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Dünya Mimarlık Günü ve Toplumda “İklim Değişikliği”
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Mimarlık Günü ekim ayının ilk haftasında 
kutlanıyor. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), 5 Ekim 2015 Dünya Mimarlık 
Günü mesajını “Mimarlık, Yapı, İklim” (“Architecture, Building, Climate”) 
olarak seçti. Dünyanın farklı ülkelerinden ilgili kurumlar ve meslektaşlar kürenin 
geldiği kritik eşikte, yaşanan sorunlar ve bekleyen tehditler karşısında 
endişelerini ve uyarılarını vurgulamak amacıyla bilimsel toplantılar, etkinlikler 
gerçekleştiriyorlar. UIA açısından bunların öne çıkanlarından birisi, 30 Kasım-11 
Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilecek COP21 toplantısı 
çerçevesindeki “İklim Değişikliği ve Mimarlık” başlıklı toplantı olacak. UIA, 
konuyla ilgili uzmanların, akademisyen ve uygulamacıların katılımıyla 
hazırlanan programla, sera gazı emisyonu azaltımında mimarlığın, şehirciliğin 
ve tasarımın rolünü yeni gelişmeler paralelinde güçlü olarak vurgulamayı 
amaçlıyor. 

Diğer taraftan, bu dönemde kentlerimizde ve kamusal alanda yaşanan “iklim 
değişikliğinden” ve “küresel ısınma”dan söz etmek de olanaklı. Özellikle genel 
seçimler sonrasında ortaya çıkan kaos ortamında, demokrasiden, hukuktan ve 
barışçı yaklaşımdan çok uzaklarda yürütülen siyasi hesaplar ve ayrımcı 
politikalar toplumdaki karamsarlığı, gerginliği hızla tırmandırıyor. Bölge 
coğrafyasında yaşanan savaş ve yıkımlar ortamında insanlar, toplumlar 
yaşananlar karşısında çaresizleşiyor. Şiddettin tetiklediği göç, insanlığı 
utandıran manzaralar, kültür miraslarının gözler önünde yerle bir edilişi, 
kardeşin kardeşe düşmanlığı, yükselen gerilim hepimize gerek mesleki çerçevede 
gerekse insani olarak barış adına acil yükümlülükler getiriyor. Mimarlar olarak, 
gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızdan ve çevresel duyarlılıklarımızdan 
söz ederken, kültür ve miras değerlerimizi korumayı hedeflerken, bir taraftan da 
şiddetin, terörün, dehşetin tanıklarıyız. Topluma, doğaya, insana yakışacak bir 
gelecek tasarlamaktan, birleşmekten, barıştan çok uzaktayız. Yıkımlar iç içe ve 
çok boyutlu gelişiyor. Küresel ölçekte kentleri yaşanmaz kılan rant tutkusu, 
gözü kör çevre politikaları, Dünya Mimarlık Gününün küresel ısınma, iklim 
değişikliği vurgularını sonuna kadar haklı çıkartıyor. Mimarlığın, kentsel 
planlamanın ve tasarımın omuzlarına çöken yük karşısında yeni işbirliklerine, 
yapıcı ortaklıklara gereksinim acilleşiyor. Meslektaşların, gençlerin ve 
uzmanların katılımıyla yoğunlaşacak dayanışma platformları, yapıcı tartışmalar, 
fikir yarışmaları, önlemler ve eylemler kaçınılmaz çağrılar niteliğinde bugün.

54. sayımızdan kısaca söz edersek, değerli yazarların ve uzmanların 
katkılarıyla farklı sorunları, öncelikli gördüğümüz konuları tartışma çabamızı 
sayfalarımızda sürdürüyoruz. Bu sayı için hazırlanan dosyada ise, Nepal 
örneğinde afetler ve yıkımlar sürecinde, miras değerlerinin korunmasına ilişkin 
yönetim ve yaklaşım politikalarını tartışmaya açtık. Özverili katkılarıyla konuyu 
çalışan değerli uzmanlar, “Enkazdaki Miras: Nepal Depreminden Dersler” başlıklı 
dosyada kültür mirasının korunması, yaşatılması, bu alanda risk yönetimi 
konularında birikimlerini bizlerle paylaştılar, yeni bakış açıları sundular. Ayrıca 
mini dosyamıza ayırdığımız sayfalarımızda Mimarlar Odası tarafından 
düzenlenen mimarlık seminerlerine, 1969 ve 2015 tarihlerindeki toplantılara ait 
değerlendirmeleri, eleştiri ve yorumları okuyabilirsiniz. 

