Öz
Günümüzde yaflama ve yaflan›lan yerlere
yap›lan müdahaleler ile bunlar›n insanlar
üzerinde oluflturdu¤u etkilere karfl› duyarl›
bir tepki olarak ortaya ç›kan yaflanabilirlik
farkl› birçok boyuta sahip temel bir
kavramd›r. Bu kavram›n çözümlenerek
anlafl›lmas› ise özellikle mekan tasar›m›
odakl› disiplinler için oldukça önemlidir.
Çünkü mimarl›k ve iç mimarl›k sadece yap›
yapma sanat› de¤il yaflanabilir çevreler,
paylafl›labilir iliflkiler kurma hedefleri olan
düflünme sistemleridir. Özellikle iç mimarl›k
disiplininin ana çatk›s› insan›n mekanla
varolma düflüncesi üzerine kurulmufltur.
Buradan kaynakla çal›flma ile mekan›n
yaflanabilirli¤inin anlafl›lmas›n› sa¤layacak
ilintilerin kurulmas›na dayanan sistematik bir
çözümleme yap›lmas› amaçlanm›flt›r.
Böylece bu araflt›rma, tasar›m etkinli¤i
içindeki tasar›mc›lara da yaflanabilirlik de¤eri
yüksek mekan oluflturmalar›nda ihtiyaç
duyup kullanabilecekleri ba¤lamlar
oluflturulacakt›r.
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Abstract
bafll›kl› tezden oluflturulan bir makaledir. Makale metni May›s 2014 tarihiyle dergiye ulaflm›fl, Eylül 2014 tarihinde bas›m karar› al›nm›flt›r. Makale
Emerged as a sensitive reaction to the
ile ilgili tart›flmalar Haziran 2015’e kadar dergiye gönderilmelidir.
interventions to life and residences and the
effects created by those on people, livability
bar›nd›rarak yaflayan bir organizma haline
1. Yaklafl›m
is a basic concept of many dimensions.
gelebilmektedir. Bu de¤erler ise mekan›n
Yaflam›n
ortak
paydalar›n›
belirleyen
Analyzing and understanding this concept is
içinde yaflayan insan ve bulundu¤u çevre
eylemler çeflitli mekanlarda
very important especially for space designoriented disciplines, since architecture and
ile kurdu¤u çeflitli ilintilere
gerçekleflmektedir. Özellikle son y›llarda
interior architecture are not just arts of
dayanmaktad›r. ‹lintilerin ise farkl› özelbuilding but also thinking systems that aim to eylemlerin çeflitlenmesiyle ve birbirini
create liveable environments and shareable
liklerde olmas› mekan›n, tan›mlanabilen
etkilemesiyle çevremizi flekillendirmenin
relations. Especially the main framework of
biçimi, rengi ve dokusu olan bir fiziksel
the inner architecture is based on the idea of karmafl›klaflt›¤› bir gerçektir. Ancak
“existence of human together within the
gerçeklik olsa da ayn› zamanda yaflama
geliflen ve de¤iflen yapay çevrenin insan
space”. From this point of view, this study
de¤er katan bir düzenleme oldu¤unu
ile kurdu¤u iliflki de ayn› paralellikte
aimes a systematic analysis based on
building relations that help understanding
ortaya koymaktad›r. Buradan kaynakla
zay›flam›flt›r. Mekan›n yaflama ait
the liveability of the space. Thus, this
çal›flma kapsam›nda mekan›n yaflanabilirde¤erlerden uzaklaflmas›yla içinde
research will generate contexts for the
li¤ini anlayabilmek için onu oluflturan ilinyaflad›¤› insan ile etkilefliminin zay›fladesigners in designing activities who may
need and use creating spaces with high level mas› kaç›n›lmaz bir hal alm›flt›r. Çünkü
tilerin çözümlenmesine çal›fl›lm›flt›r.
of liveability.
Anahtar Kelimeler:
Yaflanabilirlik, Mekan›n Yaflanabilirli¤i,
Yaflanabilir Tasar›m.
Keywords:
Liveability, Liveability of the Space, Liveable
Design.

insanlar›n yaflamsal etkinliklerini gereken
biçimde sürdüremedikleri mekanlar›
yo¤un bir flekilde kullanmad›klar›, kullansalar bile mutlu olamad›klar›
bilinmektedir.
Kevin Lynch’in de belirtti¤i gibi “‹nsan›n

bar›nma eylemi esnas›nda kendini yönlendirebilme,
konumland›rabilme, kimli¤ini bulabilme ve yaflad›¤›
çevreye, mekana anlam yükleyebilme gibi özelliklere
sahip olmas› gerekmektedir. ‹nsanda bu duygular›
oluflturan mekanlar›n yaflayan mekanlar oldu¤u
söylenmektedir” (Soygenifl, 2010).

