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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

SKINNER’IN WALDEN TWO ÜTOPİK ROMANI İLE RICARDO BOFILL TALLER 
DE ARQUITECTURA’NIN WALDEN 7 YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEVRE 

PSİKOLOJİSİ KAVRAMLARIYLA İNCELENMESİ 
 

Betül Halime UZUNAY 
 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
Mimarlık Anabilim Dalı 

 
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Berna GÜÇ 

 
 
Bu tez çalışmasında, edebiyat-mimarlık ilişkisine yapılan yaklaşım, bir ütopya 
olan ve yazar B. F. Skinner tarafından kaleme alınan “Walden Two” romanı ile 
Ricardo Bofill Taller de Arquitecture (RBTA) yapısı “Walden 7” arasındaki 
bağlantının çevre psikolojisi kavramlarından kişisel alan ve mahremiyet, 
alansallık, ev ve yerleşim çevreleri, yere bağlılık ve yer kimliği kavramlarıyla 
derinlemesine analiz edilmesi ile gözler önüne serilmiştir. 
 
Aynı zamanda bu çalışma ütopyaların, mimari tasarımlar için referans oluşturup 
oluşturmadığının görülebilmesini sağlamak için yapılmıştır. Bunun sonucunda, 
bir ütopya olan Walden Two romanının, gerçek bir yapıda hayat bulabildiği 
görülmüştür. Sadece yapının fiziksel özellikleri açısından değil, barındırdığı 
duygular ve yaşam biçimlerine sağladığı katkılar ile de, her iki yapıda ortak birçok 
duruma tanıklık edilmiştir. Bu katkıları çevre psikolojisi kavramları ile 
açıkladığımızda da, özellikle çalışmada yer verilen kavramların bu çalışma için 
uygun birer kaynak olduğu gözlemlenmiştir. Bu gözlemler, roman içerisinden 
seçilen metinlerin ve mimarın tasarım yaklaşımına dair dile getirdiği anlatımların 
analizinin yapılması ile sağlanmıştır. Aynı zamanda, bu analiz sonucunda ortaya 
çıkarılmış mekânın görseline de yer verilmiştir.  
 
Böylelikle; gerek insanı ve toplumu daha iyi tanımak, gerekse bunların tasarıma 
yönelik mekânla olan ilişkilerinin incelenmesinde, sözcüklerin olanaklarının 
çizgilerin olanaklarından daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada 
konu edinilen Skinner’ın Walden Two romanı ve bundan esinlenilerek 
oluşturulmuş Walden 7 yapısı da bu anlamda ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çevre psikolojisi, kişisel alan ve mahremiyet, alansallık, ev 
ve yerleşim çevreleri, yere bağlılık ve yer kimliği, ütopya, B.F. Skinner, Ricardo 
Bofill, RTBA, Walden Two, Walden 7 
 
2022, 155 sayfa 
 
  



 

iii 
 

ABSTRACT 
 

M.Sc. Thesis 
 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SKINNER'S WALDEN 
TWO UTOPIC NOVEL AND RICARDO BOFILL TALLER DE ARQUITECTURA'S 

WALDEN 7 STRUCTURE WITH THE CONCEPTS OF ENVIRONMENTAL 
PSYCHOLOGY 

 
Betül Halime UZUNAY 

 
Süleyman Demirel University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Architecture 

 
Supervisor: Asst. Prof. Dr. Berna GÜÇ 

 
 

In this thesis, the approach made to the literature-architecture relationship is 
that the connection between the utopia novel “Walden Two” written by the 
author B. F. Skinner and the Ricardo Bofill Taller de Arquitecture (RBTA) 
structure “Walden 7” is one of the environmental psychology concepts of 
personal space and privacy, spatiality, home and residential environments, place 
attachment and place identity concepts are revealed through an in-depth 
analysis. 
 
At the same time, this study was carried out to see whether utopias constitute a 
reference for architectural designs or not. As a result, it has been seen that the 
novel Walden Two, which is a utopia, can come to life in a real structure. Not only 
in terms of the physical features of the building, but also in terms of the emotions 
it contains and the contributions it provides to the lifestyles, many common 
situations have been witnessed in both buildings. When we explain these 
contributions with environmental psychology concepts, it has been observed that 
the concepts included in the study are suitable sources for this study. These 
observations were provided by analyzing the texts selected from the novel and 
the narratives of the architect about the design approach. At the same time, the 
visual of the space, which was revealed as a result of this analysis, is also included. 
 
Thus; It has been concluded that the possibilities of words are more than the 
possibilities of lines, both in getting to know people and society better, and in 
examining their relationship with design-oriented space. Skinner's novel Walden 
Two, which is the subject of this study, and the Walden 7 structure inspired by it 
constitute an interesting example in this sense. 
 
Keywords: Environmental psychology, personal space and privacy, spatiality, 
home and residential environments, attachment to place and place identity, 
utopia, B.F. Skinner, Ricardo Bofill, RTBA, Walden Two, Walden 7 
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1.  GİRİŞ 

 

Sanatın ne olduğu ve nasıl işlediği sorusuna göre mimarlık ve edebiyatı birbiriyle 

ilişkilendiren bir felsefi gelenek vardır. Bu gelenek, kabaca on sekizinci yüzyıldan 

itibaren mimarlığın daha çok bir sanat olarak algılanabileceği zamana 

dayanmaktadır. Tüm sanatlar içinde dünyaya ilk gelen sanat mimaridir, çünkü 

sanatın ilk görevi doğanın nesnel, fiziksel dünyasına şekil vermektir. Bununla 

birlikte, mimarinin malzemesi katı, cansız bir madde olduğu için mimari, tinin 

salt dışsal bir yansıması olarak kalır. Öte yandan, "ruhun mutlak ve gerçek sanatı" 

olarak mimarlığın karşısında duran şiirdir ve genel olarak edebiyattır: edebiyat, 

her şeyi hayal gücünün önüne getirme kapasitesine sahip, akıl tasavvur etmeye 

muktedirdir. Mimarlık ilk sanattır, ancak edebiyat, içsel ruhun saf ifadesiyle 

sanatın toplamıdır (Hegel, 1988). 

 

Edebiyatla mimarlık okumanın yollarından biri, bir sanatın diğeri tarafından 

temsil edilmesini incelemektir. Tam da Hegel'in edebiyatın zihnin kavrayışının 

veya duyuların algısının her nesnesini hayal gücünün önüne getirme kapasitesi 

olarak tanımladığı şey yüzünden, edebiyatın mimari temsili nadir ise, mimarinin 

temsili edebiyatta her yerdedir (Spurr, 2012).  Bununla birlikte, romancının hayal 

gücü ile mimar-şehirci arasındaki ilişkiyi anlamanın verimli bir yolu da, onları 

birbirleri için vazgeçilmez olarak görmektir, öyle ki, birlikte bakıldığında yirminci 

yüzyılın kent gelişimine dair anlayışımızı zenginleştirir ve derinleştirirler 

(Edwards; Charley, 2012). Böylelikle, mimarlık ve edebiyat ilişkisinde iki temel 

noktayı elde tutmamız gerekir. İlki, içinde yaşadığımız dünyayı tanımlamada her 

iki sanatın da önemiyle ilgilidir. Mimarlık, inşa etme sanatı olarak, hayal gücüne 

göre dış dünyaya somut bir biçim verir; edebiyat ise yazı dilinin sanatı olarak aynı 

dünyaya sembolik bir biçim verir. Mimari ve edebiyat, kendi tarzlarında, insan 

varoluşunun kendisini kavrayışlarında potansiyel olarak tüm sanat biçimlerinin 

en sınırsızlarıdır ve tek başına bu gerçek, onları birbirleriyle ilişkilendirme 

görevini haklı çıkarır. İkinci nokta ise kültürel açıdan önemli bir fenomen olarak 

sanatın doğasıyla ilgilidir (Spurr, 2012).  
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Mimari ve edebiyat, bireysel ve kolektif insan ruhunu ifade etme tarzlarında 

taban tabana zıttır (Hegel, 1988). Edebiyat ancak okunarak anlamlı hale gelir; 

edebiyat anlayışımız “özellikle onun bir sanat eseri olarak biçimsel başarısıyla 

değil, bize ne söylediğiyle ilgilidir”. Bu anlamda edebiyatın varlık kipi, 

mimarininki gibi tarihseldir: geçmişi bize şimdinin uzamında getirirerek, 

“geçmişin saf mevcudiyetini” gerçekleştirir (Spurr, 2012). Ancak mimar ve 

yazarın modern şehri tasvir etme biçimleri arasında göze çarpan bir kopukluk 

vardır. Mimar, temsilin hapishanesinden kaçmak isterse, kapitalist şehrin 

çelişkilerini düzeltmek, iyileştirmeye veya aşmaya çalışmak göreviyle karşı 

karşıya gelebilir. Oysa yazar, maddi gerçekliği fiziksel olarak değiştirmenin pratik 

görevlerinden bağımsız olarak, mimar, kentsel tasarımcı, geliştirici ve 

politikacının araçsal eylemlerinin ortaya çıkardığı çelişkileri tasvir etmekte, 

temsil etmekte ve bunlarla oynamakta özgürdür. Bu diyalektik ile oldukça sıra 

dışı kentsel ve kent karşıtı vizyonlar üretilmiştir (Edwards; Charley, 2012). 

 

On sekizinci yüzyılın biçimsel klasisizminde şiir ve mimari, orantı, akıl ve doğal 

düzenin adaleti gibi klasik değerleri yeniden üretmek için tasarlanmış ortak bir 

estetiğe sahiptir. Bu ortak estetiğin sanatlar arasında göreceli bir uyumu temsil 

ettiği ölçüde, on dokuzuncu yüzyıl Gotik mimarisine olan edebi ilgi, önemli 

yazarlarda hem klasik değerlerden bir kopuşun hem de bu yazarların 

değerlerinden bir yabancılaşmanın işaretidir. Yirminci yüzyılda bu kırılma 

deneyimi bir yandan mimari rasyonalizme, diğer yandan edebi parçalanmaya 

dönüşmüştür (Edwards; Charley, 2012). Bu çalışmada ele alınan yirminci yüzyıl 

eserlerinden “Walden Two” romanında da, eserin içerisinde anlatımı yapılan 

mimari yapılar göz önünde bulundurulduğunda mimari rasyonalizme uygundur. 

Ancak edebi tür olarak baktığımızda ütopik bir roman olduğu 

gözlemlenmektedir. 

 

Ütopyalarda genellikle mekân veya kent tanımlaması yapılmaktadır. Bazı 

ütopyalarda binalar, yollar, caddeler ayrıntılı tasvir edilmiş, hatta yaşayacak kişi 

sayısından yerleşim yerinin büyüklüğüne kadar her şey belirlenmiştir (Güleryüz, 

2013). Ütopyalar, kentlerin ve konutların tasarımında olduğu kadar mekânsal 

organizasyonunda da söz sahibidir. Yaşadığımız dönemin önemli ipuçlarını, 
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kentin mevcut mekânsal organizasyonunun olumlu/olumsuz yönlerini, yeni 

ütopyalarda gözlemleyebiliriz. Ütopyalar genellikle istenilen, ideal kent ve 

yerleşimleri önerirken, bazı ütopyalarda bunun tam tersi görülmektedir. Bu 

şekilde oluşturulmuş ütopyalara, “ters ütopya”, “karşı ütopya” ya da “distopya” 

adı verilmektedir. Distopyalar istenmeyen, içerisinde yaşayan bireylerin mutsuz 

olduğu toplulukları anlatmaktadır (Gürel Üçer, Z. A. ve Yılmaz, G. 2004). 

 

Çoğu distopik ve ütopik edebiyatın bir özelliği de toplumsal ilerlemenin politik 

eleştirisini güçlendirmek için teknoloji ve mimariyi bir anlatı aracı olarak 

kullanmaktır. Savaşın, devrimin, yoksulluğun ve kentsel göçün çevresel ve fiziksel 

sonuçlarını çözmekle karşı karşıya kalan mimarlar, doğal olarak radikal çözümler 

aramışlar ve sosyo-mekânsal düzenin ve teknolojik organizasyonunun büyük 

ölçüde iyi niyetli ve yardımsever olarak görüldüğü ideal şehirler tasarlamışlardır. 

On dokuzuncu yüzyılın kentsel iyileştirme eylemlerinde hız kesmeden devam 

eden birçok mimar, şehir plancısı ve politikacı arasında, sosyal düzensizliği ve 

aslında suçu ortadan kaldırmanın rasyonel bir mekân düzenlemesiyle mümkün 

olduğuna dair kalıcı bir inanç vardır (Edwards; Charley, 2012). Walden Two 

romanında da yazar B. F. Skinner, çok büyük kalabakların tatsız ve sağlıksız 

olduğunu düşündüğünden sosyal ilişkilerin daha değerli olabilmesi için daha 

küçük topluluklar oluşturulmasını savunmaktadır.  

 

 "…basit gerçek şu ki, çok sayıda insanı bir araya getirmek için iyi bir neden 

yok. Kalabalıklar tatsız ve sağlıksızdır. Kişisel ve sosyal ilişkilerin daha 

değerli biçimleri için gereksizdir ve tehlikelidirler. Kalabalık, bireylerin 

yürümekten korktuğu yere koşuyor ve liderlerin (Führers) destekleri 

konusunda kendilerini kandırıyor." (Skinner, Walden Two, 1976b, sf 25) 

 

Ütopyacılar alternatif sistemleri tasarlamayı önermekle kalmazlar; ütopik 

formun kendisi, radikal farklılık, radikal ötekilik ve toplumsal bütünlüğün 

sistemik doğası üzerine temsili meditasyondur. Ütopyacı fikir ya da istek -

mülkiyetin ortadan kaldırılması, arzuların tamamlayıcılığı, yabancılaştırılmamış 

emek, cinsiyetlerin eşitliği- her zaman somut bir duruma özgü çözüm olarak 

kavranmaktadır (Jameson, 2005). Esrarengiz, tuhaf ve rahatsız edici şehirlerin 
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edebi temsili, geleceğe ve hayali dünyalara ulaşımımız kadar, gündelik hayatın 

politik ve toplumsal eleştirisini de ilgilendirir. Bu anlamda bu tür romanlar hem 

diktatörlük ve bürokrasinin tehlikeleri hakkında bir uyarı olarak hem de daha 

genel olarak modern şehrin biçiminin ve sosyo-mekânsal organizasyonunun bir 

eleştirisi olarak anlaşılabilir. Bütün bunlarda, yazarın ve mimarın mekânsal 

tahayyülünü, sanki romancının rollerinden biri modern kentleşmenin ortaya 

çıkardığı çelişkileri düzeltmekmiş ve tehlikeli olanı eleştirmekmiş gibi görmek 

cezbedicidir (Edwards; Charley, 2012). Aslında ütopyacı metinleri şu ya da bu 

dünya görüşüne indirgemek yerine, çözülmesi gereken sorunlar arasındaki 

bağlantıların kendine özgü yörüngesini oluşturan yeni toplumsal önerinin belirli 

tarihsel odağına, merkezi temasına bağlı kalmak en iyisidir(Jameson 2005). 

Böylece bu çalışmada da ele alınacak ütopik romandaki metinlerin incelenmesi 

çevre psikolojisi kavramları görüngesinde sağlanacaktır. 

 

Çevre psikolojisi hem insan hem de çevre refahının önemli bir bileşenidir 

(Gifford; Steg ve Reser, 2011). Yapıları daha insancıl hale getirmeyi ve doğal çevre 

ile ilişkimizi geliştirmeyi amaçlayan teori, araştırma ve uygulamaları içerir 

(Gifford, 2007).  Çevre psikolojisinin bilimsel ve uygulamalı katkıları, son 30 yılda 

bu alanda meydana gelen 6 eğilimle bağlantılı olarak incelenir: (a) çevre ve 

davranış arasındaki bağlantıları analiz etmek için yeni yapıların ve yöntemlerin 

geliştirilmesi; (b) paradigmalar arası araştırmalara artan vurgu; (c) işlemsel 

çevre ve davranış modelleri; (d) grup-çevre ilişkileri; (e) çevre-davranış 

araştırmasının topluluk problemlerinin çözümüne yönelik genişletilmiş 

uygulaması; ve (f) alanın genişletilmiş uluslararası kapsamıdır (Stokols, 1995). 

Günümüzde incelenen çevre psikolojisi çalışmalarına baktığımızda da 

kalabalıklaşma, kişisel mekân, kentleşme ve alansalllık gibi konularda fiziksel ve 

sosyal çevrenin her ikisinin de incelenmeye dâhil edildiği görülmektedir 

(Göregenli, 2010).  

 

Bu tez çalışmasında da, edebiyat-mimarlık ilişkisi incelenerek, ütopik metinlerle 

ilişkilendirilmiştir. Ütopyalar,  günümüze değin uyarlanabilir mekân 

anlayışlarına sahiptirler. Bu çalışmada incelenen örnekte de bu uyarlanmış 

mekân çalışmasını gözlemlemek mümkündür. Aynı zamanda bu çıkarımların 
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mimarlıkla ilişkisi çevre psikolojisi kavramlarından; kişisel alan ve mahremiyet, 

ev ve yerleşim çevreleri, alansallık, yer kimliği ve yere bağlılık üzerinden 

kurulmuştur. İncelenecek bu kavramlar özellikle Altman, Rapoport ve Wohlwill 

(1980)’in bakış açısıyla açıkça ilişkilidir.  

 

1.1. Araştırmanın Amacı 

 

Mimarlık, mimarların düşüncelerini bir yapıya aktarma sürecine aracılık eder. 

Mimarlar bunu gerçekleştirirken farklı yollar izlerler. Bu çalışmanın amacı da bu 

süreçte kullanılan yöntemlerden biri olan edebiyattan mekâna dönüşmüş 

eserleri gözlemlemek, edebiyatın mimarlık disiplinine katkılarını gözler önüne 

sermek, böylelikle edebiyattan mekân yaratım sürecine giden aşamaları 

incelemektir. Tezin özellikle ilgilendiği alan ise bilimkurgu edebiyatındaki 

ütopyadır.  

 

Çalışmanın en kritik noktalarından biri ütopik bir eserden yararlanılarak 

tasarlanan bir yapının bunu nasıl sağladığı üzerinedir. Ütopya kelimesi, hiçbir yer 

(outopia) anlamında kullanıldığı kadar, iyi bir yer (eutopia) anlamında da 

kullanılır. Bu kelimenin öz anlamı: insanların orada bulunmak için çaba 

gösterdiği ancak mümkün olmayan bir dünyadır (Coşkun, 2004; Kumar, 2005; 

Pinder, 2005; Alver, 2009; Bıçakçı, 2019). Ütopya kelimesinin ilk kullanım yeri, 

1516 yılında Sir Thomas More tarafından yazılan ve ideal bir kent devletini 

anlatan ‘Utopia’ isimli eserdir. (Sargent, 1998; Kumar, 2005; Somer, 2006; Omay, 

2009; Canbaz, 2012). Utopia kelimesi yakın dönem Yunancasındaki ou(olmayan), 

eu(iyi), topos(yer), ia(bölge) terimlerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur 

(Kumar, 2005; Bıçakçı, 2019). Türk Dil Kurumu’nda da ütopya: “Gerçekleştirilmesi 

imkânsız tasarı veya düşünce” olarak tanımlanmaktadır (TDK Sözlük, 2021). 

