gerçekleşen parça-bütün i]işklsi verine
bütünün tüm ha]lerinin parcanın icine
nüfuz etmesini sağlar. Purini (199B)'e

göre, kurulan zaman-mekan (spatio-
temporal) etkileşimi ile beklenmedik
fenomenolojinin aşama aşama ifade
edildiği, bir çeşit şekilse1 metamorfik
durum söz konusu olur.

Tasarımda temsil edllen düşüncenin
kartografik bir yapı lçerisinde olganize
edilmesi tasaIlmln karmaşık Vaplsln1
ortaya çıkarır. Hililer (1997)'in sentaktik
(söz dizimsel) çözümler üzerine beliiltiğl
gibi, karmaşık yapı içerislnde tasarım
süreci boyunca diyagramlar aracılığıyla
eklenen heı bi}gi bir parametreye

dönüşür. Bu dönüşüm, Terzidis (2006)

için, diyagramların tasarım sürecindeki

Şekil 2. Burgazada Ekolojik Deneyim Pavyonu (Elif
Cemre Öztüre). Fig.2. Eco ogica Experience Pavilion in

Burgazada (Elif Cemre Öztüre).

üretken ha]leri ve tasallmln dinamik
yapls1 araslndaki ilişkiyi ortaya

çükallI. Mimar]ıkta diyagramın temsil
ortamlnda üstlendlği etkin ro1 ve hem
gerçek hem süreç olarak eş zamanh
oluşu; diyagramın işaret, gösterge rıe

anlam alaslndaki bağı ertelemesine ve
böylelikle mimarhğın işaret, form olarak
deği1 dinamik, üretken, opelasyonel
araçlar olarak kavranabilmesini sağlar
(Şekil 5, 6).

Burada aslında sorgulanan durum
geleneksel temsil ortamı ile çağdaş temsil
ortamında gerçekleşen süreçlerin oluşlara
nasıl işaret ettiği ile ilgilidiı. Oluşmak,
daha çok göstergeden bağımsız olarak
hareket eder ve akış süreçlerl doğrusal
değildiı. Burada, Eisenman (2004)'ın da

Şekil 3. Operasyonel Diyagram; "Cüneşe Yönlenim" (Buse lşık)
Fig. 3. Operational Diagram; "Turning to the Sun" (Buse lşık).

Şekil 4. Operasyonel Diyagram; "Zaman Boşluk" (Bekir Kocaeren).
Fig. 4. Operationai Diagram; "Time Cap" (Bekir Kocaeren).

w#@ffi@0

Y^Pl 422 ocAK 2017 129

-<1 :\,ry - r=:'>*,ğ^- ,.,,." - ""i*E a::--;-,:5, - ,_,::,,-,*:.,_,

"1}a:'=::,,,=-
l.j \-



"Erozyon" (Nurullah Karayel). Fig.5. Operational Diagram; "Erosion" (Nurullah Karayel)

Şeki| 6. Operasyonel Diyagram; "Gökkuşağının Oluşumu" (Yeşim Batur). Fig. 6. Operational Diagram; "Formation of a Rainbow', (Yeşim Batur)

dediği gibi. geleneksel temsil ortamında
gerçek]eşen süreçlerde oldugu gibi
programa. işleve bağlı oluşturulmuş
diyagramların üretimi söz konusu
değildir. Ayrıca, Eisenman (2001)'a

referansla, operasyonel diyagram,
daha çok değişiklik yapan ve topolojik
dönüşümü gerçekleştiren konumdadır.
Bu operasyonel süreç içerisinde
kullanılan çeşitli yöntemler birbirleriyle
sıralı, aşamalı olarak değil; birbiri içine
geçen çapraz etkileşimlerle olur. Bu
bir anlamda belirsizleştirme (blurring)

sürecidir (Şekil7). Bu süreç, oluşuma
dayalı ekolojik bilginin anlaşılmasını
sağlar. Doiayısı ile operasyonel süreç,
sistemin yaplslnl organize eden
örüntrilerin oluşum ve üretim bilgisinin
geometrik olarak örgütlenmesidir.

2. Eko-Topolojik Yaklaşımlar ve
Kendine Özdeş Formasyonlar

Mekdnsal örgütlenme önerilerinin,
kendinden oluşumlara açk, çoklu
yönlenme modelleri rireteır, biçimdışı
arayışlanna referans veren südyo
çalışması referansrru ekolojiden ve
ekolojik formasyorılardan a]ır. En temel
arılamda topolojl sürekli bilgi akışının,
eylemsel olasılıklara açk formasyon

temelli ilişkilenme modellerini sorgular.