Gelecek sayımızda ise daha önce ertelediğimiz, kent içerisinde ve dışında hızla 
yaygınlaşan eğitim kampusları konusunu ele alacağız. Paylaşmak istediğiniz 
araştırmalarınız, incelemeleriniz ve düşünceleriniz varsa bizlere ulaştırmanızı 
diliyoruz.

Bu sayımıza destek ve katkı veren değerli yazarlarımıza, dosya editörlerimize, 
Danışma Kurulu üyelerimize ve siz değerli okuyucularımıza Yayın Kurulumuz 
adına içten teşekkür ederim.

Meslektaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Saygılarımla,

Deniz İncedayı

mimar•ist 2015/3 1



EĞİTİM

u makalenin amacı Beykent Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü 2012-13 bahar yarıyılı, 

ikinci sınıf, ikinci dönem, Levent Arıdağ ve Fit-
nat Cimşit Koş gruplarındaki stüdyo sürecini ve 
kurgusunu açıklamaktır. Bu stüdyo çalışmasın-
da, mimarlığın güncel tasarım düşüncesi üzerin-
den beden, zaman, mekân, geometri, dönüşüm 
kavramlarını tartışarak mimari tasarım eğitimi 
modeli önermek hedeflenmiştir.

Geçmişten günümüze mimari tasarım orta-
mının gelişim süreci incelendiğinde, özellikle son 
yirmi yıl içerisinde bilgi ve teknoloji alanlarındaki 
ilerlemeler mimari tasarım süreçlerinin yeniden 
gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bunun 
en önemli nedeni günümüzde kullanılan yeni 
tasarım modelinin durağan yapısıyla değil, dina-
mik ortaya çıkış-belirme (emergence) bakış açısın-
dan ele alınmasıdır. Bu bakış açısı, zamana göre 
homojen olmayan bir kurguyla ortaya çıkan 
örüntüsel çeşitliliği yaratıcı bir eylem olarak 
görür. Ortaya çıkan örüntülerde her zaman ken-
dine benzer ritimler ve düzenler vardır. Mekân-
zamansal örüntülerin, çeşitlilik içeren kendine 
benzer sistemler tarafından yeniden üretimi, sis-
temin doğasını açıklar. Açıklama, çeşitlilik içeren 
kendine benzer sistemin kendisidir. Erzan’ın 
(1999) vurguladığı gibi, bu arayış, bağlamsallık-
ları ortadan kaldırarak bir anlamda, araştırmayı 
amaçladığı olguları mekân-zamanın düzgünlü-
ğünü nasıl bozduklarına göre ayırt edilmek duru-
munda bırakır. Bu ayırt etme süreci, araştırma 
yönteminin ve tasarım fikrinin açıklamasının bir 
parçasıdır. Böylesi bir süreçte “yenilik herhangi 
bir yerde veya herhangi bir zamanda değil, aksine 
etkileşen güçler ya da süreçlerin kesin fakat bili-
nemez birleşimleriyle yaratıcılığa sevk edilen çok 
tarifli bölgelerde ya da komşuluklarda ortaya 
çıkar” (Kwinter, 1998: 34).

Karmaşık sistemlerin uzaysal ilişkilerini geo-
metrik olarak tarif etmek, bilginin kesinliğinin 
yerine göreceliği içinde tanımlanmasını, yani 

