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ÖZET

ÇETİN, İlayda. Sergi Mekânlarına Dönüştürülen, İşlevini Yitirmiş Olan Yapıların
Çağdaş Sergileme Anlayışı Kapsamında İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
2015.

Günümüzde çoğu tarihi yapı işlevini yitirmiş ve yapılış amacının dışında, farklı bir
amaca hizmet etmek için rehabilite edilmiştir. İşlevini yitirmiş olan yapıları yeniden
işlevlendirmek, onları sadece korumak değil, bu yapıların ömürlerini devam ettirmek;
tarihsel niteliklerimize sahip çıkmak ve mimari değerleriyle kültürel miraslarımızı
korumamız açısından oldukça önemlidir. Günümüzde tren garı, manastır, kervansaray
gibi tarihi binalar asıl işlevlerini nadiren sürdürebildikleri için, bu binalar yeniden
işlevlendirilip farklı amaçlarda kullanılmaktadır.
Sergileme; teknolojinin bize sunduğu bir iletişim aracı olduğundan ve bireylerin
birbirleriyle iletişim kurduğu ortamlar olarak görüldüğü için genelde tarihi yapıyı
korumak ve canlı tutmak amacıyla bu yapılar sergileme alanlarına dönüştürülmektedir.
Önemli olan; yapıyı, geleneksel konumunu, kompozisyonunu, dengesini ve çevresiyle
olan bağlantısını koparmadan yeniden işlevlendirmektir.
Bu çalışma; binaların sürdürülebilir ve yaşanılabilir kılınması adına yeniden
işlevlendirilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak; eskiden farklı fonksiyonlarda
kullanılan, günümüzde ise sergileme mekânına dönüştürülen yapıların incelendiği dört
ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; sergileme kavramı ve sergileme
tasarımı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; sergileme mekânlarının temel
özellikleri, gelişim süreciyle beraber anlatılmıştır ve sürdürülebilirlik kavramı,
sağladığı yararlar ile beraber açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; dönüştürülmüş
sergileme mekânları ülkemizden ve diğer ülkelerden 4 örnek ile incelenerek çalışma
yeniden işlevlendirme kavramının daha anlaşılır olması sağlanmıştır. Sonuç bölümü
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olan dördüncü bölümde ise; diğer bölümlerde yapılan araştırmalar ve incelemeler
doğrultusunda elde edilen bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler
Sergileme, Sergileme Tasarımı, Sergileme Sistemleri, Yeniden İşlevlendirme,
Sürdürülebilirlik
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ABSTRACT

ÇETİN, İlayda. Understanding The Context Of Contemporary Exhibitions Over The
Buildings Which Are Converted Into Exhibition Areas Due To Their Function Loss,
Master Thesis, Ankara, 2015.

In todays world, many historic buildings have lost their function and purpose of
construction in time; hence, they have been rehabilitated to serve a different purpose.
Refunctioning the buildings which lost its’ function, are essential not only just to
maintain their lives, also to protect our historic qualifications and to preserve our
cultural heritages with architectural values of these structures. Today, historic
buildings such as railway station , monasteries , caravanserai etc.. can rarely sustain
their primary function, so that; these buildings are used in different purposes after refunctioned.

Exhibiting is generally seen as communication tool and a way for individuals can
communicate with in the environment; therefore historic buildings are usually
refuncined as exhibition halls to protect the buildings and to keep the history alive.
What is essential is; refunctioning the building by carrying the old structure,
traditional location, composition, balance and the connection with the environment.

The basis of the idea for that study is the necessity for refunctioning the historic
buildings which formerly used for different functions and presently formed into
exhibition areas, to make them more sustainable and livable. There is four main parts;
in the first part it is focused on notions of display and expositional concepts. In the
second part; the main features of exhibition spaces are described along with their
development and also their sustainabilities are described along with its benefits. In the
third part; some examples of exhibition spaces which are transformed are examied
with 4 examples from Turkey and other countries to made the study of adaptive reuse
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concept more understandable. In the fourth chapter which is the conclusion; the
informations that are obtained from the accordance of the investigations and studies
from the previous chapters are included.
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GİRİŞ
ÇALIŞMANIN AMACI
İnsanların ihtiyaçları, mimarlık ve iç mimarlık tarihi boyunca tasarımların oluşumunu
şekillendirmeye neden olmuştur. 20. yüzyılda, değişen kavramlar, estetik anlayışının
farklılaşmasına sebep olmuştur ve bu farklılaşan estetik anlayışı, hayat tarzları ve onun
getirdiği istek ve imkanlar dahilinde günümüzde pek çok alanda yenilenmeye yol
açmıştır.
Bu çalışmada; başka amaçla inşa edilmiş olup sonradan sağlıklşatırılarak sergileme
mekânı haline getirilen yapıların sergileme anlayışı ve mimari prensipler ile ilişkisi
irdelenecektir. Mekânların teknoloji ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan ürünlerin ve
gelişen yeni fikirlerin tasarım ile bütünleşmesi ve görülen değişim ve ilerlemenin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye ve dünyadan seçilen örnekler üzerinden,
yeniden işlevlendirilmiş ve aynı fonksiyonlara sahip dört ayrı tarihi yapının, yeniden
işlevlendirme çalışmaları ve bu projelerinin mimari ile olan ilişkileri irdelenecektir.

ARAŞTIRMA ALANI VE SINIRLARI
Zamanla, teknolojik gelişmelerin tarihi yapılar üzerindeki etkileri büyük olmuş, öneml
i bir kısmı üretim teknolojilerinin gelişmesi, ekonomi merkezlerinin kayması gibi etme
nlerden dolayı atıl duruma düşmüştür. Bu yapıların önemli bir kısmı, çeşitli nedenlerde
n dolayı yıkılmayıp başta müze, sanat galerisi gibi yapılara dönüştürülmüştür. Böylece
yeniden işlevlendirme, günümüzde sık sık karşılaştığımız ve güncelliğini asla kaybetm
eyen bir konu haline gelmiştir.
Bu çalışmanın alanı; yeniden işlevlendirme ile yola çıkılarak oluşturulan mekânların ül
kemizden ve Avrupa ülkelerinden çeşitli örneklerle incelenmesini kapsamaktadır. Bun
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un yanında geçmişten günümüze sergileme alanında oluşan gelişimler, bu değişimlere
neden olan etmenler ve günümüzdeki yansımalarını içermektedir.
Çalışmanın sınırları da bu doğrultuda belirlenmiştir. Avrupa ülkelerinden ve ülkemizd
en seçilen 4 yapı ve yeniden işlevlendirme konusunu geliştirebilecek ve ilerletebilecek
nitelikte örneklerle desteklemeler yapılmıştır. Ayrıca, yeniden işlevlendirilmiş fakat te
zin temel noktası olan ‘sergileme mekânı’ kavramı olarak kullanılmayan bazı örnekler
de bu çalışmayı genişletmiştir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Sergi mekânlarına dönüştürülen, işlevini yitirmiş olan yapıların irdelenmesini içeren bu
tez çalışmasında; elde edilecek tüm veriler görsel elemanlarla desteklenmiş ve bu
konuyla ilgili yararlanabilecek her türlü yazılı-sözlü kaynak kullanılmıştır.
Genelden özele doğru bir yol izlenmekle beraber, sergileme kavramından yola
çıkılarak yeniden işlevlendirme kavramına ulaşılmaya çalışılmış ve bu bağlamda
dönüştürülmüş olan tarihi yapı örnekleri incelenmiştir. Ülkemizden ve Avrupa
ülkelerinden, tez konusuna fayda sağlayıp ilerletebilecek örnekler seçilerek, mümkün
olduğunca görsel verilerle desteklemeler yapılmıştır.
Bu konuyla ilgili gerekli literatür taraması, yüksek lisans ve doktora tezleri,
makaleler, kütüphane kaynakları ve internet verilerinden yararlanılarak yapılmştır.
Ayrıca, yapılan saha araştırmaları bu tezin oluşmasında büyük önem taşımıştır.
Elde edilen sözlü, yazılı ve görsel verilerin analizi yapılmış ve uygun şekillerde bir
araya getirilerek tez çalışması oluşturulmuştur.
SONUÇ
Sürekli gelişen ve değişen imkânlar, günlük yaşantımızı kolaylaştırmanın yanı sıra
hayat tarzlarımızı ve buna bağlı diğer unsurları da değiştirmiştir. Örneğin, tasarım
sürecine ve üretimine sayısız olanak sağlamaktadır ve bu, kaçınılmaz olarak yenilikleri
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ve değişimleri beraberinde getirmektedir. Teknolojideki her geçen gün artan bu gelişim,
diğer alanlarda olduğu gibi, mimari alanda da işlevini yitirmiş yapıları da etkilemeye
başlamıştır ve bu; sergileme anlayışı, gelişen teknoloji ve imkânlar sayesinde, kimlik
değiştirmeye başlamış, alışılmış düzenden çıkarak dinamik bir hal almıştır. Bu tür
yapıların zamanla önemli bir merkez haline gelmeleri ve bulundukları çevreleri
etkilemeleri ve bir kısmının ikonik değerleri, yıkılmalarını zorlaştırmıştır.
Mirasımızın büyük parçaları olan tren garları, kervansaraylar, istasyonlar gerek tarihi
gerekse ikonik değere sahip, önemli dönem yapıları olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Yeniden işlevlendirme projelerinde, yapının tarihi ve ikonik önemleri göz önünde
bulundurulmalı, yapıya saygı gösterilmelidir. Böylelikle bu yapıların yeniden
işlevlendirilmeleri sırasında, daha önceden başlatmış oldukları çevrelerini sosyoekonomik biçimde etkilemelerinin işlevlendirilme sonrasında devam ederek başka bir
boyuta taşınması gerekmektedir.
Çalışmada; yapı, sürdürülebilirlik, işlevsellik ve sergileme kavramları üzerinden
araştırılan, yeniden işlev kazandırılmış tarihi mekânlar; gelişime açık ve sürdürülebilir
mekân anlamında ilerletilebilir örnekler olmaları sebebiyle Türkiye’den ve
Avrupa’dan

seçilen

örnekler

yardımıyla

incelenmişlerdir.
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1.BÖLÜM
SERGİLEME KAVRAMI VE TASARIMI ÜZERİNE

1.1. SERGİLEME KAVRAMI
Sergi; Türk Dil Kurumu tarafından verilen tanıma göre; “Halkın gezip görmesi, tanıması
için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümüdür” (TDK: 2011).
Sergileme mekânlarının temel işlevi; izleyicilerin görmesi, seçmesi için sunulmuş
eserlerin tümü ve bu yapıtların serildiği yer olarak “uygun yere koyma” anlamında mekân
ve nesne ile ilişkidir. Galerilerde sergilemelerin eser-mekân-izleyici arasında pek çok
unsuru içerdiği düşünüldüğünde; “galeri tasarımlarında ilk belirleyici olan, mekân ve işlev
ilişkisini daha da genişleterek, buna nesne-nesne, mekân-nesne ve insan-nesne ilişkilerinin
dâhil edilmesidir.” (T. Atagök, 2002, s.56.)
Kendi başına bir eylem ve tavır olan sergileme, yapısı, varoluşu ve duruşu ile başlı başına
bir sunumdur. Sanatçı, paylaşmak ve anlatmak istediklerini, belli sunum nesneleriyle
ortaya koyar. Hiçbir sanatçı, yalnızca kendisi için bir şey üretmez; aksine, çalışmasının
başkaları tarafından görülmesini, okunmasını, dinlenmesini, en etkili şekilde algılanmasını
amaçlar. Bunun için de sanatçının yapıtının başkalarına iletilmesi gerekir. Bu iletme de,
sergileme aracılığıyla gerçekleşir.
Sunum ya da sunuşun, sanatın temel hareketi olduğu aşikârdır. Sergileme bir amaç ise;
sunulan nesne araçtır. Bu bağlamda sanat ve sanat nesnesinin sunulmak üzere
oluşturulduğu söylenebilir. Sergileme eyleminde, sunan kişi (sanatçı), sunulan nesne
(sanat eseri) ve de sunulan (izleyici) vardır. Bu üç aşamadan biri olmadan sergileme
düşünülemez, sanat oluşturulamaz. Sunumun şekillenmesinde büyük rol oynayan eser, en
iyi şekilde sunulan kişiye aktarılmalıdır ki, bu üç kademeli iletişim, amacına ve sonucuna
ulaşabilsin. Sanatçının duruşu, düşünceleri ve sanatsal tutumu da sunum ve tasarım olarak
nitelendirilebilir. Bu duruş ve sunum, en belirgin olarak sanatçının çalışmalarında kendini
gösterir. (Poyraz, 2008)
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Nesneleri ya da işleri gösteren, sunan, paylaşıma ve yoruma açan sergilemenin ne için
yapıldığını, ya da bir fuarın neden kurulduğunu, neden bir televizyon reklamı ya da
reklam ilanı dururken, bir stand ve üzerinde birçok eserle birlikte sergileme yapıldığını;
Velarde "sergilenecek bir şeyin ve anlatılacak bir hikâyenin olması" şeklinde ifade
etmektedir (Velarde,1988, s. 49). Dernie (2006, s. 6) ise; sergileme yapmanın insanın
doğasında olan bir etkinlik olduğunu belirterek, her bireyin evinin aslında bir sergileme
alanı olduğunu ve insanların kendileri, yaşamları, ihtiyaçları hakkında bilgi vermek için
nesneleri sergilediklerini ifade etmektedir. İnsanoğlunun ne zaman ve ne amaçla iletişim
kurmaya başladığı hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Lorenc, Skolnick ve Berger
(2007: 8) insanın sahip olduğu nesneleri ve bulundukları çevreyi, içgüdüsel sergileme
hissini gidermek, saygı göstermek, aydınlatmak, kutlamak, yaşanmışlıklarını göstermek,
satış yapmak gibi durumlar için bir araç olarak kullanmış olabileceklerini belirtmişlerdir.
Allwood ve Montgomery (1989, s. 13) sergilemenin neden tercih edildiği ile ilgili belli
başlı sebepler sunmuşlardır. Bunlar; izleyici başına düşen maliyetin düşük olması, hedef
kitlenin ürüne olan tepkisini ölçmenin mümkün olması, izleyiciyle birebir iletişime
geçilebilmesi ve sergilenen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verilebilmesi, sergileme
tasarımının alıcıya gönderilen katalog vb. gibi tanıtım öğelerinden daha etkili olmasıdır.
Kısaca sergileme için; bir ürünü, fikri ya da tekniği geniş bir kitleye tanıtmak, sunmak ya
da satmak için uygun yerler olduğu söylenebilir (Demir, 2009).
Sergilemenin kavram olarak bir iletişim olduğu belirtildikten sonra, sanatta ve sanat
eserindeki önemi daha net görülebilmektedir. Günümüzde yapıtların sergilendiği mekânlar
düşünülünce, galeri tasarımlarındaki çeşitlilik, mekân, izleyici ve sergilenen nesne
etkileşiminde açık, çok katmanlı ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

1.2. İÇ MEKÂNDA SERGİLEME TASARIMI
İnsanoğlunun çevresiyle iletişim kurması sonucu ortaya çıkan ve günümüzde birçok farklı
türde karşılaştığımız sergileme tasarımı, izleyiciyle en hızlı iletişim kuran tasarım
alanlarından birdir. Sergileme tasarımı çeşitleri, birbirlerine çok benzer olsa da, kendi
aralarında da zaman içerisinde daha da ayrışarak farklılık göstermeye devam etmektedir.
Bu durum, sergileme tasarımının artık birçok yeni ortamda kullandığına işaret
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edebilmektedir. Son otuz yıl içerisinde hızla gelişen teknoloji, diğer alanlarda olduğu gibi
sergileme kapsamında da devrim yaratacak ölçüde etkili olmuştur. Geleneksel anlamda
oluşturulan sergileme mantığı, teknolojide gelinen son nokta sayesinde "bilgiyi" farklı bir
boyutta, sanat yapıtının farkını ortaya koyma çabalarıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Bu
bağlamda alışılagelmiş sergileme kavramının taşımış olduğu estetik tüm değerler yeniden
yorumlanır hale gelmiştir. Dahası, modern dönemde, kendisinin farkına varan ve
aydınlanan sanatçılar, günden güne, standardın dışına çıkan çağdaş sunumların da
etkisiyle, sergilemelerde basmakalıp anlayışları reddedip kendi duruşunu ortaya koymaya
başlamıştır.

Bunu

en

belirgin

biçimde,

çalışmalarına

ve

sunuş

biçimlerine

yansıtmaktadırlar. (Çolak, 2011)
Yapıtın izlenmesinde ve algılanmasında sanat eserine odaklı bir yaklaşımı beraberinde
getiren sergileme tasarımı, zaman içerisinde eserlerin ve sergileme mekânlarının değişimi
ile paralel olarak gelişmiştir. Değişim ne olursa olsun, dikkat edilmesi gereken noktaların
temeli aynıdır. Etkili ve doğru bir sergilemede esas nokta sergileme tasarımının doğru
kurgulanmasıdır. Sergileme tasarımı için yapılan hazırlıklar, kurgu, konsept, tasarım,
sunuş aşamalarında birçok deneme ve entelektüel çalışma gerektirmektedir. Anlaşılabilir
ve etkili sergileme tasarımı oluşturmak için iki temel çalışma göz önünde bulundurulur;
(Mardan, 2002). Bunlar bilgi aktarımına ve sergi tasarımına ilişkin çalışmalardır.

1.2.1. Bilgi Aktarımına İlişkin Çalışmalar:
Bilgi üretme, ikna etme ve etkileme, öğretici iletişim kurma, birleştirme ve eşgüdüm
sağlama gibi durumlar iletişimin önemli fonksiyonlarından bir kaçıdır (Tutar, 2003:
s.120). “Bilgi ve Eğitim Odaklı Sergilemeler” temelinde çalışmalardan çok çalışmalara
yönelik bilgiler üzerine yoğunlaşır. Hedef ziyaretçilere çalışmaları yorumlatırken bir
yandan da bilgilendirmektir. Eğitim açısından da önemli olan bu sergilemeler, belirli bir
sistem ve program dahilinde tasarlandığında ziyaretçi ilgisini çekebilmektedir. Ayrıca
galeriler için de önemli olan bu sergilemelerde hedef kitleye yönelik çalışmalar ve
sunumlar yapmak daha kolaydır; çünkü bilgi çoğaltılabilen ve yorumlanabilen bir
kavramdır. Çağdaş sanat müzeleri de mesaj verme kaygısı içerisinde toplumun estetik
duygularını yansıtan sergiler düzenlemektedir. Bu tür sergilerde genellikle serginin
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vermek istediği mesaj dolaylı olarak ifade edilerek anlaşılması zor çalışmalar sergilenir.
Bu nedenle, galeriler için, sanat eserlerinin vermek istediği mesajın anlaşılabilirliğini
arttırmak ve bunun için bazı uygulamalar kullanmak oldukça önemlidir. Örneğin;
sergilenen çalışmalarla ilgili yalnızca fiyat ve malzeme bilgileri ile sınırlı kalmayan,
işlevlerine, geldikleri ortama, yapılış veya varoluş nedenlerine ilişkin izleyici tarafından
anlaşılabilecek açıklamalar hazırlamak bunlardan bazılarıdır. Sunulan nesneleri tek başına
değil aynı zamanda yaratılan konsepti ve atmosfer algısını da değerlendirmek, bu
değerlendirmelerde anlamı ve algıyı destekleyici çizim, sketch, fotoğraf, harita, dijital
görüntü, ses, gibi destekleyici elemanlar sunmak da çağdaş teknikler arasındadır.
Atagök’ün belirttiği üzere; izleyicinin dikkatini çekmek, izleyicinin dikkatini tutmak,
verdiği mesajı ya da yorumu iletebilmek etkili ve doğru düzenlemeyle kurulan
sergilemeler ile gerçekleşir.( T. Atagök, 1999, s.145)
1.2.2. Sergi Tasarımına İlişkin Çalışmalar:
Çalışmaların sergilendiği mekânlar; izleyicinin yapıtla iletişim kurduğu, duygusal anlam
yüklediği yerlerdir. Bu nedenle, sergilemede yapıt-mekân ilişkisi oldukça önemlidir.
Sanatçı ve çalışmalar hakkındaki izlenimlerimiz bir galeriye girdiğimiz ilk anda
oluştuğundan, oluşturulmak istenen atmosfer etkili bir biçimde yaratılamazsa çalışmalar
ne kadar iyi olursa olsun, sönük duruma düşebilirler.
Venedik’te bulunan Giudecca 795 Art Gallery’sinin sahibi ve küratörü olan Rosalba
Giorcelli’nin ifadeleriyle; bir sergi oldukça özgün olmalıdır. Sergilemede; alışılagelmiş,
bilinenin dışına çıkmak gerekmektedir. Bunu yaparken çalışmaların sunuş biçimi anlaşılır
olmalıdır. İşlerin konulacağı yeri, mekânı değerlendirmek ilk aşamada yapılması gereken
önemli noktalardan biridir. Mekânın kimliğine uygun ona değer katacak çözümlerin
tümünü göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Bunlara ek olarak, sergileme tasarımı yaparken tıpkı bir iç mimarın yaptığı gibi,
nesnelerin korunmasına yönelik vitrin, kaide, dolap, raf, askı sistemleri gibi sergileme
mobilyaları da uygun bir biçimde tasarlanmalıdır. Bu tasarımlar yapılırken, tasarım
öğeleri olan renk, doku, denge, çizgi ve yönlendirme gibi öğelerin eserlere uygun olup
olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Genel atmosfer dışında, sergilemelerde
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konseptle, konsepti anlamlandıracak metinlerle, destek malzeme, sergi sistemleri
elemanları, aydınlatma ve mekân düzenlemelerine dair düşünülmesi gereken bazı kurallar
vardır. Bunlar galerilerin ihtiyaçları ve sergileme alanında yapılan çalışmalarla doğru
orantılı olarak gelişmektedir. Sergi tasarımı ve düzenleme yöntemleri; geçici kurulan
sergilerin

değiştirilmesi

ve

izlenmesi

gereken

yollar

üzerine

çalışılmasını

gerektirmektedir. (XXI Mimarlık Tasarım ve Mekân Dergisi-İstanbul Tasarım Bienali
Sergi Ekibi)
Sergileme tasarımlarına iki boyulu ve üç boyutlu çalışmalardan örnek vermek üzere
fotoğraf ve heykel sunumları bu bölümün alt başlıklarında incelenecektir.

1.2.2.1. Fotoğrafta Sunum:
Sanatsal ifade biçimlerinin geliştirmesinde önemli bir rol oynayan fotoğraf, hem kültür
paylaşımında önemli bir araç, hem de kültürel anlamda üretimin bir parçasıdır. Fotoğrafın
ortaya çıkışını hazırlayan sebeplerin temelinde, sanatçının ifade biçimini sürekli geliştirme
isteği yatmaktadır. İnsanoğlunun gelişen algı seviyesi kadar, değişen toplumsal yaşama
ayak uydurma çabası, bu isteğin kaynağı olmuştur (Çizgen, 1998, s. 15).
Önceleri bir kopyalama cihazı olarak görülen fotoğraf, sanat ve bilim dünyasından
gördüğü ilgi ile kısa zamanda güzel sanatlar alanında kendine önemli bir yer edinmiştir.
Bu sayede kendi özgün dilini oluşturmaya başlayan fotoğraf, öncelikle modernist sanat
döneminin temel öğelerinden olmuştur. Paylaşımı, diğer sanat dallarına göre daha kolay
olan fotoğraf teknolojisi, sanatsal üretime yaratıcılık açısından geniş bir alan açmıştır.
Aynı zamanda fotoğraf, modernizm ile, ideolojilerin yayılmasını ve popüler imge
üretiminin artmasını sağlamıştır (Timuçin, 2002, s. 9).
Özdemir (Özdemir, 1996, s. 3), fotoğraf sanatını ve gelişimini kısaca şu şekilde
açıklamaktadır; “…Fotoğraf hem bir faaliyet, hem bir kitle iletişim aracı, hem de kendine
özgü kuralları olan, toplumda ve sanat alanında geçerliliğini koruyabilen bir sanat olarak,
çağdaş sanatların içinde yerini almıştır. Sanatların birbirinden bağımsız olmadığı ve
sanatın artık tek başına ele alınmamaya başladığı günümüzde fotoğraf sanatı da diğer
sanatlarla birlikte kullanılmaktadır. Çünkü fotoğraf, başlı başına bir materyaldir. Yani
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malzeme ve teknik olarak çeşitli biçimlerde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ancak
fotoğraf, sadece mekanik ve teknik bir işlem değil, onun da ötesinde diğer sanat dallarıyla
bütünleşmeye en yatkın etkinliklerden birisidir. Bütün sanatlar arasında bir ilişki vardır ve
bu ilişki, farklı sanat alanlarında kullanılan teknikler yoluyla her bir sanat alanının
gelişimini, yaratılan eserleri ve birbirleri arasındaki bağları etkiler.’’
Her fotoğraf bir makine vasıtası ile yapılması bağlamında nesnel gibi algılansa da
sanatçının bir yorumudur ve her fotoğraf sanatçısının tekniği, estetik yorumu ve dünya
görüşü anlamında donanımı ile çeşitlilik ve farklılık gösteren bir seçimdir. Fotoğrafın
konusu, çekiliş şekli, kompozisyonu, ışık, renk vs. gibi pek çok özelliği fotoğrafçı
tarafından bir seçim ile belirlenir. Fotoğraf ile beraber görüntünün bir aygıt aracılığıyla
yeniden üretimi ve sunumu güvenilirlik bakımından ona diğer tüm görüntüleme
çeşitlerinden farklı bir ayrıcalık kazandırmıştır. Bu konuda fotoğrafla ilgili olarak İhsan
Derman görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir; "Fotoğraf her ayrıntısının ressam
tarafından oluşturulduğunu bildiğimiz bir resimden çok farklıdır çünkü, mekanik bir
sürecin sonucudur. Şöyle ki, fotoğraf makinesinin örtücüsü açılır açılmaz objektifin
önündeki görüntü kendiliğinden film üzerine kaydedilir. İşte fotoğrafik görüntünün bu
inanılırlığı,

insan

müdahalesine

gerek

olmadığından

kaynaklanmaktadır”

(http://fotografya.fotografya.gen.tr/)
Bir elektronik sanat eseri olan fotoğrafı, bilimsel bir bakış açısıyla yorumlarken kendi
kavramları ile sorgulamak gerekir. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak, fotoğraf
sanatçısının anlatım yetenekleri de yeni boyutlar kazanmıştır. (Tekin, s.37). Bu bağlamda
fotoğraf sunumunda dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacak olursak:

Fotoğraf sergilemelerinde öncelikli olarak hangi ebatlarda sergileneceğine karar vermek
gerekir. Bir çalışma ne kadar büyük olursa genellikle etkisinin de o oranda büyük olacağı
düşünülür. Ancak sergilenen alanın genişliği bu konuda önemli rol oynar. Mekân
izleyiciye ‘görüş mesafesi’ sunabilmelidir. Etkili olması adına büyük bastırılan fotoğraflar
belirli bir mesafeden izlenemezse, aksine, etkisini kaybedecektir. Genellikle çoğu sanat
eserleri öncelikle uzaktan bakılarak algılanmalı, daha sonra yaklaşarak bazı detayla
incelenmelidir. Ancak fotoğraf için bu durum farklıdır çünkü dijital ortamda oluşturulan
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çalışmalara yakından bakmak, net olmayan bir görme algısı yaratacağından çalışmanın
etkisini azaltacaktır.
Bunun yanı sıra, dizilim bir diğer önemli etkendir. Her sergilemede olduğu gibi dil birliği
oluşturmak esastır ve bunun için birbirinin peşi sıra dizilen çalışmaları titizlikle belirlemek
gerekmektedir. Çalışmalar arasındaki renk benzerliği, doku, şekil bu duruma karar
verirken etkili olabilmektedir. Bu hem izleyen için geçiş birliği sağlar hem de genel
konseptin algılanmasında yardımcı olur. Mekânın sunduğu olanaklar ne olursa olsun, ona
ayak uydurabilmenin önemli olduğunu araştırmacı Rahmi M. Koç Müzesi’nden, kişisel
olarak deneyimlendiği bir sergiyle örneklendirmektedir.