Anlafl›laca¤› üzere mekan, yaflam› ve
yaflama ait birçok de¤eri bir araya getirip

Bunun için öncelikle yaflanabilirli¤e ait
kavramsal ve kuramsal ilintiler, daha
sonra da mekana ait ilintiler sistematik bir
bak›fl aç›s›yla ortaya konulmufltur. Çünkü
aralar›nda ilintinin oldu¤u bileflenler ile
mekan›n yaflanabilirlik de¤erlerini belirlemek ona fiziksel bir nesne olarak
yaklaflmaktan daha farkl› bir anlam yüklenmesine neden olmaktad›r.
2. Çok Boyutlu bir Kavram Olarak
Yaflanabilirlik
Bir dinamikler bütünü olan yaflanabilirlik,
insanlar›n yaflamas›na elveriflli tüm
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koflullar›n de¤erlendirilmesine ve ölçülmesine iliflkin bir kavramd›r. ‹nsanlar›n temel
ve daha üst düzey nitelikteki gereksinimlerinin karfl›lanma düzeyi ve insani
geliflme olanaklar› yaflanabilirli¤in
anlam›n› oluflturmaktad›r.
Yaflanabilirlik ne kesin ne de evrensel
fikir birli¤ine var›lm›fl bir terimdir.
Yaflanabilirlik kavram›, ayn› temele sahip
sürdürülebilirlik, yaflam kalitesi, yerin
kimli¤i ve toplumun refah›yla iliflkilidir.
Myers ve Andrews’un tespitine göre ise
yaflanabilirlik, birçok karmafl›k özelli¤i ve
durumu içeren etmenlere sahip bir denge
kavram›d›r (Myers, 1988; Andrews, 2001).
Buradan anlafl›ld›¤› üzere yaflanabilirli¤i
anlamak için öncelikle onu oluflturan
kavramsal ve kuramsal boyutun incelenmesi gerekmektedir.
2.1. Kavramsal Boyut
Yaflanabilirli¤in anlafl›lmas›nda onu
oluflturan kavramlar› afla¤›daki gibi aç›klamak mümkündür.
Yaflam; belli bir zaman s›n›r› içinde
yaflanm›fl olan bedensel, ruhsal, tinsel
olaylar›n birli¤i, biçim kazanm›fl
yaflant›lar›n tümü, de¤erleri gerçeklefltiren,
insan›n varolufluna anlam veren ilkedir.
Yaflam süresi; canl›n›n do¤umuyla ölümü
aras›nda geçen zamand›r. Canl›ya ait biyolojik ve genetik özelliklere ba¤l› oldu¤u
kadar yaflanan çevreye ait fiziksel özellikler de oldukça etkilidir. Bundan dolay›
yaflan›lan yer, insan yaflam›nda önemli bir
de¤er oldu¤undan bu kavram içinde iyi
yaflamla iliflkilendirilebilir. Çünkü yeri
geldi¤inde iyi yaflamak, insan için uzun
yaflamaktan daha önemli bir kriter olmaktad›r.
Yaflam hakk›; kiflinin fiziksel varl›¤›n›
sürdürebilmesinin güvencesini oluflturan
insan hakk›d›r. ‹nsan›n onurlu bir yaflam
sürmesi insan haklar› aras›nda merkezi bir
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konuma sahiptir. Bunun gerçekleflmesi ise
insanlar›n yeterli bir yaflam standard›na
kavuflmas›yla olacakt›r.
Yaflam biçimi; belirli bir mekan› benimsemifl bir insan toplulu¤unun yaflama
tarz›n› niteleyen, gelenekle pekiflmifl
kültürel ve teknik uygulamalar›n
bileflimidir. Yaflan›lan mekan, içinde kendi
temsil etti¤i kavramlarla ba¤daflacak bir
yaflam biçiminin sürdürülmesini gerektirir.
Böylece mekan, bir yandan bizi d›fl çevreye karfl› korurken di¤er yandan da mutlulu¤a iliflkin olas›l›klarla yaflam›m›z›
zenginlefltirmektedir.
Yaflam standard›; belirli bir birey ya da
grubun ulaflabilece¤i mal ve hizmetlerin
ölçüsü olarak tan›mlanmaktad›r. Bireyin
do¤rudan denetimi alt›nda olmayan tüm
hizmetler ile bireylerin içinde yaflad›¤›
ortam›n niteli¤i gibi refah etkisi uyand›ran
de¤erleri kapsamaktad›r.
Yaflam kalitesi; insanlar›n duygusal,
toplumsal ve fiziksel refah›na iliflkin
tan›mlay›c› bir kavramd›r. Yaflam kalitesi;
bireylerin hayat içerisindeki durumlar›n›,
ait olduklar› kültürel yap› ve de¤erler sistemi ba¤lam›nda, alg›lama ve
de¤erlendirme biçimidir. Söz konusu
de¤erlendirme, bireylerin beklentileri,
hedefleri, hayat standartlar› ve hayata
iliflkin kayg›lar› ile iliflkili olarak
flekillenmektedir.
2.2. Kuramsal Boyut
Kuramsal olarak yaflanabilirlik, farkl› disiplinlerin araflt›rma konular›ndan biri
haline gelmifltir. Bir yandan insanlar›n
yaflad›¤› toplumsal ayr›flmalar› çözebilecek sosyoloji alan›nda, ya da çevresel etkilerin yaratt›¤› psikolojik sorunlar› araflt›ran
çevresel psikoloji alan›nda araflt›rmac›lar
için temel bir kavram olmufltur. Afla¤›da
incelenen Maslow’un ‹htiyaçlar Teoremi
ile Çevresel Psikoloji Kuram› yaflanabilir-
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li¤i psikoloji alan›nda ele al›rken, Yaflam
Kalitesi Çal›flmalar›yla da sosyoloji alan›
içine girmektedir.
Maslow’un ‹htiyaçlar Teoremi: ‹nsan›n
yaflamla ilgili gereksinimlerinin, belirlenen
hiyerarflik düzen içinde gerçekleflece¤ini
öngören bir kuram olan Maslow’un
ihtiyaçlar teoremine göre insan, önce en
önemli gereksinimini tatmin etmeye
çal›flmaktad›r. Ancak bir düzeydeki
gereksinim karfl›land›¤› zaman s›ra bir
sonrakine gelmektedir. Mekan tasar›m›
disiplinlerinde de insana ait çeflitli
ihtiyaçlar›n giderilmesi ile kullan›c›n›n
mekandan beklentileri paralellik göstermektedir. Teoreme göre insan önce güvenli¤ini sa¤layacak bir mekan talep ettikten
sonra, estetik anlam› olan bir düzenlemeyi
istemektedir. Bundan dolay› yaflanabilir
mekan›n önce biyolojik, fizyolojik, güvenlik gibi ihtiyaçlar› karfl›lamas› gerekti¤i
anlafl›lmaktad›r.
Çevresel Psikoloji Kuram›: ‹nsan
davran›fllar›n›n, içinde geçti¤i çevre ile
iliflkisini konu almakta ve yaflama çevresine iliflkin mimari özellikler, sosyo-fiziksel kolayl›klar gibi olgular› aç›klamada
kullan›lm›flt›r. ‹nsan›n yaflad›¤› mekana
iliflkin tutumlar›, tercihleri ve
de¤erlendirmelerinin hem insan›n hem de
mekan›n özelliklerinden kaynakland›¤›n›
göstermifltir. Böylece mekan›n yaln›zca
nesnel parametrelerle de¤il ayn› zamanda
mekan deneyimine ba¤l› öznel parametrelerle de ele al›nmas› gerekti¤i anlafl›lmaktad›r. Buradan kaynakla araflt›rmada çevre
psikolojisi kuram› insan-mekan
etkileflimine dayanan düflünme biçimi
olarak kabul edilmektedir.
Yaflam Kalitesi Çal›flmalar›; Yaflam
kalitesi çal›flmalar›na bak›ld›¤›nda genel
ve sürekli iyi olma hali olarak tan›mlanan
ve kiflide tatmin yaratan yaflam kalitesi,
yaflanabilirli¤i konu almaktad›r. Yaflam