topolojiyi gerekli kılar. Böylece, zaman-mekân-
bilgi akışında sayısal matematiğin yerini ilişkisel 
işlemler ve algoritmalar alır. Wang’a (2010) göre, 
bu tür karmaşık sistemleri inceleme iki temel var-
sayıma dayanır. Birincisi, ne nesnel bir yöntem, ne 
de önceden kestirilebilir bir gerçek vardır. Sistem-
ler açık, akışkan ve karmaşıktır. Her sistem çevre-
siyle madde, enerji ve bilgi alışverişinde bulunur; 
ancak sebepler de sonuçlar da belirsizdir. Burada 
Lynn’in de (1999) vurguladığı gibi, zaman içinde 
büyüyen ve üreyen sistemlerin düzeni, gelişimsel 
zaman çerçevesinde anlaşılmalıdır. Zaman içinde 
gelişme süreci, içsel olarak sınırlanmış bir organiz-
manın birçok etkinin bağlamsal alanında karma-
şıklık içinde kendini ortaya koymasını içerir. Bu 
sürecin etkileri, o organizmada ortaya çıkan farklı-
lıklardır. Bunlar ilke olarak ritmiktir. Wang (2010), 
parça-bütün ilişkisindeki dinamikleri kendi kendi-
ni organize etme yeteneği üzerinden açıklar. Öyle 
ki, her sistem kendi bünyesindeki bilgi akışını 
yorumlar; kendisini oluşturan tek tek parçalardan 
yola çıkarak kestirilemeyecek, beklenmedik bütün-
sel özellikler gösterir. Bu özellikler tekrar sisteme 
giriş yaparak sistemin davranışını etkiler. Bununla 
Wang’ın ikinci varsayımına ulaşılır: Bir sistemin 
bütünü parçaların toplamından fazladır. Tekrarla-
nan, kombine edilen ve değişen küçük-yalın par-
çaların basit kuralları bir dizge oluşturur. Tekrarla-
malardan sonra, önceden ileride ne olacağı kolay 
tahmin edilemeyen farklı sistemler oluşur (Burry, 
Burry, 2010). Erzan’a (1999) göre, parçaların 
tekrarlarındaki bilgi içeriği, çok daha yoğun bir 
şekilde, bağlantılarda, bağlantıları yöneten gra-
merde yoğunlaşır. Yalnızca doğru önermelere izin 
verecek kadar dar bir gramer anlayışı, en sonunda 
simgesel ve işlevsel mantıkla sonuçlanır. Lynn’e 
(1999) göre de böyle bir gramer arayışında, form 
durağandır ve ziyaretçinin gezintisi ya da dolaşı-
mının ardıllığı, forma canlılık katmak üzere devi-
nimi ekler. Zamanın ve hareketin bu törensel 
modeli, çok bildiktir ve mimarlığın zamanın için-

BB

Mimari Tasarım Stüdyosunda Dinamik
Dizge olarak Mekânın Yeniden Üretimi: 
Alternatif Plaj 
Levent Arıdağ - Fitnat Cimşit Koş

Mimari bizi fırtınadan korumak için tasarlanmış bir dizi teknikten daha 
fazlasıdır. O doğal çevreyle rekabet eden, toplumun zaman ve mekânını örgütlemeye 
muktedir hale gelen ölçü aygıtı, bir bilgi toplamıdır.

Virilio 
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Görsel 1. Tasarım ve 
üretim araçları 
örneklemeleri (proje: 
Zeynep Kına).

den geçtiği bir dizi donmuş çerçeve olarak anlaşıl-
masına dayanır. Oysa yeni modelde zaman soru-
nu, sadece bir formun bir gezinti boyunca don-
ması ve çözülmesi çerçevesinde değil, aynı zaman-
da da elemanların ritmik olarak düzenlendiği ve 
birbirine göre dağıtıldığı yöntemler çerçevesinde 
öne sürülmelidir. Biçimin örneklenmesi değil, ele-
manların ardışık düzenlerde farklı hızlara, ivme-
lenmelere, bozulmalara ve yörüngelere göre dağı-
tılması söz konusudur.

Bu dağıtılma işleminde geometrik formların 
gramerinin hesaplanabilir olması gibi bir olanak 
ortaya çıkar. “Geleneksel matematiğin ve statik 
sistemlerin doğanın karmaşık kurgusunu açıkla-
makta yetersiz kalmasıyla birlikte, birçok disiplin 
doğal ve yapay oluşumları hesaplamalı kuram ve 
algoritmik düşünceyle tanımlamaya yönelmiştir. 
Bu arayışta hesaplamalı kuram, sunduğu düşünme 
biçimiyle teorik çerçeveye ve sunduğu yöntemler-
le üretici araca dönüşmektedir. Böylece hesapla-
malı düşünmenin getirdiği algı, doğayı ve sistem-
lerini yeni modeller ile anlamamızı sağlayabilmek-
tedir” (Erdoğan, Gönenç Sorguç, 2011: 276).

