
"Ek Olmak, Var Olmak ve ilişki Kurmak"
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,

Baskı Sanatlan Binası

Meral NALÇAKAN
Proi.Dr.

Özlem MUMCU UÇAR
YardJ)oç. Dr.

Anadolu Üniversitesi

GO/cl Sanatlar Fukiıltesi, İç Mimarlık BöliimO

Öğretim Üyclcıi

"Bilmezdetı gelme bilgisizlik eleğil, bilgiden vazgeçmeyi gerektiren 70r bir edimelir.

Bir sanat yapıtı işte böyle bir eelim pahasına her an yitıclcııcn, her şeye yalın

biçimiyle bir tiıt yenielen başlamaelır. Buysa, ortaya koyduğu yaratıyı bir özgiirliik

uygulamasına doııııştiuıır."

"Sanatçı yaşaelığını yaratmaz, yarattığını yaşar... " 1

Anthony C. Antoniades-, iyi tasarımcıların tanımlanmış tarifleri, standanlaş

mış çözümleri kabullenmemeleri gerektiğinibelirtmektedir. Lescure'unö tar

tıştığı ve Chang'ırrı da üzerinde durduğu şekliyle, şiirsel anlamda bir yara

tım yeni başlangıçlar üzerine kurulmalı ve "bir özgürlük deneyimi" olmalı

dır.

"Ek bina tasarımı" mekan tasarımcıları tarafından genellikle bir zorunluluk

ya da sevimsiz bir görevolarak algılanır. Oysaki tasarım adına yeni açılım

lar sağlamak için, bünyesinde pek çok potansiyeli barındırmaktadır.Ek bi

na tasarımının dünyadaki çağdaş yaklaşımlardan farklı, ülkemizde mevcut
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binanın devamı ya da be nze ri o larak el e a lı nd ığ ı g örül

me ktedir. Ge nel yaklaş ırm n aksine , bu yazıya ko nu ola n

tasa rım p roble mi. me vcu t sını rlı l ı k la rla birlikte , mek ansa l

gerilimlerin oluşt u rulmas ı . yaralıcı çözü mlere ulaşma g ü

d inlin urumlması ve va r o lanla b irlikte varolman ı n scçil

d iği yeni açılımlar yaka lama ş ansı o larak ele a hnmıştır.

Martin i lcidcgge r'c görc" s ınırla r yerlerin durduğu de ği l ,

mckdnın içeriye g irmeye o lanak verdiği ve insanl arm di 

ğer gercekliklcrle bağlantılarını kurdukları yerlerdir. İ l iş k i 

ler ve ha ğlanular hem mekanların, hem de insanların ha 

yat lanvla ili şkilidir. Birlikte varolmarım ilk koşulu ise iliş

ki kurmaya niyetli olmaktır. Ilişki ku rmaya niyetli olmak;

öncelikle karşıdakini d inlemeyi. kendini anlatmavı 'T kar

şı lıklı saygı duyınayı gerekt irir. Ili şkinin sü rdürülebilmesi

Resim 1. için , karş r hkh etk ileşim esastır. Mekan tasarımı sö z konu-

Basllı5ön.atlanBinas/veeskl s u olduğunda da , mekansal ilişk iler aynı acıdan ele alınabili r ve bu va kla-
ötnsılişkısı. çevre ddıenlemesı ~ .

tamamlanmadan. ~ ını ça ğ daş tasa rımeının te rue l çı k ış noktası olarak tanımla nabi lir (Res im 1),

Benzel'inv de belirttiği gibi, b ir odanın , bir binanın , peyzajm ve şeh ri n bir

bi rlerine ne şek i l e le ba ğlı olduğu , pa rçala rının nasıl bir bü tünlcşik düze nele

olduğuna bağlıdır. Taxa n mc rl nr. l xık ış rm anca k tasarlanan mekanın hem içi

ne hem de d ı şına çevirere k rnek ünsal il i şkilerin ba ğ lantılanna ve b ö l ümlerı

mclc rinc odak lanabilirl er.

Resiml .
Baskı Sanat/aıı Bması

Zemin Hal Plam ve
çevre Oinenfemesi.
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Resim J.
EA binayageç/ş: Köprü

Resim 4.
Ek binadangeliş: Köprü.

ilişki kavramı, gerçekte içinde hem uyumu, hem de çelişkiyi barındırır. Me

kan tasarımıncia cb, mevcut çevre ile ilişki kurmanın diyalektik pek ço k yo

lu vardır. Mekansal iliskiler fark l ı ölçeklerd e farklı dü zeylerde kurulabilir .

Kurulan ilişkilerin her zaman aynı yoğunlukta ve aynı şek i l de yaşa rıması da

ş a rt değildir. Bu ilişkiler, tasarımın kendi potansiyeline bağlı olarak değişti

rilebilir ya da dönüştürülebilir.