Bir örgritlenme süreci olarak ekolojik
formasyon okumalan, gizli olaru keşfetmek

değil, temsilin dışına çıkıp doğudan kendi
bilgisini arayan bir zamansallaşma öngörü.
Bühin süreç boyunca sorgulanan bilgi
akışlan. üretirrılerin kendine özdeş hallerini
arar. Temsili olanırı doğallaştırılmas1
yeninin bilgisinin kendisine yaklaşması ve

sürecin mekAnsallaştın}rnası için, ekolojik
bilgi siirekli kendine döner ve kendini
üretmeye devam eder. Bu bağlamda,

gerçekligin kendisinden, tekran ya da

kopyasırıdan değil, gerçekle doğrudan
bağlantıiı. bilgiyi kuran bir topolojiden söz

etmek o1anaklıdır.

Ekolojik oftamın kendiliğindenliği,
parametrik yapsındaki etkileşimli
oluşumlar üzerinden beklenmedik
olaylara açık tavrı ve kendine özgü
bağlamsal yaprlarının dinamik kurgusu
stüdyo süresince sıkça tartışılan konulara
referans verir ve operasyonel süreçlere
bağlı topolojik okumalara olanak sağlar.

Ekolojinin, hem tasarım stüdyosunun
sürecinde, hem üretim biçimlerinin
örgrltlenmesinde referans alınmasi. olası
mekdnsal ilişkiler yaratır (Şekil B-14 ).

Üç modü1 üzerinde programianan
eko deneyim paqıonJan, ürelilen bütün

Şekil 7. Operasyonel Diyagram; "Dalga Oluşumu"
(Yunus Ural). Fig. 7. Operational Diagram; "Formation

of a Wave" (Yunus Ural).

Şekil 8. Topoloji; "5u Döngüsü" (Buse lşık). Fig. 8. Topology
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parametrik oluşum modellerinin temel
formasyonlarnın devinerek çoğalmasına
olanak vererek bir örüntü kurar. Bu
örüntü, ekolojik oluşum bilgisinin
diyaloglarına açık bir tavır sergiler. Bu
anlamda, gerek stüdyo ortaklarırıın
gerek üretilen mekdnlann duyarlılıklannı
artrmak, ekolojik ortamln duyarlı
yapısından öğrenilmesi ile o1ur. Böylelikle
ekoloji, bir taklit aracı olarak değil, farklı
aşamalarda çeşitli yöntemlere bağh bilgiyi
yeniden üreten aral*]ara olanak veren
bir arayüz olur. Bu arayüzler. mek6n,

şekil-zemiry iç-dış, dolu-boş, slrur
ilişkileri gibi karşıtlık içeren duruşlara
değil. birliktelik içeren oluşumiara yönelir
ve tanıml1 sınırlı bir öğretici yön yerine,

çok yönlü ve duyarlı bir ortam yarailr. Üç
pavyon sıralı tekrar ya da modül tekrarı
yerine, doğadan referansla kompleks
tekrarla1, içerikli ve duyarlı sıralanışlar
üzerinden tartışılır. Belirginieştirme
yerine belirsizliğin potansiyelleri üzerinde
durulur. Bütün bu dinamik ilişkiler
yöntem olarak katlama, ekleme, çıkarma
gibi belirli olanın yerine. bükülme,
lavnlm4 burkuLma gibi kendine ve
başkasına döntişebileni önerir.

Bütün bu ilişkiler ağında,
gerçeğin bilgisine ulaşmak, doğrudan
ilişki modelleri ile olur. Zamansa]
dönüşüm, süreç içinde akışını kendisi
tasarlar. metaforik ilişki biçimlerinin
probiemlerini sorgulamak bu anlamda
önemlidir. Üretilen zaman ve zihinsel
dönüşümlerin metaforlardan çok
oluşumlara bağlı formasyon bilgisinin,
doğrudan karşılıklarının aranmasınl
gerekli kılar. Dönüşüm, zaman, deneyim
ve hareket odaklı geniş çeşitlilik ve
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Şekil 12. Topoloji; "Volkan Oluşumu" (Sena Polatkan). Fig. 1 2. Topology; "Formation of a Volcano" (Sena Polatkan),