Resim 1.1. ve Resim 1.2. Rahmi M. Koç Müzesi- İlayda ÇETİN ’24 Ayar-Mimari
Fotoğraflar’ sergisi
(Kişisel Arşiv,2014)
Bu sergilemede, dolaşımı engelleyen ve uzaktan izleme şansını kaybettiren sütunlar göz
önünde bulundurularak ölçüsü küçük fotoğraflar renk birliği içinde yan yana dizilmiştir.
Ayrıca mekânda algıyı bozabilecek bazı kalorifer, yangın tüpleri için konulmuş olan
dolaplar, niş vs. gibi kaldırılamayan elemanlar bulunmaktadır. Algı kirliliğine yol açan bu
durum, çelenklerle önleri kapatılarak önlenmiştir. Kısaca, dikkate alınmayan bazı etkenler
sergilemede göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Fotoğraf sanatı için, çerçeve ve kullanılan cam tipleri bir diğer önemli faktörlerdir.
Fotoğraf çerçeveyi isteyip istemediğine aslında kendisi karar verir. Fotoğrafın parçası olup
olmayacağı sonucunda sanatçıya bağlıdır. Ne var ki; minimalizmin ön planda olduğu
günümüzde eskisi gibi görkemli çerçeveler ya da detaylandırmalar kullanılmamaktadır.
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Göz kirliliği yaratmamak, fotoğrafı sınırlandırmamak ve çalışmaların önüne geçmemek
adına, eğer tercih ediliyorsa, mümkün olduğunca mekâna ve fotoğraflara uyumlu olan
çerçeveler kullanılmalıdır. Açıkça; sadelikle bir şeyleri ifade edebilmek daha değerli hale
gelmiştir. Parlak camdan kaçınmak yansımayı engelleyeceği gibi paspartu gibi çalışmayı
büyütmek için kullanılan ve keskin farklar yaratan elemanlar fotoğraf sunumunda tercih
edilmemelidir; çünkü fotoğraf oluşumu gereği olduğu gibi, mümkünse en sade çerçeveyle,
çalışmanın önüne geçmeyecek şekilde sunulmalıdır.
Bir başka önemli faktör ise aydınlatmadır. Galerilerde aydınlatma olarak gün ışığı
kullanmak yerine, yapay ışık kaynakları kullanılmalıdır. Tavandan yansıtma yöntemiyle
kullanılan aydınlatma, ışığın fotoğraflar üzerine yansımaması sağlamaktada ya da
istenmeyen ışıkların oluşmasını engeller. Doğrudan fotoğrafın üzerine yansıtılan spot
şeklindeki aydınlatmalardan kaçınılmalıdır. Fotoğrafları asmak için kullanılan aparatlar
sağlam ve kolay asılır özelliğe sahip olmalıdır. İzleyiciye kolaylık sağlaması açısından
galerilerde sergi yerinin giriş çıkışı rahat olmalıdır. Galerinin girişinden çekilmiş bu
fotoğrafta, düşünülen dinlenme bölümü, ışıklandırma ve dolaşıma göre yerleştirilen ikram
alanlarını gözlemleyebiliriz.

Resim 1.3. Parme Sanat Galerisi- İlayda ÇETİN ‘Çarşamba Pazarı’ sergisi
(Kişisel Arşiv,2012)
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Geçmişte, fotoğraf sanatının teknolojiye diğer sanat dallarına göre daha yakın bir sanat
oluşunun ve bir makine vasıtası ile uygulanmasının, sanatçının emek faktörünü diğer
sanat dallarına oranla azalttığı düşünülse de, günümüzde, yaygınlaşan fotoğraf sanatı
ve sergilemeleri bu durumun aksi olduğunu görmemizi sağlamaktadır.
1.2.2.2. Üç Boyutlu Öğelerde Sunum
Üç boyutlu plastik yapısıyla heykel, sanatsal sunum ifadesini, eylem ve kavram olarak
en iyi destekleyen alanlardan biridir. Tüm sanat alanları gibi, heykel sanatı da hem
biçimsel hem düşünsel olarak bir aktarım ve bir sunumdur. Tarih boyunca, ilk
heykellerden, çağdaş heykellere kadar, heykelin dönemlere göre değişiklik gösteren
sunum biçimleri olmuştur. Heykel, içerik ve biçim olarak heykelin sunumları ve
heykeltıraşların tutumları, sunumlarına yön vermiştir.
Heykelde sunum, biçim olarak heykelin yapısıdır; içerik olarak ise heykelin
anlatımıdır. Mekâna yerleştirilen heykelin, izleyiciye aktarım şekli ve aktarım biçimi,
heykelin biçimsel sunumudur. Başka bir deyişle, heykelin içeriğinin heykele yön
vermesiyle heykeltıraşın oluşturduğu biçim ve yapı, heykelin somut değerleri,
heykelin biçimsel sunumunu oluşturur. İçerik olarak sunumu ise, heykelin anlatımı,
konusu ve amacı olarak, heykelin oradaki duruşunu ve amacını temsil eden
sunumudur. Heykelin anlatısı, konusu ve izleyiciye belirtilmek istenendir (Öztürk,
2011). Bu bağlamda heykelin sunumunda dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacak
olursak:
Öncelikle, heykeli her açısından algılayabilmek oldukça önemlidir. Heykelin biçim
olarak üç boyutlu yapıda oluşu, genel kıstas olarak etrafında dolanarak farklı anlamlar
ve farklı görsel etkiler çıkarılması, heykeli izleyicinin gözünde daha gerçek ve daha
etkili kılar. Büyük ölçekte olan ve belirli bir temel üzerine oturtulmuş, her açıdan
algılanabilen dış mekân heykellerini bu duruma örnek olarak verebiliriz. (Resim 1.4.,
1.5., 1.6.)
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Resim 1.4., Resim 1.5. ve Resim 1. 6. Serap AKARCALI- Kuzey Yıldızı ProjesiKuzey Ankara, Türkiye
(Kişisel Arşiv,2014)

14

Bütün sanat eserlerinin olduğu gibi, heykellerin korunması da kültüre dayalıdır.
Ülkemizde açık alanlarda yer alan heykellerin çoğunluğu Atatürk ve Türk büyüklerini
temsil eden anıt heykellerdir. Anıt mantığı dışında yapılan sanatçının özgün heykelleri,
diğer bir deyimle çağdaş heykel sanatı ülkemizde henüz çok yaygınlaşmamıştır. Bu
nedenle açık alanlara yerleştirilen heykeller genellikle mekân, sosyal yapı ve fiziksel
durumları göz önünde bulundurularak yerleştirmelidir. Ayrıca, ölçeği gereği iç mekân
heykellerinden daha büyük olan dış mekân heykellerinin malzeme seçiminde, sürekli
değişen hava şartlarını ve insanların verebileceği zararları göz önünde bulundurmak
gerekmektedir. Burada kaide kavramı çözüm oluşturabilir. Örneğin Serap Akarcalı’nın
Kuzey Yıldızı çalışmalarında (Resim1.4., 1.5. Ve 1.6.) çim alanının üzerinde olması
ve insan dolaşımının çok olacağı öngörüldüğü alanda, sosyal konum da düşünülerek
heykeli koruma adına kaide üzerine yerleştirilmiştir. Çim makinasının çimi biçerken
heykele vereceği zarar bile düşünülmelidir. Ne yazık ki, ülkemizde pek çok dış mekân
heykellerine sprey, boya, sivri ya da delici aletlerle zarar verildiği görülmektedir.

Resim 1.7. Dış mekân heykeli örneği, Burano, İtalya
(Kişisel Arşiv, 2014)

Sanatçı, tasarım aşamasında heykeli her açıdan algılanabileceği şekilde oluşturur.
Sergilenirken de izleyiciler eserlerin etrafını 360 derece algılayabilecek ve her
açısından yorumlayabilecek duruma sahip olmalıdırlar. Bunların yanı sıra; aydınlatma
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sistemi heykeli öne çıkaracak şekilde yapılmalıdır. Örneğin; herhangi gölge düşmesi
sorunu yaşanmaması için aydınlatma çapraz olarak iki taraftan verilebilir. Ayrıca, eğer
kullanılıyorsa, kaideler göz hizasını çok zorlamayacak yükseklikte olmalıdır. Aksi
durumda izleyicinin algısı azalacaktır ve amaçlanan sergileme oluşturulamayacaktır.

Resim 1.8. Çağdaş Sanatlar Merkezi, avlu sergilemesi, Padova, İtalya
(Kişisel Arşiv,2015)

Doğal

ışıkla

aydınlanan

bu

mekânda

bütün

çalışmalar

her

açıdan

gözlemlenebilmektedir. (Resim 1.8.) Oldukça ferah bir alan olmasının sağladığı
avantajla büyük ölçekteki çalışmalar da rahatlıkla sunulmakta ve izlenmetedir.
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Resim 1.9. ve Resim 1.10. Üç boyutlu cam tasarımlar sergileme örneği,
Venedik, İtalya
(Kişisel Arşiv,2015)

İç mekânda sunulan bu üç boyutlu sergileme sisteminde de stant yükseklikleri,
bilgilendirme şekilleri ve ışıklandırma sistemini gözlemleyebiliriz. (Resim 1.9.)

V

Resim 1.11. ve Resim 1.12. Elbise ve kumaş sunumları, Fortuny Müzesi,
Venedik, İtalya
(Kişisel Arşiv,2015)
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Kumaş örneklerinin sergilendiği bu alanda da ışık kullanımı, etkili bir biçimde ifade
etme, korunabilirlik unsurları göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca alana girişte
ziyaretçinin ilk göreceği nesneyi doğru seçmenin önemini de örnekte görebiliriz.
(Resim 1.11 ve Resim 1.12.)
Kısaca, sergilenen nesne ne olursa olsun dikkat edilmesi gereken noktalar ortaktır.
İzleyicinin dikkatini çekme, mekânda dinamizm yaratma bu şekilde gerçekleşecektir.
1.3. SERGİLEME TASARIMI TARİHÇESİ
Sergiler, sergilemeler, gösteriler, teşhirler, fuarların hepsi insanların birbirleriyle
iletişim kurmalarını sağlayan ortamlardır ve temelde aynı amaca hizmet ederler.
Göksel ve Sohodol (2005, s. 11)'a göre tarihin en eski ve etkili tanıtım yöntemlerinden
biri olan sergileme çalışmaları, M.Ö. 3. yüzyıla dayanmaktadır. Velarde (1988, s. 13)
ise, ilk sergilemelerin, pazar yerlerinde satılan ürünler için oluşturulduğunu
belirtmektedir.
Sergileme tasarımının gelişimi, sergileme kavramının gelişimi ile paralel olarak
ilerlemiştir. Sergilemenin temel işlevlerinden olup insanlığında en temel iki güdüsü
olan toplama ve biriktirme eylemlerinin tarihini antik çağlara kadar dayandırmak
mümkündür. Sergileme yapıları ortaya çıkmadan önce çeşitli toplumlar önemli
olduklarına inandıkları nesneleri, tapınak ve mezarlar gibi kutsal yerlerde
toplamışlardır. Asya'da kıymetli nesnelerin emniyetle korunması için sık sık
tapınaklara emanet edildiği, Avrupa kiliselerinde hazinelerin ve nadir olduğuna
inanılan dinsel nesnelerin toplandığı bilinmektedir. (Ambrose, 1995).
15.

yüzyılda

Avrupa’da

Rönesans

Dönemi’nde;

dini

içerikli

görsellerin

sergilenebileceği mekânlara ihtiyaç duyulması ve başta İtalya olmak üzere Rönesans
sanatçılarının eserlerinin koleksiyonlara girmesi galerilerin kurumsallaşmalarına neden
olmuştur.
16. yüzyılda ticaretin gelişmesi ile zenginleşen tüccarların sanatçıların eserlerini
toplamasıyla

bilinçli

bir

koleksiyonculuk

gelişmeye

başlamıştır.

Bu

özel

koleksiyonların halka açılması müzeciliğin ve sergilemenin gelişmesinde önemli bir
dönüm noktası olmuştur. 1581’de Floransa’da Medici egemenliğini başlatan, Büyük
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Cosimo’nun 1440’larda inşa ettiği ve ressam Giorgio Vasari'nin Medici ailesinin özel
koleksiyonunu sergilemesi için Uffizi Sarayı'nın ikinci katında düzenlediği mekân
günümüzdeki anlamıyla bilinen ilk sergileme mekânıdır. (A. Artun, 2009, s.20.)
Konikow (1994, s. 10)'a göre ilk iz bırakmış örneklere Ortaçağ'da yapılmış olan
Venedik Sergisi verilirken, Küçükerman (2002, s. 9) sergileme tasarımı kavramının ilk
olarak 1700'lü yıllarda Sanayi Devrimi döneminde ortaya çıktığını belirtmektedir.
18. yüzyıl Aydınlanma Dönemi’nde Londra'da 1759’da British Museum, 1760'da
Kassel Sanat Galerisi, 1764’de Hermitage Museum halka açılmıştır. Izumi (1992,s. 6);
1851 yılında düzenlenen Londra Sergisi’nin (London Expo) günümüzde oldukça sık
düzenlenir hale gelen ‘fuar’ tarihinin başlamasına ön ayak olduğunu ifade etmiştir.
Ayrıca,

1789’da

kamulaştırılmıştır.

Medici

ailesinin

Fransa’da

1732’de

koleksiyonları
hükümetin

yeniden
krallık

düzenlenerek
koleksiyonlarını

devletleştirme kararıyla Louvre Müzesi'nin Cumhuriyet Müzesi (Musée de la
République) olarak açması ve 1798’de Napoleon'un Sanat Merkez Müzesi’ni (Musée
Central des Arts) kurması sergileme kavramının ilerlemesinde oldukça önemli
etkenlerdir. (A. Artun, 2009, s.20.)
19. yüzyılda ise sergilemelerin kalabalık ve karanlık biçimlerde yerleştirilmesi tercih
edilmeye başlanmıştır. ‘’1870’ler de bile Yunan- Roman galerileri düzenli bir sergi
görünümü yerine, aşırı kalabalık ve iyi sınıflandırılmamış bir depo izlenimi
yaratıyordu.”(I. Jenkins, 1981, s.132-133. )
19. yüzyılın getirdiği bir başka yaklaşım ise, müzelerin ve galerilerin; eserleri
sergileme işlevinden çok eserleri toplama ve kronolojik olarak sıralama işlevine önem
verdiğidir. Samuel F. B. Morse 1832 tarihli “Louvre’da Sergi Salonu” adlı resmi galeri
mekânı içerisinde resimlerin duvarda yan yana asılarak estetik kaygı gözetmeksizin
sadece istiflenişinin bir göstergesidir. (Resim 1.13.)
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Resim 1.13. Samuel F. B. Morse’nin ‘Gallery of the Louvre’ adlı eseri
(http://www.nga.gov)

20. yüzyılın başlarında Avrupa galeri ve müzelerine ulaşan eser sayısında gözle
görülür bir azalma yaşanmıştır. Bu değişim; müzeleri eserleri toplayıp kronolojik
olarak sergileme işlevinden uzaklaştırarak sergilemenin estetik yönlerini de göz
önünde bulunduran mekânlara dönüştürmüştür. Dernie’nin ifade ettiği gibi (2006, s. 9)
bu yüzyılda sergileme anlayışı, modernist ve minimalist öğelerin hayatımıza
girmesiyle birlikte gelişen süreç içerisinde ve yeni estetik anlayışların oluşmaya
başlamasıyla değişim geçirmeye başlamıştır. Grafik tasarımcıların da etkisiyle
farklılaşan sunuş biçimleri renk, hareket, ritim gibi biçimsel öğelerin öne çıkmasını ve
yenilikçi yaklaşımları beraberinde getirmiştir, bu da kaçınılmaz olarak sanat yapıtının
farklılaşmasını sağlamış ve sergileme mekânının yapısına yeni perspektifler katmıştır.
( Çolak, 2011, s. 39- 41)
Özetle, antik pazarların zaman içerisinde, günümüzün ticaret fuarları, uluslararası
fuarlar, halka açık ticari fuarlar, müze galerileri, sanat galerileri, gezici sergiler,
taşınabilir sergilere dönüştüğünü rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Sergilenen nesne türü ne
olursa olsun bir amaç doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ancak, her geçen gün
sergileme türlerinin arasındaki fark azalmaktadır ve bu; sergilemelerin çok net
ayrıştırılamamasına neden olmaktadır. Buna rağmen sergilemeler sürekli ya da geçici
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olmalarına, işlev ve içeriklerine göre sınıflandırılabilir. Turgut (2003, s.182)
sergilemeleri; kısa süreli, uzun süreli, ticari -ticari olmayan, müze sergilemeleri olarak
sınıflandırırken, Dernie (2006, s.6) ise bu sınıflandırmayı; kültürel, ticari, geçici,
sürekli, müze, sanat galerileri olarak genişletmektedir. Hatta Lorenc, Skolnick ve
Berger (2007, s. 4) bu farklı disiplinleri, kendi içerisinde daha da ayrıştırmaktadır.
Bunlar;
1.3.1. Kültürel - Sosyal İçerikli Sergilemeler ve Bienaller
Sokakta, bazen açık havada, tarihi bir yapıda ya da kapalı herhangi bir alanda
düzenlenebilen sosyal içerikli sergilerin genel amacı sosyal bir mesaj iletebilmek ya da
bir düşünceyi korumak ve savunmak amaçlıdır. Bu tip sergilemelerde, kazanç
kaygısından çok sosyal içerikli kaygılar öne çıkmaktadır. Sosyal içerikli sergileme
tasarımı örneğine Topkapı Sarayı Müzesi’nin Silahtar Hazinesi'nde açılan, Piri Reis
Haritası Sergisi’ni verebiliriz. Piri Reis'in 1513 tarihli dünya haritasın ve 1528-29
yıllarında hazırladığı ikinci haritasının sunulduğu sergi Piri Resi’in yaşamıyla ilgili
bilinçlenmeye katkıda bulunmuştur. Bu sergileme tasarımında müze boşluğu fikri
vurgulanarak, mekânsal hacmi kendi kavramı ve fiziksel yapısının içine alan bir
anlayış oluşturulmuştur. (http://www.zaman.com.tr/)

Resim 1.14. "Piri Reis Haritası" adlı sergileme tasarımı,
Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
(http://www.zaman.com.tr)
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Bienaller
Kelime anlamı ‘’iki yılda bir’’ olan bienal, evrenselliği yansıtmak amacına yönelik
kurulan kültürel sergilemelerdir. Bilinen bir gerçektir ki, eskiden Avrupa ve Amerika
dışındaki ülkelerin sanatçıları hakkında bilgi sahibi olmak oldukça zordu. Bienaller bu
imkânı oluşturmakta oldukça büyük rol oynamaktadır. Temeldeki ortak amacı iki
yıllık ürünü sergilemek olan bienaller, fazla tanınmayan, görülmemiş olan çağdaş
sanatçılara büyüyüp gelişmeleri ve hayatta kalmaları için olanak sağlamaktadır.
Uluslararası alanda çağdaş sanata geniş ölçekte yer veren bienaller, günümüzde
sanatın gelindiği son nokta olarak kavramsal sanatlarla gerçekleştirilmektedir.
(http://hire.blogcu.com/)

İlki 1895 yılında gerçekleşen ve her iki yılda bir güzel sanatlar ve mimarlık binealleri
olarak düzenlenen Venedik Bienali’ni örnek olarak inceleyelim;

Resim 1.15. Venedik Mimarlık Bienali Girişi, 2014
(Kişisel Arşiv, 2014)
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Resim 1.16. Venedik Mimarlık Bienali, 2014
(Kişisel Arşiv,2014)

Bienalde, duvar sistemlerinin sunulduğu alana ait bilgiler duvarlara yapıştırılmıştır ve
video sistemiyle anlatım güçlendirilmiştir. Alanın sağladığı genişlik sayesinde
izleyenlere oturma imkânı sağlanmıştır. (Resim 1.16)

Resim 1.17. Balkon sistemleri bölümü, Venedik Mimarlık Bienali, 2014
(Kişisel Arşiv, 2014)
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Bienallerin bir başka katkısı ise, tanınmamış sanatçıları görebilmemizin yanı sıra
ülkelerin ayrı ayrı kendilerini anlatabileceği alanlar bulabilmesidir. Bu sayede birbirini
karşılıklı olarak etkileyen iletişimler kurulabilir ve en önemlisi bilgilenme artabilir.
Venedik Bienali’nden Türkiye ve Çek Cumhuriyetini örnek olarak verebiliriz.

Resim 1.18. Türkiye Pavyonu, Venedik Mimarlık Bienali, 2014
(Kişisel Arşiv, 2014)

Resim 1.19. Çek Cumhuriyeti Pavyonu, Venedik Mimarlık Bienali, 2014
(Kişisel Arşiv, 2014)
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1.3.2. Ticari Fuar Sergilemeleri
Bir başka sergileme türü olan ticari fuar sergilemeleri, daha çok ürün tanıtmak, satış
sağlamak ve insanların ilgisini çekmek için kurulan daha planlı sergilemelerdir.
"Fuarlar da sergileme tasarımının en yaygın uygulama alanlarından biridir. Fuarlar
günümüzde tecimsel ve tecimsel olmayan ürünlerin belirli bir alanda bir arada
sergilenmesinin geldiği en son noktadır." (Turgut 2002, s.181).
Fuarların, diğer sergilemelerden farkı ticareti geliştirme ve satış sağlama amaçlı
ürünler ortaya koymaktır. Bir grup üretici, dağıtıcı ve sağlayıcıları belli ortamlarda bir
araya getiren etkinliklerdir. 2005 yılında GMK (Grafikerler Meslek Kuruluşu)
tarafından 'sergileme tasarımı' alanında ödül alan ‘Mavi Jeans’ in fuar stand panoları
bunlara örnektir.

Resim 1.20. Beymen Club için hazırlanan satış panoları
(http://www.avmgezgini.com)

Ticari sergilemelere verilebilecek bir başka örnek her yıl düzenli olarak pek çok
şehirde düzenlenen ve firmaların kendini geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulabildiği
‘Yapı Fuarı’ stantlarıdır.
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Resim 1.21. Ankara Yapı Fuarı Stant Tasarımı
(http://www.emlaktasondakika.com)
1.3.3. Sanat Galerisi Sergilemeleri
Sanat Galerisi sergilemelerinde; 2 boyutlu, 3 boyutlu, çokluortam ve enstelasyon gibi
farklı sanat eserleri belirli sürelerle yer alabilmektedir. Bu bakımdan bu tür
sergilemelerde; mekân "çıplak, bozulabilir, kırılabilir, eklenebilir olmalı, sanatçının
sergiledikleriyle birlikte dönüşebilmelidir" (Erkmen, 2004, s. 86).
Bu doğrultuda Erkmen, 'Garanti Galeri' için galeri içerisine değişebilir bir sergileme
sistemi tasarlamıştır.

Resim 1.22. 'Garanti Galeri' için tasarlanan değişebilir sergileme stantları
(http://v3.arkitera.com)
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Standlar Garanti Galeri’de düzenlenmiş olup; 'Bülent Erkmen Son İşler' (Resim 1.23.)
ve 'Mimarlığı Tersten Giydirmek' (Resim 1.24.) sergileri için farklı çözümlemeler
kullanılmıştır. Bu sayede aynı mekânda, farklı sunuşlar için farklı tasarımlarla değişik
bakış açıları kazandığı söylenebilir.

Resim 1.23. 'Bülent Erkmen Son İşler'
sergileme tasarımları (Erkmen 2004: 99)

Resim 1.24. 'Mimarlığı Tersten Giydirmek'
sergileme tasarımı (Erkmen 2004: 108)

Bir başka örnek olan Galeri M1886 için hazırlanan sergileme tasarımında, sade, koyu
bir zemin üzerine yerleştirilen dinamik ve etkili çalışmaların ve kontrastlığıyla dikkat
çeken görsel ögelerin etkisi görülmektedir. (Resim 1.25.)