Stüdyo sürecinde yukarıda açıklanan kuram-
sal yapı çerçevesinde beden, dinamik dizgeye 
referans veren bir bilgi kaynağıdır. Bedenin en 
yalın haliyle temsil edilmesini sağlayacak bir 
tasarım sorusu olarak “alternatif plaj” bu neden-
le seçilmiştir. Alternatif plaj aracılığıyla bedenin 
sistem olarak yapısının eylem tanımları üzerin-
den sorgulanması ve vektörel bir sistem elde 
edilmesi amaçlanmıştır. Vektörler eylem boyun-
ca alan içindeki değişikliğe uğrayan karşılıklı iliş-
kileri belirler (Arıdağ, Cimşit, Sözer Özdemir, 
Korur, 2009). Öğrenciler bedenin sınırlarını 
keşfederken eylemlerin doğasının barındırdığı 
hareketlerin zamana bağlı değişen yapılarının 
analiz ederek, beden, hareket ve zamanın oluş-
turduğu mekânsal örüntüyü görmeye çalışmış-
lardır. Elde edilen mekânsal örüntü tekrar eden 
ve farklılaşan eylem tanımlarıyla dinamik bir 
dizgeye dönüştürülmüştür. Tschumi’ye (2000) 
göre, eylem-etkinlik (event) programa karşı, 
program dışı mekânlarla, bedenin tüm hareket 
ve olasılıklarının aralıklarını kurar. Bağlamsal 
dönüşüm sürecinde, dinamik değiştiriciler ola-
rak, sistemi aşamalı etkileyen farklı eylem tanım-

ları ve yere bağlı güneş, rüzgâr, topoğrafya gibi 
doğal kuvvetler ele alınmıştır. Beden, hareket, 
zaman, döngüsünde, tüm bu arayışların oda-
ğında olan yer, sadece kurucu ya da organize 
edici değil, dizgeyi bozan, dönüştüren karakte-
riyle dinamik bir değiştiricidir. Dizgenin, yal-
nızca yer analizlerinden türeyen ya da ona adap-
te olan bir yapı olarak okunması yerine doğal 
akışları ile sorgulanması dizgeyi yeniden kuran 
olasılıkların dinamik hallerini oluşturur.

Bu çalışmada stüdyo üretim süreçlerinde, fark-
lı ve etkin tasarım araçları kullanılarak bilginin iliş-
kilendirilmesine odaklanılmıştır: Bu kapsamda, 
bilginin sorgulanması, yeniden üretilmesi, geo-
metrize edilmesi, strüktür ve yüzey bilgilerinin 
araştırılması, deneysel ve parametrik ilişkilerin sor-
gulanması için diyagramlar, maket çalışmaları, 
modelleme teknikleri kullanılmıştır (Görsel 1).

Öğrencinin bilgiyle baş edebilmesi, yaptığı-
nın daha iyi farkına varması için stüdyo süreci 
yöntemsel olarak basitten karmaşığa doğru 
eylem tanımları aşamalı artırılarak tasarlanmış-
tır. Bunlara bağlı olarak stüdyo süreci dört faz-
dan oluşmaktadır:

1. faz: Bedenin keşfi; zamana ve harekete 
bağlı eylem tanımları, bu tanımların bilgisi-
nin geometrize edilerek dizge parçalarının 
elde edilmesi.
2. faz: Dizgenin oluşumu; eylem tanımlarına 
bağlı beden hareketlerinin bir dizge olarak 
okunması.
3. faz: Dizgenin dönüşümü; yeni eylemlerle 
dizgenin zamansal ve mekânsal dönüşümü.
4. faz: Bağlamsal dönüşüm; dizgenin yerle 
buluşması ve zamanın yeniden okunması.

1. Faz - Bedenin Keşfi: Zamana ve Harekete 
Bağlı Eylem Tanımları, Bu Tanımların 
Bilgisinin Geometrize Edilerek Dizge 
Parçalarının Elde Edilmesi
İlk aşamanın çıkış noktası bedenin eylem biçim-
leri, eylemin içsel zamanı ve dinamikledir. Bu 
fazın amacı bedenin sınırlarını onu saran içsel 
bir eylemle keşfetmektir. Bu nedenle, her öğren-
ciden bedeni, verilen eylem (soyunma, duş ve 
tuvalet) ile yeniden tanımlaması beklenir. Bu 
tanımlamalardaki parametreler, bedenin sınırları 
ve eylemin örüntüsü arasındaki ilişkileri açığa 
çıkarır. Eylem donmuş bir andan daha çok bir 
süreç olarak beden-zaman ve mekân örgütlen-
mesinin önemli bir aracı olarak tanımlanır.