 

Ütopya, imkânsız bir mükemmellik halidir, ancak erişelemeyecek bir durum da 

değildir. Ütopyalar, kesin hatlarla tanımlanabilecek biçimler olmasa bile, kendine 

özgü tarih ve karakteri olan bir bakış açısıdır (Kılıç, 2004; Kumar, 2005). 

Rönesans ile birlikte Ütopya kavramı yerleşik bir düşünce haline gelmiştir. 

İnsanın kendi aklına dönüşünü temsil eden Rönesans döneminde, yazılı ve çizili 
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birçok ütopya üretilmiştir. Ütopyalarda kurulan kentin toplum yapısı ile 

mimarisinin kurduğu ilişki çok önemlidir (Somer, 2006). Bu sebeple bu 

çalışmada, inşa edildiği dönemde topluluğun önemini ve yapılı çevrenin insan 

yaşamı üzerine etkilerini inceleyen Ricardo Bofill Taller de Architecture’nin 

tasarımı olan Walden 7 yapısı ele alınmıştır. Walden 7, 1975 yılında mimarlık 

ekibi Ricardo Bofill Taller de Arquitectura tarafından Barcelona’da yapılmış bir 

konut çalışmasıdır. Taller ekibi bu çalışmayı yaparken ütopik bir roman olan 

Walden Two kitabını referans almışlardır (Chiner, 2021). 

 

Ütopya kavramının ilk kullanıldığı örnek olan Ütopya eserinden sonra kabul 

edilen diğer örnekler Güneş Ülkesi, Yeni Atlantis eserleridir. Bu eserlerde 

toplumsal yaşantı, kent planı ve bunun idealize edilmesi ön plandadır (Somer, 

2006). 

 

Thomas More’un Ütopya’sı bir ada olarak tasarlanmıştır. Böylelikle topluluk 

üyeleri,  dış dünyadaki tehlikelerden korunmaktadır. Adanın 1760 yıllık bir 

geçmişi bulunmaktadır. Adadaki elli dört kent dörtgendir, başkenti kalın ve 

yüksek duvarlar ile çevrilidir. Aynı zamanda başkentin etrafını dikenli çalılar, 

çitler, ırmak, geniş ve derin hendekler sarmalamaktadır (More, 1995). 

 

Ütopyanın toplum tasarımı hiyerarşik bir yapıdadır. Baş philarch denilen üst 

yöneticiye bağlı, her kentin bölge yöneticilerinden oluşan on philarch ve üç yüz 

aile bulunmaktadır. Kent başkanı, iki yüz philarchın halk tarafından önerilen dört 

aday arasından gizli oy ile seçilirler. Her kentte altı bin aile yaşamaktadır. Eğer 

bir kentin nüfusunda azalma olursa bu, diğer kentlerden getirilen vatandaşlar ile 

tekrar dengeye alınırlar. Eğer tüm kentlerde nüfus artışı yaşanırsa, yeni bir kent 

kurulmaktadır (More, 1995). 

 

Az ya da çok çalışıldığını denetlemek philarchların görevidir. Para ve özel 

mülkiyet ortadan kaldırılmış, temel gereksinimler ortak üretimle karşılanmıştır. 

Hatta ortak mülk düşüncesi gereği her on yılda bir evler değiştirilmektedir. 

Savurganlık ve lüksü önlemek amacıyla tüketime bir sınırlama getirilmiştir. Tüm 

vatandaşlar tek tip giyinmektedir. Topluluktaki vatandaşlar gibi, bu kentteki 
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evler de birbirleri ile türdeştirler (More, 1995). Kentin mekânsal düzenlemeleri 

yerine topluluğun yaşama şekline odaklanılmıştır. Ütopya kenti, düzenlilik ve 

sınırların mekânıdır. (Coşkun, 2004).  

 

Walden Two kenti, More’un Ütopyasından daha farklıdır. Walden Two’nun karar 

verme sistemi otoriter, anarşik ve hatta demokratik değildir. Walden Two, 

mesleklere göre dört sınıftan oluşmaktadır: Planlamacılar, Yöneticiler, İşçiler ve 

Bilim Adamları. Planlamacılar herhangi bir güçle yönetmezler, görevlerini 

kamuoyuna bile ilan etmezler ve aynı şekilde çoğu topluluk üyesi planlamacıların 

kimliklerini bilmekle bile uğraşmazlar. Planlamacılar topluluğun diğer üyeleri 

kadar mütevazı yaşarlar, gösterişli zenginlik ve statü gösterilerin Walden İki’nin 

eşitlikçi yapısında bulunmasının imkânı yoktur. Topluluğun her üyesi günde 

ortalama dört saatlik çalışmadan sonra zamanlarının büyük kısmını kendi 

seçtikleri yaratıcı veya eğlenceli aktivitelere katılmak için kullanırlar. Toplulukta 

para birimi yoktur, onun yerine daha az arzu edilen işleri yaparak daha fazla boş 

zaman satın alabildikleri basit bir puan sistemi vardır.  

 

Walden Two’nun yaklaşık bin üyesi bulunmaktadır. Walden Two’da bahsedilen 

yapı bir kent tasarımından daha çok içerisinde birçok işlevi barındıran birbirine 

bağlı binalar şeklindedir. Hatta kitapta, bu yapıdan referansla yeni binaların inşa 

edildiği, bunların isimlerinin de Walden Three, Walden Four, Walden Five, 

Walden Six şeklinde devam ettiği söylenmiştir. Ancak bunlar Walden Two yapısı 

ile bağımlı yapılar şeklinde değildir. Walden 7 yapısına bu ismin verilmesinin 

nedeni de işte buradan gelmektedir. Kitap, en son Walden Six yapısından 

bahseder, Taller ekibi de bu kitaptan ilham alarak tasarladıkları yapıya Walden 7 

ismini verirler (Chiner, 2021). Ertürk ve Çubukçu (2014), Walden Two'daki 

doğrudan ve dolaylı davranış değişikliklerini inceleyen bir bildiri 

yayınlamışlardır. Bu çalışmanın amacı, Walden Two'daki insanların öğrenimini 

yöneten temeldeki doğrudan ve dolaylı yasaları ortaya çıkarmak için Walden 

Two'nun derinlemesine bir analizini yapmaktır. Özellikle Walden Two'da var 

olan davranışların güçlenmesine veya zayıflamasına neden olan öğrenme ilkeleri 

incelenmiş ve Skinner'ın görüşlerine göre eğitim kavramı saflaştırılmıştır. Analiz, 

sözde ütopyanın zaman zaman istenilen amaçlara ulaşmakta başarısız olduğunu 
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ortaya koyar. Onan ve Koncalıoğlu (2015), Walden Two'da eğitim uygulamaları 

ve motivasyon unsurları üzerine bir makale çalışması hazırlamışlardır. 

Davranışçılıktan etkilenen Skinner, mutlu bir toplum formüle etme girişiminde 

yalnızca edebi bir eser üretmemiş, aynı zamanda zamanının eğitim teorilerini ve 

uygulamalarını da etkilemiştir. Walden Two'da tasvir edilen eğitim sistemi, 

öğrencilerin ilgilerini çeken herhangi bir konuyu çalışabilmeleri ve öğrencilerin 

her şeyi öğrenmeye istekli ve enerjik olmaları gibi bir takım kendine özgü yönlere 

sahiptir. Bu çalışmada öncelikle Walden Two'daki öğrencilerin eğitimini ve 

motivasyonunu analiz etmek ve bulguları mevcut İngilizce derslerindeki 

öğrencileri motive eden şeylerle karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın 

diğer amacı, davranışçı teorilerin Walden Two'da yansıtılıp yansıtılmadığını ve 

nasıl yansıtıldığını bulmaktır. Walden Two'daki öğrencilerin bir konuyu 

öğrenmek ve eğlenmek için çalıştıkları için içsel olarak öğrenmeye motive 

oldukları tespit edilmiştir. Savacı (2015)’nın yayınladığı tezin konusu da B. F. 

Skinner'ın Walden Two romanındaki eğitim ve motivasyon öğeleri ve yabancı dil 

sınıflarında uygulanması üzerine olmuştur. Walden Two’daki eğitim sisteminde 

öğrenciler istediği konuyu seçmekte özgürdür ve öğrenmeye karşı içsel 

motivasyonlara sahiptir. Bu durum, gerçek hayatta dil öğrenen öğrencilerin 

öğrenmeleri ile tamamen farklılık göstermez. İçsel motive olan öğrenciler 

benzerlik gösterirken, başka motivasyonlara ihtiyaç duyan öğrencilerde 

farklılıklar gözlenir. Moxley (2006), “Behavior and Philosophy” dergisinde B. F. 

Skinner'ın Diğer Pozitivist Kitabı: "Walden Two" ismiyle bir yazı yayınlamıştır. B. 

F. Skinner'ın "The Behavior of Organisms" (1938/1966) ve "Walden Two" (1948) 

eserlerinin ikisi de pozitivisttir. Skinner, "The Behavior of Organisms" adlı 

eserinde yaklaşımının pozitivist olduğunu açıkça belirtmişse de "Walden Two" 

hakkında açık bir açıklama yapmamıştır. Pozitivizmin üç özelliği 

detaylandırılmıştır: tartışılmaz kesinlik, birleşik gerçeklik ve her biri aşırı 

basitleştirici varsayımlar gerektiren sürekli ilerleme ile ilgisi. Bu özellikler 

"Walden Two" için pozitivist kaynaklarda ve "Walden Two"nun kahramanı 

Frazier'in pozitivist görüşlerinden Skinner'ın daha sonraki pragmatik-seçici 

görüşlerine yapılan değişikliklerde ortaya çıkar. Gable Jr. (1999), “Texas Studies 

in Literature and Language” dergisinde “Walden Two, Postmodern Ütopya ve 

Güç, Seçim ve Hukukun Üstünlüğü Sorunları” üzerine bir yazı paylaşmıştır. 
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Frederic Jameson, estetik yeniden eğitimin tek başına yeni bir altın çağın şafağını 

açacağına inanmaktadır. Walden Two, bu tür bir estetik yeniden eğitimle reforme 

edilen bir topluluğun nasıl görünebileceğinin kurgusal bir açıklamasını 

sunmaktadır. Bu iki düşünürün retoriğinin tipik özelliği, insanın ilerlemesini 

sınırlayan şeyin öncelikle hayal gücünün bir başarısızlığı olduğu fikridir. 

Skinner'ın Walden Two'sunun ele almaya çalıştığı tam da bu hayal gücünün 

başarısızlığıdır. Walden Two topluluğu, insanın (sözde) "doğasının" parçalandığı 

ve refleksif koşullanma yoluyla yeni bir ekonomik düzende hayal edebilen ve 

sonra yaşayan yeni bir varlığa dönüştüğü yeni bir çağ başlatmayı planlamaktadır. 

Stilwell (1964), “Edebiyat ve Ütopya: B.F. Skinner "Walden Two”” isimli 

yayınında, hemen hemen her ütopya tarafından tasavvur edilen hayali 

dünyalarda, edebiyatın yerinin altüst edildiği, edebiyatın tamamen göz ardı 

edildiğini iddia etmektedir. Bunun böyle olması, en dikkate değer ütopik eserler 

incelendiğinde kaçınılmaz bir sonuç haline gelmektedir. Bu genelleme elbetteki 

bazı istisnalara sahiptir. More ve Bellamy’nın eserlerinde bu istisnai durumları 

görürüz. Skinner (1973), “Walden (One) ve Walden Two” konulu yayınında, 

öncelikle kimlik bilgilerinden daha sonra Thoreau’nun Walden kitabından ve 

kendi Walden Two romanından bahsetmiştir. Elms (1981), “Skinner'ın Karanlık 

Yılı ve Walden Two” isimli çalışmasında, Skinner'ın ütopik romanı Walden 

Two'nun, radikal davranışçılığın toplumun tasarımına basitçe kurgusal bir 

uygulaması olarak sunulmasına rağmen, onun için güçlü duygusal çağrışımlara 

sahip olduğuna dikkat çekmiştir. Gençliğinde yaratıcı bir yazar olarak başarısız 

olduğu bir dönem olan "karanlık yıl", büyük bir kimlik krizinin birçok işaretini 

sergilemiştir. Walden Two, kimlik sorunlarının Skinner için yeniden oldukça 

belirgin hale geldiği bir orta yaş krizi sırasında yazılmıştır. Roman, ideal toplum 

tablosuna her iki dönemin sorunlarını da dâhil etmiş ve onun gelişimsel 

çelişkilerini çözmesine yardımcı olmuştur ve insan davranışının davranışçı bir 

biliminin kamu savunucusu olarak yeniden yapılandırılmış bir kimlikle ortaya 

çıkmıştır. Glenn (1986), ” Walden Two'daki Meta Durumlar” isimli çalışmasında, 

Walden Two'da tasvir edilen kurgusal ütopyayı ve o kültürün karakteristiği olan 

meta-olasılık türlerini incelemektedir. Eğer bir kültür ütopyaya yaklaşacaksa, 

meta-olasılıklara ve onları destekleyici pekiştirme olasılıklarına dikkat edilmesi 

gerektiği ileri sürülmektedir. Wolpert (2005), “Walden Two'nun Çok Kültürlü 



 

10 
 

Feminist Bir Analizi” isimli bir makalesinde şunu sorar: “Davranışsal toplumlar 

kadınlar için iyi mi?” Takip eden soru “Öyleyse, hangi kadınlar için?” Çok kültürlü 

feminist bir bakış açısıyla Walden Two'nun eleştirisi, bu sorulara yanıtlara ve 

kültürel tasarımda daha fazla etkinliğe yol açabilecek türden sorgulamayı 

gösterir. Abernathy (2009), “Walden Two Yeniden Ziyaret Edildi: Davranış 

Sistemlerinin Optimize Edilmesi” çalışmasında, Skinner'ın orijinal ütopik 

kavramlarının uygulanabilirliğini ve etkililiğini geliştirmek için dört öneri 

sunmaktadır: (a) yeni bağımsız topluluklar yaratmak yerine mevcut 

organizasyonlarda ütopik fikirleri denemek; (b) Walden Two'nun iş “kredi” 

sistemini iyileştirmek için performans ölçümünde ve performans ödemesinde 

avanslar uygulamak; (c) performans yönetimini uygulayarak düşük performans 

gösteren üyeler sorununu ele almak; ve (d) Walden Two'nun öz-yönetim 

“kodunu” ve genel idaresini geliştirmek. Adams (2012), “Skinner'ın Walden 

Two'su: Pozitif Psikoloji Öngörüsü mü?” isimli bir yayın çıkarmışır. Walden 

Two'da topluluk, Pozitif Psikoloji'nin yaratıcılık, sebat, alçakgönüllülük, sevgi, 

adalet ve ortak minnettarlık gibi karakter güçlerini geliştirir. Walden Two ve 

Positive Psychology'yi karşılaştırmanın sonuçları, çağdaş davranışçılık ve 

Skinner'ın fikirleri hakkındaki bazı mitleri atmak ve Pozitif Psikoloji 

çalışanlarına, karakterin altında yatan davranışsal becerilerin otomatikliğini inşa 

etmek için deneysel olarak belgelenmiş yöntemlerin gücünü hatırlatmaktır. Son 

olarak, bu makale, bölünmeleri vurgulamak yerine mevcut psikolojide ortak bir 

zemin bulma ihtiyacını ortaya koymaktadır. Altus ve Morris (2009), “B. F. 

Skinner'ın Ütopik Vizyonu: Walden Two'nun Arkasında ve Ötesinde” isimli 

makalelerinin ilk bölümünde, kitabı ütopik türe yerleştiren tarihsel, entelektüel 

ve sosyal bağlamı, öncüllerinin ve pratiklerinin eleştirilerini ve kitapta 

örüntülenen kasıtlı toplulukların kaderini ele alırlar. İkinci bölümde, Skinner'ın 

kitabındaki sosyal adaleti ve insan refahını geliştiren sağlık, zenginlik ve bilgelik 

temaları altındaki uygulamaları gözden geçirir ve ardından vizyonunun mirası 

olan çağdaş uygulamalara odaklanırlar. Vizyonu, sağlığı, zenginliği ve bilgeliği 

ilerletmek için çalışan öncülleri ve uygulamaları keşfetmek için ampirik 

yöntemlerin kullanılmasıdır. Kuhlman (1969) ise, “Yaşayan Walden İki: B. F. 

Skinner'ın Davranışçı Ütopyası ve Deneysel Topluluklar” kitabında, Skinner'ın 

(1948) ütopik romanından esinlenen gerçek deneysel toplulukların sosyal 
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tarihini sunar. İncelemesi sırasında yazar, romanda tanımlanan temel kültürel 

tasarım öğelerine, kültürel tasarıma uygulanan davranış felsefesine ve kurgusal 

toplulukta vücut bulan davranış felsefesine akademik tepkiye ilişkin makul 

ölçüde doğru bir genel bakış sunar. Birkaç temel davranış ilkesini eleştirir, ancak 

genellikle duygusal olmaktan ziyade analitik kalır. Kuhlmann, bağlamsal ve 

bireysel faktörlerin Walden Two'dan ilham alan deneysel toplulukların çoğunun 

kendilerini sürdürme kapasitesini baltaladığı sonucuna ulaşır. 

 

Görüldüğü gibi bilimkurgu edebiyatında ütopyanın, mimarlık için neler 

sunabileceğinin incelenmesi, bu çalışmanın ilk aşamalarından biridir. Bu 

çalışmada ele alınacak çıkarımlar gereği incelenecek bir diğer aşama ise, 

metinlerin mimariye aktarımının çevre psikolojisi kavramları ile ele alınması 

üzerine olacaktır. Bu çalışmada yapı ile metin arasında kurulan bağlantıların 

açıklamaları yapılırken birtakım sorulara da cevaplar aranmaktadır. Bunlar şu 

şekilde ifade edilebilir: 

 

 Mimari tasarımda bilimkurgu edebiyatında ütopyadan ne şekilde 

yararlanılır? 

 Bu çalışmanın özellikle ilgilendiği mimari ekip Ricardo Bofill Taller de 

Architecture neden seçilmiştir ve Taller ekibinin mimarlık anlayışı 

nasıldır? 

 Skinner’ın edebiyatındaki ve Walden Two romanındaki mekân kurguları 

nasıldır? 

 Walden Two ile Walden 7 yapısı arasındaki bağlantıyı gözler önüne 

serecek çevre psikolojisi kavramları ile elde edilen mekân kurguları 

hangileridir? 