Resim 1.25. Galeri M1886- ‘TRİP’-Ahmet MÜDERRİSOĞLU, Ankara, Türkiye
(http://www.m1886.com)

2007 senesinde düzenlenmiş olan, Pera Müzesi'nin sanat galerilerinde bulunan
'Chermayeff & Geismar: Son 50 Yılın Amblem, Logo ve Tasarımları' sergisinin
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sergileme elemanlarının özelliği ise, tek merkezde toplanmış olan dört köşeli
panellerdir (Resim 1.26.). Her köşede iki yüzey ve her bir ünitede ise sekiz yüzey
sayesinde, izleyicinin algısı bölgesel ve yoğun olarak sergilenen işler üzerine
yönlendirilmiştir. (Demir, 2009, s. 59-61)

Resim 1.26. 'Chermayeff & Geismar: Son 50 Yılın Amblem, Logo ve Tasarımları'
sergisinde kullanılan sergileme ünitesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2007
(http://www.photoshopmagazin.com)
Venedik’e yakın adalardan birinde düzenlenen bu geçici sergilemede konsept gereği
yer değiştirebilen paneller ve duvara yerleştirilmiş çalışmalar, genel aydınlatma ve
spot ışıklarıyla sunulmaktadır. Her bir çalışmanın tek tek görülebileceği açıyla
yerleştirilmiş olan nesneler bir düzen içerisinde ve anlaşılabilir biçimdedir.(Resim
1.27.)

Resim 1.27. Sergileme örneği, San Giorgio Adası, İtalya
(Kişisel Arşiv, 2014)
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Resim 1.28. ve Resim 1.29. ‘Time Space Existence’- Palazzo Mora, Venedik, İtalya
(Kişisel Arşiv, 2015)

Avrupa’dan başka bir örnek ise, Venedik Adası’nda bulunan Palazzo Mori binasında
sergilenen ve 2014 Venedik Bienali’nin bir parçası olarak sunulan Time Space
Existence Sergisi’dir. Tarihi yapıyla tamamen zıt olan modern çalışmalar gerek
ebatları gerek ise sunuluşları bakımından oldukça dikkat çekicidir. (Resim 1.28. ve
Resim 1.29.)

Resim 1.30. Rusya Pavyonu, Venedik Mimarlık Bienali 2014, İtalya
(Kişisel Arşiv, 2014)
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Rusya’da bulunan binaların modellerinin sergilendiği bu bölüm, raf sistemleri ile
çözümlendirilmiştir. Rafların altına yerleştirilen led ışıklandırmalar homojen bir
aydınlatma sağlamaktadır. Sade ve minimalist şekilde biçimlendirilmiş modeller dil ve
renk birliği oluşturmaktadır. Yalnız, göz hizasını aşan raflardaki çalışmalar
izlenememektedir. (Resim 1.30)
1.3.4. Müze Sergilemeleri
Müze sergilemeleri büyük ve ayrı bir sınıf olmakla beraber, diğer tanıtım
sergilemelerinden daha farklı olmak zorundadır çünkü farklı bir amaç taşıması ve
teknik ihtiyaçları sebebiyle gereklilikleri daha başkadır. Dernie (2006, s. 64) müze
sergilemelerinin yapısının geçici sergilemelerin aksine daha detaylı ve ince
düşünülerek hazırlandığını, sergilenen nesneler ile ilgili yorumlar ön plana
çıkarıldığını belirtmektedir.
Müze sergilemelerinin en büyük özelliği; geçici sergilemeler değil, uzun süreli, kalıcı
sergilemeler olmasıdır. Müze sergileme tasarımının diğer sergileme tasarımı
türlerinden farkını Erkmen şu şekilde ifade etmektedir;
"Burası bir "müze" olmalıydı. Üçboyutlu nesnenin yok denecek kadar az olduğu,
hemen hepsinin iki boyutlu resim, çizim, belge ve yazıdan oluştuğu bir "malzemeyi"
sergilemenin "müzece" dili bulunmalıydı. Bir müze ile bir sergi arasındaki, kalıcı
olanla geçici arasındaki ayrımın belirleyicisi olan bu dil, mekân kurgusundan
sergileme tasarımına, aydınlatma anlayışından malzeme seçimine kadar yapılan her
şeyin hem kendisinin hem birbirleriyle ilişkisinin görsel yapısıyla oluşmalıydı"
(Erkmen 2004, s. 65) .

Resim 1.31. ve Resim 1.32. Gallerie dell'Accademia, Venedik, İtalya
(Kişisel Arşiv, 2014)
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1.4. Bölüm Sonucu
Bu bölümde; sergileme kavramı ve sergileme tasarımı başlığı altında sergileme
tasarımının ortaya çıkışı, tarihçesinden yola çıkılarak, öncelikle sergileme kavramının
oluşması ve tarihteki örneklerle gelişim süreci anlatılmıştır. Sergileme kavramının
temelini oluşturan ‘sunma’ fikrinden başlanarak değişen istek ve beklentilerin de
etkisiyle meydana gelen değişimler ve gelişimler incelenmiştir. 16. Yüzyılda artan
ticaret sebebiyle koleksiyonerlerin eserleri toplama ve sunma isteklerindeki fazlalık
sergilemede dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu durum sağlanan gelişmelerle
ilerleyişini sürdürmüştür ve sergileme kavramının gelişimini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Bunun yanı sıra, kültürel mirasın ve kentsel dokunun önemli parçaları olan
pek çok tarihi yapı çeşitli nedenlerden dolayı yıkılmayıp sergileme mekânlarına
dönüştürülmüştür. Bu bağlamda, ikinci bölümde yeniden işlevlendirme ve
sürdürülebilirlik kavramları ve yararları tarihi yapıların korunması kapsamında detaylı
bir biçimde incelenecektir ve sergileme mekânlarını temel özellikleri gelişen
sistemlerin sağladığı olanaklarla beraber örneklendirilerek açıklanacaktır.
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2. BÖLÜM:
SERGİ MEKÂNI TASARIMI VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME ÜZERİNE

2.1. SERGİLEME MEKÂNLARINDA DOLAŞIM ÇEŞİTLERİ
Günümüzde sergileme mekânları; izleyicilere, eser sunulan mekânlar olmanın
ötesinde, ziyaretçilerin meraklanmasında ve daha fazla öğrenme isteği yaratmakta
etkili olan dinamik ve interaktif mekânlar haline gelmiştir. Soyut sanatın ve minimalist
öğelerin gelişmesiyle yeni boyutlar kazanan algı ve anlayış, sergilemelerdeki bakış
açısını da etkilemiştir ve bu; eserin kendisi kadar sunumunu da ilginç kılan tasarım ve
gösterim teknikleriyle dolu sergileme mekânlarının oluşturulmasını sağlamıştır.
(Poyraz, 2008, s. 118- 121)
Sergi mekânları iletişim kurularak bilgi aktarımını sağlayan alanlar haline gelmiştir ve
ziyaretçiler için, bilgilenme ve estetiksel açıdan ilham alma işlevlerini içinde
barındırır. İnteraktifliğin önemli olduğu, karşılıklı etkileme yoluyla oluşan iletişimin
önemini Nalçaoğlu’nun da ifade ettiği üzere, “galeriler aslında içinde sergilenen
nesneler ve bu nesnelerin anlattıkları öyküler için olduğu kadar, sergileme ediniminin
kendisi, sergilemenin büyüsü için ziyaret edilirler.” (Nalçaoğlu, 2002, s.46). Kısaca,
izleyicinin sergiye dahil edilmesi ve bunun gerektirdiği ifade biçimleri ayrı bir önem
kazanmıştır.
Günümüzde, popüler kültürün getirisiyle bilgi toplama konusunda hızla gelişmekte
olan insanoğlu sosyal yaşamın getirdiği monotonluk ve mecburiyetlerden kaçmak için
yeni heyacan ve deneyim arayışı içindedir. Bilgi kazandırmanın ve deneyim
paylaşmanın ötesinde sadece bilgi alışverişinde bulunulan mekânlar olmakla kalmayan
galeriler, günümüzdeki farklı uygulamaları ile etkileşimi son derece aktif bir şekilde
kullanabilmektedir. Ayrıca eser, bilgi ve izleyici arasında bir bağ kurmak amacıyla
oluşturulan bu mekânlar öncelikle izleyicilere sergilenen eserlerin içerikleri ve
amaçları doğrultusunda keyifli anlar yaşatmayı hedeflemişlerdir. Yani günümüz sergi
mekânları, farklı sınıflardan ziyaretçilere seslenen ilgi odakları yaratarak bireyleri bu
sanat alanlarına olan ilgilerini arttırmak için de kullanılmaktadır.
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Bilgi çağı olarak adlandırabileceğimiz ve iletişimin had safhada olduğu günümüzde
edinilen yeni sergileme anlayışında da önemli olan objeyi sergilemek değil, sergilenen
obje ile izleyici arasındaki iletişimi kurabilmektir. Ziyaretçiyi bilgilendirme buradaki
esas amaçtır. Bilgilendirirken eğlendirmek de ikinci amaç olarak hedeflenmektedir. Bu
nedenle, sergilemede kullanılan gösterim teknikleri değişip, gelişmekte, ziyaretçiyle
iletişimin esas alındığı, güncel gösterim teknikleri galerilerde daha fazla yer almaya
başlamaktadır. Huber sergilemede başarının iletişimle geleceğini “Bir müze çağdaş
araçları ne oranda kullanırsa, halk ile kuracağı iletişim o denli başarılı olur.” (Huber,
1996) şeklinde ifade ediyor.
Sergilemenin toplumla ilişkisini başka bir deyişle Prof. Hasan Pekmezci verdiği bir
konferansta ele almıştır. Pekmezci; sanatçı, sanat eseri ve izleyici üçlemesinin sanatın
vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, sanat eserinin toplumla ilişkisinin, sanatın temel
karakteri olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, bir sanat eserinin oluşturulması kadar onun,
üreten sanatçısı dışındaki insanlara, izleyiciye, topluma sunulmasıyla beraber izlenilen
yol ve yöntemlerin de çok önemli olduğunu vurgulamıştır. (Konferans metni:7 Nisan
2005 - Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Bölümü)
Bu bağlamda sanatın izleyiciye ve topluma doğru bir biçimde sunulmasında, amaca
ulaşabilmek ve etkiyi arttırabilmek için belirli bazı disiplinlere özen göstermek
gerekmektedir. Bunların başında, eserlerin sunuluş özellikleri ve eserlerin sunulduğu
mekânların uygunluğu gelmektedir. Bu sunuluş yöntemi ve sunulan mekânlar,
özellikle galeri ve müze gibi genel alanlar, serginin karakterine uygun olarak
hazırlanmalıdır

çünkü

bu

algılanmasında izleyiciye

mekânlar

kendi

farklılıklar sunar.

biçimsel
Dahası,

özellikleri

ile

yapıtın

mekân odaklı

kurulan

sergilemeler, eserlerin taşınabilirliği ve doğru bir düzenle izleyici ile buluşması için de
oldukça önemlidir. Bu sebeple sergileme mekânının tüm tasarımı öncelikli olarak
nesneleri görünür kılmak üzere düzenlenmelidir. Eldem, bir yandan nesnenin
anlattığının okunurluğunu ve etkisini artırmanın önemini vurgulamaktadır, öte yandan
ise nesnenin mekândaki çekiciliğini, onu mekândan soyutlayarak vurgulamak
açısından bunu başarabilmenin gerekliliğini ifade etmektedir. (N. Eldem, 2001, s.125.)
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Kısaca, izlemeye sunulan yapıtın en iyi şekilde görülebilmesini, anlaşılabilmesini ve
izleyici ile iletişime girebilmesini sağlayacak sunuşlar düzenlenmesi, sanat eserleri
sunumunun temelini oluşturmaktadır.
Bir başka göz önünde bulundurulması gereken durum; sergileme mekânlarının
sürekliliği olan alanlar oluşudur. Dolayısıyla galerilerin yapılanmaları, sürekli bir
hizmet ve uzun vadeli programlamalara dayanmaktadır. Zamanın yıpratması,
teknolojinin gelişimi, “modalar” gibi yaşam süreçlerini, düşünce yapılarını ve fiziksel
tercihleri etkileyen tüm bileşenler sergileme mekânları için de geçerlidir.
Sergilenen yapıtın izleyici karşısına daha doğru bir şekilde çıkarılması için
sergilemeleri eğitici sergilemeler, eğlendirici sergilemeler, sosyal odaklı sergilemeler
gibi çeşitli sınıflandırmalara ayırabiliriz. Bu ayrım, hem yapıtın çok yönlü
değerlendirilmesi, hem hedef kitleye daha iyi sunulması hem de sergileme çeşitlerinin
daha iyi kavranabilmesi yani amacın çok boyutlu olarak okunabilmesi açısından
kolaylık sağlayacaktır. (Boyraz, 2008, s. 118-119).
Çoğu çağdaş sanat merkezleri, günümüzde, toplumun estetik değerlerini yansıtan ve
mesaj verme amacıyla sergiler düzenlemektedir. Bu tür sergilerde verilmek istediği
mesaj dolaylı yoldan ifade edildiğinden anlaşılması güç eserler ortaya çıkabilir. Bu
sebeple günümüz galerileri, sanat eserlerinin vermek istediği mesajın anlaşılabilirliğini
arttırabilecek ya da bu mesajı destekleyecek teknolojileri tercih etmektedir. Aynı
türdeki teknolojiler, farklı türlerdeki sergilerde tercih edilebilir. Örneğin, projeksiyon
cihazı bilgi verme amaçlı sergilemelerde tercih edilebilirken, sanat müzelerinde sanat
eseri için bir arka fon oluşturmak için kullanılabilir. Önemli olan sergileme türüne
göre tercih edilen teknolojinin amacı ve biçimi doğrultusunda bir tasarım üretmektir.
Kısaca, sergilemeler; türüne bağlı olarak ziyaretçiler, koleksiyonlar ve amaçlar
doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlikler sergileme türünü ortaya
çıkartmakla beraber bir sonraki aşama olan tercih edilecek olan sergileme
teknolojisinin seçimine doğrudan etki eder. (Boyraz, 2008, s. 118-119).
Çağdaş sanat sergilerinde kullanılan sergileme sistemlerinin etkili olabilmesi için
sergileme türüne uygun teknoloji biçimleri tercih edilmelidir. Ayrıca çalışmaları
korumak amaçlı karşılaşılan zorunluluklar da sergilemelere yön veren önemli
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etkenlerdir. Teknolojik sergilemeler için önemli olan bu etkenler galerilerin teknolojik
altyapısı ve binanın tarihi bir yapı olup olmaması gibi durumlardır. Çünkü tarihi
yapılarda teknolojik alt yapıyı oluşturmak için onarım işlemleri gerekmektedir. Bu
işlemler de, kaçınılmaz olarak, kimi zaman yapının orijinalliğine, kullanışlılığına
zarar verebilir. Tüm bu değişkenlere rağmen günümüz sergileme mekânlarını çağdaş
alanlar haline getirebilmek varlıklarını devam ettirdiklerini kanıtlamak için yeni
yöntemler geliştirmek gerekmektedir (Sönmez, 1994: 102). Fakat bunu yaparken de
tarihi yapılar içinde bulunan ve dış etkenlere karşı oldukça hassas olan koleksiyonları
korumak için kullanılan teknoloji özenle seçilmelidir. Bu hem yapının hem de
eserlerin korunması için oldukça önemlidir. (İdil Dergisi, 2013, Cilt 2, Sayı 8, Volume
2, Number 8 –s. 126)
Ayrıca günümüz sergileme mekânlarında, planlama anlayışının; giriş mekânı ve
birbirine açılan çizgisel düzendeki sergileme mekânlarından çıkıp, giriş mekânından
birçok yöne dağılımı sağlayan, blok, yıldız gibi sergi yönelim (dolaşım) tiplerinin
tasarımlarda tercih edilmeye başlanıldığı görülmektedir. Bu tür bir planlamanın
sunduğu dolaşım şeması ile bireysel öğrenmenin esas alındığı özel köşeler
tasarlanmakta,

ziyaretçiler

oluşturulmaktadır.

Bu

için

fiziksel

bağlamda

mekândan

sergilemede

ayrı,

dolaşımı

bireysel
beş

başlık

mekânlar
altında

incelenebiliriz: (Atasoy, 1993)

2.1.1. Koridor Tipi Dolaşım (Arter):
Bu tip yönelimde dolaşım yönünün düz, zigzag, kavisli olması fark etmeksizin başka
alternatif yön verilmez. Merkezdeki bölücü eleman nedeniyle ziyaretçi sadece aynı
doğrultuda yönelir. Ziyaretçi önce gördüğü vitrini tekrar görmek isterse geriye dönmek
durumunda kalır ve bu kargaşa neden olur. Bu tipte eserler veya vitrinler bir yönde
dizilerek, ziyaretçi de bu doğrultuda yönlendirilir. (Deniz, 2008, s.39)
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Resim 2.1. Koridor Tipi Dolaşım
(Deniz, 2008, s.39’dan uyarlanarak İlayda Çetin tarafından yeniden çizilmiştir.)

2.1.2. Tarak Tipi Dolaşım:
Bu tip yönelimde, ana dolaşım hattı, uygun bölümler halinde kesilmektedir. Ana yolun
yanında ziyaretçilerin rahatlıkla dolaştığı, her biri ayrı kavramlara ayrılmış bölümler
yer almaktadır. (Deniz, 2008, s.40)

Resim 2.2. Tarak Tipi Dolaşım
(Deniz, 2008, s.40’dan uyarlanarak İlayda Çetin tarafından yeniden çizilmiştir.)
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2.1.3. Zincir Tipi Dolaşım:
Bu tipte ise, ana yol ve tarak tipi karışımına benzer birbiri ile bağlantılı ama ayrı
bölümler vardır. Genelde sanat galerilerinde kullanılmaktadır. Bölüme giriş alanı
kalabalık olsa da iç mekânda rahat bir dolaşım sağlamaktadır. (Deniz, 2008, s.40)

Resim 2.3. Zincir Tipi Dolaşım
(Deniz, 2008, s.40’dan uyarlanarak İlayda Çetin tarafından yeniden çizilmiştir.)
2.1.4. Yıldız Tipi Dolaşım:
Belli bir noktadan sonra ziyaretçiye alternatif yönler verebilen bir yönelim tipidir.
Ancak merkezde kalabalıklar oluşmaktadır.

Resim 2.4. Yıldız Tipi Dolaşım
(Deniz, 2008, s.41’den uyarlanarak İlayda Çetin tarafından yeniden çizilmiştir.)
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2.1.5. Blok Tipi Dolaşım:
Serbest dolaşım yönü verir. Ziyaretçi mekân içerisinde istediği tarafa gidebilme
özgürlüğüne sahiptir.

Resim 2.5. Blok Tipi Dolaşım
(Deniz, 2008, s.41’den uyarlanarak İlayda Çetin tarafından yeniden çizilmiştir)

Bu yönelim türleri ayrı ayrı veya karışık kullanılabilir. Galerilerin mimarisine ve
serginin konseptine bağlı olarak belirlenmektedir. Yönelimin tipi sergi tasarımını
etkilemekte, aynı zamanda kullanılan sergi tipleri ve gösterim teknikleri, sergi
tasarımını, dolayısı ile yönelimi etkilemektedir.
2.2. SERGİLEME SİSTEMLERİNİNE GÖRE MEKÂNSAL OLUŞUMLAR
Birkaç yıl öncesine kadar, sergileme dendiğinde aklımıza gelen, duvara monte edilen
ya da kaideler üzerine oturtulan çalışmaları izlemekten ibaretti. Işıklandırma, yüzey,
doku v.b. gibi öğeleri değerlendirmek çok alışılagelmiş bir durum değildi yani
mekânın bize sunduğuyla yetinilirdi. Günümüz ile kıyaslandığında; açıkça görülüyor
ki bunlar gelişen anlamıyla sergileme olmaktan oldukça uzaktır. Toplumların bilim,
sanat gibi sosyo-kültürel değişim ve gelişimlere bağlı olarak her geçen gün değişen
alışkanlıkları bizi, aktif, katılımcı sergileme dönemi diye tanımlanabilecek bir çizgiye
getirmiştir. Günümüzde sunuş biçimleri, post-modernizmin ve pop art algısının
katkısıyla, kendi kabuğundan çıkarılarak daha cesur, özgün sergilemeler üretilmeye
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başlandı. Dil birliğinin getirdiği prensiplerle nesneler, gizli benzerliklerinden çok,
görülebilen farklılıklarına göre yerleştirilmeye başlanmıştır. Nesneler tek parça olmak
yerine, bir dizinin parçası olarak düzenlenmeye; böylelikle, anlamlı bütünler
oluşturmaya başlayan nesnelerinin gruplar halinde yerleştirilmesi bir arada
görülebilmesi, algılanması, mekân içinde bir kurguyu takip eden sistematik içinde
sunulmaya başlanmıştır.
19. yüzyılda sergileme tarzlarında ve sistemlerinde devrim denecek kadar büyük
gelişmelere şahit olunmuştur. Özellikle çağdaş sanat anlayışının yaygınlaşmasından
sonra sergileme çeşitlenmesi, 3 boyutlu eserler, video art, güzel sanatlar ile ilgili
eserlerden uygulamalı sanatlar, endüstriyel ürünler, kaçınılmaz olarak sergileme
farklılıklarını da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda farklı alanlardaki çalışmaların,
bir bütün halinde sergilenmesi, kendilerine uygun ‘kişisel alanlar’ düzenlenmesini
gerektirmiş. Bu gelişmeler neticesinde toplumdaki tüm kurumlar gibi, galerilerde de
değişen beklentilere cevap verebilmek adına sergileme yöntemlerini değiştirmiştir. Bu
değişim kaçınılmaz olarak mekân kavramında ve sunuş tekniklerinde oldukça kendini
gösterir olmuştur. Günümüz galerileri, izleyicileri yadırgatmadan bu gelişmelere
adapte olmuştur. (Dönmezoğlu, 2013, s.11-13)
20. yüzyılda sanat merkezleri daha çok halka dönük yüzleriyle anılmaya başlamış,
gerek binaların modernist vurgusu, gerekse sergi düzenlemelerindeki etkileşimsellik
ön plana çıkmıştır. Her geçen gün ilerleyen teknoloji ve değişen estetik algısının
etkisiyle, sergilerin yalnızca bir eser gösteriminden ibaret tutulmaması, nesnelerle
ilişkili anlatımların dâhil edilmesi yöntemleri de çeşitlendirilmiştir. Aydınlatma, sergi
mobilyaları, renkler, dokular, grafik anlatımlar, teknolojik iletişim araçlarının
kullanımı, sergilerin düzenlenmesinin ötesinde fiziksel ve kurgusal öğelerle
tasarlanmaya başlanılmıştır. (Dönmezoğlu, 2013, s.11-13)
Bir başka önemli unsur ise, sanat galerilerinin, belirli aralıklarla iç mekân öğelerinin
kısmen ya da tamamen değiştirmesi gereksinimidir. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için
akılcı, mantıklı ve güncel çözümler üretilebilmesi gerekmektedir. Örneğin;
teknolojinin kolaylıkla el verdiği gibi eklenip çıkarılabilir paneller, çeşitli
aydınlatmalar, sergi nesnesine göre dolaşım oluşturma, stantlar vb. gibi çözümler
uygulanabilmektedir. Sabit, yerleri değiştirilemeyen, iç mekân organizasyonunda
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değişim yapılmasına olanak tanımayan, kısıtlı ve kendini tekrarlayan yapılar yerine;
taşınabilir, yeniden yerleştirilebilir, sökülüp takılabilir çözümler üretmek sergileme
mekânlarının güncel sunuş biçimlerine ayak uydurmaları için kolaylık sağlamaktadır.
(Erbay, 2011)
Kısaca, galerilerde sergilenen eserlerin verdiği etki, serginin konusu ve sergi alanının
mekânsal düzeni ile yakından ilgilidir. Sergileme mekânı tasarımını etkileyen unsurlar,
dolayısıyla sergi değişim nedenleri ihtiyaçtan ya da bazı kavramsal gerekliliklerden
kaynaklanır. (Mardan, 2002/Atasoy, 1993)
Çeşitli sebeplerden ötürü oluşan bazı değişimler şunlardır;

2.2.1. İşlevsel Etmenlerin Değişimi:
‘‘İşlev’’, tasarım kavramı içerisinde “kullanışlılık veya işleyiş bakımından amaca
uygunluk” olarak tanımlanmaktadır. Sergileme yapısında işlev, sergileme yapısının
kullanım amacı, şekil ve buna bağlı gereksinimleri belirtir. Amaç ve gereklilikler ise
sergi tasarımında biçim, ölçü ve kullanılacak malzemeyi belirler. Burada sergi
salonlarının kullanım amacı sözünden sergileme çeşitleri anlamı,

gereklilikler

sözünden ise sergileme biçimleri, yöntemleri kastedilmektedir. (Atasoy, 1993)