Du bağlamda Baskı Sanatları Binası tasarımında "Ek binayı ana binayla b ir

likte algılatmak ve yaşatmakıl ilk tasarım hedefi olarak ele alınmıştır. Bu ne

denle, ek binanın ana gi rişi ün plana çıkarulıuanuş ve bi r köprüyle ana bi

nadan geçiş sağlanarak vurgulanmışur. Ot opark ak sindan gelen ve hem

"geçiş", hem de ana binayla ek bina arasında bir "a ra ye r" olarak tanımla 

nan mekandan a l ınan bir birinci kal bağl an

tıs ı ile "köprü" , ana binaya geçecek olanlar

için b ir kestirme yololarak tasarlanmıştır.

Bu "ara yer" bina yapılmadan önce de ta 

nımlan mış bir workshop ile hem ana liz

edilmiş, hem de üzerindeki potansiyeller

farklı tasarım grupları tarafından geçici kur

gularla denenmiştir (Resim 2). Ek binanın.

ana bin.ıyla k öprü aracılığıyla kurduğu iliş

ki, olmazsa olmaz, hayati bir ilişkidir. Bu

birlikte varoluş, her ikis ine de yeni açılım

lar , mekansal ilişkiler yaka lama şansı ver

mcktedir (Resim 3-4).

Resim 5.
Köprüden bakış
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Resim 6
Birinci Kat Planı. köpru batMnhsl.

Resim 1.
A-A ' Kesiti. köprü- merdiven ifişkisi.

~ Iitoıojidı: iki başlı olarak görscllcstirilcn . geeişlerin- başlangı çlarm tanrısı:

"lanus". ko ruyucudur ve kapıda durarak iki tarafı da kontrol eder. ı\1L'k:1o

tasarı mcılarının Janus gih i bir d uvanrı ik i yem ünü de görmesi gcrckmckrc

dir çün kü bir geç:i ş ve devamlılık süz konu sudur. GL\:i ~ , bir mekandan di

ğer ine ola n genişlemedir ve daha büyük bir bütün c a it rnekarı pa rças ıdır ."

Bu ta sa rımda ge(,J) demanı olarak yer ala n k öprü iki bina arasında ki geçi

şi düzenleyen. dışı algılaıan bir "iç mekan" ola rak uumnlanrrusnr. Bu geç iş

verilen e ğimle daha da dramatıklcşunlcrck farklı bi r bın üne devam edildi

ği hissi olabildiği nce vurgu lamuışn r (Resim 5).

Köpr ü sadece b ir bağlant ı ve sirkülasyon eleman ı değil , aynı zaman da

Resim 10.
Park tarafından Baskı

Senetım.

- IlenzeL. KJıhmnı: . The Ror.n in ComeXl: Design ~·und Bot.ırıdıriı....,. \kGr.ıw -Hill W.i9?3. s:1~J)



Resim 9.
Çelik Merdiven.

Q)i!f!!t)..

Resim 12
Gaferi Meltanıııa 8altış

13L.

ResimII
Sergi Mekam

Resim 8.
Çe/ik Merdivenden

parkıeretıns bakış.

İk i lıina arasında, otoparka ge<.,:iş

sağlayan, zemin katta ta li bağla rı n

larla binalar arası ilişki kuran, dura

ğan olmayan tanımlı açık mekan,

sanatsal ve sosyal etkinliklere cevap

verecek şekilde ele alınmıştır. Tasa r

Lınan bina, konumundan kayrıakla

nan, yukanda tanımlanan "ara yere"

dön ük yapısım. mekansal anlanum,

sergi alanı ve galeri ile iç mekanda

pckişurmcktcdu- (Resim 11-12). Par

ka bakan cephede, yer alan öğretim

elemanı odalarının dışa açılımı. kişi

sel deneyimleri ve sanatçı duyarlılı

ğını besleyecek bir yaklaşımla ele

almrmsnr. Bu yaklaşı m, he m j\~te

hem d ışta "kamusal- yarı özel- özel"

alan hiyera rş isini de oluşturarak bir gerilim yaratmaktad ı r (Resim

uzantısı ile merdiven evini oluşturarak. yatay- düşey sirkülasyon bağlantı

sında mekanı ku ran temel eleman olarak kurgulanmrştrr . Tasarımda köprü.