Şekil 9. Topoloji; "Toprağın Kuruması" (Büşra Demirci). Fig. 9. Topology; "Soil Drying Out" (Büşra Demirci)

Şekil 1 O. Topoloji; "Kar Tanesinin Oluşumu" (Eslem Çelem).
Fig. 1 O. Topology; "Formation of a Snow Flake" (Eslem Çelem),

Şekil 11.Topoloji;"Erozyon" (Nurullah Karayel). Fig. 11

olasılık aralıkları mekAnsal okumalara
aktarılır. Bükülmek topolojinin doğası
gereği, koşullara bağlanmak yerine
koşulları kendine bağlar, kendi bağlamını
oluşturur. Yönlendirme, sınıflandırma,
değiştirme amacı gütmeyen bu bağlamsal
oluşum, bir yapıdan çok, yapı aralıklarını
verir. Bu aralıklann doğasındaki ilişki
biçimleri, nesnelerin kendilerinden daha
önemli ve üretkendir.

Bütün bu dönüşüm odaklı yeni
gerçeklik, ana düşünsel tavrlnı
ekolojiden alır. Düşüncenin topolojisi
üzerine odaklanan stüdyo çahşmaları,
ekolojik bükümleri mekdnsal bükümlerle

Topology; "Erosion" (Nurullah Karayel).

birlikte yorumlar. Ekolojik düşüncenin
içindeki duyarhlık, mekdnsal oluşumları
ve akışları belirler.

3. Bağlam ve Topolojik Dönüşüm
Kentsel habitat ve mimari arayüzlerin

ortak üretim ve paylaşım alanlarının
kendiliğindenliğini ortak tipolojiler
dışına çıkarak arayabiliriz. Kendine
özdeş topolojiler kentsel bağlamla
buluştuğu anda yeni eylem olasılıkiarının
açıkhklarına doğru evrilmeye başlar.
Yeni topoloji deneyimin topoiojisi
halini a]ır. Bağlam, topolojinin kendini
yeniden üretmesini sağlamak için,

Şekil 13: Topoloji; "Termit Yuvasının Oluşumu" (Atakan Keresteci). Fig. 1 3: Topology; "Formation of a Termite Nest" (Atakan Keıesteci)
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ŞekiI 
'l4. Topoloji; "Su Damlasının Suya Düşüşü" (Ferhat Özlem)

Fig. 14. Topology;'A Water Drop Falling into Water" (Ferhat Öz|em).

Şekil'l5. Bağlamsal Diyalog; "Meydan" (Buse lşık). Fig. ']6. Contextual Diaiogue; "5quare" (Buse Işık)

Şekil 17. Bağlamsal Diyalog;'^ı/amaç" (Büşra Demirci). Fig.'l7. Contextual Dialogue; "Hillside" (Büşra Demirci)

Şekil l8. Bağ|amsal Diyalog; "Sokak" (Eslem Çelen). Flg. l 8. ContextUa Dia ogue; "Stleet" (E5 em Çe en).

YAP| 422 oc^K 2017

Şekil 15. Bağlamsal Diyalog; "Kıy(' (Mehmet Can
Mekirköy). Fig, 15. Contextua Dialogue; "Shore"
(Mehmet Can MekirköyJ.

diyalog ala yüzledni oluşturur (Şekil
15-22). Bu dlyaloglar, yerin kuvvetleli
ve kendine özdeş topolojinin sınırlarının
dönüşümüne izin verir. Kıyı. meydan,
sokak, yamaç, sokak, tepe, köprü,
iskele ve vadi glbi mekAnsal lefelanslal.
ekolojik oluşum referans]arl ile buluşur
ve birbirini dönüştürmeye zorlal.

Sınırlar, kendi içinde proglamln
değişmesi anlamlnda, doğada olduğu gibi
geçilgen davranırlar. Stüdyoda, üzerinde

çahşllan yeIsiz topolojiler dil,aloglar
üzerinden yere bağlanır. Bu bağlanma
SlIaSlnda geçirgen sınırlar doğrultusunda
dönüşüm keşfedllir. Bu keşifler plogramln
öteslnde o1ay mekAnlannl yaratlr. Bu
mekAnlar, Tschumi (2O00)'ye göre akışları
ve vektörleri keşfetmeyi amaçlayan
program dışı eylem alanlarını olası
kılan oluşumlardll. Bu oluşumlar, aralık
mekanlar, potansiyel mekAnlar \.e hareket
eden bedenler araslndadlr]aI. PIogram
tanımlı ve ]1steli bir gereklilikken proglam
dışı sosyal, açık uçlu ve eylemseldlr,
beklenmedik oluşumlara açıktır.
Ekoloji üzerinden bu eylem alanlannı
sorgulamak, doğanın kendi beklenmedik
durum]arına leIelans verir.