 

1.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

 

Tüm insan yapımı ortamlar, insan kararlarını ve seçimlerini somutlaştıran ve 

dünyayı bir amaca yönelik olarak değiştiren tasarımlardır. Bu anlamda, 

yeryüzünde insanlığın bir şekilde değiştirmediği çok az yer kaldığından, 

dünyanın çoğu gerçekten tasarlanmıştır. Ormanların ekildiği veya temizlendiği 
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yerler, yollar, barajlar, şehirler tamamen tasarımdır. Ayrıca yol kenarındaki 

standlar, tıpkı bir kabile üyesinin ateş yakma, kamp ya da köy kurma ya da konut 

inşa etme işi gibi tasarımdır (Rapoport, 1980). Bu çalışmada da; dünyayı bir 

amaca yönelik olarak değiştiren, disiplinler arası bir yapısı olan mimarinin içinde 

barındırdığı anlamları ifade edebilmesi için diğer sanat alanlarına, bunların 

içerisinde de çalışmanın özellikle ilgilendiği alan olarak edebiyata bakılmaktadır. 

 

Edebi metinler mimari çalışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katkı 

sağlayabilirler. Bu katkı farklı yollarla sağlanabilir. Bunlardan ilki mevcutta var 

olmayan bir yapı edebi bir metin ile mevcut bir mekân gibi tasvir edilebilir. 

Örneğin “Şato” romanında yazar Franz Kafka sözcüklerle hayali mekânlarını 

tasarlamaktadır (Gerçek, 2015; Balta, 2000). Bir diğeri, edebi bir metin ile bu 

metine dayalı bir yapının eş zamanlı olarak ele alınmasıdır. Bu çalışmaya; Orhan 

Pamuk tarafından 2008 yılında yayınlanan “Masumiyet Müzesi” romanı ile 

başından beri birlikte düşünülen, romanın yayınlanmasından dört yıl sonra, 2012 

yılında açılan Masumiyet Müzesi örneğini verebiliriz (Somer, 2015).  

 

Bir diğer yol ise bilimkurgu edebiyatından geçmektedir. Bilimkurgu edebiyatı ile 

mimarların ufuklarının açılması sağlanarak gelecek yıllarda teknolojininde 

yardımıyla tasarım sürecine farklı eserler katılabilecektir. Son olarak ise edebi 

metinler üzerinden mimari mekâna dair okumaların yapılmasıdır. Bu okumalar 

ile yazarın yaşadığı dönem veya yazısında betimlediği dönemdeki mimari 

geçmişe, geleneklere, göreneklere gibi bir takım yargılara ulaşabiliriz (Gerçek, 

2015). 

 

Görüldüğü üzere edebiyat, mimarlık üzerine araştırma konusu olması adına 

verimli bir kaynaktır. Bu çalışmada kullanılacak eserdeki edebi metinlerin arka 

planlarında yer alan çevre psikolojisi kavramları ve bunların yansıması sonucu 

mimaride ortaya çıkan somut ürünlerin incelenmesi ile literatüre katkı 

sağlanacaktır. Bu bağlamda ütopik kurgu türünden bir romanın mimari ile ilişkisi 

sonucu ortaya somut bir yapı çıkarılmıştır ve seçilen Walden 7 yapısı bu 

ayrıntılarıyla literatürde daha önce çalışılmamıştır. Walden Two kitabıyla ilgili 

yapılan çalışmalardan bahsedilmişti. Walden 7 yapısı ile ilgili de çeşitli çalışmalar 
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yürütülmüştür. André ve Rousselle (2010), “Barselona'da yaratıcı sosyal 

stratejiler: Walden 7 çalışması” makalelerinde, kentin sosyal inovasyon için 

sunduğu koşullara ve fırsatlara, yani yeterli cevapları olmayan sosyal sorunlara 

yeni çözümlere işaret eden yaratıcı stratejilerin geliştirilmesine 

odaklanmaktadır. Sosyal yeniliklerin zamansallığı ve gidişatının yanı sıra sosyal 

olarak yaratıcı bir dürtü olarak sıkıntının oynadığı rolü vurgulamaktadır. Álvarez 

Arce ve Galvan Desvaux (2020), “Walden 7 ’yi İnşa Etmek, Tasarım Sürecinin 

Mirası Olarak Model” isimli bir yayın çıkarmışlardır. Taller de Arquitectura ekibi, 

Walden 7 binasının tüm proje süreci boyunca modeli, temel bir grafik aracı olarak 

kullanmaktadır. Çalışmacılara göre modeller, bize proje sürecini gösteren ve 

bitmiş binayı yeni bir bakış açısıyla yeniden okumamıza olanak tanıyan somut 

olmayan bir grafik mirastır. Cassiano Cardoso (2016), “Yeni Babil: Walden 7 

Deneyimi” makalesinde, sosyal konut teması kapsamında, dikey binalarda 

yaşayan topluluk deneyimini geliştiren konut tipolojilerinin üretimi üzerine bir 

okuma sunmaktadır. Örnek olay incelemesi olarak, 1970 yılında Ricardo Bofill 

Taller de Arquitectura tarafından tasarlanan, Walden 7 adlı konut kompleksi 

sunulmaktadır. Bu araştırma, birincil kaynaklara erişim, yani Arquitectura'dan 

Ricardo Bofill Taller'in arşivi, stüdyoya bir ziyaret ve Walden 7'de günlük 

yaşamının bir tanıklığına izin veren bir konaklama ile desteklenmektedir. Bu gezi 

Ocak 2016'da gerçekleştirilmiştir. Araştırma, mimar ve profesör Pedro García 

Hernandez'in doktora tezinin ardından ürettiği analitik çizimlerle de 

desteklenmiştir. İnşasının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra, yaklaşık bin nüfustan 

oluşan sağlam ve güçlü bir topluluğun varlığı ve yapının korunması için sürekli 

bir çaba gözlemlenmiştir. 

 

Tezin ilk bölümünde amaç bölümündeki soruları cevaplamak adına literatür 

taraması yapılmıştır. Çalışmanın alanı edebiyat-mimarlık ilişkisinin çevre 

psikolojisi kavramları ile incelenmesi üzerine olduğundan “mimarlık”, “edebiyat”, 

“çevre psikolojisi” anahtar kelimeleri ile erişilen çalışmalarda metinlerin 

mimarlıkla hangi bağlamda ilişki kurdukları, çevre psikolojisinin hangi 

kavramlarına değindikleri incelenmiş, bu alanda çalışmalar yapan araştırmacı ve 

mimarların fikirleri toparlanarak tezin teorik bölümü oluşturulmuştur. Seçilen 

edebi eserin bir ütopya olmasından ötürü özellikle bilimkurgu edebiyatı ve 
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bilimkurgu edebiyatında ütopya kavramları üzerinde durulmuştur. Ütopya ve 

mimarlık ilişkisi irdelenmiştir. 

 

Bu tezin yönteminde kullanılan kavramlar çevre psikolojisinin kişisel alan ve 

mahremiyet, ev ve yerleşim çevreleri, yere bağlılık ve yer kimliği ile alansallık 

kavramlarıdır. Çalışmanın alanı olan mimarlık-edebiyat ilişkisi yine çalışmada 

belirlenmiş olan Walden 7 yapısı üzerinden çevre psikolojisi kavramları ile 

incelenmiş ve analizleri yapılmıştır. Çalışma, genel olarak mimarlık ve edebiyat 

ilişkisine, özel olarak ise bu etkileşimin çevre psikolojisi kavramları ile nasıl 

sağlandığı üzerine durmaktadır. 

 

Bir sonraki bölümde ise “Walden 7 ” yapısının mimarı ve yapının tasarım süreci 

hakkında bilgiler verilmektedir. Bu yapının inşasında edebi bir eserin etkisinin 

olduğu kadar mimarın bu eserdeki anlatımları nasıl değerlendirdiği de analiz 

edilmiştir. Bu sebeple yapının kurgusuna etkisinin araştırılması adına önce B. F. 

Skinner ve Walden Two romanı, daha sonra ise mimarın yaşamı, eğitimi ve 

hayatındaki dönüm noktaları incelenmiş, böylelikle mimarın ve ekibinin tasarım 

yaklaşımı, bu kitabı seçme nedenleri, ortaya çıkarılmıştır. Ardından elde edilen 

veriler ışığında eser ve yapıt arasında karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. 

Çalışmanın genelinde kullanılacak olan yaklaşım, yapının mimarisinin temelinde 

yatan düşüncenin çevre analizi kavramlarına başvurarak analiz edilmesidir. 

Kitaplarda tasvir edilen “Walden Two” ile mimari bir çalışma olan “Walden 7” 

arasındaki benzerlik ve farklılıklar çevre psikolojisi kavramları ile gözler önüne 

serilmektedir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Mimarlık-edebiyat ilişkisi ile ilgili literatür taraması yapıldığında, bu ilişkinin iki 

şekilde ele alındığı görülmüştür. Birincisi mimari temsil üzerinedir. İkincisi ise 

ütopya, distopya, metafor, retorik gibi kavramlar üzerinden edebiyat-mimarlık 

ilişkisinin incelenmesidir. 

 

Uğurlu (2003)’nun yayınladığı yüksek lisans tezindeki araştırma konusu, roman 

dünyası ile bu dünyanın atmosferinin arkasındaki mantıktır. Çalışmanın amacı, 

Orhan Pamuk romanlarının nasıl okunabileceğine örnek göstermek, yoruma açık 

yapıtlarının ardındaki mantığı, sistemi oluşturan bazı ögeleri bulmaya çalışmak, 

diğer romanlarının da aynı şekilde çözümlenmesi için anahtar olmaktır. Orhan 

Pamuk’a ait yedi roman, bir senaryo, bir uzun hikâye incelenmiş, romandaki 

atmosfer ile okuyucu arasında ilişki kurmasını sağlayan boyutlardan yer, hareket, 

zaman ve renk alt bölümlerini içeren kısımlarla çözümleme örnekleri yapılmıştır.   

 

Somer (2006), yaptığı çalışmada mimari tasarımlarda kullanılacak esin kaynağı 

olarak edebiyatı, dil ve felsefe üzerinden incelemektedir. Edebiyatla mimarlık 

ilişkisini incelerken mimarlığın yazıya etkileri ve yazının mimarlığa etkileri 

olarak konuya her iki noktadan bakmaktadır. İnceleme için özellikle bilimkurgu 

edebiyatına ve ütopyaya bakılmıştır.  

 

Yatağan (2007), Jorge Luis Borges’in anlatılarının beslediği düşünsel, mitolojik ve 

deneyimsel verileri incelemiştir. Borges, evreni tekrar kurgulamış, bu kurguları 

da esinlendiği yazar ve düşünürlerin görüşleri ile onların evren tasarımlarından 

yola çıkarak sağlamıştır. Borges kendi evren oluşumunu; geri dönüşleri, 

tekrarları, düğüm noktalarını, birbiriyle kaynaşmış yapıları değerlendirerek 

oluşturmuştur. 

 

Gürsel (2010), Kafka romanlarındaki karakterlerin mekânla kurdukları ilişkiyi 

incelemiştir. Böylelikle bir sanat dalı olan edebiyatın, mimarlık için neler 

önerebileceği gözler önüne serilmiştir. Çalışmadaki yöntem, disiplinlerarası 
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kavramı üzerine düşünmek, mimarlıkla bu kavramın ilişkisini kurmak ve bunu 

örneklerle desteklemektir.  

 

Özcan (2015), Virginia Woolf’un son romanı “Perde Arkası”nı edebiyat-mimarlık 

ilişkisi üzerinden inceleyerek, arada kalmış mahrem/kamusal, iç/dış, dişil/eril 

mekânları İngiltere’de “romantik-modern” olarak adlandırılan dönemdeki kır 

evlerinde bulunan evsellik kavramıyla ilişkili olarak yeniden oluşturur.  

 

Ultav (2008), yaptığı çalışmasında bilimkurgunun gelecek tahminlerinin 

mimarlığa aktarma gücünü ve bunun için de yararlı bir araç olduğunu 

vurgulamaktadır. Çalışmanın amacı, mimarlığın disiplinlerarasılığa gereksinim 

duyduğu varsayımı ile mimarlığın sınırları dışında iki alanın kaynaştırılmasıdır. 

Bilimkurgu edebiyatında bulunan mimari ve kentsel alanların içerisindeki sosyal 

şartlardan çıkılarak, mimarlığın epistemolojisine dair sonuçlar çıkarmaktadır. 

Ultav çalışmasında, J. G. Ballard’ın on altı roman ve öyküsündeki ütopyalar ve bu 

roman ve öykülerdeki sosyal, psikolojik, fiziksel sonuçları kategorize etmiştir. J. 

G. Ballard bilimkurgunun insanın şimdiki durumunu yorumlamakla ilgilenmesi 

gerektiğini savunmaktadır. 

 

Görüldüğü üzere Uğurlu’nun 2003, Somer’in 2006, Yatağan’ın 2007, Gürsel’in 

2010, Özcan’ın 2015 yılında yazmış olduğu yüksek lisans tezleri ile Ultav’ın 2008 

yılında hazırladığı doktora tezi edebiyat ve bilim kurgu üzerinden 

hazırlanmışlardır. Mimar bakış açısıyla oluşturulan sanal mekânların analizleri 

yapılmıştır. 

 

Yurdakul’un 2014 ve Hacıömeroğlu’nun 2015 yılında hazırladığı doktora tezleri, 

Tükel’in 2010, Horuz’un 2010, Gerçek’in 2015 yılında hazırladığı yüksek lisans 

tezlerinde ise bu ilişki sinema üzerinden irdelenmiştir. 

 

Yurdakul (2014)’a göre edebiyat, sinemaya ilk yıllarından itibaren bir kaynak 

olmuştur. Fakat edebiyatın sinemaya aktarımı yapılırken zaman gibi nedenlerden 

ötürü bazı değişiklikler yapılması gerekmiştir. Yurdakul bu çalışmasında, edebi 

bir metinden sinemaya uyarlanmış, en eski çalışmalardan olan Alice Harikalar 
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Diyarı’nı incelemiştir. Bu eser birçok farklı coğrafyada ve dönemde sinemaya 

aktarılmış ve aktarılmaya devam etmektedir. Çalışmada değişik coğrafya ve 

yıllara ait 26 film belirlenmiş ve bunların karşılaştırılmaları yapılmıştır.  

 

Hacıömeroğlu (2015) çalışmasında, üç farklı disiplin olan mimarlık, edebiyat ve 

sinemadaki mimari temsilin zaman, hareket ve mekân kavramları ile farklılık, 

devamlılık ve limitlerini anlatmaktadır. Bu çalışmada Boris Vian’ın romanı ve 

onun adaptasyonu olan film incelenmiştir.  

 

Tükel (2010)’e göre göstergebilim, göstergelerin dilini inceleyen bir bilim dalıdır 

ve mimari mekânlarda sahip oldukları göstergeler ile insanlarla konuşmaktadır. 

Tükel’de bu çalışmasında mimari mekânların betimlemeden gerçekliğe 

dönüştükleri süreci, bu süreçteki etkili faktörleri ve kullanılan yöntemleri 

göstergebilim uzamında ele almaktadır. 

 

Horuz (2010)’un çalışmasının sınırlarını Peter Greenaway’in sinematografisi 

çizmektedir. Çalışma, Greeaway’in disiplinlerarası ilgisinden ötürü, Jorge Luis 

Borges’ in söylemiyle, “sayısız ilişkiler eksenini” inceleyerek, beden, kitap ve 

mekânların temsilleri ile okumanın tarihçesinden mimarlığın tarihçesine ulaşır. 

 

Gerçek’in 2015 yılında yazmış olduğu yüksek lisans tez çalışması da metafor 

kavramı üzerinden ele alınmıştır. Gerçek, bu çalışmasında Kafka’nın bir romanını 

ele alarak Kafka romanlarındaki mekân okumalarını yapmıştır. Dava adlı 

eserdeki metaforik ögeler Miles ve Huberman’ın veri analizinde önerdikleri üç 

aşamalı yöntemle incelenmiştir. Bu yöntemler; verinin işlenmesi, verinin görsel 

hale getirilmesi, sonuç çıkarma ve teyit etmedir (Gerçek, 2015). Bu yöntem 

kullanılarak kitaptaki bütün bölümler analiz edilmiş tekrarına sıkça rastlanan 

metaforik kelimeler saptanmıştır. Daha sonra bu metaforik kelimeler 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar ile karşılaştırmalı analizler yapılmış ve iki 

sonuca varılmıştır. Bunlardan ilki; Kafka’nın Dava romanında araştırmacının 

anlamsal olarak vardığı sonuçlar, ikincisi ise analiz tablolarının 

değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlardır (Gerçek, 2015). 
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Gerçek’in tezine eklenen bir diğer anahtar kelime ise “sinema” olmuştur. Çünkü 

çalışmada Franz Kafka’nın “Dava” adlı eserinin sinemaya uyarlanmış iki farklı 

çalışması incelenmiş ve bunların karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Böylelikle 

aynı yazınsal metnin mekânsal çeşitliliğe neden olabileceği somut olarak 

gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklem alanının Kafka seçilmesinin 

nedeni de Kafka romanlarındaki mekân kurgusunun önemli olmasındandır. Hatta 

yapıtlarının isimleri bile mekân isimlerine sahiptir. Örneğin; Şato romanı ve Yuva 

isimli öyküsü. Kafka yapıtlarında insanların problemleri mekâna, mekân da 

insanlara yansımaktadır (Tümer, 1984). Deleuze’e göre Kafka’nın mekân 

kurgularında fiziksel bir kurguda mümkün olamayacak bir mimari düzen tasvir 

edilmektedir (Deleuze, 2000). Gilles Deleuze ile Félix Guattari’nin Kafka 

okumaları da yazıdan mimarlığa yansımalar açısından örnek olarak verilebilirler. 

Ünlü (2004), yaptığı yüksek lisans çalışmasında, kentte yaşanan değişimleri 

edebiyat ve mimarlık ilişkisi üzerinden inceleyerek bu iki disiplinin karşılıklı bir 

analizini yapmıştır. 

 

Duran (2011)’ın hazırladığı yüksek lisans tezi ile Korkmaz (1998)’ın hazırladığı 

doktora tezi de mimari söylem kavramı üzerinden üretilmişlerdir. Mimari söylem 

kavramı ile yapılan incelemeler, mimarlığın içerisinde yer alan kişi, grup ya da 

akımların, farklı zamanlarda ortaya çıkardıkları metinler üzerinden mimarlığa 

dair söylemleri içermektedir.  

 

Duran (2011), mimarlığın disiplinlerarası özelliğinden yola çıkarak mimarlık dışı 

iki alanın (edebiyat ve bilim kurgu) mimarlıkla nasıl ilişki kurduğunu, 

birbirlerine sağlayacakları katkıları araştırmak, bunları yaparken de mimarlık 

söyleminde yer alan ütopyalar ve onlardan esinlenilen bilim kurgu edebiyatına 

ait romanları çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı, ütopyaların ciddiye alınmış olduğu 

dönemlerdeki projelerden yola çıkılarak oluşturulan edebi eserlerdeki insan-

kent ilişkilerini inceleyerek mimarlık ile bilim kurgu arasındaki ortak 

söylemsellikleri çıkarmaktır. Çalışmanın anahtar kelimeleri Archigram, Philip 

Reeve, bilim kurgu edebiyatı, ütopya konuları üzerinedir.  
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Korkmaz (1998) çalışmasının amacını, “tarih içerikli metinlerin, metin içindeki ve 

metinlerarasındaki etkileşimini inceleyerek ve eleştiri içerikli okumalarla 

modernin, kavramlar aracılığı ile ifade edilmesi sonucu, dönüşümler, yer-

değişimler, sürekli ve süreksizlikleri çıkarması” olarak tanımlamıştır.  