2.2.2. Mekânsal Veriler:
Özellikle temeli ve koşulları belli mevcut yapılarda, sergileme işlevine ve gerekli diğer
işlevsel gereksinimlere yapının mekânsal verilerinin uyup uymadığı ve yeterli gelip
gelmediği önemlidir. Mekânın mevcut işlevine cevap verebilmesi şu ölçütlere uygun
olmalıdır;
- Sergilenecek eserlerin niteliği ve kapasitesi açısından mekânın yeterliliği,
- Planlanan sergileme yöntemi açısından mekânın yeterliliği,
- Sergi düzenlemesinde dolaşım şeması açısından mekânın yeterliliği önemli
unsurlardır.
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2.2.3. Kullanım Amacı:
Sergi tasarımı; sergi mekânının içinde bulunacağı, konseptin yansıtılabilmesi açısından
çok önemlidir. Buna göre sergi sınıflandırması yapılarak ve tasarımı etkileyecek diğer
kriterler de göz önüne alınarak sergileme mekânı tasarımı yapılmalıdır.
2.2.4. Sergilemede Yönelim:
Sergilemede yönelim planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken etmenleri
incelediğimizde;
-Sergileme mekânının genel oluşumuna uygunluk
-Sergileme mekânının mimari biçimine uygunluk
-Sergilenen materyallerin niteliğine uygunluk
-Sergilemede ziyaretçiye verilmek istenilen mesaja uygunluk
Yapılan gözlemler gösteriyor ki, izleyiciler, ziyaretinin ilk başında gereğinden fazla
zaman harcamaktadır. Bu çıkışa doğru ise gereğinden az zaman harcanmasına neden
olmaktadır. İyi bir sergi düzeninde, bu zaman dağılımı, izleyicinin sıkılmadan,
ilgisinin en yüksek noktada ziyaretin sonuna kadar canlı tutabilmesine bağlıdır.
(Deniz, 2008).
Salonlar birbirine bağlı şekilde devam ediyorsa önce her salon kendi içerisinde rahat
bir dolaşım ve görüş sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Daha sonra salonların,
birbirine eklenmesinde hedeflenen ziyaretçi yapısına göre düzenleme yapılmalıdır.
Örneğin, hedef ziyaretçi grubunun genç, yetişkin v.b. olması salon düzenlemesinde
önemlidir. İnsanların sıkılmadan izleyebilme süreleri kategorik olarak değişir.
Yetişkinlerde bu süre uzarken genç ziyaretçilerde daha kısadır. Buna göre mekânın el
verdiği müddetçe dinlenme üniteleri veya benzeri alanlar oluşturulmalı ki, izleyici
sergi ziyaretinin sonuna kadar sıkılmadan ziyaretini gerçekleştirebilmelidir.
Sınıflandırma, araştırma, toplama çalışmalarını takip eden sergileme, konseptin yapı
kazanmasıyla gerçekleşir. Herhangi bir sistem oluşturulmadan ve nesnelerin ilişkisi ve
bütünselliği düşünülmeden yapılan ilk gösterim çalışmaları sergilerin emekleme
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adımlarıdır. Günümüzde, konsept ve bunların geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar,
sergilemenin de ufkunu açmıştır.
Sergileme sistemlerinde gelinen son nokta ve değişen materyal kullanımını ifade
etmek için Londra Bilim Müzesi’ni( Resim 2.6.) ve Venedik Mimarlık Bienali’ni
(Resim 2.7) örnek verebiliriz;

Resim 2.6. Londra Bilim Müzesi
(www.sciencemuseum.org.uk)

Resim 2.7. Venedik Mimarlık Bienali, dış cephe kaplama malzemeleri bölümü, 2014
(Kişisel Arşiv)
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Çağdaş anlayışla tasarlanmış olan bu örneklerde,

izleyicilerin dikkati gerek yeni

sistem aydınlatma elemanlarıyla gerek modern biçimde mekân kullanımıyla etkili hale
getirilmiştir.
2.3

SERGİ

MEKÂNLARINDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

VE

YENİDEN

İŞLEVLENDİRME
2.3.1. Sürdürülebilir Tasarımın Gelişimi
Sürdürülebilirlik, ‘’içinde bulunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde, gelecek
nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik
veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı etkin şekilde
kullanan, insanların sağlık ve konforunu koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin
tümüdür” (Sev, 2009). Bir başka tanıma göre ise sürdürülebilirlik, sosyal, ekonomik ve
çevre sürekliliğinin ilkelerine bağlı kalmak için asıl şeylerin, yapılı çevrenin ve
hizmetlerin tasarımının görüş noktasıdır. Çoğunlukla, iş ve insan faaliyetlerinin hızlı
büyümesine, organik kaynakların yıkımına, çevrelere verilen hasara ve biyolojik
çeşitliliğe verilen genel reaksiyondur. Kısaca sürdürülebilirlik kavramı; ekonomik,
çevresel ve toplumsal ihtiyaçların gelecek nesillerin yaşam koşullarını etkilemeden
karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşü olarak tanımlanabilir. (Sadeghifam, 2014,
s.4-6)
Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca hazırlanan ve
sürdürülebilir kalkınmaya çözümler arayan Brundtland Raporu’nda; sürdürülebilir
yapının temelinde; binaların ve altyapıların tasarlanması ve yapılandırılması ile
hammaddelerin doğadan elde edilip kullanılmasından, binaların ve altyapıların
sökülmesi ve neticesinde meydana gelen atıkların yönetimine kadar olan geniş çaplı
yapım döngüsüne, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin uygulanmasını içerdiği
belirtilmektedir. Bu anlayış, insan saygınlığına yakışan, aynı zamanda ekonomik
adaleti destekleyen yerleşimleri oluştururken, doğal ve yapılandırılmış çevre
arasındaki bütünlüğü yeniden sağlamakla birlikte sürdürmeyi de amaçlayan bütüncül
bir süreçtir. (Brundtland Raporu,1987)
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Sürdürülebilirlik kavramı; mimari, ekonomi, sosyal ve ekoloji bileşenleri üzerine
dayanmaktadır. Bunları kısaca tanımlamak gerekirse;
Sürdürülebilir mimarlık esasında tüm mimari sürecin ekolojik, ekonomik ve sosyal
açıdan sürdürülebilir olması anlamına gelmektedir. Bu süreç, mimari ürünün
‘planlama’ dan ‘geri dönüşüm’e kadar olan dönemin tümünü tanımlar. Ayrıca kavram
ekolojik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirliği de
içermektedir. Açıkça görülüyor ki; sürdürülebilir mimarlık kavramı, sürdürülebilir
toplum ve sürdürülebilir ekonomi kavramları içerisinde önemli yere sahiptir.
(http://www.slideshare.net)
Çevreyi etkileyen en önemli canlı insandır ve insanın çevreye uyguladığı olumlu ya da
olumsuz her müdahale, hem yaşadığı dönemdeki tüm canlıları hem de gelecek nesilleri
etkilemektedir. Sürdürülebilirlik kavramının genel ilkelerini, toplumun doğaya en az
zararı vererek yaşaması, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması, karbon salınımı
azaltması oluşturmaktadır. Buna ek olarak sürdürülebilirlik kavramı, çevreci bir
ekonomik kalkınma modeli olarak ileri sürülmüştür. Ekoloji de ekonomi ile aynı
köktendir, bu sebeple bu iki kavramdaki gelişmeler birbiriyle paralel olmalıdır. İnsanın
ekonomik ilerleme adına atacağı adımlar, ekolojiye ve çevreye zarar vermemeli ve
diğer canlıların hayatını tehlikeye atmamalıdır. (http://www.mfa.gov.tr/)

2.3.2. Sürdürülebilir Tasarımın Amaçları
Sürekli gelişmeyi başarmak için eski binaların yeniden kullanılması ve iyileştirilmesi
gerekmektedir ve bu eski binalar günümüz toplum yapısını oluşturan en önemli
temsilcilerdir. Bunun yanı sıra, yapılı çevre doğayı birçok yolla etkilemektedir ve
yapılı çevrelerin uzun bir yaşam döngüsüne sahip olması çevre üzerinde olumlu
etkilere yol açacaktır. Yapılı çevrenin sürdürülebilirliği için; kullanıcı gereksinim ve
isteklerinin belirlemek, negatif çevre ve etkilerinden kaçınmak, madde ve enerji
tüketiminin minimize etmek, mevcut yapı malzemelerini ve çevreyi yeniden
kullanmak, işe yaramaz atıkları ve yapım eylemini azaltmak, mimarlık tarihi eserlerini
korumak, kentsel alanları canlandırmak, ekonomik avantaj sağlamak oldukça önem
taşımaktadır. Yeniden kullanımın yararlarını çevresel, ekonomik ve sosyal yararlar
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olarak ayırabiliriz. Örneğin, çevreye yarar sağlamak açısından; zararlı maddelerin
azaltılması oldukça önemlidir. Yeni bina yapmak yerine, koruma ve yeniden
kullanıma adapte etmek, bir yandan doğal kaynakları daha az tüketmek anlamında, bir
yandan da daha az enerji kullanma anlamında faydalar sağlamaktadır. Bu bağlamda
sürdürülebilirliğin amacı, becerikli ve hassas tasarımlarla çevreyi negatif şekilde
etkileyen etmenleri ortadan kaldırmaktır. Bunun yanı sıra çevreye saygılı ekonomik ve
sosyal bir gelişim sistemi sunabilmektir. Bu sistemin temeli ekonomik, çevresel ve
sosyal etkenleri ortak bir paydada buluşturmakla oluşur. Sürdürülebilirlik kavramının
bir diğer amacı gelecek kuşakların güncel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak
sağlamaktır. (Özmehmet, 2007, s. 818-822).
Bozlağan sürdürülebilir mimarlığın gelişimini şu şekilde açıklamaktadır: Mimarlıkla
birlikte sürdürülebilirlik kavramı da adı konmasa da hep var olmuştur. 20. yüzyılın
sonlarına doğru gelişen yeni şartlar sonucu bilinçli bir şekilde üzerinde durulan bir
olgu haline gelmiş; güneş mimarisi, yeşil mimari, ekolojik mimari vb. isimleri ile
kavramsallaştırılma sürecine girmiştir. II. Dünya Savaşının ardından “kalkınma”
kavramı, önceleri ulaşılması gereken bir hedef, yol açtığı sorunlar ise katlanılması
gereken ve çözümü ikinci plana atılan bir süreç olarak değerlendirilmiştir. Bu
dönemde özellikle sanayi bölgelerinde yaşanan sorunlar sebebiyle 1970’li yıllarda
başlayan çevre hareketi, çok hızlı bir biçimde bütüncül bir yaklaşıma ulaşmıştır.
(Bozlağan, 2005).
Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasında sürekli ve hızla artan dünya nüfusu,
doğal enerji kaynaklarının hızla azalmasının etkisi oldukça büyüktür. (Şeras, 2014)
Sürdürülebilirlik kavramının tasarımda etkili olabilmesi, yapının arazi seçiminden
başlamaktadır. Bütüncül bir anlayışla, sosyal ve çevresel sorumluluklar göz önünde
bulundurularak tasarlanan, bunun yanı sıra iklim şartlarına ve o yere özgü koşulların
da değerlendirilmesi de oldukça önemlidir. Ayrıca, çevresel problemlere doğrudan ya
da dolaylı olarak katkıda bulunan yapı sektörünün çevresel, ekonomik ve sosyal
etkileri hiç küçümsenmeyecek oranlardadır. Binalar çok büyük oranda kaynak
kullanırlar ve atık üretirler; bina bileşen ve malzemelerini üretmek için yapılan
işlemler de, kirliliğin ve atıkların artmasına sebep olmaktadır. İyi planlanmış ve inşa
edilmiş bir yapının enerji ihtiyacı azdır ve kendi enerjisini de üreterek enerji ihtiyacını
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sıfıra indirebilir. Ayrıca, bir binanın su tüketimi, yeşil alanlar, araç trafiği gibi diğer
ekolojik denge unsurlarına olan etkisi de kontrol altında tutulabilir. İhtiyaç kadar enerji
tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen
malzemelerin

kullanıldığı

yapılar

ekosistemlere

duyarlı

yapılardır

ve

bu,

sürdürülebilirliğin temel ihtiyaçlarından biridir. (Megaron, 2009, s.1)
Bunlara ek olarak, sürdürülebilir mimarlık kavramı ekonomiye ve çevreye katkı
sağlamanın yanında sosyo-kültürel anlamda da artı değer taşımaktadır. Kültürel
anlamda bir birikimin gelecek kuşaklara aktarılması toplumsal bir sorumluluk ve
ilerleme için bilinçli bir gereklilik olarak benimsenmektedir. Tarihi yapıların
bakımsızlık, günümüz gereksinimlerini karşılayamama, bilinçsizlik, koruma planı
eksikliği gibi nedenlerle çöküntü alanlar haline gelmeleri ve devamında birbirini
tetikleyen yıpranmalar, kültürel sürdürülebilirliğin de tehdit altında olması anlamına
gelmektedir. Kültür varlığının eski değerinin canlandırılması, aynı zamanda “tarih”in
ortaya çıkarılması, okunabilir, görülebilir, algılanabilir hale getirilmesidir. Geleneksel
mekân değerlerinin onarılarak günümüzün gereksinimlerine cevap verecek şekilde
donatılması, yeni bir işlevle yaşamına devam etmesi, tarihi birikimin korunmasını
sağlamaktadır. Yeni işlevle kullanıcılara kendilerini geliştirmelerine, bilgi düzeylerini
attırmaya imkân veren mekânsal bir düzenleme oluşturulmuş, kent için gerekli olan bu
işlev yeni bina yerine tarihi değer taşıyan bir kültür varlığının yaşamını devam
ettirmesi için bir araç olmuştur. (Megaron. 2009, s. 35-44)
2.3.3. Türkiye’de Sürdürülebilirlik
Gelişmekte olan ülkelerdeki gibi Türkiye’de de, kontrolsüz ve hızlı bir gelişim sonucu
oluşan ve sürdürülebilir ihtiyaçları karşılayamayan, sağlıksız kentsel yığılmalar
oluşmaktadır. Büyük kentlerde hızlı şehirleşme ile oluşan konutlar yetersiz kalmaya
başladığından çevrelere kurulan gecekonduların artmasına neden olmaktadır. (Asos
Journal, 2014, sayı 2/1, s. 288-304)
Sürdürülebilirlik
gelişmektedir.

uygulamaları
Sürdürülebilir

ve

çevresel

mimarlık,

duyarlılık,

yatırımcının

toplumda
vizyonundan,

yeni

yeni

mimarın

tecrübelerine, kamunun duyarlılığından, üreticinin fiyatları düşük tutmasına kadar pek
çok değişkeni olan ve etkisi bu altyapı bileşenlerine bağlı bir konudur. Ayrıca,

46

toplumun bilgilendirilmesi, bina tasarımında bilginin üretilmesi, durum analizinin
yapılarak, sorunların çözülmesinde sürdürülebilirlik ilkeleri, kamunun öncülüğünde bir
bütün olarak ele alınamamaktadır. Sürdürülebilir mimarlık için yasal mevzuatın
uygunluğu ve teşvikler de çok önemlidir. Sonuçta, bilinen bir gerçektir ki,
sürdürülebilirlik kavramı toplumda ve yapı sektöründe olması kereken konumuna
ulaşamamıştır. (Asos Journal, 2014, sayı 2/1, s. 288-304)
Türkiye’nin sürdürülebilir mimari konusunda etkin rol alamamasının nedenlerini şu
şekilde sıralayabiliriz;


Çevre ile ilgili gerekli düzenin sağlanması adına yeterli destek sağlanmalıdır,



Sürdürülebilir bina tasarımını destekleyecek yeterli ve güvenilir verinin olmaması,



Yeni teknolojilerin çoğunlukla dışa bağımlı olması,



Yasalarda yetki ve sorumluluklar açısından çelişki ve çakışmaların olması,



Yasal altyapının uluslararası taahhütler ile uyumlu hale getirilememesi,



Çevre konusunda, entellektüel ilgi ile uzmanlık bilgisi alanlarının karışmış olması,



Çevre yönetim araçlarını etkili kullanmak için yeterli altyapı, kaynak, bilgi ve
birikimin olmaması,



Ulusal düzeyde kararlar alabilecek, aynı zamanda uluslararası bildirimde bulunulması
gereken sürdürülebilir kalkınmanın çevresel göstergelerinin oluşturulmamış olması,



Mevcut yasal düzenlemelerin korumanın teşvik edici olmaması; kontrolsüz nüfus artışı
ve göç sonucunda plansız kentleşme ve arazi kullanımı bu konuda diğer ülkelerden
daha geride olmamıza sebep olarak gösterilebilir. (http://www.slideshare.net/)
Sonuç olarak; çevresel bir tutum sergilemek için bina malzemesi israfını azaltmak,
geri dönüştürülen malzeme tercih etmek, enerjiyi verimli kullanmak, suyu idareli
kullanmak ve dayanıklığı devam ettirmek adına belirli aralıklarla bakım yapmak
olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Gündüz ve Sonugelen, en basitinden, Türkiye’deki
volkanik arazilerde yoğun olarak bulunan ponza taşını, hem sesi hem de ısıyı iyi
yalıtması nedeniyle, bina yapı malzemesi olarak yaygınlaştırılabileceğinin bir çözüm
olacağını belirtmiştir. Araştırmalara göre, hem yerel bir malzeme olması hem de
hazırlanması sırasında yüksek ısı gerektirmediği için de üretiminde enerji tüketimi
yüksek olan ponza taşı üretimi beton üretimine göre ortalama 57 kat, tuğla üretimine
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göre 53 kat ve gaz beton üretimine göre de 25 kat daha az enerji tüketmektedir.
(Gündüz ve Sonugelen, 2008). Ülkemizin mimari sürdürülebilirlik açısından gelişmesi
için, bunun gibi pratik, geri dönüşümlü ve akılcı örnekleri yaygınlaştırmamız
gerekmektedir.

2.3.4. Dünya’dan ve Türkiye’den Sürdürülebilir Bina Örnekleri
Günümüz teknolojisi ile tasarlanmış sürdürülebilir yapılardan bazılarını örnekleyecek
olursak;


JRC Sinagogu (Evanston – Illinois)

Resim 2.8. JRC Sinagogu Binası
(http://www.worldbuildingsdirectory.com)
LEED Platin Sertifikası almış olan bu yapı geri dönüşüm için atık toplama alanları
bulundurmaktadır.

Karbondioksit

sensörleri

gibi

enerji

verimlilik

alanları

uygulanmıştır. Yapı malzemesi seçiminde de zararlı bileşeni en az olan ürünler tercih
edilmiştir. Mimari tasarımda doğal ışıklandırma etkili bir biçimde kullanılmış hareketli
sensörler gibi ekonomik çözümler uygulanmıştır. (Ekoyapı Dergi, Ekim 2014)
 LEED: Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından yeşil binaların
gelişimi ve üretiminin hızını arttırmak üzere 1998’de tasarlanmış, ulusal
oybirliğine dayanan, piyasaya bağlı bir bina değerlendirme sistemidir.
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Dünya Ticaret Merkezi (New York – ABD)

Resim 2.9. New York Dünya Ticaret Merkezi
(http://www.salom.com.tr)
İkiz Kuleler’in bulunduğu Ground Zero adı verilen bölgenin yanına inşa edilen
gökdelenin inşaat maliyeti 35 milyon dolar olan yapının sürdürülebilirlik maliyeti 700
milyon dolardır. Yağmur suyunu çatıda toplayabilen sistemlerinin yanı sıra enerji
üretimi sağlanabilen buhar tribünleri bulunmaktadır. Yapı, sürdürülebilir tasarım ile
%25 enerji tasarrufu kazandırmaktadır. (Ekoyapı Dergi, Ekim 2014)


Commerzbank Ofis Binası (Frankfurt, Germany)

Resim 2.10. Commerzbank Ofis Binası
(http://openbuildings.com)
Dünyanın ilk ekolojik binası olan Commerzbank, doğal havalandırma sistemine
sahiptir. Virendel kirişlerin kullanımı ile yapı içi kullanım alanları genişletilmiştir.
Ayrıca içerisinde yeşil alanlar bulunmaktadır. Böylece görsel ve doğal konfor
yaratılmıştır. (Ekoyapı Dergi, Ekim 2014)
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 ‘’Virendel kirişi (Vierendeel) Büyük açıklıkların geçilmesinde kullanılan, alt ve
üst başlıklar ile dikmelerden meydana gelen bir taşıyıcı sistem türü. Normal
kafes kirişten farklı olarak çubuklar yalnızca basınç ve çekmeye değil,
eğilmeye de çalışırlar." (http://www.mimar.cc/sozluk/uzay-kafes-kiris4807.html)


Hypergreen Tower (Paris – Fransa)

Resim 2.11. Hypergreen Tower
(http://www.jetsongreen.com)
Mimar Jacques Ferrier ve Lafarge Group tarafından tasarlanmış olan yapı geleceğin
gökdeleni olarak nitelendirilmektedir. Ductal dış cephe sistemi ile kaplanmıştır. Enerji
üretimi için rüzgar türbinlerine ve güneşten enerji üretimi sağlayan fotovoltaik
panellere sahiptir. Yağmur suyunu toplayıp filtreleyen kollektörler mevcuttur. Ayrıca
prefabrike taşıyıcı elemanlar bulundurmaktadır. (Ekoyapı Dergi, Ekim 2014)
 ‘’Ductal; aerodinamik, hafif, betonu 6-8 kat güçlendiren geleceğin yapı
malzemesidir.’’(www.wikipedia.org)

Resim 2.12. ve Resim 2.13. Hypergreen Tower, Cephe Detayı
(http://www.pierremansat.com)
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Yapı, Grid Skin adı verilen cephe giydirmesi ile kaplanmıştır; bu malzeme güneş, hava ve
iklim şartlarına göre konumlanmaktadır. Bal peteği şeklindeki olması doğal ışığı içeri
almasını sağlamaktadır. Yapının içi iklimlendirmeyi ve havalandırmayı sabit tutan cephe
giydirmesine sahiptir. Böylelikle, uygun konumlandırma ile güneş ışığının en verimli
şekilde kullanımı sağlanmaktadır. (Ekoyapı Dergi, Ekim 2014)



İstanbul Sapphire ( İstanbul – Türkiye)

Resim 2.14. İstanbul Sapphire
(http://www.e-architect.co.uk)
Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapılan Türkiye’nin en yüksek ekolojik binası olan
İstanbul Sapphire, 261metre yüksekliğindedir. 64 kattan oluşan binada konutlar ve
ofisler bulunmaktadır.

Maliyeti 250 milyon dolar olan bina, iki farklı kabuktan

oluşmaktadır. İç hava dolaşımı hareketli menfezlerle sağlanan yapıda mantolama ile
%25 enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Ayrıca, her katta iç bahçelerin düzenlenmesi iç konforu genişletmektedir. ‘Double
Facades’ adı verilen kabuklar arasındaki ısı ve nem kontrolü valfler ile
sağlanmaktadır. Binada yaşayanlar doğal hava kullanımı ile doğal bir ortama sahip
olmaktadırlar. (Ekoyapı Dergi, Ekim 2014)
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 ‘’Valf, akışkan içeren tesisatlarda koşula bağlı olarak açılıp kapanan bir çıkış
öğesidir.’’ (http://tr.wikipedia.org/wiki/Valf)


Siemens Gebze Fabrikası (Gebze – Türkiye)

Resim 2.15. Siemens Gebze Fabrikası
(http://www.siemens.com.tr)
LEED Sertifikası adayı olan bu bina yağmur suyu kollektörleri ile sulama sistemi
barındırmaktadır. Yapıda geri dönüşümlü çelikler kullanılmıştır.

Güneş panelleri ile

fabrika içinde kullanılan suyun ısıtılması sağlanmaktadır. Taze hava pompalayan sensörler
vardır ve zehirsiz yapı malzemeleri seçilmiştir. Ayrıca güneş kırıcı paneller
bulunmaktadır. (Ekoyapı Dergi, Ekim 2014)


Meydan Alışveriş Merkezi (İstanbul – Türkiye)

Resim 2.16. Meydan Alışveriş Merkezi
(www.ampd.org)
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Foreign Office Architects ve Alejandro Zaera-Polo tarafından tasarlanan dünyanın tek
alanda en geniş yeşil alanlı çatısının bulunduğu bu projede jeotermal enerji
kullanılarak ısıtma ve soğutma sistemleri düşünülmüştür. Çöpler ayrıştırılarak geri
dönüşüm sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca üç adet şaft ile otopark egzost sistemi
kurulmuştur. (Ekoyapı Dergi, Ekim 2014)
2.3.5. Yeniden İşlevlendirme
“Yenilik”, toplumda bir kişi veya grup tarafından düşünülen, üretilen, icat edilen bir
durumun ya da buluşun insanlar tarafından kabullenilmesi ile gerçekleşir. Yapılan her
yenilik bir önceki bilgi birikimi sonucu oluşturulur. Bunun temelini ise kültürel
birikim oluşturmaktadır. Kültürel birikimler ise kendinden önceki toplum tarafından
benimsenerek elde edilmelidir. Örneğin; teknolojik gelişim neticesinde, orijinal
malzemelerin kullanımıyla yapılan onarımlar yerine modern malzemeler kullanılarak
yapılan onarımlar yenilikler sonucunda oluşan değişime bir örnektir. “Yayılma”
kültürün değişim sistemlerinden bir diğeridir. Zamanın içerisinde, kaçınılmaz olarak
toplum ve dolayısıyla mekânlar bu yayılma ile beraber değişmiştir. Özünde ‘değişim’,
kültürel kimliğin sürekliliğini sağlayan bir yeniden şekillenme halidir ve günümüz
ihtiyaçlarına göre her değeri yansıtırken güncellemeyi içermektedir. Bu yüzdendir ki,
ne kadar çok çeşitli kültürlerle ve ne kadar yoğun bağlantılar kurulursa, o kadar kolay
değişir ve karmaşıklaşır. Mevcut kültürel özellikler, dışarıdan alınanlar yönünde
değişir ve gelişir (Havıland, 1990). Bu açıdan bakıldığında, yeniden işlevlendirme bir
koruma tekniği olarak sıklıkla kullanılarak yapıların ömrünü uzatmaktadır.
Morley ve Robins’ göre yeniden işlevlendirme bir alternatif yapı üretim tekniği olarak
karşımıza çıkmakta ve yapının çevresiyle etkileşimini güçlendirerek işlevsel değerini
ortaya koymaktadır. Ayrıca, bir koruma yöntemi olarak da tarihi yapıların günümüzde
de kullanılmasına ve ömrünü devam ettirmesine imkân sağlamaktadır. Toplumla
birlikte mekânlar da, kültürel değişim yaşarlar. Mekânsal ölçekte değişimi algılamak
için, mekânın geometrik bütünlüğünden çok, deneyimsel faktörlerini incelemek
gerekmektedir. Bu anlamda yapılar, hem kültürel sürekliliğin, hem de bu süreklilikte
yaşanan değişimin temel öğeleridir. Değişimin sürekliliğini sağlayan, yapının kendi
fiziksel öğelerinden çok, kendisi ve çevresi ile yaşayanlarının deneyimleridir (Morley
ve Robins, 1997).
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Yapılış amacına yönelik günümüzde hizmet veremeyen ancak yeniden kullanımı
mümkün olan birçok bina yeniden kullanıma adaptasyon için değerlendirilmesi
gereken bir potansiyele sahiptir. Bu yapılar çevresel, ekonomik, işlevsel vb.
nedenlerden dolayı yapılış amacına hizmet edemeyen binalar olabildiği gibi tarihi ve
kültürel

geçmişi

olan

yapılar

da

olabilmektedir.