koridor ve mcrd ivc nin [o rrn u; malzemesi ve yaptm y öntemi hilinçli ola rak

fa rklı laşt ı rı l mı şt ı r . "Üçünün oluştu rduğu bu eleman, boyutları daha önceden

zorunl u olarak belirlenen kutu yu pa rçalayan, aynı zamanda derleyip topla

yan, mekansal il işkile ri üçüncü boyuta taşınan bir tasa rım öğesidir (Resim

ô-n. Eski-yeni bağlanıısıv la yetinmeyen ını mekansal ( )ğe , iç-d ış ilişkisini de

zorlayarak, içeriden dışanya daha

geniş perspektille bakma ve daha

zengin bir gürsel i l iş k i kurma olana

ğı sunmaktadır (Resim 8-9) . Günün

farklı saatlerinde geçirgenliği deği

şen, farklı yansunalanı ve gürsel et

kilere olanak tanıyan malzeme scçi

mi. dışarıdan yaklaşanlara farklı al

gısal deneyimler yaşatmaktadır

(Resirn 10>'

Projede genel çalışma mekanı olan at ölyclerc tanınan üs tünl ük , plan düz

leminde kutu nu n iki ana köşesine, üç cepbeli olarak yerleştiriterek vurgu

Janmıştır. Ana sirkülasyonun öğesi ola n köprü ve mc rdiverun asiıııet rik ola

rak kest iği planda, arölv c lc r arasında ka lan ala na, öğretim eleman ı odaları

ve tuvalerler yerleştirilmiştir.

Öğretim elemanı odaların ı n , ictek i gale ri boşl u ğ uvla ili şkili koriclora açılan



Resim 15.
içMimari Proje, litogrsttAtölyesi.

Resim 16.
litogrst!Atölyesi Kesit.

Resim 11
Genel Sergi Mekam

Oturma Elemam Issstımı.

(Uygulanmamıştır.)

yarı geçirgen cam cepheler ve girişleriyle, galeri boşluğurıa bağlantıları sağ

lanmıştır. Kutuyu tanımlayan ve kesen duvarlar üzerindeki tüm bina boyun

ca devam eden, ardışık dairesel pencerelerle görsel geçirgenlik sağlanarak,

mekanlar arası ilişkiler zenginleştirilmiştir(Resim 14). Söz konusu ilişkiler,

hem binalarla çevre arasında, hem de bina içindeki mekanlar arasında ya

tayda ve düşevde görsel ilişkilerle de desteklenerek en yüksek seviyede

sağlanmıştır.

Anadolu Üniversitesi Kanıpusu'nda kurum kimliğinin ayrılmaz parçası olan

tuğla cephe kaplamaları veri olarak bu projede de kabul edilmiş, ancak

hem dış cephede farklı bir yaklaşımla ele alınmış, hem de iç mekan cephe

lerine taşınarak yorumlanmıştır (Resim 14). Tasarım aşaması başında, ku-

PLAN



rumsal ve mekansal gereksinme ve

istek ler. yapılan doğru değerlendir

me ve araştırmalar sonucu mimari

projenin deği:;;ikliğe uğramadan ger

ccklcşmcsinc olanak rarumışur. Fakat

sergi elemanı ve geneloturma ele

manlarının da tasarlandtgı İç Mimari

Projenin uygulamava belli bir oranda

yansunakla lıirlikıc , farklı nedenlerle

tümüyle gcrçcklcşurilmc şansı olma

mıştı r (Resim 15-16-17).

iç Mimarlık Bölümün de uzun süredir

İç Mimari Proje derslerini yürüten üğ

retim üyesi rasaruncılarolarak. bu çalışmada amaçlanan. verimli hir tasarım

sürecini gerçeğe dönüştürmenin varunda , ö ğrencilere mekansal kurgudaki

çeşitlilikleri. hayatın içinde yer alan, tas.mmcıvı farklı boyutlarda etkileyen

i l işk ile ri gôzlcrnlcvcbilcceklcn bir tasarı m, uygulama ve vasar n deneyimi

cdindircbilıuck tir .

Bir ek bina olarak Anadolu Üniversitesi. Güzel Sanatlar fakültesi lunas ma

bağlanan Baskı Sanatları Binası, mekan kurgusunda, kütlesel i li ş k iler i nde ,

malzeme-yaptm yöntem seçiminde ve kurum kiınliğinin aktanınında.

mekansal ilişkilerin ve bütüncül mekan tasarıın mantığının (ın plana ç ı ka rı l

dığı, bir sanat ve tasa rım okulunun parçası olma bilinciyle tasarlanmıştır.

Church ill'irı dediği gibi , "b iz mekanları şekillendiririz , mekanlar da bizleri

şekillendmr''. Bu çerçevede bir tasarnnet veya sanatçı için "ilişkile-rin hil

gisi l l
• bir şeylerin bilgisinden daha önemlielir. Diğe r hir değişle. her şey

yakın ilişkide, bağlantısal tanımlar, görünüşler ve I onksiyonıa ra bağlıd ı r.

Sanaıcıla r da, ıasanmcılar da kendi amaçlan doğrultusunda var olan ilis

kileri sorgulayarak, kendi özgün kurgularını ortaya koyarlar.

Resım 14
Koridor. ald/ye girişi ve

oda/ara giriş .

Resim 13.
ParkCephesi
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