 

Yalım (2002), bilim kurgu edebiyatı kapsamında 20. yüzyıl boyunca üretilmiş 

ütopya ve ters ütopyaları incelemek amacıyla sekiz adet eser seçerek, yazıldıkları 

dönemin dinamikleri, öykünün kendine özgü özelliklerin öyküdeki fiziksel 

mekânlara yansımalarına bakmıştır.  

 

Özen (2006)’de ütopyalar aracılığı ile gelecekteki yapay çevrelere ilişkin 

varsayımlarda bulunmayı amaçlar. Bu geleceğe yansımaları da edebi ve sinema 

eserleri üzerinden inceler. 

 

Çavdar (2011)’ın tezini mimarlık, ideoloji, yazınsal mekân ve 

ütopya/distopya/heteropya kavramları biçimlendirmektedir. Çavdar 

çalışmasında, 1920-1950 arasındaki ideolojik değişimleri incelemek amacıyla 

belirlediği üç adet distopyadaki edebi metin ve kurgusal mekânlara bakmaktadır. 

Ütopyalar genel ifade biçimiyle, kurgusal ideal kentleri anlatır ve dönemde 

bulunan eksiklikleri gidermeye çalışarak geleceğe dair çözüm önerileri ortaya 

koymaktadır (Tanyeli, 1997: 1858). Distopyalar, kısaca ütopyaların tam tersidir. 

Gelecekte var olacak baskıcı ve kötü toplumları göstermektedir. Heterotopya ise, 

1960’lı yıllarda Michel Foucault tarafından ütopyalarda bulununan gerçekdışılığa 

karşılık ortaya çıkarılmış “üçüncü mekân”lardır (Foucault, 1986). Yukarıda 

ütopya, distopya ve heterotopya kavramları ile ortaya konulduğu bahsedilen 

çalışmaların ortak noktası bu kavramlar üzerinden farklı metinlerin mimarlık 

çerçevesi içerisinde incelenmesidir. 

 

Durmuş (2014), metinsel temsili inşa etmede bir yöntem olarak etkileme ve ikna 

etme sanatı anlamına gelen retorik kavramının kullanılmasını sorgulamaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda Usûl-i Mimârî-i Osmânî (1873) adlı kitabı retorik araçlar 

yardımı ile yeniden okumuş, retorik, mimarlık ve metin arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymuştur.  
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Somer (2015), yayınladığı doktora tez çalışması ekfrasis kavramı, Eşingen 

(2014)’in yazdığı yüksek lisans tezi anlammekân kavramı, Bayrak (2008)’ın 

yapmış olduğu yüksek lisans tezi ise öteki kavramı üzerinden incelenmiştir.  

 

Mimarlığın edebiyatla ilişkisini inceleyen Somer’in tez çalışmasında “edebiyat-

mimarlık etkileşimi ekfrasis kavramı üzerinden incelenmekte ve kendisi de bir 

temsil olan ekfrasisin mimari temsilde kullanılmasına değinilmektedir. Somer 

tezinde edebi bir çalışmadan doğan mimari mekânlardan bahseder. Bu 

mekânlardan biri Dante’nin İlahi Komedyasına ithafen yapılmış Danteum 

Anıtı’dır. Danteum, Giuseppe Terragni tarafından Dante Alighieri anısına 

tasarlanmıştır. 1942 yılında Roma Sergisi’nde sergilenmiş ancak hiçbir zaman 

inşa edilmemiştir. Bu mekânın tasarımı yapılırken şiirdeki metaforik 

unsurlardan beslenilmiştir (Somer, 2015) (Şekil 2.1). 

 

 
 

Şekil 2.1. Danteum Anıtı (Schumacher, 2004) 

 

Danteum’un planı kutsal üçlüyü en iyi betimleyeceği düşünüldüğünden altın 

orana sahip bir dörtgen şeklinde yapılmıştır. Bu dörtgen dört ana bölümden 

oluşmaktadır. Bu bölümler Giriş, Cehennem, Araf ve Cennet’tir (Şekil 2.2). Giriş 

bölümü grid şeklinde ve oldukça sık olan kolonlardan oluşur. Giriş bölümünden 

merdivenlerle Cehenneme ulaşılır. Cehennemden Araf’a geçilir ve Araf’tan da 

Cennet’e ulaşılır. Bu yapıda Dante’nin şiirinde olduğu gibi bir, üç, yedi ve on 

sayıları ile kurulmuş oran ve ilişkiler bulunmaktadır (Somer, 2015).   
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Şekil 2.2. Danteum Anıtı planları (Somer, 2015) 

 

Danteum’da metafor en çok kolonlarda kendini göstermektedir. Terragni 

kolonları betimlerken bazen onları insan bedeni olarak, bazen de bedenlerin 

hareketini düzenleyen bir unsur olarak yorumlamıştır (Somer, 2015). 

 

Dante’nin şiiri 100 Kanto’dan oluşmaktadır. Terragni’de bu 100 Kanto’yu giriş 

bölümünde yaptığı 100 adet kolon ile canlandırmıştır. Bu kolonların beden 

metaforu olarak kullanıldığı düşünülebilir. Bu metafor ile Terragni, aydınlık bir 

alandan gelenlerin, karanlık bir mekâna yani Cehennem’e girmek üzere 

olduklarını hatırlatır. Aynı zamanda kolonlar kalabalık gelen insan topluluğunun 

ayrılması, herkesin yolculuğa tek başına çıkmasını temsil etmektedir (Somer, 

2015) (Şekil 2.3). 

 

 
 

Şekil 2.3. Danteum’un Cehennemi giriş (Schumacher, 2004) 
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Dante’nin şiirinde anlatılan Cehennem dokuz kattan oluşmaktadır. Ancak 

Terragni Cehennem’i tasarlarken Dante’nin bahsettiği yedi günaha istinaden yedi 

katman şeklinde tasarlamıştır. Altın dörtgen şeklinde tasarlanan Cehennem, yedi 

kademedeki döşemelerin ve tavanın giderek alçalması, spiral aksa oturan 

kolonların çaplarının ise giderek küçülmesiyle yapılmıştır. Böylelikle giderek 

daralan bir Cehennem çukuru oluşmuştur. Kolonlar her kademede küçülerek 

ilerlemektedir, bu da bedenin çektiği ıstırap karşısında ezilmesi olarak 

yorumlanmaktadır. Dante’nin şiirinde Araf’a ulaşmak için Cehennem’in en 

derinine inmek gerektiğinden Terragni’de bu tasarımında ziyaretçilerin 

Cehennem’deki bütün kademelerden geçmesini sağlamıştır (Somer, 2015) (Şekil 

2.4). 

 

 
 

Şekil 2.4. Danteum’un Cehennemi (Somer, 2015) 

 

Terragni’nin Araf’ı tasarladığı alan Cehennem ve Cennet arasında bir geçiş 

mekânı olmaktadır. Son olarak Cennet bölümü gelmektedir. Dante’nin şiirinin her 

bölümü 33 Kanto’dan oluştuğundan Cennet’te, bu otuz üç Kanto’yu temsil etmesi 

için otuz üç adet cam kolon bulunmakta ve bu kolonlar cam bir çatıyı taşımaktadır 

(Şekil 2.5). Terragni’nin Cennet’i de Dante’ninki gibi ışık seli içerisindedir. 

Buradaki cam kolonların amacından biri saf ruhları temsil etmesi, diğeri ise 

görünüşü bulanıklaştırarak mesafeleri okunmaz kılmasıdır. Bu yapıda bedenlerin 

betimlemesi, Cehennem’de çektiği ıstırapla, Araf’ta yokluğuyla, Cennet’te ise hafif 

ve maddesiz oluşları ile yapılmıştır (Somer, 2015). 
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Şekil 2.5. Danteum’un Cenneti (Nagakura, 2000) 

 

Pelin Melisa Somer’in tezinde incelediği bir diğer çalışma ise Orhan Pamuk’un 

Masumiyet Müzesi’dir. Bu çalışmanın seçilmesinin önemli noktalarından biri de 

kitabın yazımı ile müzenin mimarisinin yapımının eşzamanlı olmasıdır. 

Böylelikle, yazılı ve yapılı eserlerin birbiri üzerine etkisi incelenebilmiştir. 

 

Eşingen (2014), çalışmasını Yuri M. Lotman tarafından ortaya konulan 

“anlammekân” kavramı üzerinde geliştirmiştir. Araştırma, mimarlığın kendi ve 

kültür alanları arasında aracılık ederek nasıl metinleştirildiğine dair bir zemin 

belirlemektedir. 

 

Bayrak (2008)’ın çalışmasının amacı değişen İstanbul’un edebi metinlerdeki 

izdüşümleri aracılığı ile aurasını, İstanbul’un aurasının geçirdiği değişimleri ve 

bu aurada “öteki”nin rolünü incelemektir. Çalışmadaki yöntem, öteki ve 19. 

yüzyıldan bu yana İstanbul’un aurası kavramlarını açıklamak, edebi metinlerdeki 

yansımalarını tartışmaktır.  

 

Doyduk (2017), yayınladığı makalesinde dil ögesinin mekânı betimlemede 

kullanılması, metin ve mimari kesitinin kurduğu ilişkinin akademik mimari bir 

çalışma üzerinden ‘nesne-anlam-temsil’ kavramları ile incelenerek, ‘metin-

mekân-kesit’ üçgenine odaklanılmasını sağlamıştır. 

 

Mekânın algılanamasını orada bulunan fiziksel araçlar kadar, o mekânda 

geçirilen zaman, yaşanılan olaylar da etkilemektedir. Mekânın algılanması ile 
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birlikte zihinde mekânın kodlanması da gerçekleşir. Mekânın algısında fiziksel 

parametreler ve duygulara dair veriler birlikte bulunurlar. Bu kapsamda 

Köseoğlu ve Botan’ın (2019), “Sinekli Bakkal Romaninda Mekân Olgusu” isimli 

makalesinde, romandaki mekânların, kişilerin ruh halleri üzerindeki etkileri 

irdelenmektedir. Romanda seçilen mekânlar, kişilerin ruh hallerini 

etkilemektedirler. Roman karakterleri birbirlerine yakın kişiliktedirler ancak 

özellik bakımından zıtlıklar gösteren bu mekânlar arasında hareket ederken 

algılayış ve hareket bakımından değişiklikler gösterirler. Mekânlar; karakterlerin 

kişiliklerinin oluşmasını ve duygu-durum değişimlerini etkilemektedirler. 

Makale, romandaki ana karakterlerin mekânları öncelikle duyu organları 

vasıtasıyla tanıması, fiziksel bileşenlerle mekânı algılaması ve mekânın kişilikleri 

üzerine etkisini ele almaktadır. 

 

Mehmet Bakır Şengül (2010), “Romanda Mekân Kavramı” isimli çalışmasında 

mekânın varlığı ile insan yaşamı arasındaki paralelliğin romana nasıl yansıdığını 

gözler önüne sermiştir. Mekân kimi yerlerde romanın sesli bir tanığı iken, kimi 

yerde ise karakterlerin fiziksel ve ruhsal sıkıntılarını ortaya koymaktadır. Bu 

çalışma genel olarak mekân kavramının tarihi süreç içerisinde geçirmiş olduğu 

anlamsal karşılıklara, roman öncesi anlatılarda ve romandaki anlatım biçimleri 

üzerinedir. 

 

Roman-mekân kavramı üzerine yapılmış çalışmalardan bir diğeri Peyami 

Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı üzerine Köseoğlu ve Botan’ın 2019 

yılında yazdığı makalesidir. Romanda; hasta bir gencin, dizindeki rahatsızlıktan 

dolayı çocuk yaştan itibaren geçirdiği muayene sürecini, bu hastalığın vermiş 

olduğu negatif duyguları konu edinir. Doktorların hastalığı hakkında yaptığı 

olumsuz konuşmalara karşın kendisini hayatta tutma çabası, yalnızlık hissi ile 

boğuşması ve tüm bunların ortasında Nüzhet ile köşkte oluşan duygusal yakınlığı 

konu edinmektedir. Tüm bu duyguların mekân ile olan kesişimi net bir şekilde 

karşımıza çıkmaktadır. Hastane ve ev, yalnızlık, ümitsizlik, korku, çaresizlik gibi 

duyguların ifadesi iken, köşk, mutlu olmanın ve hayata tutunmanın simgelendiği 

bir mekândır. Bu çalışmada romandaki mekânların sözel-izlenimsel ve görsel-
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izlenimsel betimlemeleri oluşturularak algısal dünyaları yansıtma biçimleri 

gösterilmiştir. 

 

Büyükçam ve Zorlu (2018), “Metinlerarasılık ve Mimarlık” çalışmasında mimarlık 

üretiminin metinlerarasılığını sorgulamış, mimarlıkta metinlerarası okumalara 

ilişkin metodolojik bir yaklaşım sunmak istemişlerdir. 

 

Babaei ve Khakzand (2017), yazdıkları makalelerinde mimari tasarım metodu 

olarak adaptasyonu kullanmışlar ve bu çalışma kapsamında Martha’s 

Vineyard’da bir ev incelemesi yapmışlardır. Bu makale, edebiyat ve metin 

kaynaklarına dayanan “adaptasyon” adı verilen mimari tasarım için yeni bir 

yöntem ortaya koymakta ve geliştirmektedir. Mimar Steven Holl tarafından 

tasarlanan Massachusetts’in bir adası olan Martha's Vineyard’da bulunan yapı, 

Moby Dick’in romanından esinlenerek tasarlanmıştır (Şekil 2.6). Romanda, bir 

Kızılderili kabilesi kıyıya vuran bir balinanın iskeletinin üzerine deri germekte ve 

bir yapıya dönüştürmektedirler. Holl yapısının ilhamını da bu küçük bölümden 

almıştır (Babaei ve Khakzand, 2017). 

 

 
 

Şekil 2.6. Martha’s Vineyard’da bir ev (Fikriyat, 2018) 

 

Tümer (1982), yayınladığı kitabında, mimari tasarımlarda edebiyattan 

yararlanılması gerektiğini savunur. Mimarlığın dil ile doğrudan bir ilişkisi 

olduğunu, hatta kendisine ait bir dilinin bulunduğunu, dili kullanmaya en yatkın 

kişilerin de yazarlar olduğunu söylemektedir. Toplumbilim ve tarih gibi alanların 
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dışında mimarlığın da edebiyattan yararlanması gerektiğini önermektedir. Tezini 

Aragon’un Paris Köylüsü (1926) çalışması ile desteklemektedir. 

 

Çalışmanın yöntemi olan çevre psikolojisi kavramı kullanarak oluşturulmuş 

çalışmalara baktığımızda bunlardan ilki Çalğıcı (2013)’nın çalışmasıdır. Aynı 

zamanda mimarlık-edebiyat ilişkisini sinemasal mekânlar üzerinden 

incelemiştir. Çevre psikolojisinin temel kavramları (mahremiyet, yere bağlılık ve 

yer kimliği, mekânsal algı ve alansallık) aracılığı ile sinematografik mekânların 

distopya kavramı ile insan-mekân ilişkisi aktarılmıştır.  

 

Çevre psikolojisi kavramları ile ortaya çıkarılmış diğer çalışmalar; Sezen 

(2019)’in yazdığı yüksek lisans tezi ile Yetkin ve Yıldırım (2017)’ın yazdığı 

makaledir. Sezen çalışmasında; yapılı çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve 

tasarım ile kullanıcı arasındaki etkileri kavramanın mekân tasarım sürecindeki 

gücünden bahseder. Bunu gerçekleştirmek için de çevre psikolojisi 

kavramlarının mimarlığın kritik bileşenlerinden olduğu üzerine durur. Bu tezin 

amacı da bu önemi ortaya çıkarmaktır. Yetkin ve Yıldırım (2017) çalışmalarında, 

farklı gelir gruplarına göre oluşturulmuş Ankara’daki yerleşim yerlerini dış 

mekân, çevre psikolojisi ve algı çerçevesinde incelemişlerdir. Yöntem olarak ise 

Lynch’in geliştirmiş olduğu kent imajları ve imajlarla kurulan “zihinsel 

haritalama metodu” kullanılmıştır. Ayrıca yöntem içerisine Gestalt ilkeleri, 

Sanoff’un teknikleri ile ortaya çıkardığı kentsel ögeler ve tasarım yaklaşımları ile 

kişinin mekân algılamasında rol üstlenen katmanlar da çıkarılan analizleri 

desteklemek için seçilmiştir. 
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3. EDEBİYAT-MİMARLIK İLİŞKİSİ 

 

Her mimarinin bir dili, her dilinde bir mimarisi bulunmaktadır. Yazı, bu dilin 

semboller aracılığı ile ifade edilmesidir. Yazının her okuyucu tarafından farklı bir 

şekilde yorumlanmasından ötürü Fransız filozof Jaques Derrida ‘yazı öksüzdür’ 

demiştir. Mimarlıkta sembolik bir dil ile varlığını şekillendirir (Somer, 2006). 

 

Jacques Derrida, ‘Architecture, Where the Desire May Live’ isimli röportajında, 

mimarlığın dil ve felsefe ile olan ilişkisini Descartes, Aristo gibi düşünürlerin 

metaforları ile kurar ve kendisi de dil ile olan ilişkiyi bir metafor ile açıklar: “Her 

dil, keşfedilmesi değil yaratılması gereken bir yol açmaya benzetilmelidir. Ve bu yol 

yaratma, mimariye hiç de yabancı değildir. Her mimari mekânın, her yerleşimin bir 

önkoşulu vardır: Bina, hem geliş hem de gidişin mümkün olduğu bir yol üzerinde, 

bir kavşakta yer almalıdır. Kendisine giden ya da ondan uzaklaşan sokakları 

olmayan hiçbir bina yoktur; ne de içeride koridorsuz, merdivensiz, geçitsiz, kapısız. 

Ve eğer dil bir binaya doğru ve bina içindeki bu yolları kontrol edemiyorsa, o zaman 

bu sadece dilin bu yapılara hapsolduğu anlamına gelir.” Derrida, yazıyı da Joyce'un 

Daedalus labirenti gibi hesaplanmış bir tuzağa benzetir: “İçinde hiçbir çıkış 

sunmayan yolun yaşanabilirliği sizi kaçışı olmayan bir labirente sürükler” (Derrida, 

1998). 

 

Mimarlığın edebiyat ile ilişkisini incelerken üzerinde durabileceğimiz 

konulardan bir tanesi metnin mimari tasarımı nasıl etkileyebileceği üzerinedir. 