Bu

gibi

yapılar

gerek

fonksiyonlarından gerekse ebatlarından dolayı bulundukları kentlerde ikonik değerlere
sahiptirler. Ancak korumacılık adına binaya müdahale edilmemesi, binanın
kullanılmaması ve anıtlaştırılması yapıyı korumaktan çok harap olmarak yok olmasına
neden olmaktadır. Terkedilmiş binaların çoğunu yaşatmak ve ondan kazanım edinmek
için yeni bir fonksiyon yüklemek gerekmektedir ve bu yapıların uzun ömürlü
olabilmesi, o yapının zamanın olanakları içerisinde kullanılmasına ve bu sayede bakım
ve onarım görmesine bağlıdır. Binaların yeniden kullanımı; kültürel ve tarihsel
sürekliliği sağlamanın yanı sıra, enerji yerine emeğe dayanan yoğun bir süreci
yaşatma, çevresel olarak enerji tüketimini azaltma, ekonomik olma, ve aynı zamanda
kentsel çevreye karşı ekolojik bir tutum izler. Kıt kaynakları olabildiğince el verişli
halde kullanmak ve ekonomik kazanç elde etmek için, eski binaların yeniden
değerlendirilerek kullanıma sunulması, sürdürülebilir bir yaklaşımı da benimsemek
adına önemli olmaktadır. Bu tutumla beraber yapı sektörünün doğal çevreye vermiş
olduğu zararın etkisi, mevcut yapının değerlendirilmesiyle azalmakta, eski binaların ve
yaşam çevrelerinin kalitesinin arttırılması yönünde yarar sağlanmış olmaktadır. Çünkü
geçmiş yaşamla ilgili bilgileri aktaran en somut fiziksel referansların başında, kültüreltarihi değer taşıyan binalar gelmektedir. Bu yüzden, strüktürü sıkı, yani masif olan,
yeniden işlevlendirilmeye müsait olan yapıların korunması önem arz eder.
(Mendilcioğlu, 2013, s- 4-12).
Yeniden kullanım potansiyeli olan bina belli bir döneme tanıklık etmiş, tarihi ve
kültürel değer taşıyan bir yapı ise, korumada bir araç olan “yeniden kullanım” farklı
yararları da beraberinde getirmektedir. Çünkü yenilendiğinde şehre kazandırdıkları
çok fazla olacaktır. Örneğin, Viyana Gazometrelerinin Yıkım Maliyetleri tahmini 57
Milyon Euro’dur. Ancak şu anki işlevlerine kavuşmaları 35 milyon Euro’ya mâl
olmuştur. Endüstri yapılarını yeniden işlevlendirirken; genel yönelim onları kültür
alanlarına dönüştürmektir. Mevcut binalar içerisinde, endüstriel binalar; fonksiyonları
gereği korozyona, vibrasyona ve diğer dış etmenlere karşı oldukça sağlam ve güçlü
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strüktürlere ve kent ölçeğinden oldukça büyük boyutlara sahiptir. Bu sebeple bu
yapılar işlevlerini kaybettiklerinde yıkılmaları oldukça maliyetli olmaktadır. Buna
yapıların yıkılmaları esnasında çevrede oluşabilecek tahribatların maliyetleri de
eklendiğinde, yeniden işlevlendirilmeleri özellikle ekonomik olabilir. Dahası, yapılan
analizler sonucunda, yeniden işlevlendirilmenin sonucunda, özellikle son 20 senede
artan turizm kavramının bulundukları şehirlerin kültürel gerekse ekonomik olarak
kalkınma düzeylerini arttırdığı da bilinen bir gerçektir. (Özmehmet, 2007, 816-818)
Yeniden işlevlendirme kavramı kültürel mirasın devam ettirilmesi ve korunması için
oldukça önemlidir. Ahunbay, (1996, s.8)‘’Bir mimari anıt artık yapıldığı amaca hizmet
edemiyorsa, korunması pratik bir gereklilik olmaktan çıkar, kültürel bir görev haline
gelir. Bu konuya verilen önem gelecek kuşakların kültürel olgunluğuna ve kültür
miraslarını koruma konusunda duyacakları ivediliğe dayanacaktır.” diyerek bu
konudaki hassasiyeti vurgulamaktadır.
Yapının formu fonksiyon ile ilişkisini anlatan en önemli araçtır bu nedenle yeniden
kullanıma adaptasyon için doğru işlevin seçimi pek çok araştırmanın sonucunda karar
verilmesi gereken bir durumdur. Yeni işlevin gereksinimleri ile mevcut binanın
adaptasyonu başarılı olduğunda yeni kullanıcıların yaşanılabilirlik düzeyi de iyi
olacak, işlevin sürekliliğinin sağlanması da bu kapsamda başarılmış olacaktır.
Yeniden işlevlendirilen binalarda farklı bir fonksiyona adapte edilmeye çalışan yapı,
fonksiyonla örtüşmeyen yapısal öğeler, verimsiz mekân kullanımı, ölü alanlar, sürekli
tadilat ve onarım durumu ve kullanıcı-mekân uyumsuzluğu gibi olumsuzluklar
yüzünden bazı kullanım sıkıntıları oluşturmaktadır. Bunlar, verilen yeni fonksiyonun,
eski fonksiyona olan uyumsuzluğunun sonuçlarındandır. Örneğin, içlerinde yer
aldıkları çevrelerde çok keskin ve belirgin formları, farklı mimari özelliklerinden
dolayı diğer yapılarla ciddi uyumsuzluklar ve dengesizlikler içerisinde olabilirler. Bu
yüzden bu yapılar yeniden işlevlendirilirken tarihsel, teknolojik ve kültürel platformda
da kent dokusuna uyumlu bir şekilde ele alınmalı, mimari akımlar kültürel ve sosyal
değerler ile ekonomik ve alanda da süreklilik ve birliktelik sağlanması gerekmektedir.
Kısaca, yeniden ilevlendirilmelerinin sonucunda, iç mekân düzenlemesinin etkili ve
düzgün yapılmaması, tarihi ve kültürel değere sahip olan bu yapıların iç ve dış
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uyumsuzluğu olan sahte ve kimliksiz yapılar haline gelmesine neden olmakta ve tarihe
olabilecek katkılarını yok etmektedir (Aydın, 2010, s. 18-19).
Dünyanın her yerinde yeniden işlevlendirilen yapılara örnek bulmak mümkündür
çünkü

yaşantının devam etmesi yeniliği gerektirmektedir. Venedikte bulunan ve

döneminin oldukça işlevsel iki tarihi yapısının yeniden işlevlendirilmesi örnek olarak
incelenecektir.
2.3.5.1. Venedik Un Fabrikası Örneği

Resim 2.17. Venedik Adası’nın bölgeleri ve diğer adalar
(http://mapsof.net)
Giovanni Stucky tarafından 1882 yılında dayanan ve 9 binadan oluşan eski un
fabrikası, yeniden işlevlendirilen yapılardan birisidir. Venedik-Giudecca adasının
batısında yer alan fabrika şehirdeki en iyi bilinen endüstriyel binalardan biridir ve
Avrupa'nın en fonksiyonlu ve gelişmiş un fabrikalarından biri olarak kabul
edilmektedir. Molino Stucky’nin şehrin ekonomisine sağladığı büyük ölçekteki katkı,
halk arasında şehrin ‘verimli kalesi’ olarak nitelendirilmesini sağlamıştır. Ayrıca
Venedik’in

peyzajı

açısından

(http://molinostuckyhilton.com/)

da

oldukça

önemli

rol

oynamaktadır.

56

Resim 2.18. Venedik- Dorsoduro ve Giudecca’nın bir bölümü
(https://maps.google.com/)

Resim 2.19. 9 kompleksten oluşan Hilton Molino Stucky
(https://maps.google.com/)
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Resim 2.20. Rehabilite edilmeden önce Hilton Oteli
(Kişisel Arşiv, 2015)

Resim 2.21. Rehabilite edilmeden önce Hilton Oteli ve Tekneler
(Kişisel Arşiv, 2015)

Dorsoduro ve Giudecca’nın batı kısmı fabrikalardan oluşmaktaydı. Santa Croce
ismiyle şehre giriş çıkışların tamamının sağlandığı alana olan yakınlığı fabrika dönemi
için oldukça kolaylık sağlamıştır. Ayrıca Venedik limanının hemen yanında olması
malzeme alış verişlerinin hızlı ve kolay olması açısından bir başka avantajıdır.
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Resim 2.22. ve Resim 2.23. Dorsoduro’dan Hilton
(Kişisel Arşiv, 2015)
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Giovanni Stucky modern bir girişimci ve cüretkâr bir işletmeci olduğu bilinmektedir.
Deniz ulaşımının taşımacılıkta olan avantajının farkında olan Giovanni Stucky büyük
ölçekte üretim sağlamak adına temelde Giudecca Adası’nı tercih etmiştir.

Resim 2.24. Giudecca’dan Hilton’a doğru
(Kişisel Arşiv, 2015)

Resim 2.25. Ada’dan geçen kanala bakan yan cephe
(Kişisel Arşiv, 2015)
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Zamanında 1500 kişinin çalıştığı ve günde 50 ton un üretilen fabrika Giudecca
adasının büyük bir kısmını kapsamaktadır. Önce, Stucky, büyük ekipman ve fazla
miktarda tahılı barındırmak için Alman üreticileri örnek alarak yapı fabrikaya
dönüştürdü. Ancak 19. yüzyıl sonlarında ticaret ve nakliyatın gelişmesiyle Venedik
şehrinin Balkanlarla ve Orta Doğu’yla olan ilişkisinin gelişmesi sonrasında küçük
işletmeler yetersiz kalmıştır. Bu yüzden, Stucky, endüstri kompleksini, öngördüğü
gelişmeyi sürdürmek adına yenileme ve genişletme çalışmalarına başlamıştır. Stucky’
e Hanovra’ lı Alman mimar Ernest Wulekopf önerilmiştir ve 1895’de, Wullekopf’u
bunun için görevlendirmiştir. Wullekopf, binanın temel yapısına sadık kalarak, zengin
bir dekorasyonlar, ortaçağ kalesini andıran ve kale karakteri de taşıyan, Neo-Gotik
cephelere sahip bir tasarım sunmuştur. Binanın stili, gotik, Rönesans ve neo- barok
öğeleri

barındırmasından

ötürü

eklektisizme

örnek

(http://molinostuckyhilton.com/)

Resim 2.26. Ana kanala bakan avlu kısmı
(Kişisel Arşiv, 2015)

olarak

verilebilir.
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Resim 2.27.Giovanny Stucky’nin büstü ve spor kompleksi
(Kişisel Arşiv, 2015)

Resim 2.28. Restoran ve restorana ait hizmet alanları
(Kişisel Arşiv, 2015)
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Giovanni 1910 senesinde eski bir çalışanı tarafından öldürülmüştü ve 1955 yılında da
fabrika tamamen terk edilmiştir. 2007 yılında, Hilton tarafından satın alınıp otel olarak
kullanılmasına karar verilene kadar, terkedilmiş halde bırakılmıştır. Günümüzde yapı
hala orijinal özelliklerini korumaktadır. Avlu kısmından bulunan iki adet geçiş
sayesinde adanın arka tarafına geçiş oldukça rahattır.

Anısına Stucky’nin büstü

kompleksin avlusuna yerleştirilmiştir. ( Resim 2.27.)
(http://stuckyapartment.altervista.org/)

Resim 2.29. Mühendisler fabrika laboratuvarından analiz yapıyor
(Kişisel Arşiv, 2015)

Solda mühendis Emil Max Würt ve mestektaşı fabrikanın kimya laboratuarında un
kalitesini analiz ediyorlar. Sağda ise tahıl kompozisyonunu anlatan çizim
bulunmaktadır.
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Resim 2.30. Fabrika çalışanlarının bir kısmı
(Kişisel Arşiv, 2015)

Resim 2.31. ‘Süper Pasta Stucky’ ambalajı
(Kişisel Arşiv, 2015)
Stucky’nin altın çağı olarak kabul edilen 1887 yılında, Achille Antonelli tarafından birkaç yıl
yönetilmiş olan ünlü ' Süper Pasta Stucky’ Makarnaları şehrin ticaretinde oldukça büyük yer
edinmiştir. (http://molinostuckyhilton.com/)
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Pek çok reklamcılık tekniğiyle Molino Stucky Makarnası hem İtalya’da hem de
Avrupa genelinde oldukça yayılmıştır. Yeniden işlevlendirilmesinin ardından Mulino
Stucky kompleksi, şehrin en çarpıcı binası olarak şehre mimari ve kültürel değer
kazandırarak kullanılmaya devam edilmektedir.
2.3.5.2. Venedik Koton Fabrikası Örneği

Resim 2.32. Kanaldan eski fabrikanın görünümü
(Kişisel Arşiv, 2014)

Giudecca kanalının batısında yer alan Santa Marta bölgesi; daha çok 19. Ve 20. Yüzyıl
antik yapılarının bulunduğu ve konsey halkının evlerinin bulunduğu alandır. Bölge,
gaz deposundan su yoluna, büyük hangarlardan koton fabrikasına ya da ambarlara
kadar şehrin yaşantısına büyük katkıları olmuş olan pek çok endüstri yapısına ev
sahipliği yapmıştır. Ayrıca, bölgenin stratejik konumunun da iskeleye oldukça yakın
oluşu Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya gibi ülkelerden gelenlerin yol üzerinde
dinlenebileceği bir sığınak görevi görmesini sağlamaktadır.
(http://www.comune.venezia.it/)
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3

4

1

2
Resim 2.33. Eski koton fabrikasının harita görünümü
(https://maps.google.com)

Bu bölgede yer alan ve 1883 yılında kurulan Cotonificio sadece Venedik’in değil
bütün Veneto bölgesinin en önemli koton fabrikasıydı. Toplumun ilk fikri büyük bir
arazi satın almak ve daha sonra parçalar halinde satmaktı. Milanolı mühendisler
Antonio Baffo ve Vittorio Mazzuchelli tarafından yapılan ilk proje 4 binada 3000
kişiyi çalıştırmayı gerekiyordu. Nihayetinde Vittorio Mazzuchelli iki bölüme ayrılan,
dikdörtgen planlı büyük bir bina tasarladı. Yapının güney kısmı temizlik ve kotonları
birleştirmek için, kuzey kısmı ise dokuma ve germe işlemlerine ayrılmıştı.
(www.uauim.ro)
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Resim 2.34. ve Resim 2.35. Dersliklerin bulunduğu binalar
(Kişisel Arşiv, 2015)

Haritada 2. Noktada konumlanan ve başlangıçta serbest bölge olarak önsanayinin
depolama alanları olarak kullanılan, Magazzini Ligabue alanı, kırmızı tuğlalardan
yapılmış olan yan yana dizili yapılardır. (Resim 2.34. ve Resim 2.35.)
1916 yılında bombalandıktan sonra, yapının kuzey kısmında bulunan depolar ve
ofisler yenilenmiştir. Yenilenme esnasında, binanın görüntüsü tuğla çerçeveli büyük
pencereler ile daha da heybetli hale getirilmiştir. Fabrika, 1960 a kadar kullanılmıştır,
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sonrasında Veneto Üniversitesi’nin kimya fakültesinin ve mimarlık bölümünden
oluşan

IUAV

Universitesi’nin

merkezi

derslikleri

olması

sağlıklaştırılmıştır. (http://www.comune.venezia.it/)

Resim 2.36. ve Resim 2.37. Avludan dersliklerin görünümü
(Kişisel Arşiv, 2015)

için

yeniden
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Resim 2.38. ve Resim 2.39. Avludan geçiş alanlarının görünümü
(Kişisel Arşiv, 2015)

Resim 2.40. ve Resim 2.41. Haritada 4 numaralı bölge; üniversitenin bir başka giriş
kapısı
(http://www.massimoscolari.it)

Haritada 1. Numaralı noktada çatıda konumlanan, Ciudecca kanalı boyunca
farkedilecek kadar büyük olan," Ali" , ya da ‘’Wings’’ başlıklı heykel, Massimo
Scolari tarafından 1991 senesinde Bienal’in Arsenal girişi için özgürlüğü simgelemesi
adına yapılmıştır. Daha sonra Venedik’te bulunan mimarlık üniversitesi IUAV’e
bağışlanmıştır. (http://www.comune.venezia.it/)
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Resim 2.42. Ortak çalışma alanları
(http://www.comune.venezia.it)
Haritada 3 numaralı alanın içi ise; Orta dolaşım alanı bölünmemiş, ortak alışma
alanları olarak değerlendirilmiştir (Resim 2.42). Öğretim üyelerinin odalarına
ulaşımını yangın merdiveninden sağlanması yapının tasarımına hiç dokunulmayışının
bir başka göstergesidir.

Resim 2.43. ve Resim 2.44. Haritada 4 numaralı bölge; üniversitenin bir başka giriş
kapısı
(https://www.uauim.ro )
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Resim 2.45. Yan cephenin tamamı
(http://www.panoramio.com)

Açıkça görülmektedir ki; endüstri yapılarının inşası gereği oldukça dayanıklı, geniş
açıklıkları olan yapılardır. Bu yapıların en büyük avantajı oldukça büyük üretim ve
depolama alanları bulundurmalarıdır. Böylelikle yeniden işlevlendirme sırasında bu
geniş alanlar ihtiyaca göre rahatlıkla bölünebilirler.
Sonuç olarak, bilgi ve enformasyon toplumu haline gelen günümüz toplumunun bu
eğilimini doğal karşılamak gerekir ve bu eğilim umarız gelecek toplumlara da
iletilebilinir.

2.4. YENİDEN İŞLEVLENDİRME KAVRAMININ SAĞLADIĞI YARARLAR
Teknolojik değişimlere oldukça hassas olan tarihi yapıların bir kısmı üretim sistemleri
değiştikçe yenilenmiş, yenilenemeyen veya işlevini kaybetmiş olan yapılar etkisiz
duruma düşmüşlerdir. Yeniden işlevlendirilme kavramıyla kente yeniden kazandırılan
bu yapılar, gerek tarihi çevrenin korunması, gerek sosyo-ekonomik açıdan pek çok
yarar sağlamaktadır.
Özkeresteci’nin ifade ettiğine göre yeniden işlevlendirme; ‘’binaların tasarımına,
yapımına, işletmesine, çevre alanlarına yöneliktir ve binaların çevresi ve
kullanıcılarıyla olan ilişkisini düzenlemeyi amaçlar. Yeniden işlevlendirme, insan ve
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doğa ilişkisini gözeterek, iklimsel ve tomografik verileri vazgeçilmez bir ön veri
paketi olarak kabul eden ve kaynakları tutumlu kullanmaya gayret gösteren bir
yaklaşımdır”(Özkeresteci, 2001).Kremers’e göre ise; ‘’doğal kaynakların kullanımını
azaltmak için bağımlılığı ve kaynak tüketimini en aza indirmeyi amaçlayan bir
yaklaşımdır” (Kremers, 1995).
Bunların ışığında, her yeni binanın, yapım sürecinde doğal çevreye zarar veren bir
tutum sergilediği de düşünülürse, binayı yıkıp yeniden yapmak yerine, var olan yapıyı
kullanmanın genel anlamda çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yarar sağladığından
söz edilebilmektedir. Toplumun gereksinimlerini yeni tasarımlarla karşılamak yerine
mevcut binaları bu amaçla kullanmak için düzenleme yapmak, ekonomik olma
değerini beraberinde getirmektedir. İşlevsel değer de ekonomik değerle yakından
ilişkilidir. Atıl duruma düşmüş eski depoların konutlara, bir gazometrenin dalış
okuluna ya da deneysel müzik laboratuvarına veya eski tren garlarının sanat
galerilerine dönüştürülmesini günümüzde yeniden işlevlendirilen yapılara örnek olarak
verilmiştir. Ancak tüm bu aşamalarda sürece katılan birçok etken bulunmaktadır.
Bunlar;

mimari

estetik

kaygılar,

maliyet,

turizm,

el

işçiliğinin

yeniden

değerlendirilmesi, çevresel üretim alanları gibi yeni sürdürülebilir ekonomik
dinamiklerin yaratılması, bölgenin kentsel dokuya canlandırılarak geri kazandırılması,
kentsel ekoloji sistemlerinin oluşumu ve kentin ekonomisini diriltmektir. Bu
bağlamda, işlevini yitirmiş ve kayıp alana dönüşmüş bir binanın ya da bölgenin
yeniden işlevlendirilmesinde eşzamanlı olarak farklı düzlemlerde birçok ölçüt sürece
katılmaktadır. Mekâna ait atmosferi mimari tutkuya kurban etmeme, çevre sakinlerinin
uyum sağlayabilmesini hesaba katma, çevreye katkıda bulunma, sürdürülebilir sosyoekonomik yeni dinamikler yaratma bu durumlardan bazılarıdır. Özellikle, ebatları
gereği yıkımı oldukça zor olan elektrik santrali, büyük fabrika gibi yapıları kültür
merkezlerine dönüştürerek kentin yeniden sağlıklaştırılmasına katkıda bulunmak,
oldukça akılcı bir çözüm olarak görülmektedir. Yarattığı çekim odağıyla tüm bölgenin
çehresini, toplumsal yaşamını ve sosyo- ekonomik durumunu etkileyeceğinden, kentin
ekonomisine katkı sağlayacak en etkili yenilik olacaktır. Kısaca yeniden işlevlendirme
ile kenti koruma ve yaşatma hedefleri sayesinde kültürel mirası devam ettirmek ve
canlandırmak mümkün olmaktadır. Endüstri mirasının korunması, kent kimliği ve
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kentlilik bilincinin artmasını sağlar ve kültürel miras yönetimi, kentsel koruma ve
gelişim dinamiklerine stratejik bakış açısıyla üretmeyi sağlar.
Kavramları gereği genelde stratejik bölgelere yapılan bu yapılar, çevresinde kendisiyle
ilişkili veya değil daha küçük üretim tesislerinin açılmasına zamanla da konutların da
o bölgelere yapılmasına neden olabilmektedir. Böylelikle bölge sosyo-ekonomik
yönden gelişmekte ve daha da büyümektedir. Ancak söz konusu bölgelerde merkezi
konumdaki bir sanayi yapısı kullanım dışı kaldığında, bu durum konut ve diğer
işyerlerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden sanayi yapıları yeniden
işlevlendiriirken bu faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir.
Yeniden işlevlendirmenin enerjiyi korumanın etkili bir yolu olduğunu Shaviv
“Yeniden işlevlendirmenin amacı, çevresine duyarlı, az enerji tüketen, çevre üzerinde
en az olumsuz etkiye sahip, kullanıcılarına sağlıklı ortamlar sunan ve konfor
koşullarını optimum düzeyde sağlayan binaların tasarlanmasıdır” (Shaviv, 1998).
Avrupa ülkelerinde tarihi daha öncesine dayanan bu kavram Türkiye’de yakın zamana
dayanmaktadır. İlk defa 1963 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından
hazırlanan ve TBMM’de kabul edilerek yasa gücünde yürürlüğe konan Beş Yıllık
Kalkınma Planları uygulanmaya başlanmıştır. Bu planların amacı; ekonomik, sosyal
ve kültürel kalkınma ile birlikte, sanayi ve tarımın ülke genelinde hızlı ve dengeli bir
biçimde gelişmesini sağlamaktır. Bunun yanında kaynakların verimli kullanılması,
yerleşme, kentleşme ve fiziki çevrenin sağlıklı bir şekilde kurulması için öneriler
getirmek ve stratejiler sunarak kalkınmanın çerçevesi oluşturulmaya başlanmıştır
(Bozkurt 2012).
Sonuç olarak özetleyebiliriz ki; aynı zamanda her yeni tasarımın uygulanma süreci,
bulunduğu çevreye, doğaya, evrene harcadığı enerji ile zarar vermektedir. Çevrenin
sürdürülebilirliği için kutulardan, şişelerden, binalara kadar her şeyi azaltmak, yeniden
kullanmak, yeniden değerlendirmek her ülkenin benimsemesi gereken bir politika
olmaktadır. Mevcut yapı ve altyapıların yenilenerek yeniden kullanımı, kaynakların
korunumu ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulması anlamında çözüm önerileri olarak
gösterilmektedir.
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2.5. Bölüm Sonucu
Sergileme kavramının oluşması ve geliştirilmesi ile birçok buna uygun yapı örneği
ortaya çıkmıştır. Sergileme kavramının temelinde bulunan ‘sunuş’ unsurunun bu
yapılara olan etkileri incelenmiş, teknoloji faktörünün de konuya dâhil olmasıyla
meydana gelen gelişmeler üzerinde durulmuştur. Sergileme mekanlarının temel
özellikleri dolaşım biçimlerine göre ayrılıp örneklendirilmiş, sergileme sistemlerinin
gelişimi gerekli başlıklar altında daha net anlaşılmıştır. Ayrıca günümüzde oldukça
önemli hal almış olan sürdürülebilirlik kavramı, tarihinden yola çıkılarak, günümüz
mimari ve iç mimari çalışmaların oluşumunda sağladığı faydalarla birlikte
detaylandırılmıştır. Tarihi yapılarda yeniden işlevlendirmenin önemi ve zorluğu daha
net anlaşılmıştır. Bu yenileme, yapının özünü bozmadan gerçekleştirilmelidir ki
kültürel mirasın bir parçası olan eski yapı korunabilsin. Ancak var olan bir yapıyı
sonradan düzeltmek; bir yapıyı en baştan tasarlayıp inşa etmekten çok daha zordur. Bir
binayı yeniden işlevlendirmek belli başlı zorluklara yol açacaktır. Örneğin, değişen
estetik anlayışını ve günümüze uyarlarken dil birliğinin bozmadan bunu sağlamak,
yeniden işlevlendirmede karşılaşılan en büyük zorluklardandır. Bunun yanı sıra,
mimari değerlerin korunarak güncellemeler yapılması; örneğin, yeni kullanıma uygun
olması için yapılan asma katlar, pencereye çevrilen duvarlar gibi mekânsal
değişiklikler,

arzu

edilen

dış

görünümü

bozmadan

gerçekleştirme

isteğini

zorlaştırmaktadır. Yeniden işlevlendirme konusunun devamında bir sonraki bölümde,
ülkemizden ve Avrupa’dan seçilmiş altı örnek yapıyla, sergileme kavramının tarihi
yapılarda sürdürülebilirliği ve sergileme şekilleri incelenerek, mimari prensiplerin
mekâna olan yansımaları üzerinde durulacaktır.
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2. BÖLÜM:
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SERGİ MEKÂNLARI ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

3.1. CERMODERN- ANKARA, TÜRKİYE

Resim 3.1. Cermodern Vaziyet planı
(www.v2.arkiv.com.tr)
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Resim 3.2. Cermodern genel görünüş
(www.archnet.org)
3.1.1. Tarihçesi ve Önemi
Cermodern Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryollarının millileştirilmesinden hemen
sonra inşa edilmiştir. Demiryollarının bakım istasyonu olarak 1926- 1927 yıllarında
kullanılmış olan, Ankara’nın Sıhhiye semtinde bulunan ve Kültür ve Turizm
Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na, Adliye’ye yürüme mesafesi
kadar yakın olan Cermodern; eski dokusunu koruyarak yeniden işlevlendirilmiş
binalardan biridir. Cer atölyeleri ismi de buradan gelmektedir. (http://emlakkulisi.com)

Resim 3.3. Trenlerin yanaştığı avlunun
Resim 3.4. Hangarların görünümü
görünümü
(www.archnet.org)
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Cer Atölyeleri Cumhuriyet tarihimiz açısından değerli anı niteliği taşımaktadır.
İstemihan Talay’ın bakanlık yaptığı dönemde Uygur Mimarlığın hazırladığı proje
kabul edilmiş ve uygulamalarına başlanmıştır. Ancak ardından hemen gelen ekonomik
kriz nedeniyle proje yarım kalmıştır. Proje mimarlarından Semra Uygur, projenin 10
yıl sürmesinin nedeninin inşaat firması olan Baki İnşaat’dan değil, ödenek
yeteneksizliğinden kaynaklandığını belirtmiştir. 2007 yılının sonunda bile ilgi
bekleyen bir yer olarak bekleyen Cermodern’e 2007- 2008 yılları arasında yoğun bir
çalışma başlatılmıştır. (http://emlakkulisi.com)
Yapı, Uygur Mimarlık gözetiminde, inşaatı 2010 yılında tamamlanmış olup 1 Nisan
tarihinde hizmete açılmıştır.