kalitesi çal›flmalar›, insan merkezli, sa¤l›k
merkezli, çevre merkezli araflt›rmalar›
kapsamaktad›r (Tekeli, Güler, Vaizo¤lu, Algan, &
Dündar, 2003). Bu araflt›rmalara göre yaflam
kalitesini yükseltecek mekanlar›n insan›
mutlu edece¤i, pozitif deneyimler yaratabilece¤i görülmüfltür. Bununla birlikte
sosyal bilimlerde yaflam kalitesiyle ilgili
çal›flmalar genel olarak Yaflanabilirlik,
Karfl›laflt›rma ve Adaptasyon kuramlar›
olarak incelenmektedir. Yaflanabilirlik
kuram›, kiflilerin yaflamlar›ndan hoflnutluklar› baz› standartlara dayal› olarak
de¤erlendirmektedir (Sipahi, 2002).
Karfl›laflt›rma kuram› ile, alg›lanan durum
ve bireyin de¤er yarg›lar›ndan oluflan
öznel veriler ile hoflnutluk aras›ndaki
iliflkiler incelenirken (Çoban, 2007),
Adaptasyon kuram› ise di¤er iki kuram›n
bileflkesi gibidir. Bu kuramda kifli hem
kendi yaflam kalitesini hem de yaflam
kalitesindeki de¤iflimi de¤erlendirmektedir
(Sipahi, 2002).
Bu do¤rultuda yap›lan analiz çal›flmas›yla
yaflanabilirli¤in genifl çerçevesi kavramsal
ve kuramsal olarak iki flekilde ortaya
konulmufltur. Elde edilen verilerin,
mekan›n yaflanabilirli¤ini oluflturan ilintilerin kurulmas›nda önemli bir rol yüklenece¤i düflünülerek, sentezi yap›lacakt›r.
3. ‹liflkiler Bütünü Olarak Mekan
‹nsan ve insan gruplar›n› saran yap›l›
fiziksel çevre olan mekan, tüm örgütlenme
etkinliklerini içeren bir oluflumdur.
Mekan, insanlar taraf›ndan çeflitli eylemlerin gerçeklefltirildi¤i; kullan›c› gereksinimlerinin karfl›land›¤›; onlar› konumland›rd›¤›, biçimlendirdi¤i ve onlara göre
biçimlenen, bulundu¤u çevre ve de¤erler
ile uyumlanabilen bir boflundur.
Tasarlanan bu hacim, kullan›c›s› olmadan
sadece fiziksel bir nesne olup, ancak kullan›c›n›n o mekan› amac›na uygun kullan-
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mas› ile mekanlaflmaktad›r.
‹nsan›n yaflam›n› sürdürmesi için gerçeklefltirdi¤i tüm hareketler mekanda gerçekleflerek çeflitli eylemleri ve eylem örüntülerini oluflturmaktad›r. Böylece insan ile
sürekli etkileflim halinde olan mekan,
içinde yaflam› ve yaflama ait birçok de¤eri
bar›nd›rarak yaflayan bir organizma haline
gelmektedir.
Buradan kaynakla mekan›, insana ve
mekana iliflkin bileflenlerle iliflkilendirerek
ortaya koymak mümkündür. Bu
bileflenlerin do¤ru flekilde iflleyifli, mekan
düzenlemelerinin baflar›l› olmas›n› ve
mekan›n yaflanabilirli¤ini sa¤lamaktad›r.
Bunu yapabilmek için tasar›mc›n›n
mekana ait tüm bileflenleri ve iliflkileri bilerek uygulamas› gerekmektedir.
Çal›flma kapsam›nda mekan› oluflturan üç
temel düzey bileflen flu flekilde ortaya
konulmufltur. Bunlar;
•Birinci düzey: ‹nsana ve mekana iliflkin
bileflenler
•‹kinci düzey: Fizyolojik, psikolojik ve
sosyolojik bileflenler
•Üçüncü düzey: Çevresel ö¤eler, fiziksel
gereksinmeler, alg›sal ö¤eler, duyusal sistemler, kültürel ö¤eler ve sosyal belirleyiciler olmak üzere s›n›fland›r›lm›fllard›r.
Araflt›rmada hiyerarflik bir sistemati¤e
göre oluflturulan bileflenler, birinci düzey
bileflenler temelinde ortaya konulmufltur.
Di¤er düzeylerdeki bileflenlere bu iki ana
bafll›k alt›nda de¤inilmifltir.
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3.1. ‹nsana ‹liflkin Bileflenler
‹nsan, akl› yoluyla çevresini gözlemleyen,
bunun sonucunda edindi¤i bilgileri yorumlay›p üreten, bilgi ve deneyimlerini
toplumuna kazand›rarak kültürünü
oluflturan, geliflmeye aç›k bir varl›kt›r
(Arcan & Evci, 1999). Yaflam süreci içinde
koflullar›n de¤iflip geliflmesi insan›n farkl›
niteliklerini fark etmesini sa¤lam›flt›r.
Art›k insano¤lu tüm evrenin kendinden
önce var oldu¤unu, ancak kendi varl›¤› ile
yaflanabilir bir nitelik kazand›¤›n›
keflfetmifltir (Aksoy, 1977). Böylece bulundu¤u çevreyi kendine göre biçimlendirerek yaflayan ve yaratan durumuna
geçmifltir. Bu da do¤ay› mimarl›k ile
kendi istek ve ihtiyaçlar›na göre flekillendirmeye bafllamas›na neden olmufltur.
Bu flekilde ortaya ç›kan mekan tasar›m›
disiplinleri do¤al olarak insan› merkeze
alarak flekillenmeye devam etmifltir.
Charles Correa’n›n da söyledi¤i gibi
“Mimarl›k kullan›labilen sanatt›r. Heykeldir, ancak
insano¤lu taraf›ndan kullan›lan heykeldir.”
Buradan kaynakla çal›flma kapsam›nda
mekan›n insana iliflkin bileflenleri Tablo
1’de görüldü¤ü gibidir. Buna göre ikinci
düzey bileflenler fizyolojik, psikolojik ve
sosyolojik olarak, üçüncü düzey bileflenler
de fiziksel gereksinmeler, duyusal sistemler ve sosyal belirleyiciler olarak
grupland›r›lm›flt›r.
Yukar›da verilen tabloya göre insana
iliflkin bileflenler çözümlenerek flu flekilde
özetlenebilir;