Oluşturulan eylem dizileri bileşenlerine 
(hareketin yönü, sekansları, değişim eşikleri vb) 
ayrılarak, zamansal dinamikleriyle senaryolaştırıl-
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Görsel 2. Faz 1 - Dinamik 
dizge örneklemeleri 
(projeler soldan sağa: 
Maryam Mahdavi, Tuğçe 
Tarhan, Ahmet Rauf Bağ, 
Eda Özkan, Buket Koç, 
Cansu Polat). 

Görsel 3. Faz 2 - Dinamik 
dizge örneklemeleri 
(projeler soldan sağa: Eda 
Özkan, Buket Koç, Necip 
Can Karagöz, Aslı Aldemir, 
Burhan Ayık).

mıştır. Bu senaryoda bedenin davranışları, eylem 
parametrelerine bağlı olarak, tek başına ve beden-
lerin birbiriyle ilişkileri içinde incelenerek, vektö-
rel ve mekânsal bilgilere dönüşür. Bu sayede 
hareketin strüktürü ve bedenin boşluğu tanımla-
ma ilişkisi geometrik bir yapı üretir (Görsel 2).

2. Faz - Dizgenin Oluşumu: Eylem 
Tanımlarına Bağlı Beden Hareketlerinin Bir 
Dizge Olarak Okunması
İkinci faz, birinci fazda diyagramlarla örgütlenen 
eylem tanımları ve mekânsal karşılıklarının bir diz-
geye evrilme sürecini içerir. Mekânsal sınırların 
hareketin izleriyle yeniden sorgulandığı bu fazda 
sınırlar çözülmeye ve tekrar örgütlenme olasılıkla-
rını ortaya koymaya başlar. Bu olasılıklı yapı, dina-
mik bir dizge arayışını temsil eder. Beden ilk çevre 
olarak değerlendirildiğinde, birden çok bedenin 
kurdukları diyalogların, çok katmanlı bir çevre 
örgütlediğini araştıran dizge önerileri, mekânsal 
örgütlenmelere dönüşmeye başlar. Eylemlere 
bağlı olarak, bu karşılıklı ve etkileşimli bedenlerin 
parametreleri sınırları kurar. Dizgeyi örgütlemek 
için her öğrenci kendi eylem parametrelerini ve 
etkileşim olasılıklarını keşfeder.

Buna göre, birinci fazda tasarlanan dizge 
parçaları, iki soyunma kabini, bir duş ve bir 
tuvaletten oluşan dörtlü (2+1+1) dizgelere 
dönüştürülmüştür. Bu dizgeler tekrar edilerek 
[4x(2+1+1)] bir sistem konfigürasyonu elde 
edilmiştir (Görsel 3).

İkinci fazda, eylemlerin birbiriyle ilişkilendi-
rilmesinin yanı sıra, dizgenin genel yapısını 
kuran boşlukların tanımsızlıktan kurtarılması 

amaçlanmıştır. Eylemlerin artırılması ve boşluk-
ların organizasyonuyla, sistemin genelini oluş-
turmakta kullanılan geometrik yapı kendi ken-
dini organize etmeye başlar. Bunun için dizge 
parçalarını oluşturan örüntülerin birbirini 
dönüştürme potansiyelinden faydalanılmıştır.

3. Faz - Dizgenin Dönüşümü: Yeni Eylemlerle 
Dizgenin Zamansal ve Mekânsal Dönüşümü
Bu fazda, sistemi oluşturan parçaların hem nice-
liksel hem niteliksel olarak farklı eylem tanımla-
rıyla artırılması hedeflenmiştir. Sistemin bütü-
nünün davranışında gözlemlenen beklenmedik 
özellikler dizgenin dinamik yapısını oluşturur. 
Bir yandan eylemler arasındaki ilişkiler ağı kendi 
bağlamını kurarken, bir yandan da bu bağlam 
alternatif bir plaj olarak bu fazda tanımlanmaya 
başlar. Eylemlerin gerçekleşme süreleri ve sıklık-
ları, farklı eylem tanımlarının yatayda ve düşey-
de birbiriyle nasıl ilişkiler kurdukları, eylemler 
arasındaki öncelik-sonralık ve yakınlık ilişkileri 
sorgulanır. Eylemler arasındaki dolaşım hiyerar-
şisi ve etkileşim alanları tasarlanır.