Resim 3.5. Tren raylarından hangar (üstte)

Resim 3.6. Hangarın kuzeybatı cephesi

ve Galeri 2’nin eski görünümü (altta)
(www.archnet.org)
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Resim 3.7. Hangarın ön cephesi
(www.archnet.org)

3.1.2. Mimari Biçimlenme ve Kentle İlişkilenme

Bölgede iki dönemde yapılmış dört hangar bulunmaktadır. Birinci dönem hangarları
üç tane ve büyük, enleri geniş boyları daha kısa olan hangarlardır. Uzun, üzeri
alüminyum kaplı olan hangar da ikinci dönemde yapılan, 92 metre uzunluğunda bir
yapıdır Birinci dönem yapılan üç hangarın iki tanesi demiryolu hattı o alanda
değiştirildiği için ve o zaman yıkılacak bina niteliğinde görüldüğü için demiryolları
tarafından mecburen yıkılmıştır. (Resim 3.6.) (http://v3.arkitera.com/)
Cermodern'in inşa edildiği yer AKM 4. Bölge'de yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Konser Salonu yapılan alanda ve yarışma sürecinde yıkılacak yapılar
kapsamında olduğunu belirten Mimar Semra Uygur ‘’daha sonra 1995'te Milli
Komite'nin alanı korumaya alma kararı nedeniyle, telif haklarına sahip olduğumuz ve
konser salonuyla uyumunu sağlamamız gerektiği için bunu yaptıklarını’’ belirtiyor.
(http://v3.arkitera.com/)
‘’Yapı, dönemin cephe anlayışını göstermesi, Osmanlı mimarisinden, çağdaş
mimariye geçişin bazı öğelerini taşıması, Ankara'daki endüstri arkeolojisinin
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sınırlı örneklerinden birisi olması, konumu ve yeni işlevi nedeniyle kentsel
dönüşümü sağlayabilecek niteliklere sahip olması gibi korumaya değer
nitelikler göstermektedir.’’ (Prof. Ferhat Özgür AnadoluJet Magazin - Haziran
2010).
Yapıda Post-Modernist akımının etkileri açıkça görülmektedir. Akımın evrenselliği
yansıtan tavrı, bina genelinde de görülmektedir. Yapının biçimsel özellikleri sade,
abartısız ve nettir. Planlama ve düzenlemede evrensel niteliklere sahip yapının,
dekorasyonunda da tarihsel izleri korumak adına eski işlevine ait öğeler korunmuştur.

Resim 3.8. Zemin kat planı
(www.archnet.org)

Resim 3.9. Alt kat planı
(www.archnet.org)
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Resim 3.10. AA kesiti
(www.archnet.org)

Resim 3.11. 2-2 kesiti
(www.archnet.org)

Proje, eski vagon tamirhaneleri ve cer atölyelerinin restorasyonu yanında, yeni bir
binanın tasarımını da kapsamaktadır. Yapılan bu yeni binanın tasarım aşamasında;
Mimar Semra Uygur; kısmen yıkılan ve yeniden yapım olanağı bulunmayan birinci
dönem hangar binasının iki özgün biriminin sağlamlaştırılması, yapının tümünün
kimliğini belirleyen bir mimari tutumla ele aldığını ifade etmektedir. ‘’Saydam, eğrisel
duvar, bir sargı bezi gibi mevcut birimleri sararken, mevcut hangar yapıları ile sıkıca
bağlanır. Eklenen yeni yapılar, mevcut ile barışık birlikteliği sergilerken, dış mekânın
da tanımını vurgular ve çok amaçlı olarak kullanılan avluyu belirginleştirmiştir.
Yapının var oluş nedeni olan tren ve tren yolu ile birlikteliği sürekli kılınmıştır.’’
(S. Uygur, 2010)
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Resim 3.12. Ön cephe görünümü

Resim 3.13. Cam tabanın üzerinden açık
avlunun görünümü

(www.archnet.org)

Resim 3.14. Avlu görünümü

Resim 3.15. Açık avludan şaftın görünümü
(www.archnet.org)

Eski tarihi yapıyı bozmadan yenilemeyi amaçlayan mimarlar projeyi şu şekilde
anlatıyor: ‘’Restorasyon yapmadaki mantığımız da projesinde de görülebileceği üzere
eski yapıyı sargı bezi gibi sarmak. Sağ tarafta görülen beton yapı da sanki bir baston
gibi yapıyı ayakta tutan bir konsept üzerine gelişti.’’ (http://v3.arkitera.com/)
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Resim 3.16. Açık avludan yeni bölümün

Resim 3.17. Giriş bölümünün yükseltilen

inşaat sürecinin görünümü

tabanı

(www.archnet.org)

Resim 3.18. ve Resim 3.19. Galerilerin yapım aşaması
(www.archnet.org)

Resim 3.20. Resepsiyon bölümünün

Resim 3.21. Kafeteryadan giriş ve

yapım aşaması

merdivenlerin görünümü

(http://v2.arkiv.com.tr)

(www.archnet.org)
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Resim 3.22. ve Resim 3.23. Geçici sergi salonunun inşaat sürecinin görünümü
(www.archnet.org)

Bakan Günay; Ankara Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü’nün
desteğiyle yaptıklarını belirterek Devlet Demiryolları’nın da katkıda bulunması
amacıyla dış alandaki vagonu ve tren raylarını vermiştir. (Resim 2.37. ve 2.38.)
(http://emlakkulisi.com)

Resim 3.24. Resim 3.25. ve Resim 3.26. Sergilenen vagon ve galeri altındaki raylar
(www.gezi-yorum.net)
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Resim 3.27 ve Resim 3.28. Güneybatı cephesinin raylardan görünümü
(www.archnet.org)

Resim 3.29. Yapının doğu cephesi
(http://v2.arkiv.com.tr)

3.1.3. Yapı Malzemesi
İçinde ve dışında modernizmin etkileri görülmekte olan Cermodern’in barındırdığı
işlevler nedeniyle yapı içerisinde büyük açıklıklar geçilmesi strüktürel açıdan yeni
çözümler ortaya koymayı zorunlu kılmıştır. Strüktürün getirdiği özgünlük sayesinde
etkileyici iç mekânlar oluşturulmuştur.
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Yapı malzemesi olarak; girişte karşılama masasında ahşap detaylar, mekânın
tamamında gri renk epoxy yer malzemesi ve tamamen sadeliği katan öğelerden biri
olan geniş camlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, dış cephedeki metal profilleri iç
mekânda da kullanarak dil birliği oluşturmaktadırlar.

Resim 3.30. Açık avludan cam
zeminin görünümü

Resim 3.31. Galeri 4’ün sergilenen
vagondan görünümü
(www.archnet.org)

Resim 3.32. Batı cephe ve hizmet alanı
hizmet alanı

görünümü

(www.archnet.org)

Resim 3.33. Aşağı kat avludan
görünümü
(www.protamuhendislik.com.tr)
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Resim 3.34. Resepsiyondan galeriye

Resim 3.35. Galeriden resepsiyona

doğru görünüm

doğru görünüm
(www.milliyet.com.tr)

3.2.3. İşlev
Türkiye’nin 4 bin 500 m², tek parça, en büyük sergi salonuna sahip olan Cermodern,
yeniden tasarlandıktan sonra; toplam 11.500 m² kapalı alanda süreli sergiler galerisi,
700 metrekarelik fotoğraf galerisi, müze mağazası, 370 kişilik konferans salonu,
sanatçı rezidansları, kafe ve heykel park alanıyla çeşitli sanatsal etkinlikleri bir arada
barındırmaktadır (www.cermodern.org).
Müzenin kendi düzenlediği sergiler dönüşümlü olarak yılda dört kez, giriş katındaki
sergileme salonlarında ziyaretçilere sunulmaktadır. Uluslararası galeri ve müzelerle
işbirliği ile yapılan çalışmalar sergilenmektedir.
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Resim 3.36. ve Resim 3.37. Galeri 4
(www.archnet.org)

Resim 3.38. Giriş Kat Galerisi

Resim 39. Dolaşım Koridoru

(www.archnet.org)
Ziyaretçiye tarak tipi yönelim sunmakta olan sergi mekânları, konsepte göre yeniden,
monte edilebilir malzemeler yardımıyla düzenlenmektedir. Karanlık izleme mekânları
camlara örtü gerilerek yaratılmaktadır. Gerektiği durumlarda siyah örtünün önüne
paravanlar ya da diğer paneller konularak eserlerin zarar görmemesi adına mekân daha
da karartılabilinmektedir.
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Resim 3.40. Kafeteryadan cam taban
ve cephe detayı

Resim 3.41. Galeri 1

(www.archnet.org)

Resim 3.42. Galeri 1
(www.archnet.org)

Resim 3.43. Van Gogh Sergisi
(www.tripadvisor.com)
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Resim 3.44. ve Resim 3.45. Galeriler
(www.tamsanat.net)

Resim 3.46. ve Resim 3.47. Galeri 2
(www.radikal.com.tr)
Giriş katında yer alan kütüphane bölümünde, modern sanatlar, sahne sanatları ve
düşünsel alanda yayınlar, kataloglar ve diğer kaynaklar yer almaktadır. Yine giriş
katında yer alan müze mağazasında, sergilenen eserlerden ilham alınarak üretilmiş
özel ürünler satışa sunulmaktadır.

Resim 3.48. Konferans salonu
(www.cermodern.org)

89

Resim 3.49. ve Resim 3.50. Cer Mağaza
(www.cermodern.org)

Resim 3.51. ve Resim 3.52. Kütüphane
(www.kygm.gov.tr)

Resim 3.53. Resim 3.54. Kafeterya
(www.archnet.org)
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Resim 3.55. ve Resim 3.56. Kafeterya Alanı
(www.archnet.org)
Mimarlar zeminin altında yeni yapılar geliştirmiştir. Çocuklar için aktivite atölyeleri,
toplantı salonları, ofis alanları, genç sanatçıların kişisel sergilerine de yer vermek
üzere Hub Art Space sergi mekânı ve daha çok karma sergiler için düzenlenmiş,
tavanının bir kısmında cam ve metal profillerle gün ışığını alan geniş bir mekân
bulunmaktadır. Bu alanda söyleşiler, kokteyller ve dışarıdan gelen talepler
doğrultusunda düzenlenen firma tanıtımları da yapılmaktadır.
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Resim 3.57. Fuayeden geçici sergi alanının görünümü
(www.archnet.org)

Resim 3.58. Merdivenlerden fuayenin görünümü
(www.tripadvisor.com)

Resim 3.59. ve Resim 3.60. Geçici sergileme alanının görünümü
(www.raildude.com)
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Resim 3.61. Hub Galeri
(www.sehirfirsati.com)
Bunların yanı sıra, Metin And’ın kitaplarından oluşan bir kütüphane sergisi
tasarlanmak istenmiştir fakat incelemeler sırasında yeterli kitap olmadığı ve ailesinin
de kitapları verip vermemek konusunda tereddüt yaşaması gerekçesiyle bu proje
ertelenmiştir.


Metin And: 1927 doğumlu, Türk bilim adamı, yazar, performans, tiyatro,
illüzyon sanatı ve sanat tarihi araştırmacısı ve hukukçudur. 2008 yılında vefat
etmiştir. (http://tr.wikipedia.org/)

Cermodern Ankaralıların dış alanını da interaktif bir biçimde kullanabilmesi için yılın
belirli dönem ve tarihlerinde açık hava sineması, jazz dinletileri, oyuncu söyleşileri
gibi etkinliklere de olanak sağlamaktadır.

Resim 3.62. Açık avluda jazz konseri
(www.dilekgunlugu.wordpress.com)
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Resim 3.63 ve Resim 3.64. Açık hava sinema geceleri
(www.dilekgunlugu.wordpress.com)

(www.tekniktakim.com)

Resim 3.65. Açık avluda bir düğün kutlaması
(www.cermodern.org)

Resim 3.66. Akşam vakti Cermodern
(v3.arkitera.com)
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Mimarlar Cermodern’in Ankara için çok geç kalmış bir yatırım olduğunu belirterek;
‘’Yanındaki konser salonu da bitince -ki bu da tıpkı Cermodern'de olduğu gibi,
şimdiki Kültür ve Turizm Bakanı'nın büyük katkılarıyla gerçekleşiyor- Ankara'da geç
kalmış ama başkentin yüzünü göstermeye aday bir yapı olduğunu düşünüyoruz. ‘’
demektedirler. (http://v3.arkitera.com)
3.1.4. Öneri ve Eleştriler
Sanat merkezleri halkın kullanımı için yapılan binalardır. İnsanlar arasında iletişimi ve
etkileşimi sağlayan bu binalar halkı bir araya getirmeyi amaçladığından, sıcak ve
davetkâr mekânlar olarak tasarlanmalıdırlar.
Cermodern'in Ankara’nın ilk modern sanat müzesi olduğunu da göz önünde
bulundurarak, kente olan katkılarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ürettiği çeşitli projelerle
her yaştan izleyiciye hitap etmeyi ve bu kişilere yerinde sanat çalışmalarına
katılmalarını sağlayan Cermodern, kültür ve eğitim merkezi olmayı amaçlamıştır ve bu
hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde ilerlemektedir.
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3.2. TATE MODERN- LONDRA, İNGİLTERE

Resim 3.67. Tate Modern Vaziyet Planı
(www.usyd.edu.au)
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Resim 3.68. Tate Modern Genel Görünüm
(www.artfund.org)
3.2.1. Tarihçesi ve Önemi

Tate Modern Binası, Büyük Britanya başkenti Londra’nın Southwark bölgesinde
Bankside semtinde yer almaktadır. Thames Nehri’nin güneyinde, St Paul’s Kilisesinin
karşısında ve Londra Köprüsüne 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunmaktadır. St
Paul’s Kilisesi’ne de, Milenyum Köprüsü ile yaya geçişi ile sağlanmaktadır. Tate
Modern’in konumu olarak Millenium Köprüsü’nün ayağında bulunması, eski Londra
olarak bilinen Bankside ve yeni Londra arasında ilişki kurmasını sağlamaktadır, bu
yüzden de tarihi önemi kadar konumu da oldukça önemli sayılmaktadır. Tate Modern,
Millenium köprüsünden geçen insanları yeni ve çağdaş bir yapıya kavuşmuş tarihi bir
bölgenin anlamını taşıyan bir giriş kapısı gibi karşılamaktadır. (Mendilcioğlu, 2008,
s.6-8).
 Millennium Köprüsü Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki Thames Nehri
üzerinde yer alan, 2000 yılında kullanıma açılmış ve sadece yayalara açık olan
çelik asma bir köprüdür. (http://tr.wikipedia.org/)

Sir Giles Gilbert Scott tarafından tasarlanan Bankside Elektrik Santrali, 1947 – 1963
yılları arasında iki aşamalı bir inşaat ile inşa edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan
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sonra yapılan Bankside enerji istasyonunun kapanmasıyla bina işlevsiz kalmıştır. 1981
yılında da bu elektrik üretim santralı kapanmıştır. (www.wikipedia.com) Bölgedeki en
büyük yapı olan Bankside Enerji Santrali’nin yeniden işlevlendirilmesi fikri;
hükümetin kullanılmayan pek çok sayıdaki deposunun olduğu Southwark’ı yeniden
kalkındırma düşüncesi ile oluşmuştur. Bu sayede bu bölge koruma altına alınmıştır.
Southwark Meclisi de bu pek uğranmayan bölgeyi kültür merkezi haline getirme
fikrine destek vermiştir. (http://gezipgordum.com/)

Resim 3.69. Yeniden işlevlendirilmeden önce istasyonun görünümü
(www2.tate.org.uk)
1990′ların sonunda Tate Gallery koleksiyonların zenginleşmesi ile yer sıkıntısı
yaşanmaya başlanmıştır. Bu nedenle galerilerin ayrılmasına ve yeni bir binaya
yerleştirilmesine karar verilmiştir. Müze böylece 1981 yılından beri boş duran bu
binaya taşınmıştır. Binanın yeniden tasarlanması için bir yarışma düzenlenmiştir.
Hükümetin 1994 yılında düzenlediği mimari proje yarışması ile Bankside Enerji
Santralini müzeye dönüştürme işi 148 katılımcı arasından Herzong & de Meuron
isimli firmaya (Jacques Herzong ve Pierre de Meuron) verilmiştir. Tate Modern
projesinde, yapının tarihi ve mimari niteliklerine saygı göstermiş ve yeni tasarımı bu
olgu üzerinden gerçekleştirmiştir. Müzenin inşaatını ise Carillion adlı bir inşaat firması
gerçekleştirmiştir. Orijinal müze yapısını tasarlayan ve Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi
mimarlar, ilk olarak sundukları piramit şeklindeki cam yapı beğenilmeyince, orijinal
yapıda bulunan tuğla cepheye uyum sağlamak adına, eğimli bir şekilde yükselen tuğla
bir cephe tasarımı yapmışlardır. (http://tr.wikipedia.org/)
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Resim 3.70. Tate Modern’in üst görünüşü
(http://www.e-architect.co)

1889 yılında Henry Tate, bir şeker tüccarı olarak büyük bir servet yapmıştır. Bu
sanayici kendine ait sanat koleksiyonunu: İngiliz milletine sunmuştur. ‘’Tate’’ ismi de
buradan gelmektedir.
Tate Modern Müzesi, ilk olarak 1897 yılında ziyarete kapılarını açtığında,18. yüzyıl
koleksiyoncusu İngiliz Sie Hans Stean’ın küçük bir koleksiyonu sergilenmekteydi.
Kendisi hayatı boyuncu 71.000 obje toplamıştır. British Museum, Stean koleksiyonuna
1763 yılında devlete bağışladığında başlamıştır. Günümüzde ise, büyük sergilere
uygun bir büyüklüğe sahip olan müzenin 88 galerisinde, Tate’in uluslararası çağdaş
sanat koleksiyonundan eserler sergilenmektedir. Ulusal koleksiyonda, 1500 den fazla
koleksiyon ve uluslararası modern ve çağdaş sanata ait 70.000 civarında eser
mevcuttur. Müzede Dali, Picasso, Matisse, Rothko ve Warhall gibi modernlerin yanı
sıra: ünlü çağdaş sanatçıların eserlerine de yer verilmektedir. 20. yüzyıldan
günümüzde modern sanat eserleri burada sergilenmektedir. Koleksiyonlar dönüşümlü
olarak sergilenmektedir. Modern sanat koleksiyonu ile o günden beri popüler bir
turistik mekân haline gelmiştir. Tate: günümüzde: Tate Modern, Tate Britain ve St
Ives galerileriyle genişlemeye devam etmektedir. (http://gezipgordum.com/)
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3.2.2. Mimari Biçimlenme ve Kentle İlişkilenme
Yapı, çizgiselliğin hâkim olduğu ce geometrik formların ön plana çıktığı Art Deco
tarzında inşa edilmiştir.
 Art Deco; 1920’li yıllarda ortya çıkan Fransız kökenli bir akımdır. Yalınlığın ve
saflığın esas olduğu bu akımda dışavurumcu tutum görülmektedir.
(www.wikipedia.org)
34 500 m² iç alana sahip yedi katlı bir yapı olan Tate Modern bu binada Mayıs
2000’de

açılmıştır.

Yapının

yeniden

işlevlendirilmesinde,

dış

kabuğuna

dokunulmamış, tuğla balkonlar ve baca olduğu gibi bırakılmıştır. Bu sayede kentin
dokusuna aykırı durması engellenmiştir. 99 metrelik bir kuleye sahip olan bina,
yapıldığı dönemde St. Paul Katedrali’nden daha yüksek olmama kuralına göre inşa
edilmiştir. Herzong & de Meuron ekibi, Tate Modern’in yeni tasarımı için 5 bin ton
çelik ve 7200 bakır levha kullanmıştır. (Resim 3.72. ve Resim 3.73.) Binanın cephesi
de 4.2 milyon tuğladan yapılmıştır. (http://www.archdaily.com/)
Dış cephesiyle oldukça tezat olan iç mekân tasarımlarında ise konsept olarak “Sanatta
Modernizmin Hikayesi” ele alınmıştır. Bunun neticesinde, modernizmin çetrefilli,
zigzaklı hikâyesi, dış mekânın solid görünümünün aksine lineer etkilerin çok olduğu,
oldukça keskin dönüşlü bir hale getirilmiştir. Yeniden işlevendirilen yapılarda nadir
görülen ama yapının amacıyla da çok uyumu olan bir kavramsal yönelime gidilmiştir.
Örneğin, altı kattan oluşan yapıya katlar arası geçiş için yürüyen merdivenler ve
asansörler eklenmiştir. Katlarda yer alan galerilerin yanına kafeler, restoranlar,
lavobalar ve dinlenme yerleri yapılarak ihtiyaca yönelik tüm detaylar karşılanmaya
çalışılmıştır.
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Resim 3.71. ve Resim 3.72. Profil detayları
(http://www.e-architect.co.uk)
Tate Modern, izleyiciye koleksiyonu ile sunduğu sanatsal şovu yanında Times
Nehri’nin güzel manzarası ile bütünleşen mimarisi ile de doğaya ait görsel bir gösteri
sunmaktadır. Gece nehrin ışıklarını izleten cam duvarlar, North Bank tarafından eşsiz
manzarayı müzeye bağlayan Norman Foster ve sanatçı Anthony Caro’nin tasarladığı
yaya yoluna açılmaktadır. Dış cepheye ek olarak yapılan aydınlatma sistemleri ise
binanın

geceleri

çok

gösterişli

bir

şekilde

görünmesini

sağlamaktadır.

(http://lebriz.com/)

Resim 3.73. Akşam vakti Tate Modern
(http://www.arkitera.com)

3.2.3. Yapı Malzemesi
Tate Modern Müzesi tarihi ve mimari önemi oldukça büyük olduğundan, yapılan
müdahaleler asgari seviyede tutulmaya çalışılmıştır. Eski malzeme ve tekniklerin
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kullanımının yanı sıra, yeni malzeme ve modern tekniklerin kullanımı göze
çarpmaktadır. Bu durum en çok yapıya sonradan eklenen teras pencereler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Eski ama güçlü strüktürünün üzerine yapılmış olan, cepheden
de görülen teras pencereler, salonlara ve girişe doğal ışığın girmesini sağlamak üzere
yerleştirilmiş 524 cam bölmeyle oluşturulmuştur. Oldukça modernist teras pencereleri,
yapının sanatsal niteliğini ön plana çıkarmıştır ve yapının karşıdan bakıldığında tarihi
ama modern yapısını güçlendirmektedir. Bu cam yapının amacı ise binaya ekleme
yaparak onun eski görünümünü bozmak değil aksine farklı sanatsal objeler barındıran
yeni galeriyi eskisi ile uzlaştırmak olmuş, böylelikle yapıda eskinin ve yeninin nerede
başlayıp nerede bittiği gösterilmiştir. 1950 yılından sonra yapılan çizgisel nitelikte,
önce ve arkada üçer tane, yanlarda birer tane olan pencereler olduğu gibi bırakılmış ve
bir sanat galerisinde olması gerektiği gibi doğal ışığın kontrollü olarak içeriye
alınmasını sağlamıştır. Binanın ana yapısını da oluşturan tuğla duvarlar olduğu gibi
bırakılmış, hatta eskiyenler tamir edilmiş ve yüzeyleri şeffaf mat epoksi koruyucu ile
kaplanmıştır. (Resim 3.74. ve Resim 3.75.)