Metin, mimari bir kaygı gütmeden kaleme alınabileceği gibi, mimariyi ön plana 

koyan bir anlatıma da sahip olabilir. Mimarinin birincil öncelik olarak ele alındığı 

eserleri incelerken yazarın onu ele alış biçimlerinde de farklılıklar olduğunu 

gözlemleyebiliriz. Yazar, eserinde mevcut dünyadan anlatım yapabilir, onu 

farklılaştırarak bambaşka mekânlar ortaya çıkarabilir, mekânı tarihin herhangi 

bir zamanından çıkarabilir, yine mekânı, olmayan bir zamana ışınlayabilir veya 

eserinin başlı başına bir mekân olduğunu önerebilir (Somer,2006). Ayrıca, 

Deleuze ve Guattari’nin Kafka okumalarında gördüğümüz üzere, fiziksel olarak 

mümkün olamayacak bir mekân, mimari olarak betimlenebilir. Örneğin; 

Kafka’nın Çin Seddi, Amerika, Dava ve Şato gibi hikâyelerindeki geçitlerde mantık 
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dışı da olsa bir süreklilik bulunmaktadır. Bu duruma, bankadaki ofisine yakın 

küçücük bir odanın kapısını açan K'nin kendisini iki müfettişin cezalandırıldığı 

adliyede bulduğu; Titorelli'yi "kasabanın mahkeme ofislerinden neredeyse 

tamamen zıt olan bir kenar mahallede" görmeye gittiğinde, ressamın odasının 

arkasındaki kapının tam olarak aynı adliyeye açıldığını fark etmesi şeklinde 

görülmesi örneği verilebilir (Deleuze ve Guattari, 2000). 

 

3.1. Bilimkurgu Edebiyatı 

 

Bilimkurgu türü için Hugo Gernsback tarafından içinde bilim ve düşsel bir boyut 

barındırdığı için “scientifiction” kelimesi kullanılmış, sonra bu kelime yerini 

“science-fiction” a bırakmıştır (Baudou, 2005). Science fiction sözcüğü açık 

şekilde iki kelimenin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. “Science” kelimesinin 

Türkçe’de karşılığını “bilim” olarak ele almak uygundur, çünkü bu yazın türünün 

bilimle yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Geriye “fiction” kelimesi kalmaktadır. Bu 

kelime için çeşitli önermelerde bulunulmuştur. Ali Püsküllüoğlu, Öz Türkçe 

Sözlük’ünde “uyduru” kelimesini, Orhan Duru ise “kurgu” sözcüğünü uygun 

görmüştür. TDK’nin 1942’deki yayınladığı sözlükte “speculation”ın karşılığı 

“kurgu”, “speculatif”in karşılığı ise “kurgul” olarak karşılık bulmaktadır.  

Böylelikle science fiction kelimesinin karşılığının bilim kurgu olması uygun 

olmaktadır (Duru, 1973). 

 

Bilimkurgu edebiyatının ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili çeşitli fikirler 

bulunmaktadır. Brian Aldiss, kendi bilimkurgu çalışmasını "türün ilk tarihi" 

olarak ilan etmiştir (Aldiss, 1986). Bir grup eleştirmen ise bu kavramın daha 

eskilere, Thomas More’un Utopia (1516) adlı eserine dayandığını söylemektedir. 

Bilimkurgu edebiyatı ile ilişkilendirilmiş en eski varsayım ise M.Ö. II. Yüzyılda 

yaşayan Yunan yazar Samsatlı Lukianos’un “Gerçek Öykü” isimli öyküsüne 

dayanmaktadır (Baudou, 2005). 

 

Bilimkurgunun sınıflandırılması dönemlerin özelliklerine göre yapılmaktadır. 

Bilimsel gelişmeler ile paralellik gösterirler. Bilimin ön plana çıkmasıyla 

bilimkurgu edebiyatı kimlik kazanmış, Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi ile 
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olgunlaşmıştır (Yalım, 2002; Dağ, 2019).  Sanayi Devrimi kadar astroloji biliminin 

gelişimi de bilimkurgu türüne itici güç vermiştir (Somer, 2006). Dünya 

savaşlarının yaşandığı dönemde ise insanlar kendi dünyalarından çıkıp, başka 

varlıkların olup olmadığını araştırmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uzay 

teknolojileri ve aya yapılan ilk keşiflerle birlikte eserler bilimsel yeniliklere göre 

çeşitlenmiştir (Dağ, 2019).  

 

1960’lı yıllarla birlikte bilimkurgu “Yeni Dalga” adı verilen bir harekete, daha 

sonra da buna tepki olarak bilimsel gerçekliğe dayanan hayal gücü tarzı “hard 

science” a dönüş yapmıştır (Baudou, 2005). Pozitif bilimlerden çok sosyal 

bilimlerin izlerine rastlanan Yeni Dalga akımının etkisi 1970’li yıllarda da devam 

etmiştir. 1970’li yıllarda daha çok soyut ve somut unsurlar bulunurken, 70’li 

yıllardan sonra daha sosyal bir yapı hâkimdir. Eserlerde kültürel ögeler, cinsiyet 

rolleri ön plana çıkmaktadır. Bu da bizlere bilimkurgunun sadece bilimsel değil, 

toplumsal değişimlerden de beslendiğini göstermektedir. 1980’li yıllarda 

“cyberpunk” adı verilen Amerikan merkezli bir tarz ile türlerin karışımı olan 

“steampunk” tarzı ortaya çıkmıştır (Dağ, 2019).  

 

Bilimkurgunun tarihsel gelişimi incelendiğinde bilimkurgu, sadece olabilecek 

teknolojik gelişmelere değil, fiziki dünyadaki politik ve toplumsal olaylara da yer 

vermektedir. Yazıldığı dönemin olumlu/olumsuz özelliklerinden esinlenerek, 

uzak/yakın bir gelecekte konumlandırılmış bir toplum modeli örneklerini 

bilimkurgu öykülerinde görmek mümkündür (Yalım, 2002). 

 

Jaques Baudou’ya göre; “Bilimkurgu edebiyatı, dekoru dünyaya indirgenmiş 

“gerçeğin” edebiyatına karşılık, yalnızca yazarların hayal gücünde bulunan 

buluşlar, uygarlıklar ve yaratıklarla dünyamızı zenginleştiren düşsel bir 

edebiyattır. Başka bir ifade ile içinde bulunduğumuz dünyadan kendini kurtarma 

özgürlüğü gösterebilen edebiyatlardır (Baudou, 2005). Özakın (2001) 

bilimkurguyu, bilimsel usçuluk, zamanın çizgiselliği ve tarihsel değişimin 

kaçınılmazlığından yola çıkılarak eleştirel gelecek senaryoları üretilmesi olarak 

tanımlar. Le Guin (2001)’e göre ise, bilimkurgunun betimleyicidir ve gelecek ile 

ilgisi bulunmamaktadır. 
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Csicsery-Ronay,I. (1996), yayınladığı makalesinde bilimkurguya ait yedi özellik 

sıralamıştır. Bunlar; 

 

1. Neolojizmler -hayali "yeni gerçekliklere" gönderme yapmayı amaçlayan icat 

edilmiş kelimeler. 

 

2. Novums (ya da Latince "yeni şeyler" anlamına gelen nova) -tarihin akışını 

değiştirecek hayali icatlar, keşifler veya uygulamalar. (Örneğin, hipersürücü, 

zaman yolculuğu, ışıktan hızlı yolculuk, klonlama, sinirsel arayüz hesaplama, 

yapay bilinç, siborglar.) 

 

3. Tarihsel ekstrapolasyon/tarihsel fütürizm -yazarın gerçek zamanlı 

şimdisinden geleceğe nasıl ulaştığımıza dair tarihsel olarak mantıklı açıklamalar. 

Bu, bir teknolojinin, bir toplumun veya bütün meselenin gelişimi için geçerli 

olabilir. Şimdiki zaman, geleceğin tarih öncesi olarak tasvir edilir. 

 

4. Oksimoron - en azından mevcut sağduyu perspektifinden bakıldığında 

hikâyenin kalbinde bir yerde bulunan mantıksal çelişki. Bu oksimoron fevkalade 

ilginç olabilir. Bazı yazarlar bunu vurgular, bazı yazarlar arka planda tutar. 

(Zaman yolculuğu en bariz olanıdır; alternatif bir evren başka bir örnektir.) 

 

5. Bilimsel uydurmalar (oksimoronla ilgili) -bilimkurgu hikâyeleri (dikkatli bilim 

adamları tarafından yazılanlar bile) genellikle bir noktada şu anda bilinen 

bilimsel yasaları ihlal eder. Amaç, mevcut bilimsel anlayışı eleştirmek değil, 

tekinsiz, yüce, komik veya metafiziksel olarak merak uyandıran dramatik 

durumlar yaratmaktır. 

 

6. Yüce kronotoplar -kronotop, uzay ve zaman için Yunanca sözcüklerden gelir; 

kronotop, kurgusal şeylerin kendi özel zaman ve mekân yasalarına göre çalıştığı 

edebi bir "uzay-zaman"dır. Bilimkurgu çalışmaları genellikle harika bir şekilde 

tuhaf ve nihayetinde şaşırtıcı derecede geniş ve güçlü olan bir veya daha fazla özel 

kronotopu tasvir eder. (Örneğin, siber uzay, galaksi, beyin, yabancı gezegenler, 

gelecekteki dünyalar.) 
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7.) Mesel—bir bilimkurgu masalının bilimsel içeriği ve tarihsel çıkarımı ne olursa 

olsun, edebi mesel biçiminde inşa edilir. Bilim ve teknoloji, ahlaki masallar için 

araçlardır; ahlakın bilim ve teknoloji ile çok ilgisi olabilir, ancak bilim ve 

teknolojiden çıkmazlar (Ronay, 1996). 

 

Jaques Baudou, Herbert George Wells (1866-1946)’den modern bilimkurgunun 

kurucusu hatta babası olarak bahseder (Baudou, 2005). H. G. Wells eserlerinde 

genellikle teknolojinin insanları nasıl etkileyeceği üzerine durmaktadır. 1895 

yılında yayınladığı Zaman Makinesi isimli eserinde 802701 yılına giden bir 

gezginin, teknolojik açıdan fazla ilerlemiş bir toplumun bu fazlalık karşısında 

ilerlemiş olmalarını beklerken fiziksel ve zihinsel olarak geri kalmış olmalarını 

gözlemlemesini konu edinir. Sanayi yer altına taşınmış ve 800 bin yıl boyunca 

burada yaşayan Morlock halkı buna göre evrimleşerek gözleri gün ışığına 

dayanamaz hale gelmiştir. Eloi topluluğu ise yeryüzünde yaşamakta ve bütün 

ihtiyaçları Morlock’lar tarafından karşılanmaktadır. Ancak geceleri 

avlanmaktadırlar. Wingrove ve Aldiss bu durumu, “Bilindik bir Victoryen tema 

olarak açıklarlar” (Aldiss ve Wingrove, 1988). 

 

Baudou’ya göre bilimkurgu edebiyatının kurucularından bir diğeri ise Jules 

Verne’dir (1828-1905).  Jules Verne’nin eserleri genellikle bir takım gezginin 

gelişmiş teknoloji sayesinde imkânsız seyahatlere çıkmasından bahsetmektedir. 

Verne’nin en bilinen eserlerine örnekler; Aya Yolculuk (1869), Dünyanın 

Merkezine Seyahat (1864), Denizler Altında 20000 Fersah (1869) verilebilir. Yine 

Baudou, türün öncülerini; Edgar Allan Poe ve Mary Shelley olarak tanımlamıştır 

(Baudou, 2005). 

 

Bilimkurgu türünün doğuşunda iki önemli yapıtaşı üzerinde durulur; Düşsel 

Geziler ve Ütopya. Düşsel Geziler olarak adlandırılabilecek ilk örnek, M.S. 150 

yılında Yunanlı yazar Samsat’lı Lukianos tarafından yazılmış Gerçek Tarih adlı 

eserdir. Diğer örneklere, Francis Godwin’in Aydaki Adam’ı (The Man In The 

Moon- 1638), Cyrano de Bergerac’ın Diğer Dünya’sı (L’autre Mond- 1657), 

Jonathan Swift’in Gulliver’in Gezileri (1736), Voltaire’den Micromegas’ı (1750), 
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Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sini (1670) ve Jules Verne’in Aya Yolculuk (1869) 

eserlerini sayabiliriz (Somer, 2006). 

 

Bilimkurgu okuyucuları ve izleyicileri bunu hemen fark etseler de etmeseler de, 

çoğu bilimkurgu olay örgüsünün altında yatan şey kolonyal anlatıdır. "Bilim" 

terimi gerçeği, bilgiyi, kesinliği ima ederken, "kurgu"nun eklenmesi bir yandan 

örtük bir bilimsel sorumluluk koduyla çelişiyor gibi görünüyorsa da, diğer 

yandan hayal gücünün yaratılış ve deneyimdeki aktif rolüne işaret eder (Grewell, 

2001). 

 

Bilim ve teknoloji, insan veya herhangi bir biçimdeki değişim gibi çeşitli 

unsurlardan biri, bir kurguyu bilimkurgu yapar (Grewell, 2001). Bilimkurgu 

eserlerinin konusunu; uzaylılar, uzaylı uygarlıklar, uzaylıların işgali, uzayda 

kolonileşme, gelecek öyküleri oluşturmaktır (Baudou, 2005). Bilimkurgu sadece 

gelişen ve ilerleyen bilimi konu edinmez, bilimi eleştirebilir, nasıl yapılması 

gerektiğine dair önerilerde bulunabilir. Bu da daha çok distopik eserlerde 

görülmektedir (Dağ, 2019). 

 

Distopya kavramı yirminci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bunun yirminci yüzyılda 

ortaya çıkmasının nedeni ise bu dönemde yaşanan dünya savaşları 

olabilmektedir. Çünkü savaşlar teknoloji ve bilim insanlarının hayatlarında 

karamsar bir ruh haline neden olmuştur (Dağ, 2019). 

 

Geleceğin karanlık yüzü distopyalar, aydınlık yüzü ise ütopyalardır. Buradan her 

ne kadar ütopya kelimesi olumlu, distopya kelimesi olumsuz gibi görünüyorsa da 

ütopya ve distopya kelimeleri birbirinden ayrı düşünülemez. Ütopyalar kuramsal 

bilgiyi içerirken, bu bilgilerin sonuçlarını göstermek distopyadır.  (Dağ, 2019). 

 

3.2. Bilimkurgu Edebiyatında Ütopya Kavramı 

 

Bilimkurgu türünün doğuşunda incelenecek alanlardan biri ütopyadır. 

Bilimkurgu ve ütopya tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi zor 

kavramlardır. 1950’li yıllarda sadece uzay yolculuklarıyla ilişkili yazılar 
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bilimkurgu şeklinde tanımlanırken, günümüzde bu tanımlama yetersizdir 

(Somer, 2006). Kumar (2005)’a göre ütopya, imkânsız bir mükemmelliktir, ancak 

erişilemeyecek bir durum değildir. 

 

Ütopya kavramına ilk örnek Platon’un “Devlet” adlı eseridir. Platon’un tasarladığı 

bu ideal devlette toplum, devlet tarafından belirlenen sıkı kurallara bağlı olarak 

yaşamaktadır. Yöneticiler filozoflar arasından seçilir ve yurttaşlar; halk, askerler 

ve koruyucular olarak üçe ayrılırlar. Çocukların, gençlerin neler yiyeceği, neleri 

yiyemeyeceği, nasıl eğitileceği gibi konular planlanmıştır. Kadınlar ve erkekler 

eşit haklara sahip olacaklardır. Tüm çocuklar anne, baba ve kardeşlerini 

tanımayacak, hepsi anne ve babası yaşındakilere anne ve baba diyeceklerdir. Bu 

kurallar, sahip olma duyguları ile ilgili özel heyecanları azaltmak ve mülkün 

yokluğuna razı olmaya giden yoldaki engelleri kaldırmak içindir (Russell, 1997). 

 

Platon’dan kusursuz bir devlet tasarlamak düşüncesini alan Thomas More, 1516 

yılında “Utopia” isimli bir kitap yazmıştır. Bu kitap, devlet romanları türü 

bakımından örnek teşkil edecek nitelikte olmasından ötürü adı bir kavrama 

dönüşmüştür. Thomas More bu kitapta ideal bir devletin nasıl olması gerektiğini 

insan ilişkileri, kanunlar ve mimari ile açıklamaktadır. Bu eserde 54 kent aynı 

plana göre yapılmıştır ve evlerin hepsi birbirinin aynısıdır. Bir kenti görmek, 

hepsini görmek gibidir. Thomas More’un deyimiyle “ütopi canlı bir hücre gibi 

değil, bir kristal gibi düzenlidir.” (More, 1999). 

 

Etienne Cabet’in “İcarie’ye Yolculuk” isimli eseri de bir başka ütopya örneğidir. 

Bu kitap, endüstrinin insanlığı zenginliğe ve barışa götüreceği yolundaki inancı 

en açık şekilde göstermektedir. Buradaki insanlar da birbirinin aynı mobilyalarla 

donatılmış birbirinin aynı evlerde yaşamaktadırlar. Birçok ütopyada olduğu gibi 

bunda da sokakların üzerileri kapatılarak kötü hava koşullarından korunulmuş, 

şemsiye olmadan kentin bir ucundan öteki ucuna gitmek mümkün hale 

getirilmiştir (Bumin, 1990). 

 

Yaşanılabilir bir dünya düşüncesi herkesin hayalidir. İnsanlarda var olan zekâ, 

geleceğe etki edebilir ancak geçmişi değiştiremez. Bu sebeple yaşanacak hayatı 
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güzelleştirmek adına ütopik düşünme çabası bulunmaktadır (Dağ, 2019). 

Ütopyalar, insanların adil bir toplum düzeninde mutlu yaşama hakkı olduğunu 

desteklerler. Ütopyaların başlangıç noktası, yazarın yaşadığı çağın toplumsal 

koşullarına tepkisi ve toplumda karşılaşmış oldukları olumsuzlukların yerine 

istenileni koymaları ile gerçekleşmektedir (Bezel, 1993). Bir ütopya yazarı 

hayalindeki dünyayı yazarken, ilk önce içinde bulunduğu dünyanın ve insan 

türünün bütün bir geçmişinin verilerini ele alır. Fakat bu geçmiş, yazarın 

tasarladığı dünyayı, sadece şimdiki zaman içerisindeki etki derecesine göre 

belirler (Golffing, 1963). Camus’un düşüncesine göre yirminci yüzyıldan itibaren 

başlayan ütopyaların ortak özelliği “umutsuzluk”tur (More, 1999; Ağkaya, 2016). 

 

En ünlü ütopyalara; Platon’un Devlet’i (M.Ö. 340), More’un Ütopya’sı (1516), 

Tommaso Campanella’nın Güneş Kent’i (1623), Francis Bacon’ın Yeni Atlantis’i 

(1626), William Morris’in Hiçbir Yerden Haberler’i (News From Nowhere-1890), 

H.G. Wells’in A Modern Utopia’sı (1905) verilebilmektedir. Daha az bilinen 

ütopyalar arasında Samuel Hartlib’in bilgili bir insan ile bir yolcu arasında geçen 

“A Description of the Famous Kingdom of Macaria (1641)” isimli yazısı ve James 

Harrington’un “The Commonwealth of Oceana (1656)” isimli eserleri 

bulunmaktadır (More, 1999). 