Eylem tanımları, 20 kişiye kapalı alanda, 20 
kişiye ise açık alanda servis veren bir kafeterya 
düzeniyle (20+20), onar kişilik üç sanat atölyesi 
(3x10), olarak dinamik dizgeyi dönüştürmeye 
devam etmiştir (Görsel 4). Kullanıcı sayısının 
artması ve bedenler arası ilişkilerin farklılaşması, 
çeşitli derecelerde kontrol edilmesi gereken 
mekânsal hiyerarşi arayışını gündeme getirmiş-
tir. Dizge parçalarının içindeki ve dışındaki 
bedenlerin birbirini nasıl algıladığı, yüzey arti-
külasyonlarının bu algısal ihtiyaca nasıl cevap 
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Görsel 4. Faz 3 - Dinamik 
dizge örneklemeleri 
(projeler soldan sağa: 
Ahmet Rauf Bağ, Cansu 
Polat, Aslı Aldemir, Tuğçe 
Tarhan). 

Görsel 5. Faz 4 - Dinamik 
dizge örneklemeleri 
(projeler yukarıdan 
aşağıya: Eda Özkan, Buket 
Koç, Ahmet Rauf Bağ, 
Necip Can Karagöz, Ümmü 
Gülsüm Şenay).

verdiği önem kazanmıştır. Dizge parçaları ara-
sındaki bekleme ve dolaşım alanlarının nasıl 
oluşacağı, hangi zaman aralıkları ile kullanılaca-
ğı dönüşümün parametrelerindendir.

4. Faz - Bağlamsal Dönüşüm: Dizgenin Yerle 
Buluşması ve Zamanın Yeniden Okunması
Dizgenin evrimini organize edecek bilginin en 
karmaşık halini aldığı dördüncü fazda, dizge-

çevre alışverişinin beraberinde gelen yeni para-
metrik ilişkiler ışığında, mevcut dizge yer ile yeni 
bir dinamik dönüşüme girer. Yerin bulunduğu 
doğada dizgeyle ilişkiye girecek, onu dönüşüme 
zorlayacak parametreler araştırılmıştır.

Bu amaçla öğrencilerden, Büyükada sahil şeri-
dinin batısında yer alan Yörükali Plajı çevresinde 
yer-kavram ve içerik ilişkisini sorgulayarak, alterna-
tif plaj tasarımı için kurdukları dinamik dizgeyi 
senaryolaştıracakları bir yer seçmeleri istenmiştir. 
Öncelikle yerin günışığı, su, rüzgâr, yeşil dokusu, 
topoğrafya, manzara gibi doğal parametreler ve 
yaya akışı, taşıt bisiklet trafiği, kamusal alanlar, 
mevcut doluluk-boşluk ilişkileri, gürültü gibi gün-
delik hayat parametreleri üzerinden analizlerle 
geometrik bir formasyona dönüştürülmesi amaç-
lanmıştır. Daha sonra daha önceki fazlarda evrimi-
ni izlediğimiz dinamik dizgenin dönüşümünü 
nasıl sürdüreceğine yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
Dizgenin evrimini en belirgin şekilde etkileyen 
parametre, mevcut sistemiyle topoğrafya arasında-
ki bağ olmuştur. Zeminin sunduğu kesit ilişkileri-
ne bağlı olarak, topoğrafyanın üzerine değil 
topoğrafyayla birlikte senaryolaşan, topoğrafyanın 
içine ve/veya dışına yerleşme; eğimle uyumlu ve/
veya çarpışan, bir yerleşimi tercih etme gibi alter-
natifler değerlendirilmiştir (Görsel 5). Bu bağlam-
da, yerin önerdiği tüm parametrik ilişkiler, farklı, 
beklenmedik eylem ve etkinlikleri kuran aralıkları, 
program dışı mekânları olası kılar. Alternatif plaj 
bir program olmanın ötesinde, eylem odaklı (sey-
retmek, uzanmak, toplanmak vb) program dışı 
mekânlar ve ilişkileriyle dinamik, mekânsal bir 
dizge olarak örgütlenir.