Tablo: 1
‹nsana iliflkin bileflenler.
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Fiziksel gereksinmeler: Mimari mekan,
insan için tasarlanm›flt›r. Bunun için öncelikle fizyolojik baz› gereksinimlere dikkat
edilmelidir. Bunlar›n bafl›nda mekan›n
antropometrik aç›dan iyi düflünülmesi
gelmektedir. Bu da mekan›n insan ölçülerine orant›l› olacak flekilde tasarlanmas›na
ba¤l›d›r. Antropometri, insan gruplar›n›n
çeflitli faktörlerden kaynaklanan
farkl›l›klar› ve benzerliklerini saptayarak
daha genifl bir insan kitlesine uygun
tasar›mlar yapma imkân› sa¤lamaktad›r.
Mekan›n boyutlar› ile insan bedeninin
ölçüleri aras›nda bir uyum iliflkisi söz
konusu oldu¤undan tasarlanan donat› ve
mekanlar›n bu ölçülere uygunlu¤u
mekan›n sa¤l›kl› olmas›n›, böylece kullan›labilirli¤ini artt›rmaktad›r. Yaflan›lan
mekan›n ayn› zamanda insan›n ›s›sal,
iflitsel ve görsel konfor koflullar›na da
cevap vermesi gerekmektedir. Mekan›n
nem, radyasyon, hava hareketleri, uygun
s›cakl›k gibi ›s›sal; gürültü, istenmeyen ses
gibi iflitsel ve insan›n görme fonksiyonu
ile fizyolojik optik gereksinmelerini
karfl›layacak görsel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› oldukça önemlidir. Bununla birlikte
çeflitli raporlarda ve eylem planlar›nda da
belirtilen insan›n beden ve ak›l sa¤l›¤› için
gerekli sa¤l›k koflullar› ile güvenlik
gereksinmeleri de mekan›n sa¤lanmas›
gereken bileflenlerdir. Mekan›n sa¤l›k
gereksinimini karfl›lamas›; temiz su getirilmesi, çöp ve art›klar›n yok edilmesi,
mikrop ve zararl›lardan korunmas›yla;
güvenlik gereksinimi de yap›sal
sa¤laml›¤›n›n uygun olmas›, yang›n, do¤al
afetlere, h›rs›za ve eylem alan›ndaki
kazalara karfl› korunmas› ba¤lam›nda ele
al›nm›flt›r.
Duyusal sistemler; mekan›n insana ait
fizyolojik konfor koflullar›n› yerine
getirmesinin yan›nda psikolojik konfor
koflullar›n› da sa¤lamas› gerekmektedir.