 

“Ütopya” yazın türünde, More’un ütopyasını en çok andıran eser ise, İtalyan yazar 

Tommaso Campanella tarafından kaleme alınmış “Civitas Solis (1643)”tir. 

Campanella, ayaklanmaya katılmasından ötürü yirmi yedi yıl hapis cezasına 

çarptırıldıktan sonra, kaldığı zindanda bu mutlu güneş kentini anlatan kitabı 

yazmıştır. Campanella’nın ütopyası More’un ütopyasından birçok görüş 

içermektedir. Bu ütopyada da tüm yurttaşlar, ülkenin varlığını eşit şekilde 

paylaşırlar, birlik içinde yaşarlar. Yurttaşların evleri, odaları ve tüm eşyaları 

ortaktır. Campanella’nın bu kitabı dilimize “Güneş Beldesi” olarak çevrilmiştir. 

Güneş beldeliler günde dört saat çalışırlar, geri kalan vakitlerde ise ilginç bilgiler 

edinme, okuma, tartışma, gezme gibi faaliyetlerde bulunurlar. Eğitim ve uğraş 

açısından kadın ile erkek arasında bir ayrım gözetmezler (More, 1999). Ütopyalar 

genellikle, insanların çalışma saatlerinin azaltılarak, boş vakitlerini daha verimli 

ve birlikte geçirmelerine yöneliktir. 
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3.3. Bilimkurgu Edebiyatında Ütopya ve Mimarlık İlişkisi 

 

Ütopya, mimari ile edebiyatın kesişim gösterdiği, ikisinin de aynı kaygı ile 

birbirinden türeyen ürünler ortaya çıkardığı en önemli alanlardan biridir. Ütopya 

kavramı, ideal kent arayışına dayanmaktadır. Bu kavramın yerleşik bir 

düşünceye dönüşmesi Rönesans ile ortaya çıkmıştır. Rönesans döneminde yazılı 

ve çizili pek çok ütopya üretilmiştir. Ütopya, Güneş Beldesi, Yeni Atlantis gibi ilk 

örnekler olarak kabul edilebilecek eserlerde kent planının yapılması, toplumsal 

yaşantının kurgulanması ve bunun idealize edilmesi şeklindedir (Somer, 2006). 

 

Ütopya ile mimarlık arasındaki ilişkiye 20.yy’da yapılan, mimarlık ütopyası 

olarak adlandırılabilecek, cam üzerine geliştirilmiş eserlerden söz ederek 

başlayabiliriz. Bu dönemde yapılan eserlerin cam ile oluşturulmasının nedeni, 

endüstrileşmenin şekillenmeye başlamasıyla, bu malzemenin hayranlık 

uyandırıcı bir malzeme olmasından ötürüdür. Aynı zamanda, 1914 yılında Paul 

Scheerbart tarafından camın kullanımı ile yeryüzünün alacağı güzelliği anlattığı 

manifesto “Cam Mimarlık” yayınlanmıştır. Aynı yıl, bu manifestodan etkilenen 

Alman mimar Bruno Taut tarafından “Cam Pavyon” tasarlanmıştır ve bu yapıyı 

Paul Scheerbart’a ithaf etmiştir (Prange, 1994). 

 

Avusturyalı mimar ve sahne tasarımcısı Frederick Kiesler (1890-1965)’e göre, 

yeni bir toplum içerisinde var olacak kent, zeminden, duvarlardan, temellerden 

bağımsız, kullanıcıların işlevlerini karşılayacak esneklikte olmalıdır.  Kiesler’in 

‘Endless Theatre’ ve ‘Endless House’ projelerinde birbirine uygun yaklaşımlar 

sergilenmiştir. Çelik ve opak cam ile çevrili strüktürde katlar arasındaki ulaşım 

asansör ve platformlarla sağlanır. Sahne, sonsuz bir spiral şeklindedir. Endless 

House için çok sayıda çizim yapılmıştır ancak hiç inşa edilmemiştir (Kiesler, 

2021). Sonzogni (2003)’ye göre bu tasarım, “Yeni bir ütopya oluşturmak isteyen 

mimarlar için bir ilham kaynağıdır.”  

 

Ütopyacı Charles Fourier ile Robert Owen ve Saint-Simon tarafından bir plan 

(Phalanstére) geliştirilmiştir (Şekil 3.1). Phalenstére’nin kroki, plan ve 

perspektifi Victor Considerant tarafından çizilmiş, bu çalışmayı esas alan J.B.A. 
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Godin ise, 1860'larda ‘Familistere’ adı altında bu yapıyı inşa etmiştir (Şekil 3.2). 

Fourier, teorinin pratiğe dönüştürülmesini imkânsız olarak görmüştür. 

Familistère’de istenilen başarıyı elde edememiştir ancak burada önemli olan 

nokta, mimarinin saf mimarlık söylemi dışında bir çalışmayı ele alarak yeni, farklı 

ve daha iyi olanı arama girişimidir (Somer, 2006). 

 

 
 

Şekil 3.1. Phalanstére (Öztürk, 2010) 

 

 
 

Şekil 3.2. The Familistère Guise (Le Familistère de Guise)(Velvet,2010) 

 

Considerant, phalanstére’nin düzen getireceğini düşünmektedir. Ona göre, 1600-

2000 kişinin 350-400 adet evi işgal etmesindense büyük bir yapıda barınması 

daha mantıklıdır. Phalanstére, yaşları, zevkleri, karakterleri farklı 1500-1600 

kişiden oluşmaktadır. Fourier, çeşitliliğin ortaklar arasındaki uyumu 

hızlandıracağını düşündüğünden mümkün olduğunca çeşitliliğe yer vermiştir. 

Phalanstére’de bütün ortaklar pay sahibidir. Nüfusun çoğu, endüstri ve tarımda 
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çalışanlardan, geri kalanları bilginler, artistler ve ortaklığını sermayeye katan 

kapitalistlerden oluşmaktadır. Ortaklığın kârı, minimum geçimden sonra 4/12’si 

sermayeye, 5/12’si emeğe, 3/12’si de yeteneğe ayrılmıştır (Bumin, 1990). 

 

Fourier’e göre “uygar kentler”, monoton bir düzene sahiptir. Birbirinin üstüne 

yığılmış evler, dar ve eğri sokaklardan oluşan kentler ise “barbar kent” olarak 

tanımlanmaktadır. Uygar kentlerin birkaç sokağını gördükten sonra bu kentler 

sıkıcı gelmekte, Paris gibi biraz süslü, barbar üslupta kentler tercih edilmektedir 

(Bumin, 1990). 

 

Phalanstére ya da “Ortak Saray” üç katlı, iki kollu, büyük bir yapı olarak 

düşünülmüştür. Merkezinde kitaplık, tapınak, yemek salonları gibi sessizlik 

isteyen yerler, kollarından birinde gürültülü atölyeler, ziyarete gelecek 

yabancılar için odalar bulunmaktadır. Günün büyük çoğunluğunu birlikte geçiren 

ortaklar, üst katlarda kalmaktadır. Ana yapının karşısında da ahırlar, ambarlar, 

büyük mağazalar bulunmaktadır. Fourier her yere elindeki bir metrelik bastonla 

gittiği ve her yerin ölçüsünü aldığı için olacak Phalanstére’ye ilişkin ideal ölçüleri 

vermektedir. Sokakların üstleri kapatılmıştır, sokaklar arası ulaşımda yağmur ve 

çamurla karşılaşılmamaktadır, hatta sokaklar kışın ısıtılmakta, yazın da 

soğutulmaktadır (Bumin, 1990). 

 

Bu çalışmada ele alınan Walden Two romanı da, davranış psikoloğu B. F. Skinner 

tarafından yazılan, 1948'de yayınlanan ütopik bir romandır. Skinner, İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra sorunlar yaşayan insanlar için davranış mühendisliğini 

kullanarak çözümler önermeyi amaçlamıştır. Skinner, bunu romanının ikinci 

baskısının önsözünde “Walden Two'yu yazmama neden olan 

memnuniyetsizlikler kişiseldi” diyerek dile getirmiştir (Skinner, 1976a). Ayrıca 

“bugün dünyanın karşı karşıya olduğu büyük sorunların ancak insan davranışı 

anlayışımızı geliştirirsek çözülebileceğini” iddia etmiştir (Skinner, 1976b).  

 

Walden Two’da ana yapılar oldukça kapsamlı binalardır. Ayrıca ana odalar ile 

çocuk odasını birbirine bağlayan, merdiven adı verilen camdan bir geçit 

bulunmaktadır. Özellikle bu geçit sayesinde Phalanstére’de olduğu gibi bu 
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toplulukta yaşayanlar da kötü hava koşullarından korunmaktadırlar (Skinner, 

1976a). 

 

Walden Two ütopyasının mimari ile kesişim noktasını ise Walden-7 yapısı 

oluşturmaktadır. Walden-7 yapısı, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura 

tarafından tasarlanmıştır. Yapının tasarlandığı dönemde Bofill’in ekibi yapılı 

çevrenin birey üzerindeki etkisini, topluluğun önemini araştırmışlar ve sonunda 

Walden Two kitabını referans alarak bir nevi bu ütopyayı gerçeğe 

dönüştürmüşlerdir (Chiner, 2021). Bu Walden Two romanı ile Walden-7 yapısı 

arasındaki ilişki de çevre psikolojisi kavramları kullanılarak ortaya 

konulacağından, öncelikle çevre psikolojisi kavramlarına bakmamız 

gerekmektedir. 
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4. ÇEVRE PSİKOLOJİSİ 

 

Çevre psikologları, sosyal, bilişsel ve meslek psikologları gibi diğer psikologların 

yanı sıra mimarlar, eğitimciler, çevre bilimcileri, mühendisler, peyzaj mimarları 

ve planlamacılar gibi diğer disiplinler ve mesleklerle işbirliği içinde çalışır. Çevre 

psikolojisinin analiz birimi birey-çevre ilişkisidir. Bu ilişki ancak gerçek dünya 

durumlarında ortaya çıkan biliş ve davranışları gözlemleyerek incelenebilir. Bu 

nedenle, çevre psikolojisi tümevarımsal bir mantığa göre çalışır: teoriler, 

gözlemlenebilenlerden ve gerçek dünyadaki araştırmalarda ortaya çıkarılan 

verilerden üretilir. Farklı araştırmacılar tarafından çevre- davranış ilişkisi 

üzerine ortaya konulmuş ve çevre psikolojisi alanında öncü olabilecek 

düşünceler bulunmaktadır. Örneğin; Kurt Lewin'in teoriye dayalı pratik 

araştırmayı savunması, çevre psikologları arasında yankı uyandırmıştır. Lewin, 

psikolojik süreçler ve çevresel özellikler arasındaki ilişki sorununa "genel olarak 

değil, yalnızca uzamsal-fiziksel bir şekilde değil, bütünsel bir şekilde" yaklaşmaya 

çalışan her psikoloji için hâlâ temel bir referans noktası olmaya devam 

etmektedir. Lewinian teorisinin ünlü denklemi, Β = f (P x Ε), çevreyi (E), davranışı 

(B) ve kişi (P) tarafından temsil edilir. Lewinian teorisinin çevresel faktör 

üzerindeki vurgusu, bir ilkenin basit bir şekilde onaylanması düzeyinde kalmaz, 

'alan teorisi'nin desteğiyle, çevresel faktörlerin genel olmayan fakat sistematik 

bir değerlendirmesi için kavramsal araçlar sağlar. Egon Brunswik, 'mercek 

modeli' (1947, 1957) ile Amerika Birleşik Devletleri'nde algılanan gerçeklik ve 

çevrenin özellikleri arasındaki uyum sorunuyla özel olarak yüzleşen ilk psikolog 

olarak kabul edilebilir. Brunswik, 'algısal ipuçlarının ekolojik geçerliliği’ ve' tüm 

algısal sürecin işlevsel geçerliliği’ olarak tanımlanan soruna odaklanmış ve algısal 

deneyimin olasılıksal doğasını onaylamıştır. Gibson'ın ‘ekolojik teorisine’ (1950) 

göre, algısal fenomen, 'çevresel uyaranların ekolojik özelliklerinin' doğrudan bir 

sonucu olarak düşünülmelidir. Tolman (1948), labirent öğrenmeye eşlik eden 

bilişsel mekânizmaları tanımlamak için “zihinsel harita” kavramını kullanmış; ve 

Lewin (1951) tarafından öncelikle 'nedensel ilişkileri analiz etme ve bilimsel 

yapılar inşa etme yöntemi olarak tanımlanan alan teorisini, esas olarak davranışı, 

içinde bulunduğu sözde 'durum' ile ilişkili olarak açıklamayı veya türetmeyi 

amaçlamıştır. Lynch'in “The Image of the City” (1960) çalışması, bir şehir plancısı 
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tarafından yapılmış olmasına rağmen, çevre-davranış araştırmasının ilk 

yıllarında bir başka önemli dönüm noktasıdır (Bonnes ve Secchiaroli, 1995).  

 

Çevre psikolojisinin temel kaygıları, bazı önemli açılardan diğer psikolojik 

araştırma alanlarından ayırt edilebilmekte ve geniş bir disiplinler arası bağlamda 

çerçevelenebilmektedir. Birincisi, psikolojinin çoğu alt alanının aksine, çevre 

psikolojisi, çevre ve davranış çalışmasına ekolojik bir bakış açısı getirir. İkincisi, 

toplum ve çevre sorunlarına çözümler geliştirmede bilimsel stratejilerin 

kullanımına psikolojideki diğer alanların çoğundan daha fazla vurgu yapmaktadır 

(Stokols, 1978). 

 

Çevre psikolojisi kendi başına bir alt disiplin olduğunu iddia etse de, psikolojinin 

diğer dallarıyla, özellikle sosyal psikolojiyle, aynı zamanda bilişsel, 

organizasyonel ve gelişimsel psikolojiyle açıkça bir yakınlığı vardır. Çevre 

psikolojisinin sosyal psikoloji tarafından bilgilendirildiği ve sosyal psikolojiye 

katkıda bulunduğu örnekler; gruplar arası ilişkiler, grup işleyişi, performans, 

kimlik, çatışma ve seyirci davranışlarıdır. Bununla birlikte, sosyal psikoloji 

genellikle çevrenin fiziksel ve sosyal bir ortam olarak rolünü en aza indirir ve onu, 

olay örgüsünün ayrılmaz bir parçası olarak değil, bireylerin ve grupların üzerinde 

hareket ettiği sahne olarak görür. Çevre psikolojisi, bağlamsal değişkenlere göre 

davranış ve algıdaki farklılıkları anlamlandırarak sosyal psikolojiye önemli bir 

boyut katar (Uzzell ve Moser, 2003). 

 

Çevre psikolojisi, sosyal (örneğin sosyoloji, insan ekolojisi, demografi), çevresel 

(örneğin, çevre bilimleri, coğrafya) ve tasarım (örn. mimarlık, planlama, peyzaj 

mimarlığı, iç tasarım) disiplinleri ile kurduğu ilişki açısından psikoloji bilimleri 

arasında benzersizdir. Uzzell (2003), çalışmasında çevre-davranış ilişkilerinin 

karşılıklı ilişkiler olması üzerine farklı araştırmacılara ait çevre psikolojisi 

tanımlamalarına yer vermiştir. Bu tanımlamalara göre; Bell, Greene ve 

arkadaşları (2001) çevre psikolojisinin, çevre-davranış ilişkilerini farklı ve 

bağımsız unsurlara ayırmak yerine bir bilim olarak incelendiğini, çevre-davranış 

ilişkilerinin karşılıklı ilişkiler olduğunu, araştırma ve uygulama arasında keskin 

bir ayrım olmadığını, uluslararası ve disiplinlerarası bir çalışma alanı olduğunu, 
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eklektik bir dizi metodoloji kullandığını söylemişlerdir. Bell, Fisher ve Loomis, 

1978 yılında çevre psikolojisini “davranış ile yapılı ve doğal çevre arasındaki 

karşılıklı ilişkinin incelenmesi” şeklinde tanımlamışlardır. Bundan sonraki 

tanımlamalar da bunun benzeri niteliğindedir. Holahan (1982); “…araştırma 

odağı fiziksel çevre ile insan davranışı ve deneyimi arasındaki karşılıklı ilişki olan 

bir psikoloji alanı”, Proshansky (1990); “…insanlar ve çevreleri arasındaki 

etkileşimler ve ilişkilerle ilgilenir” , McAndrew (1993); “…insanlar ve çevreleri 

arasındaki etkileşimler ve ilişkilerle ilgilenen disiplin”, Veitch ve Arkkelin (1995); 

“fiziksel çevre ve insan davranışı arasındaki karşılıklı ilişkileri geliştirmeye yönelik 

bir davranış bilimi” şeklinde tanımlamalarda bulunmuşlardır (Uzzell ve Moser, 

2003). Gifford ise “Çevre psikolojisi, bireyler ve onların fiziksel ortamları 

arasındaki işlemlerin incelenmesidir. Bu işlemlerde bireyler çevreyi, davranışları ve 

deneyimleri çevre tarafından değiştirilir. Çevre psikolojisi, binaları daha insancıl 

hale getirmeyi ve doğal çevre ile ilişkimizi geliştirmeyi amaçlayan araştırma ve 

uygulamaları içerir” demektedir (Gifford, 1997).  

 

Ittelson, 1974’te çevre psikolojisiyle ilgili 10 temel ilke öne sürmüştür: 

 

1. İnsan davranışları çeşitli durum ve zamanlara göre göreceli bir 

istikrarlıktadır. 

2. Belirli bir fiziksel çevreye karşılık gerçekleştirilen davranışlar süreklilik 

gösterirler. 

3. Çevre açık bir sistemdir. 

4. Fiziksel çevreye özgü bir davranış, bu çevreyi oluşturan parça ya da 

parçaların değiştirilmesinden etkilenir. 

5. Bir değişiklik, bir davranışın ortaya çıkmasını baskılarsa daha uygun bir 

ortam aranır. 

6. Çevre, fiziksel ögelerin yanı sıra, bireysel ve sosyal davranışları da kapsar.  

7. Çevre, onu tanımlayan kişi açısından biriciklik gösterir. 

8. Özgül çevreler, doğal bir tarihe sahiptir. 

9. Çevre nötrdür, ancak alışılmadık bir çevreye girildiğinde, ya da çevrede 

bir değişiklik yapıldığında çevrenin özelliklerinin bilincine ulaşılır. 

10. Çevre, fiziksel sınırlara sahiptir. (Ittelson, 1976). 
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Prohansky (1976), çevre psikolojisini bir kuramsal bağ olarak, yani kişinin 

deneyimi ve çevresi arasındaki ilişkiye atıfta bulunarak açıklar. Çevre, doğal, 

sosyal ve inşa edilmiş çevreleri ve algılayan kişinin yorumlama biçimini 

kapsamaktadır. Morval kitabında Bronfenbrenner’in her tür deneysel çalışmada, 

yaşam çevrelerinin ve bireylerin bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ve 

ekolojik geçerliliğin önemini vurguladığını söylemektedir. Bunun ardından 

mikro-sistemden makro-sisteme kadar uzanan dört analiz düzeyinden bahseder 

(Morval, 1985) (Şekil 4.1).  