Resim 3.74. ve Resim 3.75. Terasın eski, cam kafessiz hali
(http://www.e-architect.co.uk)
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Resim 3.76. Terasın cam kafesli görünümü
(http://www.e-architect.co.uk)

Resim 3.77. Terasın cam kafesli görünümü
(articles.whmsoft.com)

Binanın cephesine yapılan en önemli değişiklik çatı kısmındadır; uzunluğu 155 m,
genişliği 23 m yüksekliği 35 m olan salon üstünü örten 524 cam levha sayesinde gün
ışığından oldukça etkili bir şekilde faydalanılmaktadır (Resim 3.89.). Bu tavandaki
yatay 'ışık demeti',
(http://lebriz.com/)

büyük tuğla kulenin dikliğiyle bir kontrast oluşturmaktadır.
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Resim 3.78. Zemin kat
(www.panoramio.com)
Ana girişin sağ tarafında bulunan sağır duvar, brut beton, beyaz epoksi boya ile
kaplanmış ve siyah çelik kirişlerle desteklenmiştir. Böylelikle yapının eski ve güçlü
tarafı sembolize edilmiştir. bunun tam aksi olarak girişin sol tarafında bulunan ve
galeri katlarının yer aldığı bölümlerde cam ve çelik kullanılmış, karşı duvar ile bir
zıtlık sağlanmıştır. (Resim 3.90.)

Resim 3.79. Giriş kat duvar ve zemin malzemeleri
(www.dailymail.co.uk)
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Salonun sonunda yer alan ve cam kapılarla ayrılan, zemini beton olan türbin kısmı ise
yapının geçmiş işlevini hatırlatmakta aynı zamanda da ürkütücü görüntüsü ile
galerilerde yer alan sanat eserleri ile zıt bir görünüm oluşturmaktadır. Sanat akımlarına
göre ayrılmış olan galeri katları ise önceden belirtilmiş kavramlarına göre yapısal
farklılıklar gösterse de, tamamının duvarları beyaz ile boyanmış, ve zeminlerinde
işlenmemiş ahşap kullanılmıştır. Galeri duvarları hareketli olarak tasarlanmış,
duvarlarda

yer

yer

nişler

açılmış

ve

karışık

aydınlatma

kullanılmıştır.

(http://www.archdaily.com/)
Girişten itibaren beton zemin üzerinde yer alan kırıklıklar modernizmin zig-zaglı
hikâyesini anlatmakta ve aynı zamanda da planı desteklemektedir. Yine giriş kapısının
üzerinde yer alan ince, dikey, çizgisel pencere grupları, binanın cephesi içinde
dramatik bir ışık oluşturmaya yardımcı olmakadır. (http://www.wallpaper.com/)

Resim 3.80. Millenium köprüsünden Tate Modern’e çıkış
(www.urban75.org)

3.2.4. İşlev
Yapıya binanın batı ucunda uzun sayılabilecek bir rampadan girilmekte (Resim 3.80.),
bu rampa ziyaretçileri, üzeri örtülmüş bir sokak havasında olan, yeni kamusal alana
işaret eden devasa türbin salonuna yönlendirmektedir. Giriş katını oluşturan bu tribün
salonu genel yapının korunduğu, değişime uğramayan alanlardan biridir. Galerilere ve
diğer alanlara geçişi sağlayan salon, üstü kapalı bir yol işlevi görmektedir. Burada yer
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alan büyük kitap satış mağazası ve banklar sokak havasını destekleyen diğer doğal
unsurlardır.
Binaya ayrıca ikinci katta bacanın iki yanında bulunan, Millenium Köprüsü’nden
doğrudan girişi sağlayan iki kapı ve bu katta binanın kuzey-batı ucunda bulunan
kafeden de giriş mümkündür.
34 000m² alanı kaplayan Tate Modern yedi kattan oluşmaktadır ve katlar arası geçişler
merdiven, yürüyen merdivenve asansörler sayesinde yapılmaktadır. 2.3. ve 4. katlar
galeri salonları olarak bölümlendirilmiştir.

Resim 3.81. Katların kullanımı ve geçişlerin aksonometrik görünümü
(www.holmes-wood.com)

Tate Modern değişik galerilere ev sahipliği yapmaktadır ve bu kiremit renkli bina, her
yıl yaklaşık 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu sayı beklenenden daha
fazla olduğu için 2012 yılında 215 milyon İngiliz Pound’u harcanmış ve yapı
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genişletilerek; müzenin 1981 yılından beri kullanılmayan iki yeraltı yakıt deposu da
galeriye çevrilmiştir. ( Resim 3.82.) (http://www.artfund.org/)

Resim 3.82. Genişleme aşamaları
(www.tate.org.uk)
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Resim 3.83. ve Resim 3.84. Sonradan eklenen binanın yapım aşaması
(http://www.skyscrapercity.com)

Modern cam bir piramit ve yağ tanklarının kullanıldığı bu yeni galeriler,
enstalasyonların, filmlerin ve çeşitli performansların gösterildiği, tartışmaların
yapıldığı mekânlar haline gelmiştir. Bu çalışma; Tate Modern koleksiyonlarının
sergilenmesi

için

yüzde

(http://gezipgordum.com/)

70'lik

daha

fazla

bir

alan

yaratmıştır.
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Resim 3.85. Tank bölümündeki enstelasyon örnekleri
(www.domusweb.it)

Resim 3.86. Zemin kat plan şeması
(www.archdaily.com)
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Resim 3.87. Cephe görünüşleri
(www.archdaily.com)
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Resim 3.88. Kesitler
(www.archdaily.com)

Resim 3.89. Bankların görünümü

Resim 3.90. Giriş kapısının üzerinde
bulunan

(www.e-architect.co.uk)

camlar
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Resim 3.91. ve Resim 3.92. Galeri girişleri ve galerilerden bir tanesi
(http://www.e-architect.co.uk)

Resim 3.93. Joan Miro Sergisi ‘The Ladder of Escape’
(www.tate.org.uk)

Sergileme alanları plan şeması incelendiğinde; Tate Modern Müzesi’nin, izleyenlere
yıldız tipi yönelim sağladığı görülmektedir. Kat planları incelendiğinde; Tirübün
salonunda bulunan kitapçı: bulundurduğu on binin üzerinde ciltle, şehrin en kapsamlı
sanat kitapevidir. (Resim 3.96.). 1.katta danışma ve ana hediyelik eşya mağazası
bulunmaktadır. 2. katta ise bahçelere bakan self servis hizmet veren cafe
bulunmaktadır. 3. ve 5. katta: ana temalı sergiler 4. katta da geçici sergiler
düzenlenmektedir. Burada ayrıca nehir manzarasına hakim

‘Espresse Bar’

bulunmakta, 6. ve 7. katta ise Thames’in güzel manzaralarını sunan restoranlar
bulunmaktadır. (www.gezi-yorum.net)
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Resim 3.94. Resim 3.95. Mağaza Bölümü
(www.gezi-yorum.net)

Resim 3.96. Kütüphane Alanı
(www.gezi-yorum.net)

Resim 3.97. Geçiş balkonundan mağazaya doğru görünüm
(www.gezi-yorum.net)
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3.2.5. Öneri ve Eleştriler

Bütün bunların neticesinde Tate Modern, şehrin kenar mahallesi sayılabilecek bir
bölgede tamamen kullanılamaz durumdaki yapıyı, yeni kent projesi ile olan uyumu ve
bulunduğu çevreyi gerek sanatsal ve kültürel gerekse turistik açıdan olumlu anlamda
etkilemesiyle yeni Bankside’ın sembolik bir yüzü haline gelmiştir. Müzeyi bu kadar
popüler kılan başka bir neden de giriş kattaki sergi alanlarının ücretsiz olmasıdır.
Ücretli sergiler üst katta bulunmaktadır. Ayrıca, bu dönüşüm İstanbul Modern ve
Santral İstanbul dahil dünya çapında pek çok eski sanayi yapısının yeniden
işlevlendirilmesi için de örnek olmuştur.
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3.3. ORSAY MÜZESİ - MUSÉE D'ORSAY- PARİS, FRANSA

Resim 3.98. Orsay Müzesi Vaziyet Planı
(www.wikimedia.org)
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3.3.1. Tarihçesi ve Önemi

19. yüzyılda Paris’te Gare de Lyon ve Gare d’Orsay adında iki büyük tren istasyonu
inşa edilmiştir. Gare d’Orsay Seine Nehri kıyısında ve Louvre Müzesi‘nin karşısında
yer almaktadır. 19. yüzyılın sonlarında Paris-Orieans özel Demiryolu Şirketi,
Bordeaux Toulouse ve Nantes'tan getirdiği yolcularını, o tarihlerde Paris'in dışında
sayılan bir noktadaki Austerlitz Garı yerine, daha merkezi ve prestijli bir noktaya
indirmek amacıyla Seine Nehri kıyısında Orsay Garı'nı inşa etmeyi planlamıştır

Resim 3.99. ve Resim 3.100. Orsay Gar’ı, 1900'lerin başı
(www.kentvedemiryolu.com)
Mimar Victor Laloux'un, Gar projesinin iki çıkış noktası vardı. Birincisi yolcuları
Paris'in merkezinde, Louvre Sarayı'nın karşı kıyısında, Champs-Elysees'ye beş dakika
uzaklıkta şık

bir mahallede karşılamak, ikincisi

ise Paris-Orleans

Şirketi

mühendislerinin hazırladıkları, gar işlevine uygun büyük metal iskeletinin dışına 19.
yüzyıl beğenisine ve anlayışına uygun taş cepheler giydirmektir.

116

Resim 3.101. ve Resim 3.102. Orsay Gar’ı henüz müzeye dönüştürülmemişken, 1910
(www.doganhasol.net)
Gücünü endüstriyel makineleşmeden alan 19. yüzyıl, zenginliğin bir ürünü olduğu
düşünülmüştür. Ne var ki Gar'ın tasarımına temel oluşturan buharlı trenlerin ömrü
uzun sürmemiş ve bunlara göre düzenlenmiş olan peronlar, uzun katarlar oluşturan
elektrikli trenlerin gereksinmesine yanıt verememişlerdir. 1939'da anahat seferlerinin
iptal edilmesiyle beraber, gar artık yalnızca banliyö trenleri için kullanılmaya
başlanmıştır.

Resim 3.103. Orsay Müzesi’nin Seine Nehri’nden görüntüsü
(http://www.pariste.net)
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Önemi giderek azalan gar; bakımsız ve özensiz görünümüyle şiirsel bir görünüm
kazanmıştır. Orson Welles "Dava" filminde garın bu şiirsel görüntülerinden dekor
olarak yararlanmıştır. Terk edilmiş durumda olan ve kısmen başka işlevlerle yaşamını
sürdüren gar; 1961 yılında Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi (SNCF) tarafından
alınan kararla satılmaya açılmıştır. Bulunduğu alan ve çevresindeki binalar için çeşitli
öneriler gelmiştir. Hatta bu alanda yer alacak bir kongre sarayı ile 870 odalı bir otel
için bir proje yarışması bile açılmıştır. Yarışmaya katılan 13 yarışmacının arasında Le
Corbusier de vardır. Gar'ın yerinde yükselecek uluslararası bir otel için gelen teklifler
arasından Mimar Guillaume Gillet ile Mimar Rene Coulon'un ortak projesi birinci
seçilmiştir.
3.3.2. Mimari Biçimlenme ve Kentle İlişkilenme
1961 yılından beri terk edilmiş durumda bulunan tren istasyonunun, 1978 yılında
başkan Giscard d’Estaing tarafından tekrar kullanılmasına karar verilmiştir. Proje için
ilk görüşülen mimar Eugene Henard yapının Louvre Müzesi’ne bakan dış yüzünde
endüstriyel maddeler kullanmak istemiştir ancak bu fikirlerine karşı çıkılmıştır.
Compaigne d’Orleans bir yarışma düzenlemeye karar vermiştir ve metal ile taşı
harmanladığı projesi ile kazanan Laloux’un planı sonucunda 140 metre uzunluğunda
40 metre genişliğinde ve 32 metre yüksekliğinde bir salon inşasına karar verilmiştir.
Yapının kendisinin ölçüleri ise 175 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğindedir.
Gare d’Orsay’ın inşasında yaklaşık 12.000 ton metal kullanılmıştır ki bu Eyfel
Kulesi’nde kullanılan miktardan bile fazladır.
Victor Laloux bu yarışmayı kazanmıştır. İtalyan mimar Gae Aulenti garı müzeye
dönüştürmek için Fransız mimarlara destek olmuştur. İnşaatı 1983 ile 1986 yılları
arasında Fransız mimarlar olan Renaud Bardon, Pierre Colboc, Jean-Paul Philippon
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Yapıda cephe tasarımı ön plana çıkmıştır.Heykel süslemeleri ve ince taş işçilikleri
göze çarpmaktadır. Art Nouveau üslupla tasarlanmıştır.
 Art Nouveau; dekoratif süslemelerin hakim olduğu bir akımdır. Kökeninin Arts
and Crafts Hareketi’ne dayandığı söylenmektedir.
(www.wikipedia.org)
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3.3.3. Yapı Malzemesi
İtalyan Mimar Gae Aulenti yönetimindeki Act Mimarlık Grubu'na teslim edilen
binanın dış ve iç kısımlarına uygulanan ustaca bir çalışma sonunda Victor Laloux'nun
tarihsel demir direkleri ve taş duvar kaplamaları birbirine uyumlu hale getirilerek yeni
bir görünüm kazandırılmıştır. İç dekorda zengin bir tasarım uygulanmıştır; Mimar Gae
Aulenti cam bir çatı ve süslü tavanları koruyarak garı bir bazilikaya dönüştürmüştür.
1987 yılında restorasyon geçirerek mimar Gae Aulenti tarafından tasarlanan yeni
mekanlara kavuşan Orsay Müzesi, modern bir müzecilik anlayışının tarihi mekana
nasıl adapte edildiğini göstermektedir.
Müze mekânın genişliğiyle beraber 75 metre, uzunluğu ise güneşlik ile beraber 188
metredir. Merkez koridorun genişliği 40 metre, uzunluğu 138 metre ve yüksekliği de
32 metredir. Genişlikler çelik tonozlarla sağlanmıştır. Tamamı çelik olarak inşa edilen
müzenin dış cephesi daha sonra taş malzeme ile kaplanmıştır. Cephede ve giriş
saçağında güreş kırıcı panellerden faydalanılmıştır. Resepsiyon alanı ve restoran
kısmında modernizmden uzak, rokoko tarzında detaylar göze çarpmakta olup bu
mekânlar altın rengi ve pastel tonlarda tasarlanmıştır. (Uysal. 2014, s.86)

Resim 3.104. 1900'lerin başında Orsay Garı
(‘Bir Çağdaş Mimarlık Öyküsü “Gar”dan “Müze’ye” Yapı Dergisi, Sayı 94)
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Resim 3.105. Müze’den girişe doğru
(www.pariste.net)
Mekân düz zemin olmadığından merkez galeriye merdiven aracılığıyla ulaşılmaktadır.
Engelli insanlar için rampalar düşünülmüştür. Yan galerilere geçiş duvarlarda
bırakılmış olan açıklıklar ile sağlanmaktadır.

Resim 3.106. Müze’nin girişten görünümü
(http://www.travelsignposts.com)
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Açılıştan bir süre önce ressam Detaille istasyon için; "Tren istasyonu harikulade; tıpkı
bir Güzel Sanatlar Sarayı'nı andırıyor. Güzel Sanatlar Sarayı da tren istasyonunu
andırır hale geldiğine göre garın mimarı olan Laloux'ya, hazır zaman varken
ikincisinin işlevlerini değiştirmesini öneririm" diye yazıyor. Detaille'ın iğneli bir
üslupla dile getirdiği önsezisi seksen altı yıl sonra gerçekleşiyor ve Gar müzeye
dönüştürülmüştür. Birçok heykel ve resim ile Paris’in en popüler müzelerinden biri
olan gar; 14 Temmuz 1900 günü, yani Fransız ihtilalinin yıldönümünde, 1900 Paris
Evrensel Sergisi kapsamında açılmıştır. (http://www.musee-orsay.fr/)

3.3.4. İşlev

Müzeye dönüştürülen yapıda; 145 galeriye sahip olup 51 000m² taban alanını
kaplamaktadır. Bu alanın 45 000 m²’lik kısmı sergi alanlarıdır. Kademeli bir mimariye
sahip olan yapıda ara asma katlar da mevcuttur. Asma katları bir kat olarak ele alırsak,
bodrum v zemin kat ile beraber toplamda 7 kattan oluşmaktadır.
Galerilerde, Fransız sanatına ait, 19. ve 20. yüzyıl resim, fotoğraf, mimari eserler ve
heykelleri sergilenmektedir. Orsay Müzesi’nde 2300 kadar resim, 1500 kadar heykel
ve 1000 kadar fotoğraf, mobilya gibi diğer önemli eserler görülebilir. Monet, Degas,
Renoir, Cezanne gibi ressamların eserlerinin bulunduğu geniş izlenimci koleksiyonu
ile tanınan ve eserlerinin çoğu Musee du Luxembourg gibi yerlerden getirtilen Gar’ın
koleksiyonu zamanla genişletilmiştir. Müzenin 1986 tarihindeki açılışına kadar eserler,
Galerie Nationale du Jeu de Paume'de sergilenmiştir. (http://www.musee-orsay.fr/)
Orsay'ın izleyicilere sunulan koleksiyonun dışında müzenin depoları daha az önemli
ve ikinci sınıf sanatçıların eserleriyle doludur. Özellikle 19. yüzyıl sanatının bu
müzede toplanması ve Fransa'daki sanat eserlerinin yeniden düzenlenmesi, yeniden
doğuş anlamına gelmektedir.

121

Resim 3.107. Müzenin aksonometrik perspektifi
(‘Bir Çağdaş Mimarlık Öyküsü “Gar”dan “Müze’ye” Yapı Dergisi, Sayı 94)

Kente ait referansları içinde taşıyan Orsay, büyük çelik tonoz ana mekânı, orta büyük
hol ve onun iki yanında katlar içinde konumlandırılmış sergi salonlarından
oluşmaktadır. Bu salonlar ziyaretçilerine tarak tipi yönelim sunmaktadır.
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Resim 3.108. Zemin kat, ara kat ve üst kat plan şeması
(http://www.musee-orsay.fr)
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Resim 3.109. Kuzey- Güney doğrultusunda enine kesit
(‘Bir Çağdaş Mimarlık Öyküsü “Gar”dan “Müze’ye” Yapı Dergisi, Sayı 94)

Resim 3.110. Doğu- Batı doğrultusunda enine kesit
(www.musee-orsay.fr)
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Resim 3.111. Orsay Müzesi’nin sergileme alanı
(http://www.roomsbooking.com)

Orta alanda birkaç basamak yükseltilerek oluşturulan alanlar mekânı bölümlere
ayırmak, ve alanların daha rahat algılanması için kullanılmıştır. Oldukça sade ve pastel
renklerle sergilenecek objeler için fonlar meydana getirilmiş, tarihi mekânın
detaylarının görünmesine engel olunmamıştır.
Bina girişindeki meydan avlu çeşitli performansların sergilendiği kentsel alan özelliği
taşımaktadır. Avlunun Orsay kenarlarında bulunan yan yana konumlandırılmış bronz
heykeller bir nevi sınır oluşturmaktadır.
Dipte Opera Binası ve Mimarisi bulunmaktadır. Bu noktadan doğruca en üst kata
çıkılabilmektedir. İzlenimci resimlerin yer aldığı galeri, doğal ışık olanağından dolayı
buraya yerleştirilmiştir. Bu katta ayrıca geç izlenimcilere (Van Gogh, Seurat, Gauguin)
yer verilmektedir.
Ara katta Seine tarafında kubbeli salonlar bulunmaktadır. Burada 3. Cumhuriyet
dönemi resimleri, yabancı okullar, sembolistler, Rodin heykelleri ve uluslararası Art
Nouveau sergilenmektedir. 20. yüzyılın kaynakları ve sinemanın başlangıcına dair
eserler de burada bulunmaktadır.
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Ayrıca yedi salon düzenli olarak, bir temayı ya da bir olayı disiplinlerarası bir anlayış
içerisinde canlandırılması için ayrılmıştır.

Resim 3.112. Sergi salonlarından biri
(http://www.mimdap.org)

Resim 3.113. Sergi holü ve dinlenme
üniteleri

Resim 3.114. Zeminden
simetrik orta holün algılanması

(http://www.mimdap.org)
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Resim 3.115. Tavan ve iç cephe detayları
(http://www.turkcebilgi.com)

Resim 3.116. Cam kafes içerisindeki sergileme ünitesi
(http://www.mimdap.org)

Resim 3.117. İç alandaki saat
(http://www.mimdap.org)

127

Resim 3.118. Dışarıdaki saat ve kulesi

Resim 3.119. Kafeterya

(http://www.mimdap.org)

Seine Nehri’nden algılanan bina ve onun merkez kulesindeki şehir saatinin arkası,
sergiden yorulan ziyaretçilerin dinlenmesi için hoş bir kafeterya olarak düzenlenmiştir.
(Resim 3.119.) Bu kafeteryadan yapının üst katındaki terasına çıkılmaktadır ve
dinlenirken nehir manzarasına Orsay’ın kendi heykelleri eşlik etmektedir. (Resim
3.120.) (http://www.mimdap.org)
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Resim 3.120. Üst teras ve manzarası
(www.travelsighnposts.com)

Resim 3.121. Sıra oluşturmuş bronz heykeller
(http://www.mimdap.org)

Resim 3.122. ve Resim 3.123. Kent maketi
(http://www.mimdap.org)
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Bir galeride de, kent merkezinin plan maketi cam döşemeden izlenecek şekilde
yerleştirilmiştir.

3.3.5. Öneri ve Eleştriler
Tarihi ve mimari değeri oldukça büyük olan ve tren garından dönüştürülen müze, iç
mekânda labirent hissiyatı barındırmasıyla birlikte genel olarak incelendiğinde serbest
bir dolaşım sunmaktadır. Dış yapısı oldukça tarihi olan yapının iç mekândaki modern
kurgusu dikkat çekmektedir.
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3.4. WİNZAVOD- MOSKOVA, RUSYA

Resim 3.124. Winzavod konumu
(Haritalar Uygulaması)
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Resim 3.125. Winzavod genel görünüş
(www.inyourpocket.com)
3.4.1. Tarihçesi ve Önemi

Kurskiy Tren İstasyonu’nun arkasında yer alan; önceleri fabrika olarak kullanılan,
binalardan bozma Winzavod, 20,000 metrekare alana kurulmuştur ve toplam yedi
binayı kapsamaktadır. Kendi mimarisini korumuş olan yapı, Santralİstanbul’a
benzeyen bir sanat merkezidir. Yeniden restore edilmiş binada bir dizi sanat galerisi,
performans alanları ve tasarım mağazaları bulunmaktadır. (http://www.kadoil.com.tr/)

Resim 3.126. 1800’lerin başında Winzavod
(www.winzavod.ru)
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1805’te, önce hancı Monin, ardından da burayı bira fabrikasına dönüştürecek olan
Nikifor Prokofiev sahiplenmiştir. 3 tepeli sokak anlamına gelen Trekhgornaya, 1840’lı
yıllarda Moskova’nın en büyük bira fabrikalarından birine dönüştürülmüştür. 1855’te
ise, Rus petrol endüstrisinin öncülerinden biri ve açtığı çok sayıda endüstri sanayi
şirketleri nedeniyle Rusya’nın en zengin adamlarından biri olan Alexandrovich
Kokorev tarafından sahiplenilmiştir. (http://www.slideshare.net/)

Resim 3.127. ve Resim 3.128. Bira fabrikası olarak Winzavod
(www.winzavod.ru)

Winzavod’un

sanatla

ilişkisi,

Kokorev’in,

içlerinde

Bryullov,

Levitsky,

Borovikovsky, ve Kiprensky gibi pek çok Rus sanatçının işlerinin bulunduğu
koleksiyona sahip olmasıyla başlamıştır. 1870’lerde Moskova Bavarya’sı tarafından
satın alınan bina, biracılık tarihinde oldukça önemli bir yer edinmiştir. Winzavod’da
üretilen Black Velvet biraları tüm Rusya’da bilinmektedir. 1889’da Travnikovi
satıcılarının yönetimine geçen bina, bu sefer şaraphane olarak düzenlenmiştir ve o
zamanlar 170 ayrı çeşit şarap üretimi yapılmıştır. Bu sayede de, Sovyet zamanlarda
üretilen şarap yelpazesi genişlemiştir. (www.winzavod.ru)
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Resim 3.129. ve Resim 3.130. Üretimhane ve çalışanlar, 1800’lerin başı
(www.winzavod.ru)

3.4.2. Mimari Biçimlenme ve Kentle İlişkilenme

Winzavod Sanat Merkezi, yalın, sade, evrensel ve işlevsel tutumaa sahiptir. İncelenen
diğer yapılardan farklı olarak, yapının dış ve iç cephesinde tarihi elemanlar göze
çarpmamaktadır. Binanın plan şeması olarak katmanlı olmayışı kolayca algılanmasını
sağlamaktadır. Ayrıca, daha renkli oluşu diğer yapılarla karşılaştırıldığında daha sıcak
ve samimi bir algı yaratmaktadır. İnsanları çekingenlipğe iten, içeri girmeye korkutan
imaj bu yapıda bulunmamaktadır. Bu nedenle, kent insanı tarafından benimsenmiş,
kent yaşamına dahil olmuş bir merkezdir.
Yapı oldukça esnek olup iç mekânda çeşitli etkinliklere olanak sağlamaktadır.
Salonları oldukça geniş olan ve bu genişlikler sütunlarda desteklenen alanlar, sadeliği
sayesinde sergilenen çalışmaları ön plana çıkarmaktadır.
Yapının tasarımında işlevci bir yaklaşım söz konusudur. İhtiyaçlara göre tasarlanan
bina biçiminin, fonksiyona göre ortaya çıktığı söylenebilir. Sade, yalın ve işlevsel
tasarıma sahip olan yapıda, avlu mekânı binanın içe dönük biçimlenmesine yol
açmıştır.
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3.4.3. Yapı Malzemesi
Yıllar önce tahrip edilmiş olan yapının restorasyonu yapılırken, bina, tuğla
temizlenmesi ve sızdırmazlık ile sınırlandırılmıştır. Tesis endüstriyel ama aynı
zamanda temiz ve rahat hissettirmektedir. Sokağın diğer tarafında büyük bir depo,
malt depolamak için inşa edilmiştir. Zarif imparatorluk tarzında bahçesi bulunan
projede, avlu kavramını yansıtan ve pek çok etkinliğe yer açan geniş alan
bulunmaktadır. Modüllerden oluşan kütlenin duvar malzemesi taş olup yer malzemesi
epoksi olarak uygulanmıştır.
Yapının avantajlarından birisi, geniş alanlara sahip olmasıdır. Bu sayede sergilenen
çalışmaların konseptine göre mekân bölücü paneller ile alan, istenildiği gibi
büyültülüp

küçültülebilinir.