Çünkü insan fiziksel oldu¤u kadar ruhsal
olarak da var olmaktad›r. Mekan›n sahip
oldu¤u görsel, iflitsel, dokunsal ve kokusal
nitelikler kullan›c›s›n› psikolojik olarak
etkilemektedir. Görsel olarak mekan›n
biçim, renk, boyut ve dokusuna ait özellikler insan›n zihinsel aktivitelerini, fiziksel performans›n›, psiko-sosyal durumunu
etkilemekte, insan-donan›m-çevre sistemi
içinde önemli bir rol üstlenmektedir
(Sa¤ocak, 2005). ‹flitsel olarak da sesin temposu, biçimi, sevilirlik derecesi gibi
unsurlar kullan›c›da mekanla ilgili tepkiler
uyand›rmakta ve davran›fllar›n› etkilemektedir. Psikolojik olarak dokunmay› ise
Loos bütün duyulardan üstün tutmaktad›r.
Loos, mekanlar›nda insanlar›n tözü dört
bir yanlar›nda hissetmelerini, tözden etkilenmelerini, mekan›n kapal› oldu¤unu
bilmelerini, dokuyu ahflab› hissetmelerini,
rahat oturmaktan ve iskemleyi d›flsal
bedensel duyular›n›n genifl kesiminde hissetmekten çekinmemelerini istedi¤ini
söylemifltir (Colomina, 2009). Kokular da,
uyaranlar›n yorumlanmas›nda önemli bir
ipucu olabilmektedir. Kokular›n mekan ile
örtüflmesi, do¤al olmas› ve kullan›c›
taraf›ndan aranan niteliklerde olmas›
gerekmektedir.
Sosyal belirleyiciler; insana iliflkin sosyolojik bileflenler kiflilik, yaflam biçimi,
idealler/flemalar, normlar/beklentiler, grup
yap›s›, roller ve statü gibi ona ait özelliklerden oluflmaktad›r. Genetik faktörlere,
kültürel faktörlere, sosyal s›n›f faktörüne
ve aile faktörüne ba¤l› olan kiflilik,
mekanla ilgili kararlar›n verilmesinde
yard›mc› olmaktad›r. Kiflilikle iliflkisi
bulunan yaflam biçimi ise Rapoport’un
belirtti¤i gibi insanlar› eylemlere ve eylem
sistemlerine götürmekte ve kültürel temellerini oluflturmaktad›r. Bu temelleri
oluflturan insana ait ideal ve flemalar ile
normlar ve beklentiler çevrenin
geliflmesinde önemli rol oynamaktad›r.
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Sahip olunan kültürel temele uygun
malzeme, biçim, renk gibi normlara uygun
biçime sahip mekanlar sosyal ve kültürel
s›n›rlar› çizmekte, kullan›c› için özel
ortamlar yaratmaktad›rlar. Bunun yan›nda
toplum farkl› gruplardan oluflmaktad›r ve
her grubun mekandan beklentisi de
farkl›d›r. Bu farkl›l›klar mekan örgütlenmesinin de de¤iflmesine sebep olmaktad›r.
Grup içinde ise bireyin üstlendi¤i rol ve
sahip oldu¤u statü davran›fl biçimlerine
yans›makta ve mekandan beklentileri
çeflitlendirmektedir. Çünkü ayn› kültürel
düzende bile de¤iflen roller ve statüler
mekan örgütlenmelerinin yap›lar›n›
etkilemektedir.
Görüldü¤ü gibi yukar›da belirtilen
bileflenler insan-mekan etkilefliminde
önemli bir role sahip kullan›c›y› iflaret
etmektedir. Bununla birlikte mekan›n
bulundu¤u çevre ve mekansal ba¤lamlar
da yaflanabilirli¤in oluflmas›nda göz ard›
edilmemesi gereken etmenler olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
3.2. Mekana ‹liflkin Bileflenler
Mekan› cisimlerin herhangi bir durumu
de¤il onlar›n birbirini izlemelerine olanak
sa¤layan bir durumlar dizisi, bir arada
varolabilme olas›l›klar›n›n düzenidir
fleklinde tan›mlayan Leibniz’e göre mekan
bir varl›k de¤il ilintidir. Bu ilintiler mekan›
oluflturmakta ve ona çeflitli anlamlar yüklemektedir. ‹lintilerin bir ucunu insana
iliflkin bileflenler olufltururken di¤er ucunu
mekan›n bulundu¤u çevre ve sahip oldu¤u
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mekansal özellikler oluflturmaktad›r.
Buradan kaynakla çal›flma kapsam›nda
ortaya konulan mekana iliflkin bileflenleri
Tablo 2’de görüldü¤ü gibi ikinci düzey
bileflenleri fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak ve üçüncü düzey bileflenleri
çevresel ö¤eler, alg›sal ö¤eler ve kültürel
ö¤eler olarak grupland›rarak incelemek
mümkündür.
Yukar›da verilen tabloya göre mekana
iliflkin bileflenler flu flekilde özetlenebilir;
Çevresel ö¤eler; mekan›n, bulundu¤u
çevreyle kurdu¤u ba¤lamdan kaynaklanan
bileflenlerdir. Mekan›n iklim koflullar›n›
sa¤l›yor olmas›, kullan›c› olan insan›n
belirli de¤erlere ulaflm›fl hava s›cakl›¤›,
yüzey s›cakl›klar›, hava hareketi ve nem
etkisinde minimum enerji harcayarak
iklimsel çevresine uyum yapabilmesini
sa¤lamaktad›r. Bu yüzden iklimin, iç
mekan›n niteli¤i üzerinde do¤rudan bir
etkisi bulunur. ‹klimle uyumlu bir mekan
ekolojik sürdürülebilirlik anlam›nda da
pozitif bir de¤er tafl›maktad›r. Topo¤rafik
durum ise; çevrenin, su ve topra¤›n,
arazinin özelliklerinden oluflmaktad›r.
Co¤rafya ve topo¤rafyan›n, insanlar›n
kaderinde önemli bir rol oynad›¤›n› ve
onlar› psikolojik ve biyolojik olarak etkiledikleri ortaya konulmufltur (Corbusier,
2009). ‹ç mekan için yön ve manzara çevresel ba¤lamda etkin bir bileflendir. Güneflin
etkisinden kaynaklanan yönler, hakim rüzgar yönü ve manzara yönü mekan›n önemli çevresel bileflenini oluflturmaktad›r.
Mekan›n belirli bir fiziki ve do¤al simgeye