 

Şekil 4.1. Çevre psikolojisinin alanı (Morval, 1985. Kaynağından 
Türkçeleştirilmiştir.) 

 

Çevre psikolojisi ile ilgili ilkyazı 1973 yılında “Annual Review of Psychology” 

dergisinde yazılmıştır. 1978 yılında Stokols yine bu dergide çevre psikolojisinin 

hızlı gelişiminden bahsetmiştir: “Çevre psikologları, Çevresel Tasarım 

Araştırmaları Derneği toplantılarının ve Uluslararası Mimari Psikoloji 

Konferanslarının yayınlanmış tutanaklarının kanıtladığı gibi, güçlü bir profesyonel 

ve disiplinler arası iletişim düzeyini sürdürmüştür. Alanın canlılığının bir başka 

göstergesi olarak, Çevre ve Davranış dergisi ve İnsan-Çevre Sistemleri ve Mimari 
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Psikoloji hakkındaki haber bültenleri çevre başlıklı yeni bir derginin kurulmasıyla 

da desteklenmiştir “(Stokols, 1978). 

 

Yapılı çevre bir şekilde kişileri ve kişiler arasındaki iletişimi etkiler ve bu etkiler 

kişiden kişiye ve kültürden kültüre farklılık gösterirler. Sürekli olarak anlamlar 

ve mesajlar iletir, insan işleyişinin önemli bir parçası ve insan eyleminin ayrılmaz 

bir parçasıdırlar. Çevre, içinde yaşayanların sosyal ve kültürel değerlerini 

bünyesinde barındırır, içinde yaşayanların psikolojilerini somutlaştırır. 

Böylelikle çevreyi, anlam vermek, kimliği geliştirmek, kişiyi sosyal, kültürel ve 

ekonomik olarak konumlandırmak için kullanırız (Uzzell ve Moser, 2003). 

 

4.1. Çevre Psikolojisi Kavramları 

 

Çevre psikolojisi, birey ve yaşam alanı arasındaki ilişki ile ilgilenir. Bu, yalnızca 

hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz şeyleri sağlayacak ortamı değil, aynı 

zamanda daha yüksek ihtiyaç ve özlemleri yerine getirmek için hareket 

edeceğimiz alanları da içerir. Bireyin bilişleri ve davranışları, bu biliş veya 

davranışların geliştirildiği ortamla ilişkili olarak anlam kazanır. Çevre 

psikolojisinin temel alanları; çevresel algılar ve bilişler, çevresel değerler, 

tutumlar ve değerlendirmeler ile davranışsal konulardır (Uzzell ve Moser, 2003).  

 

Çevre psikolojisi, hem çevresel koşulların davranış üzerindeki etkilerine hem de 

bireyin çevreyi nasıl algıladığına ve çevre üzerinde nasıl davrandığına odaklanır. 

Analizin çıkış noktası genellikle doğrudan bireye etki eden veya çevredeki sosyal 

değişkenlerin aracılık ettiği (örn. kalabalık, nüfus heterojenliği) çevrenin fiziksel 

özellikleridir (örn. gürültü, kirlilik, planlama ve fiziksel alanın düzeni). (Uzzell ve 

Moser, 2003). Psikolojik etkilerin önemi ise 1960’lı yıllardan itibaren artmıştır. 

Psikolojik araştırmaların artması ile çevre psikolojisi kavramları tasarım 

disiplininde kullanılması gereken bir durum haline gelmiştir ancak çevre 

psikolojisi çoğunlukla “sürdürülebilirlik” ve “ekoloji” kavramları ile mimariye 

dahil edilmektedir. Bu alanlar dışında insan-çevre ilişkisi, algı, mahremiyet, 

kişilik, davranışsal kavramlar gibi pek çok kapsamlı teorileri de içine alarak 

değerlendirilmelidir (Göregenli, 2010). Bu nedenle bu çalışmada da çevre 
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psikolojisinin özü olan kavramlardan kişisel alan ve mahremiyet, alansallık, ev ve 

yerleşim çevreleri, yere bağlılık ve yer kimliği gibi kavramlara odaklanılmaktadır.     

 

4.1.1. Kişisel Alan ve Mahremiyet 

 

Çevre psikolojisi, bireylerin ve toplulukların algılarını, tutumlarını ve 

davranışlarını, insanların ve toplulukların içinde bulundukları fiziksel ve sosyal 

bağlamlarla açık bir ilişki içinde analiz ettiği ölçüde, her şeyden önce bir mekân 

psikolojisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir (Uzzell ve Moser, 2003). Çevre 

psikolojisi kavramlarından kişisel alan da, herkesin etrafında bulunan, sınırları 

savunulan ve bir diğerine yabancı olan bir mekândır. Kişisel alan fiziksel olarak, 

kişinin kendisi ve diğerleri arasındaki uzaklık biçimini ifade eder. Bununla 

birlikte, insanlar kişisel alanlarını kullanırken tekillerdir (Morval, 1985). 

 

Kişisel alan, her bireyi çevreleyen, başkalarının rahatsızlığa neden olmadan araya 

giremeyeceği görünmez sınır olarak tanımlanır (Hall, 1966; Morval, 1985). Bu 

sebeple özel bir alansallık biçimi gibi görülse de, kişiyle birlikte yer değiştirir ve 

hızla değişebilme eğilimindedir (Morval, 1985). Kişisel alan etkileşimleri 

düzenler ve uzantısı çevresel değişkenlere bağlıdır. İşlevleri iki yönlüdür: çeşitli 

kişilerarası tehditlere karşı bir tampon görevi gören koruma; hangi duyusal 

iletişim kanalının (dokunma, görsel veya sözlü) kullanılabileceğini ve 

kullanılması gerektiğini belirleyen iletişim. Bu nedenle kişilerarası mesafeler, iki 

bireyin özel ilişkisini anlamak için ipuçlarıdır (Uzzell ve Moser, 2003). 

 

Hall’in “proksemi”si, sosyal etkileşimleri mesafeye göre dörde ayırmaktadır: 

samimi(0-18”), kişisel(18”-4”), sosyal(4”-12”) ve kamusal (“12-15”).  Proksemi, 

mekânın örgütlenmesinde kişilerin evlerinde veya farklı yapılarda hatta kent 

planlarında, diğer bireylerle arasındaki mesafeyi bilinçsizce yapılandırmasıdır. 

Bir karşılaşma sırasında herhangi bir anda hangi bölgenin işgal edildiği, en az üç 

değişken kümesinin bir fonksiyonudur: sosyal sistemdeki etkileşim, iki kişinin 

ilişkisi ve diğerinin duygusu veya duyguları. İnsanların birbirleriyle duygusal 

olarak ilgilenme derecesi, mekânı kullanma ve yapılandırma biçimlerine yansır 

ve bunun tersi de geçerlidir (Hall, 1974). 
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Kişisel alanı, yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri gibi bireysel etmenler; statü, 

kişilerarası etmenler, kültürel öge gibi psiko-sosyal boyutlar ve çevre etmenleri 

etkilemektedir. Bireysel etmenlerden yaş ögesini elimize aldığımızda, çocukların 

yetişkinlere oranla fiziksel yakınlığı daha çok istedikleri görülmektedir. Cinsiyet 

ögesine baktığımızda, Morval’in araştırmalarına göre bu konuda farklı 

araştırmacıların farklı yorumları bulunmaktadır. Nesbitt ve Staven (1974)’e göre 

yetişkinlerde karşı cinsler arasında korunmaya çalışılan mesafe çeşitli güdülerin 

karmaşık bir bütünü tarafından belirlenir. Sundstrom (1976)’a göre genellikle 

kadınlar diğer kadınlara erkeklere oranla daha fazla yaklaşmaktadır, ancak 

bunun tam tersi doğru değildir. Sommer (1969), cinsiyetlere göre farklılaşma 

bulamamıştır. Böylelikle kişisel mekânı anlamada tek bir değişkenin yeterli 

olmadığı görülmektedir. Bireysel etmenler değişkeninin sonuncusu olan kişilik 

özelliklerine baktığımızda içe dönüklük/dışadönüklük ekseni, kaygı düzeyi, 

heyecansal rahatsızlıklar ve fiziksel handikaplar göz önünde bulundurulmalıdır.  

Psiko-sosyal boyutlara baktığımızda, yakınlık ile kişinin statüsü arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. İş ortamında genellikle bir üstün gelmesi, özellikle çekilme gibi 

tepkilere yol açmaktadır. Psiko-sosyal boyutlardan kişilerarası mesafe ilişki 

türüne bağlıdır ve mesafe de ilişkiyi etkilemektedir. Mesafeler arası ilişkiyi 

etkileyen bir diğer öge ise kültürel ögedir. Farklı etnik gruplar kendine özgü bir 

mekânsal örgütlenmeyi tercih etmektedir (Morval, 1985).  

 

Araştırmacının zaman içinde duyusal katılımı bilmesi gerekir. Duyusal 

katılımdan biri şu anlama gelir: Diğer insanların hoş veya rahatsız edici, hatta 

rahatsız edici ve stresli hareketlerinin titreşimlerini duymak, görmek, koklamak 

veya hissetmek mümkün müdür? Örneğin Hindistan'da, günün veya gecenin 

herhangi bir saatinde çok yüksek düzeyde işitsel katılım vardır, bu görünüşe göre 

çoğu Kızılderili için stresli değildir, ancak Amerikalılar için sıklıkla dikkat 

dağıtıcıdır (Hall, 1974). 

 

Kişisel mekânı etkileyen değişkenlerden olan son etmen ise çevre etmenleridir. 

Morval incelediği araştırmalarda görsel temasın etkisini, etkileşim mesafesini, 

giyim ve parfüm gibi uyaranları, mekânların büyüklük ve masa 
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konumlanmalarını, gürültü, sıcaklık, ışık düzeyi gibi ögeleri bu kısımda ele 

almıştır (Morval, 1985). 

 

Kişisel alan ve mahremiyet, bireyin ve toplumun iyiliği ve yaşam kalitesi için 

önemlidir. Altman (1975), mahremiyeti “kendine veya bir gruba erişimin seçici 

kontrolü” olarak tanımlar. Böylece mahremiyet, yakın çevre üzerinde kontrolü 

gerektirir. Bireyin mekânı organize edebilmesi ve kişiselleştirebilmesi önemlidir. 

Bireyin kendini izole etmeye veya başkalarının izinsiz girişinden korumaya 

çalıştığı her yerde mahremiyet ayarlamaları fiziksel ve hatta psikolojik engellerle 

yapılabilir. Bu, kişinin evinde önemli olabilir, aynı zamanda çalışma ortamında 

veya boş zaman aktiviteleri sırasında (örneğin, sahilde) önemli olabilir (Uzzell ve 

Moser, 2003). 

 

Mahremiyet, ben’i ben olmayandan ayırmak için psikolojik bir duvar yaratan 

bireyin doğrudan çevresine karşı bir tepkisidir. Dış uyaranları kabul etmeyi veya 

reddetmeyi ve çevreye dönmeyi veya dönmemeyi sağlamaktadır. Bu geçirgenlik, 

bireyin iç dinamik durumuna ve çevrenin özelliklerine göre değişir. Bir kişi 

çevreye ne kadar açıksa, özel alanı o kadar daralır ve çevreyle daha çok etkileşime 

girer. Bu sürecin iki yanı vardır: arzulanan ve ulaşılan mahremiyet. Ulaşılan 

mahremiyet ile arzulanan mahremiyet birbirine eşitse optimal düzey elde 

edilmiş olur. Kişinin istediğinden daha fazla bir etkileşim söz konusu ise işgal 

edilme duygusu oluşur. Ulaşılan mahremiyet düzeyi, istenenden fazla ise bir 

soyutlanma durumu söz konusudur. Her birey, optimum düzeye ulaşmak 

amacıyla alansal davranış ve kişisel mekân kullanımı ile çevresel mekânizmaları 

birlikte kullanır (Morval, 1985). 

 

Mahremiyetin aranış şekli kültürel olarak da özgül niteliktedir. Bazı kültürlerde 

dokunma, bazılarında görme, koklama ya da işitme önemlidir. Ayrıca aynı 

kültürün içerisinde de rol ve statü ayrımlarından dolayı mahremiyet durumu 

farklılık göstermektedir  (Morval, 1985). 

 

Mahremiyet kavramı, sadece evlerin içindeki ve dışındaki mekânlar ve etkinlikler 

arasındaki diyalektik ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bireysellik ve 
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topluluk ile kamusal ve özel boyutlar açısından da yorumlanabilir (Altman ve 

Gauvain, 1981). Bu nedenle, evlerin içi ve dışı arasındaki geçiş mekânlarının 

rolünü ve mahremiyet değerlerinin evin içindeki en kamusal odadan en özel 

odaya kadar rolünü hem duyusal hem de mekânsal boyutlar açısından incelemek 

öğreticidir (Lawrence, 1987). 

 

4.1.2. Alansallık 

 

Alansallık, kişisel alanın aksine, gözle görülür bir şekilde sınırlarla 

sınırlandırılmıştır ve ev veya işyeri merkezli olma eğilimindedir. Sınırları çizilmiş 

ve savunulan bir alandır ve değişmez bir şekilde bir yere olan kimliğin ve 

bağlılığın bir ifadesidir (Sommer, 1969). Alanlar, izinsiz girişin 

kişiselleştirilmesine ve düzenlenmesine olanak sağlayan kontrollü bölgelerdir. 

Bu nedenle alansallık, kişinin hayatında güvenlik, öngörülebilirlik, düzen ve 

istikrar sağlama ve geliştirmede temel bir işleve sahiptir (Uzzell ve Moser, 2003). 

Altman ve Chemers (1980), üç bölge türü veya düzeyi tanımlamıştır. Bunlar; 

kontrolün kalıcı ve yüksek olduğu ve kişiselleştirmenin açık olduğu birincil 

bölgeler (örneğin, ev veya ofis alanı), kontrol, mülkiyet ve kişiselleştirmenin 

geçici olduğu ikincil alanlar (örn. sınıf veya açık plan ofis) ve kullanım için 

rekabetin olduğu, izinsiz girişlerin kontrol edilmesinin zor olduğu ve 

kişiselleştirmenin büyük ölçüde olmadığı kamu alanlarıdır (örn. sokak, alışveriş 

merkezi) (Altman ve Chemers, 1980). 

 

Alan ve alansallık kavramları ethologlar tarafından hayvan türlerine ilişkin çok 

sayıda araştırmaya konu olmuştur. Alansallık konusunda hayvanlar ve insanlar 

arasındaki ayrımı yapmamız gerekirse; 

 Hayvanlarda değişken olan alan kullanımı, insanlarda bir öğrenme 

sonucudur. 

 Hayvanlarda alanın savunulması ile saldırgan davranışlar çok belirgindir. 

 Hayvanlarda alan biyolojik ihtiyaçlara yönelikken, insanlarda bu çoğu kez 

ikincil amaçlara hizmet eder. 

 Hayvanlar genellikle tek mekân kullanırlarken, insanlar pek çok alanda 

bulunabilirler.  
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 Hayvanlarda alanın bütünüyle işgali az görülürken, insanlarda ise bu 

durum savaş zamanlarında görülür (Morval, 1985). 

 

"Kişisel alan" kavramını, "alansallık" kavramından birkaç şekilde ayırt 

edilebiliriz. En önemli fark, alansallık nispeten durağan iken kişisel alanın etrafta 

taşınmasıdır. Hayvan ya da insan, başkaları tarafından görülebilmesi için 

genellikle kendi alanının sınırlarını işaretler, ancak kişisel alanın sınırları 

görünmezdir. Kişisel alan, beden merkeze sahipken, alansallıkta bu yoktur. 

Genellikle bölgenin merkezi hayvanın ya da insanın evidir. Hayvanlar genellikle 

kendi bölgeleri üzerindeki hâkimiyetini sürdürmek için savaşır, ancak başkaları 

kişisel alanlarına müdahale ederse geri çekilir (Sommer, 1969). 

 

4.1.3. Ev ve Yerleşim Çevreleri 

 

Ev, bir dizi sosyal ve kişisel işleve hizmet eder, bir hanenin üyeleri için mekânı 

tanımlayan ve sınırlayan fiziksel bir birimdir. Ev, kişinin kendisiyle, aynı hanenin 

üyeleri, arkadaşları ve yabancılar arasında bir iletişim aracı olarak hizmet eder, 

ev içi faaliyetler için barınak ve koruma sağlar. Yine de, aynı toplumdaki evlerin 

oldukça farklı şekil ve boyutlarda olması ve çeşitli yapı malzemeleriyle inşa 

edilmesi, tasarımlarını belirlemede pragmatik parametrelerin ötesinde, diğer 

faktörlerin de eşit derecede önemli olduğunu göstermektedir. Ev iç mekânlarının 

tasarımı, anlamı ve kullanımı bir dizi kültürel, sosyodemografik ve psikolojik 

boyutla yakından ilişkilidir (Lawrence, 1987).  

 

Ev, içinde yaşayanların benzersizliğini ve bireyselliğini, yani bireylerin ve bir aile 

olarak kişisel kimliklerinin yanı sıra toplulukla ve parçası oldukları daha geniş 

kültürle olan bağları ve bağlılıklarını tasvir eder (Gauvain ve Altman, 1982). Ev 

ve ev benzeri yerlerin, süreklilik, köklülük, aidiyet vb. kavramları ile ilgili çok 

yönlü bir konu olduğu vurgulanmaktadır. Bireyin kendi eviyle olan ilişkisine 

dâhil olan temel bir boyut, kişiselleştirme ve işaretleme davranışına dayalı konut 

alanı ve uygulamalarının sahiplenilmesiyle ilgilidir. Temelde ev, günlük hayattaki 

en anlamlı yer ve "duygusal önemin merkezi" olarak tanımlanır. Ancak modern 

toplumsal dönüşümlerde yer alan süreçler, bireylerin “evsizliğini” güçlü bir 
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şekilde etkiler. Evin içi, sakinlerin kişiliğiyle de yakından ilişkili olarak kabul 

edilir. Ev iç düzenlemesinin ve ev içi nesne seçiminin, yaşam döngüsünün çeşitli 

aşamalarında meydana gelen kimlik dönüşümlerine göre değiştiğini 

göstermektedir. Fiziksel bir ortam olarak ev, sırayla, öz kimliği pekiştirir ve onu 

başkalarına iletiyor gibi görünür (Rullo, 1987). 