Sonuç 
Bu stüdyo için geliştirilen yöntemde, biçim-biçim 
dışı, hesaplanabilir-hesaplanamayan, durağan-
dinamik, program-eylem gibi farklılıklar doğrul-
tusunda, mekânsal örgütlenmenin olasılıklı yapısı 
deneysel olarak araştırılmıştır (Görsel 6). Bu kap-
samda tasarım sisteminin biçimsel evrimi, herhan-
gi bir anda aldığı formdan çok, form ve bilginin 
işletilmesini esas alan dinamik bir süreç olarak ele 
alınmıştır. Bu aynı zamanda mimari tasarım yön-
temi olarak yeni bir yaratma sürecidir. Böyle bir 
süreçte zaman çoğalarak geçmiş, şimdi ve gelece-
ği beraberinde taşır. Zaman-mekân ilişkisi, stüd-
yo yürütücülerinin ve öğrencilerin arzu ve iste-
ğiyle belirleyip idealize ettiği, sembolik durağan 
bir realite değildir. Stüdyo yürütücüleri ve öğren-
ciler, bilgi katmanları arasındaki ilişkileri anlama-
ya çalışan kişilerdir. Böyle bir süreç yorumsal ve 
dinamiktir. Bu bir anlamda Vitrivius’tan beri ta-
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Görsel 6. Dinamik dizge 
evrim süreci (projeler 
yukarıdan aşağıya:
Pelin Ceren Altuntaş, 
Ümmü Gülsüm Şenay,
Ece Özsoy).

sarımın sahip olduğu maddesel, kesin yapısının 
bozulup biçimsizleşmesine neden olur. Bu süreç-
te biçim dışı, sanal ile ister istemez biçimden yok-
sun ama bilgiyle üretilmektedir. Böyle bir sanal-
lık kavramı, çeşitli yapıların ilişkisel olasılıkların-
dan, parametrik yöntemlerden yola çıkmakta ve 
aynı zamanda bütün olanakları önceden sınırlan-
dırmaya çalışan örgütsel düzenlerin beklenmedik 
yollarında da işlev görmeyi olanaklı kılmaktadır. 

Tasarım süreci böylece, lineer düşünceden 
hibrit, çok katmanlı ve çok fazlı niteliğe dönüşür. 
Bu nedenle dinamik bir dizgeyle oluşan mekân 
tasarım süreci bilinmeyen ve beklenmedik düşün-
celeri üretebilmenin, o düşüncelerle buluşabil-
menin yolunu açmıştır. Tasarımcının tüm para-
metrik ilişki ağını sorgulayabilmesi, tercih ve 
kararlarını sonuç yerine süreç odaklı bir düşünce 
sistematiğinden geçirmesi, donmuş bilgi ve 
düşünce kalıplarının ötesine geçmesini sağlayarak 
kendi kendine öğrenmesini, üretmesini ve 
bağımsızlaşmasını desteklediği gözlenmiştir. 

Levent Arıdağ, Yrd. Doç. Dr.,
Gebze Teknik Üni. Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü

Fitnat Cimşit Koş, Yrd. Doç. Dr.,
Beykent Üni. Müh.-Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü
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Regeneration of Space as a Dynamic System in the 
Architectural Design Studio: Alternative Beach
This studio work aims to propose an architectural design education model 
by discussing the concepts of transformation, time, space and geometry 
through the current design thinking in architecture. For this reason, 
because of its potential to present the pure formations of body dynamics, 
“alternative beach” was chosen as the design problem. The systematic 
structure of the body would be questioned by the defined actions, via 
performative parameters of alternative beach. While the students 
discovered the limits of the body by analyzing the nature of time 
dependent operational structure of action, they tried to see the spatial 
patterns created by the body, movement and time. The resulting spatial 
pattern is converted into dynamic system by repetitive and transformative 
defined actions. At last, during the contextual transformative process, the 
system re-discussed by gradually affecting actions depending on place 
such as solar, wind, natural forces and topography.
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