Tablo: 2
Mekana iliflkin bileflenler.
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ya da manzaraya do¤ru yönlendirilmesi bu
aç›dan uyumluluk durumu
oluflturmaktad›r. Manzara, iç ve d›fl mekan
aras›ndaki iletiflimi sa¤lamas› bak›m›ndan
görselli¤i ve mahremiyeti yüklenmektedir.
Ekolojik sürdürülebilirlik anlam›nda ise
mekan›n yönü verimlilik için oldukça
önemlidir. Yaflad›¤›m›z çevrenin kalitesini
ve insan sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de
gürültüdür. Kullan›c›n›n iflitsel konforunu
oluflturmak için mekan›n bulundu¤u
çevrenin gürültü kontrolü sa¤lanmal›d›r.
Ifl›k da, iç mekan için en temel ö¤edir.
Kuban “mekan ›fl›kla varolur. Ayd›nl›k yaflam›n
vazgeçilmez bir ö¤esi oldu¤u kadar s›n›rlanan
bofllu¤un niteliklerini görmeye olanak vermesi
bak›m›ndan mekan›n ayr›lmaz bir parças›d›r
(Kuban, 2010).”

der ve iç mekan›n, mimari
do¤al ›fl›kland›rma olanaklar›n›n artmas›na
paralel bir geliflme gösterdi¤ini belirtmektedir. Ifl›k olmadan biçim görsellefltirilemez, mekan anlafl›lamaz ve atmosfer
yarat›lamaz (Brooker & Stone, 2012). Mevcut
referanslar ise, mekan›n içerisi ve d›flar›s›
ile kurdu¤u iliflkiye dayanmaktad›r.
Mekan›n çevresinde bulunabilecek simgesel, tarihsel bir yap› ya da bulundu¤u
soka¤›n hatta kentin özelliklerinin hepsi
çevreyle kurdu¤u uyum anlam›nda
oldukça önemli referanslar tafl›maktad›r.
Yanl›fl kurulan iliflkiler mekanlar›n okunakl›l›¤›nda ve sürdürülürlü¤ünde etkili
olmaktad›r.
Alg›sal ö¤eler; mekan›n alg›y› oluflturan
ö¤elerinden biri sahip oldu¤u dokudur.
Mekan› tan›mlamak, donatmak ve
güzellefltirmek için kullan›lan bir nitelik
olan dokunun, mekan›n kullan›m flekline
ve kimli¤ine uygun olmas› beklenmektedir. Renkler de kullan›c›y› etkileyen bir
atmosfer yaratmak amac›yla kullan›lan
mekan bileflenleridir. Rengin yarat›c› bir
flekilde kullan›m›, mekan›n imaj›n› ortaya
ç›karmakta ve ruhsal durumun

yarat›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Mekan
içindeki düzenlemeleri ile plastik ve
estetik de¤erleri artt›ran ayd›nlatma ise
do¤ru kullan›ld›¤›nda kullan›c›n›n bulundu¤u mekandan hoflnut olmas›na yard›mc›
olmakta, güvenlik hissini artt›rmaktad›r.
Mekanda kullan›lan malzeme de
tasar›mc›n›n uyand›rmak istedi¤i etki ve
atmosfer ile iliflkilidir. Malzemelerin
mekanda do¤ru kullan›lmas› güçlü bir etki
ve kullan›c›da farkl› duygular yaratabilir.
Bir mekan içinde onu oluflturan parçalar›n
birbirleriyle ve bütünle kurdu¤u harmonik
iliflki insan›n mekanla, mekan›n ö¤eleriyle
ve çevrenin mekanla aras›ndaki oranlar›
yaratmaktad›r. Bu oranlar›n farkl›
flekillerde uygulanmas› ile alg›y› etkileyen
düzenler ortaya ç›kmaktad›r. Biçim ise, üç
boyutuyla kendisini çevreleyen mekan›n
hacmini belirginlefltirerek orada bir etki
alan› ya da hakim oldu¤u bir bölge
oluflturmaktad›r. Böylece bir mimari
mekan› tan›mlamaktad›r. Bacon; “Mimari
biçim, mekan ve kütle aras›ndaki temas noktas›d›r.
Mimari biçimlerin, dokular›n, malzemelerin, ›fl›k ve
gölge ayar›n›n, rengin hepsi mekan› biçimleyen bir
niteli¤i ya da ruhu inceden inceye duyumsatmak için
bir araya gelirler”

demifltir (Bacon, 1974).
Kültürel ö¤eler; mekan›n sosyolojik
de¤erleri güçlendirdi¤i niteliklerdir.
Bunlar›n bafl›nda gelen kiflinin mekan
içinde kurdu¤u s›n›r olarak tan›mlanan
mahremiyet, insan›n çevresi ile uyum ve
iletifliminde merkezi bir rol oynamaktad›r.
Bundan dolay› mekan›n mahremiyeti
kültürel kodlara göre biçimlenmektedir.
Kiflinin mahremiyet de¤erlerinden kaynaklanan kiflisel mekan ile kifli ve grup
s›n›rlar›n› betimleyen bir davran›fl
mekanizmalar›n›n gerçekleflti¤i mekan
parças› olan egemenlik alan; insan›n
biliflsel kurgusunda sosyal norm ve
kültürel de¤erlerle belirlenmifl mekana ait
bir mekanizmad›r. Egemenlik alan›, zihinden fiziki biçime duvarlar, farkl›
Say› 18, 2014
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fiekil: 1
Yaflanabilirlik kavram›n›
oluflturan iliflkiler a¤›.