4. Sonuç
Doğaya karşı duyarlilık gellştlrmek

ve bunun üzerine düşünmek,
ekolojik oltamın lçinde var olan
oluşum süreçlerinin keşfedilmes1
ve kavlanması ile olanaklı o]abi]ir.

Doğaya bir model olarak bakmak
Verine onu melez ve çok katmanlı bir
sistem olarak değerlendirmek, ona
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Eco-TopologicaI
Approaches in

Şekil 
'l9. Bağlamsal Diyalog; "Tepe" (Nurullah Karayel). Fig. l 9. Contextual Dialogue; "Hill" (Nurullah Karayel) Arch itectu ra l

I

}
Şekİl 20. Bağlamsal Diyalog; "Köprü" (Sena Polatkan). Fig.20. Contextual Dialogue; "Bridqe" (Sena polatkan)

Şekil 2'l. Bağ|amsal Diyalog; "Vadi" (Atakan Keresteci).
Fig. 21. Contextuai Dialogue; "Valley" (Atakan Keresteci).

Design
rirı,ıar ciıı,ışir «oş, rrvrıır nnıonĞ

Phvsica1 en\rilonment should improve nerr,

stlategles ,,t hich are adaptirıe and gir.e reference
to the natural Context in order to ploteCt the
envilonmental integlit}, In that conteXt, this
article ainrs to explaın the process and products
of the researches ın Belıkg11 UniııersitJi
Architectural Design Studlo ]L The intent of
the studıo is to explore ecologıcal stıategies to
design'eco-1earning paı.ilions' in Burgazada/
Istanbul. The basic probJem of the relationship
betı.şeen architectura] pıoglam and ecologv
based concepts is hort to transfer the formatjon
based knoııledge of ecologr to spatial eıperienc-^
of the paı,ıLions. The tree par,ılions create a

pattern of formation, er,olr.e the knorr,]edge of
this patterns through collectiı.e spaces, expLore

the possibilities of the geom-^tlica] stıuctuıe of
the patteıns and find kelı5 1o, the contextua]
tıansfoImation. These self-adjoint/identic
geometries and topologies are re transfornıed
i,ıith contextua1 formation and create nert
scenarios for Burgazada and ask neı,r qucstions
for transformative reiations. waterside. natura]
parks, corırts, etc. ]ıke scenarios cfeate neu,
formations rt hich are tru]}ı question all process
and concepts
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Şekil 22. Bağlamsal Diyalog; "İskele" (Ferhat Özlem)

karşı duyarlılık geliştirmenin yollarını
aramayd \ ard]mCü olur. Üretilen yeni
sistemlerin, hem kendi içinde hem de

çevreye adaptasyonunu aftllır. Topoloji,
bu çok katmanh ve uyumlu sistemin
sürekli biigi ağını kurar. Stüdyoda,
bu bilgi ağının kendi kendini üretme
potansiyeller1, farklılaşma o1anakları,
kendine özdeş tasarım süreçleri doğurur.
Bu süreçler, kavramsal yaklaşımlar
odağında düşünce ve duyarlılıkların
gellşmesi adına belirleyicidir ancak
mekAnsal örgütlenme adına bir o kadar
da belirsizdlr. Bu belirsizlik olumsuz
bir anlam içermez, aksine o1asılıklara
açık blr düşünce sistematlğl geliştirir.
Ekolojiyi katılaştıramayacağnız bil
bilgi icerir. Dolayısı ile içindeki biigiyi
de donmuş kalıpların ötesine taşımak
meka,nsal üretim]ere farklı bir yön r,erir.
Bağımsızlaşan tasaIımcı ve bağlmslzlasan
stüdyo süreçleri ekolojiye ve tasanmclnln
zihninin tutarlılığına açılır

Fig,22. Contextual Diaiogue; "Quay" (Ferhat Özlem)-
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