Ayrıca

açılı

yerleştirilerek

dolaşım

yönü

değiştirilebilmektedir (Resim 3.137.). İhtiyaca göre de farklı renklere boyanarak,
sanatçıya esnek sunuş seçenekleri sunabilmektedir (Resim 3.138.). Çağdaş sunumlar
oluşturabilmek için kolaylık sağlayan ve çoğu sergileme mekânında büyük bir eksiklik
olan bu opsiyonlara sahip olmak, hem sanatçı hem izleyen hem de sergi mekânı için
oldukça önemlidir. (http://www.slideshare.net/)

Resim 3.137. Mekânda 3 boyutlu sergileme örneği
(www.wowmoscow.net)
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Resim 3.138. Panellerin kullanımı
(www.aptroot.nl)

Resim 3.139. Winzavod planı
(http://www.winzavod.ru)
3.4.4. İşlev

Yapıda, 3 büyük sergi salonu ve özellikle Rus modern sanatçıların işlerini sergileyen
11 adet galeri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; XL Sanat Galerisi, ünlü modern
sanat galerisi olan Aidan, Moskova’nın etkileyici ve popüler galerilerinden biri olan
M&J Guelman Galerisi, radikal sanat forumu olan Regina Galerisi, klasik Rus avant-
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garde galeri olan Proun and Atelier No.2’dir. Ayrıca, fotoğraf galerisi olan Pobeda, ve
Cara&Co Consept Store, Persona Stylish School gibi tasarım stüdyosu ve sanatçı
atölyeleri barındırmakadır. Ayrıca stilistik bir kafeteryası ve kitap galerisi
bulunmaktadır. (https://www.flickr.com) Sergileme alanlarını örneklendirecek olursak;
Red Hall

Resim 3.140. Kırmızı Salon planı
(http://www.winzavod.ru)
Panellerle bölünmüş olan Kırmızı Salon 738 metrekarelik bir alan kaplamaktadır.
Fotoğraf ve video enstalasyonları için oldukça uygundur. Salonun mimarisi simetriktir
ve izleyenlere tarak tipi yönelim sunmaktadır. (www.winzavod.ru)

Resim 3.141. Kırmızı Salon
(www.picture-russia.ru)
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Resim 3.142. Kırmızı Salon’dan panel kullanımı örneği
(maxmaxovich.blogspot.com)

Resim 3.143. Mekânda 3 boyutlu sergileme örneği Resim 3.144. Panellerin kullanımı
(www.exibart.com)

(www.maxmaxovich.blogspot.com)

Resim 3.145. Farklı bir sergileme örneği
(www.picture-russia.ru)
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Resim 3.146. Eklenip çıkarılabilen duvar panelleri Resim 3.147. Düzenleme örneği
(https://www.flickr.com)

(www.broketourist.net)

Resim 3.148. Sergileme türüne göre mekânı adapte etme örneği
(www.art.com)
Örneklerden de anlaşılacağı üzere, çoğu salonunda doğal ışıklandırma kullanılamayan
yapı, genellikle loş bir atmosfere sahiptir. Bazı doğal aydınlatmaya sahip olan alanlar
da, serginin konusuna göre uyarlanmaktadır. Örneğin beyaz bir arka plan oluşturulmak
istenen bir sergilemede; geçici panellerle duvarlar kaplanmış, florasan ışıklandırma
sistemi çatı strüktürüne yerleştirilmiştir. (Resim 3.146.) Öte yandan sadece duvarların
kullanıldığı bu fotoğraf sergilemesinde ise (Resim 3.148.) doğal ışıklandırma
çalışmaların üzerine yansıtılan spotlarla desteklenmiştir.
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Kemerli Salon

Resim 3.149. Kemerli Salon
(http://www.winzavod.ru)

Resim 3.150. Kemerli Salon planı
(http://www.winzavod.ru)

Kemerli Salon 2470 metrekarelik bir alan kaplar ve bu gizemli ve çağrışımlarla dolu
alan büyük ölçekli projeler, video sanatı ve enstalasyonlar için idealdir. Ziyaretçilere
zincir tipi yönelim sunmaktadır. (www.winzavod.ru)

140

Wander Salonu

Resim 3.151. Wander Salonu
(http://www.winzavod.ru)

Resim 3.152. Resim 3.153. Wander Salonu kullanım şekilleri
(www.wowmoscow.net)
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Resim 3.154. Wander Salonu kullanım şekilleri
(www.wowmoscow.net)
Koridor boyunca ünlü mağazalara, tasarım dükkânlarına giriş sağlayan Wander Salonu
oldukça uzun bir koridoru kapsamaktadır. 6 metre genişliğinde ve 75 metre
uzunluğunda olan koridorun duvarları sergileme yüzeyi olarak da kullanılmaktadır. (
Resim 3.154.)
Green Hall (Hangar)

Resim 3.155. Hangar planı
(http://www.winzavod.ru)
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Resim 3.156. Hangar genel görünüm
(http://www.winzavod.ru)

Yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulmuş olan hangarın duvarları grafiti sanatıyla
süslenmiştir. Gün ışığını barındırmasının yanı sıra yapay aydınlatma da kullanılan bu
alanda sanat merkezinin diğer alanlarından farklı olarak daha salaş bir görünüme
sahiptir.
Wintage Hall

Resim 3.157. Wintage Salon’un planı
(http://www.winzavod.ru)
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Lecture Hall

Resim 3.158. Atölye genel görünüş
(http://www.winzavod.ru)

Resim 3.159. Atölye planı
(http://www.winzavod.ru)

Sanat merkezi, çocuklar için yaratıcı workshoplar, tiyatro gösterileri, dans, boyama,
tasarım mühendisliği, müzik, fizik, matematik, anime-çizgi filim ve performans
etkinlikleri de sağlamaktadır. (http://www.winzavod.ru)
Geniş alanlara ihtiyaç duyulan bunun gibi aktiviteler için uygun olan Lecture Salonu
doğal aydınlatmaya sahip alanlardan birisidir.
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Ambar

Resim 3.160. Ambar planı
(http://www.winzavod.ru)

Resim 3.161. Mekânın genel görünümü
(http://www.winzavod.ru)

Oldukça dar, basık ve karanlık olan bu mekân; kemerler ve kolonlardan oluşan uzun
iki paralel koridor halindedir. Uygun duvar yapısının olmayışından dolayı,
sergilemelerin tercih edilmediği bu alan; koridor tipi yönelim oluşturmaktadır.
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Resim 3.162. Moleskin sergilemesi
(http://www.wallpaper.com)

Tasarımcı Giulio Iacchetti’nin, Moleskin Markası için tasarladığı, geniş kapsamlı
aksesuar ve kırtasiye koleksiyonunun sergilenmesi bu alanda yapılmıştır.
Yapıda sergileme mekânlarının yanı sıra,
Falanster kitapçısı; Nordtex dekorasyon mağazası; pek çok moda dergisinin onayından
geçmiş Cosmotheca kuaförü (Resim 3.165.); defterleri ve kutuları ile ünlü Rabbit’s
Hole dükkânı; Electra bisiklet mağazası; Zurzum Café; vinil dükkânı (Resim 3.163. ve
Resim 3.164.) ile ziyaretçilerin günün tamamını geçirebileceği bir kültür şehri
atmosferi yaratılmıştır. (http://www.cokgezenlerkulubu.com)

Resim 3.163. Electra bisiklet mağazası
(https://www.flickr.com)

Resim 3.164. Vinil dükkanı
(www.explorussia.com)
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Resim 3.165. Cosmotheca kuaförü
(http://www.cokgezenlerkulubu.com)

Winzawod’da bir diğer etkileyici öğe ise, Moskova’nın gri siluetini renklendiren,
devlet tarafından izin verilmiş, mural’lerdir (duvar resimleri). Ruslar ve yurtdışından
davetle gelenler, belirlenen alanlara duvar resmi yapmaktadırlar. Duvarların hemen
hemen hepsinde uygulanmış olan bu çizimler kampüse girildiğinde çağdaş bir izlenim
yaratmaktadır ve açık hava sanat galerisi etkisi yaratmaktadır. Bahçesinde ise üç
boyutlu çalışmaların sunulduğu, açık hava sergilemeleri yapılmaktadır.

Resim 3.166. Resim 3.167. Resim 3.168. ve Resim 3.169. Duvar resimlerinden örnekler
(https://www.flickr.com)
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Winzavod, birçok kişisel sergiye, geniş kapsamlı projelere ve genç sanatçıları
destekleyici programlara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca düzenli olarak çeşitli
festivaller, konserler ve çağdaş sanat ile ilgili eğitici programlar, sinematografi,
mimarlık ve tasarım ve başka pek çok hayır etkinlikleri organize etmektedir. Bunların
yanı sıra, birçok ödül törenine ev sahipliği yapmıştır. Modern sanatla ilgilenen ve
Moskova’nın özgür düşünen sanatçı kesimini görmek isteyenlerin sıklıkla uğradığı
mekânıdır. (http://moscow.ru/)

Resim 3.170. Konferans salonu

Resim 3.171. Avludaki çalışma alanları
(http://3trend.ru)

Winzavod’da konferanslara uygun salonlar da bulunmaktadır ( Resim 3.170.).
Dışarıdaki avlu ise, interaktif çalışmaların keyifli bir ortamda sürdürülebilmesi için
gerekli ihtiyaçları sağlamaktadır. Gerek ziyaretçilere dinlenme imkânı sağlayan çağdaş
oturma üniteleri gerek ise grup çalışmalarının sürdürülebileceği banklar mevcuttur
(Resim 3.171.)

3.4.5. Öneri ve Eleştriler
Winzavod Kültür Merkezi’nin resmi daireler gibi ciddi otoriter yapıların aksine
davetkar bir tutum sağlamaktadır. Dış mekândaki renkli duvar süslemeleri sayesinde
iletişimi ve etkileşimi hızlandırmaktadır. Salonlarında daha fazla aydınlatma
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sağlanabilirse daha ferah olacağı bir gerçektir. Yapı malzemesi nedeniyle duvarların
kütlesel algısı bu sayede hafifletilebilinir.
3.5. Bölüm Sonucu
İncelenen örneklerin sonucunda, kuvvetli strüktüre sahip olan eski fabrika, gar, sanayi
vb. gibi çoğu atıl duruma düşen yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ilk akla gelen
işlevin, kültür merkezi ya da sergi mekânı olması dikkat çekmektedir. Bu alanların
yeniden işlevlendirilmesi şehrin kültürel ve ekonomik durumuna katkı sağlamaktadır.
Ayrıca, yüksek tavanları ve geniş iç mekânları sayesinde, ihtiyaç duyulan duruma göre
rahatlıkla bölünebilmeleri mümkündür. Yapıları kimliğini bozmadan işlevlendirmek
kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için de oldukça önemlidir. Kent
bağlamında ve yapısal olarak sembolik değerleri olan bu gibi yapıları korumak,
fikirleri pratiğe dönüştürebilmek, uygulamaların sayısını artırılabilmek ve pratikten
geri bilgi elde edebilmek için, bu yapıların önemine ilişkin farkındalığın arttırılması
gerekmektedir.
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4. BÖLÜM: SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında, 16. yüzyıl başından günümüze uzanan süreçte, eğitici bir role
sahip olan sergi mekânlarının, işlevini yitirmiş olan tarihi yapılarda çağdaş sergileme
anlayışı ile incelenmesi hedeflenmiştir. Tarihsel dokusunu bozmadan, yeniden
işlevlendirilmek istenen yapıların kente kazandırılmasının önemi, ayrıca sergi
mekânlarının iletişim sağlayan, eğitici mekânlar olmasından dolayı önemli bir yere
sahip

olduğunu

ve

günümüzde

güncel

gösterim

tekniklerini

kullanmanın,

sergilemedeki önemini vurgulayan bir veri hazırlanmıştır.
Sanayi devrimi ile beraber değişen, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik faktörler
kentlerde yeni yapı biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Büyük atölyeler ve
imalathane yapıları ile başlayan bu değişim yerini zamanla depo, fabrika, santral gibi
üretim tesislerine bırakmıştır. Kentlerin içerisinde zamanla çoğalan bu yapılar, gerek
ekonomik gerekse diğer faktörlerle beraber çevrelerini doğrudan etkilemeye
başlamışlardır. Bu tür yapıların zamanla önemli bir merkez haline gelmeleri ve
bulundukları çevreleri etkilemeleri ve kültürel mirasın bir parçası oluşları yıkılmalarını
zorlaştırmıştır ve bu yapılar çoğunlukla sergileme mekânlarına dönüştürülmüştür. Eski
tren garları bu konuda önemli örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür yapılar,
yüklendikleri bu fonksiyonlarla diğer yapılardan daha çok tercih edilmektedir çünkü
diğer yapılara göre dış görünümleri ile farklılık yaratmakta ve barındırdıkları tarihi
değerler ile merak uyandırıcı olmaktadırlar. İşlevsel ömürlerini tamamlamış bu tür
yapıların mekânsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilerek topluma
kazandırılması kent tarihi için oldukça değerlidir. Önemli olan; yapıyı, geleneksel
konumunu, kompozisyonunu, dengesini ve çevresiyle olan bağlantısını koparmadan
yeniden işlevlendirmektir. Ne var ki; endüstriyel yapıların kültürel miras olarak
değerlendirilmesi anlayışı ülkemizde henüz yenidir. İstanbul’da uygulanan birkaç
yeniden işlevlendirme örneği incelenmiş, birçoğunun müze ve üniversite olarak
işlevlendirildiği görülmüştür, fakat Avrupa’da bu durum ülkemizde olduğunun aksine
daha eskiye dayanmaktadır.
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Geçmişte galerilerde yapılan klasik düzenlemelerde en bilindik şekilde yan yana
sıralama mantığı vardı ama işin içine ‘konsept’ ve ‘sürdürülebilirlik’ kavramlarının da
katılmasıyla sergileme sistemleri farklı boyutlar kazanmaya başlamıştır. Zamanın
ihtiyaçları ve sahip olduğu özellikler düşünüldüğünde; önceleri pazar yerleri
yeterliyken, sağlanan ilerlemelerle büyük mekânlar bile gereksinimleri karşılayamaz
hâle

gelmiştir.

Galerilerin

genel

sunuş

şekilleri

incelendiğinde;

gereken

organizasyonun sağlanması ve bunun etkili bir biçimde algılanabilmesi adına birçok
kriterin doğru şekilde sağlanması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Eserlerin
sunuluş biçimi ve sunulduğu mekânlar, bu alanın karakterine uygun olarak
hazırlanması gereken özel alanlardır. Sergilenen çalışmaların ne olduğu, eser sayısı,
beklenen ziyaretçi sayısı, gerekli dökümanlar ve bunların depolanma şekilleri, servis
için gerekli alan ve bunun gibi diğer iç mekân organizasyonları, kullanılan teknik
donanımlar ve hatta çalışanların psikolojileri bile düşünülmesi gereken konular
arasında yer almaktadır. Ayrıca, işlev, rahatlık, dayanıklılık, maliyet ve estetik gibi
faktörler de sergilemede mekân düzenlemesinde bir hayli etkili olmaktadır. Kısaca;
mekânın mevcut işlevine cevap verebilmesi için mekânın; eserlerin niteliğine,
sergileme çeşitliliği ve dolaşım planı açısndan yeterliliğine uygunluk sağlaması
gerekmektedir. Mimari biçime uygun olması, sergilenen materyallerin niteliğine
uygun olması, mekânın genel oluşumuna uygun olması ve izleyiciye verilmek istenilen
mesaja uygun olması da işlevini sağlamlaştırmak için gerekli ölçütlerdir.
Tez çalışması içerisinde yer alan tüm örnekler analiz edildiğinde, yeniden
işlevlendirilen yapılarda ideal sergileme mekânı tasarımı açısından gelinen ortak
noktalar aşağıda sıralanmaktadır. Buna göre;


Yeniden işlevlendirilen tarihi yapıları çeşitli sergileme alanlarına dönüştürürken
önemli olan “mekânın yeni bir anlayışla farklı bir şekilde tekrar bir araya
getirilmesidir” (Prof. Tobias Wallisser- Mekân ve Olasılıklar).



EK-7 tablosunda yeniden işlevlendirilen bu yapıların biçimlenmesinde kentin
geleneksel, dönemsel ve sosyo- kültürel özelliklerinin etkili olduğu tezi ile ilgilidir.
Kütlesel olarak ihtiayca göre bölümlenmeye oldukça uygun olan örnek yapıların iç
tasarımı hazırlanırken, ziyaretçiye hep bir sonraki köşeyi dönünce ne göreceğini merak
ettireceği biçimde hazırlanmalıdır.
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EK-9 Sirkülasyon Şeması’nda detaylandırıldığı gibi, sergileme mekanları karmaşık
veya küçük modüler alanlardan oluşturulmamalıdır, izleyiciye en az 2 metrelik
algılama mesafesi sunabilmelidir.



Sergilemeler belirli aralıklarla değişeceğinden esneklik, fonksiyonellik ve işlevselliğin
bir arada olduğu iyi düşünülmüş yapılar olmaları gerekmektedir.



Kişisel alanlar gerektiren karma sergileri de göz önünde bulundurarak, taşınabilme,
sökülüp – takılabilme ve yeniden yerleştirilebilmeye uygun olmalıdırlar. Gerektiği
zaman panel gibi ek parçalarla mekân büyütülüp küçültülebilmelidir. Bunlar asma
tavana gizlenen tekerlekli sistemlerle sağlanabilir.



Sergileme alanları farklı noktalardan çok sayıda çalışmanın birbirine engel olmayacak
şekilde görülebilmesini sağlayacak şekilde biçimlendirilmelidir. Kör alanlara çalışma
yerleştirilmemelidir.



Çalışmaların görülmesine ve algılanmasına engel olmamak için duvarlar mat ve soft
etkilerde tercih edilmelidir. Yansımalı, dokulu yüzeyler nesnelerin görünmesinde ve
algılanmasında zorluk yaratmalarının yanı sıra gözü yoran etkenlerdir. Ek-6 Yapı
Malzemeleri şemasında incelenen yapılarda tercih edilen malzemeler ve bu
malzemelerin sergileme açısından getirdiği olumlu özellikleriyle belirtilmiştir.



EK-10 Aydnlatma Analizi’nde belirtilen aydınlatma konusu, sergilemede oldukça
önemlidir çünkü yanlış uygulanan aydınlatma sonucu çalışmalar etkisini kaybedebilir
ya da tam tersi uygun biçimde yerleştirilen aydınlatma sistemi ile çalışmalar
olduğundan daha etkili ve çarpıcı bir biçimde sunulabilir. Spot ışıklar sergilenen
nesnenin tümünü kapsamada yetersiz kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda, spot
ışıkların yaydığı ışık alanlarınını kesiştirerek homojen bir aydınlatma oluşturulmalıdır.
Bir başka sorun da bir eserin üzerine doğrudan yansıtılan kuvvetli ışık nedeniyle
etrafında algıyı bozan keskin gölgeler oluşmasıdır. Ayrıca sarkıtlar halinde görülen
spot askılıklarının yarattığı görüntü kirliliğinden kaçılması gerekmektedir. Gün ışığı
etkisi yaratan florasanlar belirli aralıklarla yerleştirilerek tavandan aydınlatma ile oda
ışığı yumuşaklığında, mekândaki bütün çalışmaları kapsayan bir gün ışığı verilmelidir.
Eğer mekânda pencere gibi açıklıklar varsa aydınlatma sistemi buna göre
tasarlanmalıdır. Sergiye ait bilgiler mekânın içinde ve dışında yazılı olarak
açıklanmalıdır; bunlar genelde girişte banner panolar, içeride de afişlerdir. Bunlar hem
mekân ve izleyici arasında iletişim ve yönlendirme sağlarlar hem de ziyaretçilerin
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çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinmelerine yardımcı olurlar. Çalışmaların sağ alt
köşesine yerleştirilen, eserin adı, yapılış tarihi, manifestosu gibi temel bilgilerin yazılı
olduğu bilgilendirme kartları da insanlara ilgi çekici ve özgür bir bilgilenme yöntemi
sağlar.


Anlatımı kuvvetlendirmek ve ziyaretçilerin ilgisini canlı tutmak adına video, ışık gibi
elemanlar da tercih edilmelidir. Böylece, klasik sergileme anlayışında olduğu gibi
stant üzeri sergileme ya da duvar panolarıyla sergilemenin dışına çıkarak sunumu
zenginleştirmek mümkündür.



İncelenen örneklerin İşlev ve Mekânsal Özellikleri’nin karşılaştırıldığı EK-4
şablonunda da görüldüğü üzere, yapıların bünyesinde çok fazla fonksiyonun
bulunmaktadır.



Isıtıcı ve serinletici sistemleri çalışmalara zarar vermeyecek ve ziyaretçileri doğrudan
etkilemeyecek noktalara yerleştirilmelidir.



Duvarlarda kalorifer, süpürgelik, niş gibi göz algısını bölen elemanlar olmamalıdır.
Bazı yapılarda kamufle etmesi zor olan bu gibi değiştirilemeyen elemanlar duvar
yüzeyi ile aynı renkte bir sistem içine gizlenebilir ya da bir panel ile kapatılabilir.



İkramların hazırlandığı alanlar izleyenlerin görmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.
Ayrıca giriş- çıkış alanları izleyenler tarafından görülmemelidir. Mekâna yerleştirilen
bistrolar birbirine ve eserlere çok yakın olmamalı, çalışmaların önlerini kapatmamalı
ve dolaşım alanını engellememelidir.



Daha çabuk yorulması olası izleyiciler için dinlenme üniteleri bulundurulmalıdır.



Askı aparatları sağlam ve güvenli olmalı ve gözü yormamak adına gizli ya da
görünmez olmalıdır. Büyük, camlı ve ağır olan eserlerin asılmasında bu ağırlıkları
taşıyabilecek, risksiz sistemler tercih edilmelidir. Eserlerin askı sistemleri kaba veya
zorlama olmamalıdır.



Çalışmaların konulduğu veya asıldığı yer, en boy ve yükseklik olarak uygun
ayarlanmalı, ortalama göz hizasının çok altında ya da çok üstünde kalmamalıdır.
Ayrıca, çalışmaların etrafında kalan boş alanlar, yerden yüksekliği, aydınlatan ışığın
homojen bir şekilde çalışmayı aydınlatabilmesi iyi ayarlanmalıdır.



Heykel, seramik gibi üç boyutlu çalışmaların platformu, kaidesi ya da yerleşimi,
izleyenlere

çalışmaların

etrafında

dolaşabilme

imkânı

sağlayacak

şekilde

konumlandırılmalıdır. Eserin bakış açısına göre yerden yüksekliği, yanına konulan
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diğer eserlerle renk, biçim, boyut açısından görsel ilişkisi, dil birliği, sirkülâsyon
alanları gerektiğince tasarlanmalıdır.


Sergilenen eserin, oluşum ve yaratım aşamalarının krokilerinin, desenlerinin,
eskizlerinin, etütlerinin belli bir şema içinde çerçevelenerek mekânın duvarlarında
sunulması hem sanatçının düşüncelerini paylaşmasında kolaylık sağlar hem de
izleyicinin eseri daha rahat algılamasında yardımcı olur. Genellikle pafta şeklinde
sunulan bu ön çalışmalara ya da yaratım öyküsünün notlarına, ortaya çıkan çalışmanın
yaşam öyküsü gibi bir anlam yüklenir.



Sergileme mekânlarında oldukça önemli olan bir diğer nokta ise salonların ve eserlerin
güvenliğidir. Bu sağlamak için sergi mekânları bir noktadan kontrol edilebilecek
şekilde tasarlanmalıdır. Yönlendirmeleri, ziyaretçilere sadece tek bir noktadan giriş ve
tek bir noktadan çıkış yapabilecekleri şekilde ayarlamak gerekir.



EK- 11 Sergilemede Yönelim ve Mimari Mekân Verileri’nin birleşiminden oluşan
bütün bu mimari ve mekânsal parametreler kullanışlı bir biçimde şekillendiğinde,
sergilenen eserler daha etili sunulabilir, izleyiciler üzerinde olumlu etkiler
yaratabilirler.
Sonuç olarak; incelenen örneklerin de yardımıyla galerilerde ve tezin konusunu
oluşturan yeniden işlevlendirilmiş sergileme yapılarında görülen ortak durum, bu
yapıların sergi mekânlarına dönüştürülmesindeki en temel etmen bu alanalrın
bölünmeye

müsait

oluşu

ve

açıklıkları

sayesinde

doğal

aydınlatmadan

faydalanabilinmesidir. Bunun yanı sıra; çoklu mekânlar oluşturularak amaçlanan
interaktivite sağlanmaktadır.
Yeniden işlevlendirilmesi sonucu meydana gelen değişimlerin birçok açıdan
hayatımızı olumlu yönde etkilediği de kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanlar ve sanat
yaşamı var olduğu sürece bu tür gelişmeler devam edecek ve çağımızın önemli
unsurlarından olan ‘yenilenme’ kavramını daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır.
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