fiekil: 1

malzemeler, dokular ya da renkler ile
aktar›lmaktad›r. Mekana ait bu ö¤eler ile
oluflturulan egemenlik alan›, davran›fl›,
topluluk içindeki iliflkileri, belirlenmifl
sosyal düzeni sa¤lamaktad›r. Kullan›c›y›,
as›l eylemin gerçekleflti¤i mekana
haz›rlayan bir ara eylem alan› olarak
tan›mlanan kulis mekan› da mahremiyetle
iliflkilendirilmekte ve mekanlar› içe
dönük-d›fla dönük, arka-ön, temiz-pis,
kamusal-özel gibi ayr›flt›rarak
kullan›labilirli¤ini etkilemektedir. ‹nsan›n
çevresiyle iliflkisi temeline dayanan
kendileme, mekana kendinden birçok
özellik katmakla, kimli¤ini aktarmakla
gerçekleflmektedir. Bundan dolay›
kendileme kültürel de¤erler tafl›yan bir öze
de sahiptir. S›n›rlar, insanlar› nesnelerden
ve di¤er insanlardan ay›ran engellerdir.
Bunlar hem fiziksel hem psikolojik olabilmektedir. Bu flekilde kullan›c›n›n
davran›fllar›n›, eylemlerini de¤ifltirebilmekte, yeni düzenlemelerin ortaya konmas›n› sa¤lamaktad›r. Böylece mekanda
çeflitlenmeye ve iletilebilirli¤e olanak
tan›rken, kullan›labilirli¤i artt›rmaktad›r.
Sonuç olarak bir iliflkiler bütünü olarak
tan›mlanan mekan›, yukar›da yap›lan analizlerle ortaya koymak mümkündür.
Ancak ayr› ayr› irdelenmeye çal›fl›lan tüm
kavramlar›n bir araya getirilerek
aralar›ndaki iliflkilerin tespit edilmesi
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gerekmektedir. Böylece bir kavramlar ve
iliflkiler a¤› kurularak bütünü anlamak için
do¤ru bir yaklafl›m sergilenmesi
gerekmektedir.
4. Metodoloji
Bir sistematik yap› üzerinde
derinleflebilmek, öncelikle onu oluflturan
kavramlar ve olgular›n iliflkilerini ortaya
koymakla mümkündür. Özellikle nitel
araflt›rmalarda s›kl›kla kullan›lan bu yöntem, sistemleri rafine ederek yeniden
düflünmek ve tasarlamaya olanak tan›maktad›r. Böylece bütünü kavramaya çal›flan
araflt›rmac›, iliflkilerden anlamlar ç›karmakta ve tutarl› yeni yaklafl›mlar oluflturabilmektedir. Karmafl›k yap›da olan bu sistemati¤e ait iliflkilerin konumlar›, birbirleriyle çak›flmas›, ya da yo¤unluklar› ise
yöntem içinde önemli noktalar› oluflturmaktad›r. Bunun için parçalar, bütünler ve
onlar aras›ndaki iliflkileri ele alan bu sistematik çözümleme ile hem temel kavram›
hem de onu oluflturan paydafl kavram ve
kuramlar› aç›klamak kolaylaflmaktad›r.
Buradan kaynakla çal›flmada, mekan›n
yaflanabilirli¤ini anlayabilmek için onu
oluflturan alt kavramlar sistematik bir
çözümleme ile ortaya konulmaya
çal›fl›lm›flt›r. Bunun için mekan ve
yaflanabilirlik kavramlar› ile onlar›
oluflturan di¤er kavramlar›n s›n›rlar›

Mekan›n Yaflanabilirli¤i Üzerine Sistematik Bir Çözümleme

‹lk ad›mda yaflanabilirli¤i oluflturan
iliflkiler a¤› ortaya konulmufltur. Bu yolla
sistematik çözümleme sonucunda
yaflanabilirli¤in karmafl›k ve çok boyutlu
bir alan› ifade etti¤i görülmektedir.
Yaflanabilirli¤in çeflitli kavramlarla iliflki
kurdu¤u ve farkl› araflt›rma alanlar›na
konu oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Buradan
kaynakla kavram› oluflturan iliflkiler a¤›n›,
fiekil 1’deki gibi ortaya koymak
mümkündür. Yap›lan bu çözümleme ile
hem yaflanabilirli¤in genifl bir çerçevesi
çizilmifl hem de mekan ile kurulacak
ba¤lam netlefltirilmifltir.
Çal›flman›n ikinci ad›m›nda ise, mekan›
oluflturan iliflkiler a¤› ortaya konulmufltur.
Buna göre insan-mekan etkileflimi temeline dayand›r›lan mekan iki bafll›kta
çözümlenmifltir. fiekil 2’de görüldü¤ü gibi
insana ve mekana iliflkin bileflenler olarak
ikiye ayr›lan mekan; fizyolojik, psikolojik
ve sosyolojik olarak grupland›r›lm›flt›r.
Mekan› oluflturan tüm ilkeler bu bafll›klar
alt›nda irdelenmifltir.
Görüldü¤ü gibi mekan›n yaflanabilirli¤ini
oluflturan tüm paydafllar, kavram›n genifl
bir çerçevesini çizmektedir. Böylece hem
mevcut mekanlar›n de¤erlemesinde hem
de yeni yap›lacak tasar›mlarda kullan›lacak bir bileflenler dizisi haz›rlanarak
yaflanabilir mekan tasar›m› ad›na yeni bir
yaklafl›m oluflturulabilir.

fiekil: 2
Mekana ait iliflkiler a¤›.

esnetilerek mekan›n yaflanabilirli¤ine ait
içerik zenginlefltirilmifltir.
Çal›flma kapsam›nda yap›lan sistematik
çözümleme yaflanabilirlik ve mekan
kavramlar›n›n ayr› ayr› irdelenmeye
çal›fl›ld›¤› iki ad›mda gerçeklefltirilmifltir.

5. Sonuç
Mekan ve yaflanabilirli¤ini konu edinen
çal›flmalar, yaflam çevreleriyle ilgili problemlere çözüm bulmak amac›yla
yap›lmaktad›r. Günümüzde mekan ve
insan aras›ndaki uzakl›k fark edilmese de
sonuçlar›n› yaflamamak imkans›zd›r.
Bundan dolay› öncelikle problemin tespit
edilmesine ve anlafl›lmas›na çal›flmak
gerekmektedir.
Say› 18, 2014
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fiekil: 3
Mekan›n yaflanabilirli¤ine ait
iliflkiler a¤›.
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Buradan kaynakla çal›flmada mekan›n
yaflanabilirli¤i sistematik bir çözümleme
tekni¤i ile analiz edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Çünkü bir sistem kurmak, onu oluflturan
tüm parçalara hepsini içine alacak bir
aç›yla bakmay› gerektirir. Parçalar›n
anlafl›lmas›, içsellefltirilmesi, birbirleriyle
iliflkilerinin do¤ru biçimde kurulmas›
bütüne hakim olmay› kolaylaflt›rmaktad›r.
Bu anlamda çal›flman›n geneline iliflkin en
önemli sonuç ortaya konulan “mekan›n
yaflanabilirli¤ine ait iliflkiler a¤›”d›r. Oluflturulan
a¤a göre yaflanabilirlik ile mekana ait tüm
bileflen ve iliflkiler mekan›n
yaflanabilirli¤ini meydana getirmektedir.
Yukar›da yer alan fiekil 3’te görüldü¤ü
gibi araflt›rmay› oluflturan tüm bileflenler
tesadüfi olarak de¤il yo¤un bir analiz ve
sentez aflamas›n›n sonucudur. Bundan
dolay› iliflkiler a¤›n›n anlafl›lmas›nda, tüm
araflt›rmaya hakim olmak oldukça önemlidir. Kavramlar, kuramlar ile mekan›n
yaflanabilirli¤ini oluflturan bileflenler
aras›nda kurulan her iliflki, çal›flman›n
bütününden analiz yap›larak üretilmifltir.
Böylece mevcut örgütlenme yap›lar› ile
yeni yap›lacak tasar›mlar yaratma ad›na
bir yaklafl›m oluflturulabilecektir. Ayn›
zamanda bu çal›flmada kullan›lan sistematik çözümleme tekni¤inin daha sonra
yap›labilecek benzeri araflt›rmalar için de
bir düflünme biçimi üretmek ad›na oldukça
yararl› olaca¤› düflünülmektedir.
Ayn› zamanda bu yaklafl›mla mekan›n
yaflanabilirli¤inin tasar›m, uygulama ve
kullan›m süreçleri bütününde göz önüne
al›nmas› önemlidir. Bundan dolay› ileride
gerçekleflmesi beklenen baz› öneriler ise
flu flekilde ortaya konulabilir;

mak istedi¤i mekan› görsellefltirmektedir.
Bu yüzden mimarl›k ve iç mimarl›k gibi
mekan tasar›m› e¤itimlerinde ö¤rencilerin
yerin ve insan›n özünü anlayarak ba¤lam›
do¤ru yorumlamalar› gereklidir.
•Mekan tasar›m› herkes için ve her türlü
eylem unutulmadan yap›lmal›d›r. ‹nsanla
s›k› s›k›ya ba¤ kurmas› beklenen mekan›n
önce bireyin sonrada tüm toplumun
yaflam›n› yükseltecek, de¤er katacak
flekilde tasarlanmas› gerekmektedir.
•Günümüzde insanlara sunulan her
mekan›n yaflanabilir olmad›¤›n›n bilinmesi
yine de ayn› nitelikte mekanlar
yarat›lmas›na devam edilmesi çözümsüzlük yaratmaktad›r. Bu anlamda öncelikle mevcut mekanlara yap›lacak bir
de¤erleme ile fark›ndal›k yaratarak,
yaflanabilir mekanlar›n yaflayanlarca talep
ettirilebilece¤i düflünülmektedir. Böylece
bir bilinçlenme oluflturularak olumsuzluklar›n önüne geçilebilece¤i
düflünülmektedir.
Son olarak ortaya konulan tüm veriler göz
önüne al›nd›¤›nda mekan›n yaflanabilir
olmas› insan›n insanca yaflamas› demektir.
Bundan dolay› yaflanabilir mekanlar›n
tasarlanmas› fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve di¤er tüm boyutlar›yla sa¤l›kl›,
mutlu, huzurlu toplumlar›n oluflmas›nda
etkilidir●

•Mekan tasar›m›, deneyimi iletmeye yönelik somut bir araçt›r. Sürecin bafl›nda ise
tasar›mc› vard›r. O, ilk olarak yaratmak
istedi¤i etkiyi duyumsar, sonra da yaratSay› 18, 2014
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