 

'Evde' olma duygusu, iyi olma duygusuyla yakından bağlantılıdır ve mahallenin 

mekânsal temsilinin kapsamına göre değişir. Bir mahallenin üç çevresel 

özelliğinden (yeşil alanlar, inşa edilmiş çerçevenin estetiği ve gürültü derecesi) 

duyulan memnuniyet derecesi, mahalleye yönelik geliştirilen duyguların 

yoğunluğunun yanı sıra refah duygularını da etkiler. Kişinin kendi mahallesinde 

kendini evinde hissetmesi, karşılaşmaların sıklığı, yakın ilişkiler alanının  

genişliği, yerel ilişkilerin doğası ve onlardan duyulan memnuniyet ile 

bağlantılıdır (Uzzell ve Moser, 2003). 

 

Önemli sayıda araştırma, ev ortamlarının ve konutların psiko-sembolik 

içeriklerinin, insanların atıfta bulunduğu “sosyal dünyanın” değer ve 

normlarının, yani kültürel bağlamın ifadeleri olduğunu vurgulamaktadır. 

Yazarlar temel olarak sosyal grup ve kültürler arasında ev iç mekân türlerini 

karşılaştırır. Esasen, bu tür araştırmalar, kültürler arası analize dayalı ilişkisel ve 

vaka çalışmaları ile ilgilidir  (Rullo, 1987). 

 

İnsanlar ve ev içleri arasındaki ilişkileri psikolojik bir bakış açısıyla incelemeye 

olan ilgi geleneksel olarak antropologlar tarafından araştırılan ve yazarlar 

tarafından tanımlanan bir konu olsa da, şimdi psikologlar, sosyologlar, mimarlar, 

antropologlar ve coğrafyacılar tarafından çevresel psikolojiye olan ortak ilgileri 

tarafından bir araya getirilen ampirik ve teorik bir analiz meselesidir. Fiziksel 

olduğu kadar sembolik nitelikleriyle de evin iç mekânının insan deneyiminin 

merkezi yönü olduğunu ve "konut" deneyimini veya bir kişinin nesneler, 

boşluklar ve nesnelerle yakın etkileşimini anlamak için benzersiz bir fırsat 

sağladığını vurgulamıştır (Rullo, 1987). 
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Lawrence yaptığı çalışmasında; Altman ve Gauvain (1981)’in, Ardener (1981)’in, 

Bourdieu (1977)’nun ve Duncan (1981)’ın konutların dış cephe ve iç 

mekânlarının tasarımı ve kullanımının kültürel ve sosyal değerleri yansıttığını 

hatta bu değerlerin, Bourdieu'nün habitus olarak tanımladığı, insanların evleriyle 

ilgili alışkanlıkları, uygulamaları ve ön eğilimleri ifade ettiklerini söylemiştir 

(Lawrence, 1987).  

 

Bugünkü ev içi deneyimimiz, önceki nesillerden aktarılan bir maddi kültür ve 

sosyal gelenekler deposunu içerir. Bir oda veya nesne, açık ve kasıtlı veya gizli ve 

kasıtsız olabilen bir dizi işlev ve değere atfedilebilir. Sosyodemografik 

değişkenler ile ev iç mekânlarının tasarımı ve kullanımı arasındaki karşılıklı 

ilişkilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, hem etnografik hem de tarihsel 

araştırma yöntemlerinin uygulanmasını gerektirir. Bu yöntemler, aşağıda 

sunulan Avustralya ve İngiltere'deki evlerin karşılaştırmalı çalışmasında olduğu 

gibi tamamlayıcı bir şekilde kullanıldığında, yaş, cinsiyet, hane yapısı ve dinin 

yaşam üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu doğrularlar. Genel olarak ev içi 

roller, rutinler ve ritüeller ve özellikle yemek hazırlama ve yeme ile ilgili olanlar, 

bu iki ülkede de yaşlı sakinler tarafından gençlere kıyasla daha yaygın ve tutarlı 

bir şekilde uygulanmaktadır (Lawrence, 1987). 

 

Sosyokültürel gruplar arasında insanların kavramsallaştırmalarını ve ev içi 

düzenleme-dekorasyon türlerini karşılaştıran birçok çalışma, ev 

düzenlemelerinin, sakinlerin sosyal statülerini ve sosyal kimliklerini ve aile 

tarzlarını ilettiğini vurgulamaktadır. Bir kişinin sergilemek istediği benliğin veya 

daha doğrusu kişilik özelliklerinin sunumu, evdeki sosyal alanın, yani 

dışarıdakilere açık olan alanın düzenlenmesi ile sembolize edilir. Ayrıca bazı 

yazarlar, modern Batı toplumlarında meydana gelen sosyal dönüşümlere göre 

konutların işlevlerinin ve fiziksel özelliklerinin nasıl değiştiğini araştırmaktadır  

(Rullo, 1987). 

 

Lawrence, ondokuzuncu yüzyılın ortalarından bu yana Avustralya ve İngiltere'de 

evlerin gelişen tasarımı ve kullanımı hakkında kültürler arası bir çalışma 

yapmıştır. Çalışma her iki ülkede de 60 hanenin evsel alanı ve kamu tesislerini 
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tüketim için nasıl kullandığına dair etnografik çalışmaları içermektedir. Hem 

tarihsel hem de etnografik yaklaşımlar, Avustralya ve İngiliz evlerinde mutfak ve 

diğer oturma odalarının tasarımı, anlamı ve kullanımı arasında önemli farklılıklar 

olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Avustralya'daki ev kadınları çocukların 

çamaşırlarını çamaşırhanede yıkamasına rağmen, İngiltere'deki meslektaşları 

genellikle aynı işi mutfakta ve sıklıkla mutfak lavabosunda yapar. Belgesel 

kaynaklar, on dokuzuncu yüzyıldan beri Avustralya'da inşa edilen evlerin 

çoğunda, genellikle mutfak olarak adlandırılan bir odanın sınıflandırıldığını, 

yemek hazırlamak ve yemek yemek için kullanıldığını ve ayrı bir odanın da, 

çamaşır yıkamak için ayrıldığını göstermektedir. Avustralya eyaletlerinin 

çoğunda mevcut inşaat mevzuatı, mutfaktan ayrılmış bir oda sağlanmasını 

zorunlu kılmıştır ve hem çamaşırhane hem de mutfak için konut inşaat 

yöntemlerine ilişkin özel gereksinimler vardır. Ancak İngiltere'de, giysilerin 

yıkanması ve yemeklerin hazırlanması ve yemek genellikle aynı odada 

ilişkilendirilmiştir (Lawrence, 1987). 

 

Ev iç düzenlemelerin çeşitliliği, konut davranışı ve evin anlamı, bireyler ve 

haneler tarafından arzu edilen mahremiyet ile yakından ilişkili olarak 

yorumlanır. Ayrıca, gizlilik düzenlemesinin mekânizmaları ve derecesi de kültüre 

özgüdür  (Rullo, 1987). Temel fikir, evlerin bireysellik ve toplumun diyalektik 

etkileşimini yansıtması, yani insanların daha geniş topluluğa bağlı olduğu ve 

ondan etkilendiği ve aynı zamanda insanların toplumsal etkilerden ayrı ve 

bağımsız olduğudur. Birey/toplum diyalektiği, ev tasarımı ve kullanımında 

ortaya çıkan iki alt boyutta, kimlik/topluluk ve açıklık/kapalılık olarak tezahür 

etmektedir. Daha sonra bu çerçeve, evlerin karşılaştırmalı kültürler arası 

analizine uygulanmış, bunu yaparken de, konut alanlarının tasarımında ve 

kullanımlarında kültürler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların sistematik 

analizi görülmüştür (Gauvain ve Altman, 1982). Genel olarak evlerdeki çeşitlilik, 

çevresel, teknolojik ve kültürel değişkenler arasındaki etkileşimin bir 

yansımasıdır. Ev alanı içindeki düzenleme ve etkinlik kalıpları kültürler arası 

karşılaştırmada analiz edilmiştir, çünkü sözel olmayan gösterge sistemleri olarak 

bunlar bu tür araştırmalar için en uygun malzemedir. Birincil sonuçlar, konut 

davranışındaki kültürel farklılıkların yorumlanmasında bireyselliğe ve topluluğa 
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karşı temel sezgisel boyut olduğunu göstermektedir. Ek olarak, sosyal olarak 

gerekli olan mahremiyet derecesi, bir başka temel boyut olarak 

vurgulanmaktadır  (Rullo, 1987). 

 

4.1.4. Yere Bağlılık ve Yer Kimliği 

 

'Yere bağlılık' ve 'topluluk duygusu' gibi kavramlar, bireylerin ve grupların belirli 

bir yerle nasıl bağ kurduklarını anlamamıza katkıda bulunur. Yaşanabilir alanın 

'boyutu' konut memnuniyeti için esas olmasına rağmen, yaşam koşullarının diğer 

yönleri de en az onun kadar önemlidir. Sakinler, ikamet ettikleri yerle kurdukları 

etkileşimsel ilişkiler yoluyla mahallelerinin değerini artırırlar. Hâlihazırda 

“temel” yaşam koşullarını edinmiş ve iyi bir yaşam kalitesi elde etmelerini 

sağlayan bir gelire sahip olanlar için, mahallenin hoş karakteri, konuttaki mevcut 

alanla ilgili memnuniyet verici bir etkiye sahiptir. Çocuklukta barınma ile olan 

duygusal ilişkinin de bu alanda önemli bir rol oynadığı görülmektedir (Uzzell ve 

Moser, 2003). Low ve Altman (1992), yer bağlılığının kökeninin ve gelişiminin 

biyolojik, çevresel, psikolojik ve sosyo-kültürel süreçlerden etkilenerek çeşitli ve 

karmaşık olduğunu savunmaktadır. Ayrıca, bir yerin ifade ettiği sosyal ilişkiler, 

bağlanma duyguları için yerin kendisinden daha önemli olabilir (Low ve Altman, 

1992). 

 

Yere bağlılık analizi birkaç varsayıma dayanmaktadır:  

(1) yere bağlılık, birbiriyle ilişkili ve ayrılmaz yönlerden oluşan bütünleştirici bir 

kavramdır;  

(2) yer eklerinin kökenleri çeşitli ve karmaşıktır;  

(3) yer bağlılığı, bireysel, grup ve kültürel kendini tanımlamaya ve bütünlüğe 

katkıda bulunur (Low ve Altman, 1992). 

 

En eski yer teorilerinden biri Canter (1977) tarafından önerilmiştir. Canter, yeri 

'çevresel deneyimin bir birimi' olarak tanımlamış ve yer biriminin eylemler, 

kavramlar ve fiziksel nitelikler arasındaki ilişkilerin sonucu olduğunu öne 

sürmüştür (Canter, 1977). İkinci bir etkili yer teorisi, yeri "anlam, fiziksel 

özellikler ve göreceli aktivite arasındaki varlık" olarak tanımlayan Stokols ve 
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Shumaker'ın (1981) işlemsel teorisidir. Bu, Canter'in eylemler, kavramlar ve 

fiziksel özellikler kavramlarından çok farklı değildir. Stokols ise bir grubun yerin 

"sosyal imgelenebilirliğine" katkıda bulunan üç boyut olduğunu öne sürmüştür: 

işlevler, hedefler ve değerlendirmeler. İşlevler, mekân içinde düzenli olarak 

meydana gelen bireysel veya grup faaliyetleridir ve faaliyetlerle ilgili normları ve 

mekân sakinlerinin/kullanıcılarının kimlik ve sosyal rollerini içerir; hedefler, 

kişisel veya toplu olabilir ve mekânın amacı ile ilgili olabilir; değerlendirmeler, 

mekânla ilgili kullanıcıları, fiziksel özellikleri, sosyal işlevleri içerir (Uzzell ve 

Moser, 2003). Stokols ve Shumaker (1981), bir yerin algılanan sosyal imajının, 

çevre tarafından iletilen işlevsel, motivasyonel ve değerlendirici anlamların 

sonucu olduğunu söylemektedir. Stokols, yerin işlevsel boyutuna ve insanlar ile 

yer arasındaki ilişkideki duygusal ve motivasyonel süreçleri keşfetme ihtiyacına 

özel bir vurgu yapar. 

 

Bir çevresel psikoloji konferansında, çocukların sınıf tasarımı tercihlerine ilişkin 

bir araştırma sunulmuştur. Çalışma, çocuklara farklı sınıf düzenlerinin 

fotoğrafları gösterilerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, psikolojide çevresel 

bağlamın rolü ve önemi konusunda üç temel metodolojik kusur bulunmaktadır. 

İlk olarak, fotoğraflar ne yetişkinleri ne de çocukları içermektedir. Başka bir 

deyişle, fotoğraflar çevrenin ne çocuklar ne de yetişkinler tarafından gerçekte 

nasıl kullanıldığını göstermektedir. Bu durumda insanlara gürültü muamelesi 

yapılır ve çevresel nesneler haline gelirler. İnsanların çevreleri insanlarla 

"kirlenmeden" değerlendirmelerini sağlayabilirsek, o zaman çevrenin insan 

tercihleri üzerindeki etkisinin daha "saf" bir ölçüsüne ulaşacağımız varsayılır. Bu, 

birçok durumda anlaşılabilir ve arzu edilir bir durumdur, ancak gerçek dünya 

ortamlarında insan algılarını, tutumlarını ve davranışlarını anlamak söz konusu 

olduğunda, çevre dikkate alınması gereken kritik bir faktördür. Bu çalışmadaki 

ikinci kusur, tüm fotoğrafların yetişkin boyunda çekilmiş olması ve böylece 

çocukların algıları ve tercihleri aransa da çevreye yetişkin bir bakış açısı 

kazandırılmasıydı. Fotoğraflar çocuklar tarafından kendi bakış açılarından 

çekilmiş olsaydı, fotoğraflar çocuklara çok farklı şeyler ifade edebilir ve çok farklı 

bir değerlendirmeyi beraberinde getirebilirdi. Herhangi bir çevresel işlemde 
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dikkatin çevrenin kendisi kadar çevrenin kullanıcısına da odaklanması, çevre 

psikolojisinin karakteristik bir özelliğidir (Uzzell ve Moser, 2003). 

 

Sabit veya geçişli olarak işgal edilen yerler, yer bağlılığı üretir ve çoğu zaman, 

temellük niteliğini belirleyen mobilya, resim ve hediyelik eşyalar gibi kişisel 

nesnelere bağlarla birlikte bulunur (Korosec-Serfaty, 1976). Sahiplenme, bir 

nesneyle belirli bir duygusal ilişki olarak tanımlanabilir. Sahip olunan nesne, 

bireyin kimliğinin bir parçası olabilir. Sahiplenme aynı zamanda aktif ve pasif, 

yansıyan ve yansıtıcı olmayan ikili bir sürece göre kesin bir yere sahip bir kimlik 

arayışıdır. Böylece insan, sırası geldiğinde “temellük eden” mekânları sahiplenir. 

Temellük etme kapasitesi, alınan eğitime ve insanın diğerlerinden yabancılaşma 

derecesine bağlıdır (Barbey, 1976).  

 

Hidalgo ve Hernandez (2001), yere bağlılık üzerine ev, mahalle ve şehir (orta 

büyüklükte) örnekleminde bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları çalışmanın 

sonucuna göre; küresel bağlanma açısından ev ve şehir arasında herhangi bir 

farklılık bulunamamıştır. Fiziksel bağlılık açısından kent, sosyal bağlılık açısından 

ise ev daha güçlüdür. İkincisi, sosyal bağlılık her durumda fiziksel bağlılıktan 

daha büyüktür. Şimdiye kadar, çok sayıda çalışma, bağlanmanın büyümesinde 

sosyal boyutun önemini vurgulamış, o kadar ki mekâna bağlılık, o yerde yaşayan 

insanlara bağlılıkla özdeşleşmiştir. Bu çalışma aynı zamanda sosyal boyutun 

önemini de göstermiştir. Ancak, sosyal bağlılığın yanı sıra mekânların fiziksel 

boyutuna da bağlı olduklarını gözlemleriz. Kuşkusuz, yere bağlılığının bu iki 

bileşeni genellikle bir araya gelerek, fiziksel olduğu kadar sosyal boyutuyla da 

yaşanılan yere yönelik genel bir durum haline gelir. Üçüncüsü, örneklemdeki alt 

gruplar arasındaki farklılıklarla ilgili olarak, kadınlar tüm durumlarda 

erkeklerden daha fazla yer bağlılığı göstermektedir. Benzer şekilde, yere bağlılık 

yaşla birlikte artar, hangisinin en belirgin olduğu yaşla birlikte değişir, yani daha 

genç yaşta şehir daha fazla bağlılık içerirken, orta yaşlarda en fazla bağlılık içeren 

mekân evdir. Daha büyük yaş grubunda ise üçü arasında hiçbir fark 

bulunamamıştır. Son olarak da, sosyal sınıfa ilişkin bağlanmada herhangi bir 

farklılık bulunmamıştır. Bu çalışmaların yapıldığı şehir orta büyüklüktedir. 

Mesafelerin daha fazla olduğu büyük şehirlerde, mahalledeki faaliyetlerin daha 
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fazla önem kazanması ve bir şekilde bu bağlılığın gelişimini etkilemesi 

mümkündür (Hidalgo ve Hernandez, 2001). 

 

Algıların oluştuğu, tutumların oluştuğu ve davranışların gerçekleştiği çevresel 

bağlamın bir de zamansal boyutu vardır. Zamanı hesaba katmadan mekânı 

anlayamayız. Bir çevreyle karşılaştığımızda onunla sadece şimdiki zamanda 

değil, geçmişte ve gelecekte de karşılaşırız. Sadece şimdiki zamanda değil, aynı 

zamanda şimdiki zaman yorumumuzu etkileyen ve renklendiren bir geçmişi olan 

yerleri de deneyimleriz. Ayrıca, bu aynı yerlerin, ileriye dönük temsiller 

aracılığıyla eylemlerimize rehberlik edebilecek bir geleceği olduğunu da biliriz 

(Doise, 1976).  

 

Özetle, yer bağlılığı aşağıdaki kalıpları içeren bütünleştirici bir kavramdır: 

• Bağlılıklar (duygu, biliş ve uygulama) 

• Ölçek bakımından farklılık gösteren yerler  

• Zamansal yönler (döngüsel, doğrusal) 

• Farklı sosyal ilişkiler (bireyler, gruplar ve kültürler) 

• Farklı aktörler (bireyler, gruplar ve kültürler) (Low ve Altman, 1992) 

 

Bireyin yer-kimliği, aidiyet duygusu ve köklülüğü özellikle ev merkezli kabul 

edilir (Rullo, 1987). Sarbin (1983), insanların sık sık gözlemlenen belirli yerlere 

yakın kalmayı tercih etme eğilimini yansıtan İspanyolca querencia teriminden 

bahseder. Bu terim, insanların ve diğer hayvanların doğdukları yeri ya da 

kendilerini rahat ve güvende hissettikleri bir yeri arama eğilimidir. (Low ve 

Altman, 1992). Bu ve buna benzer kavramlar, insanların konutlarına "bağlanma" 

duygularını yorumlamak için formüle edilmiştir. Evin fiziksel ve sembolik 

bağlamına ilişkin insan deneyiminde yer alan bilinçdışı süreçlerin rolü 

vurgulanmaktadır, ancak kimliğin sosyal doğası ve böyle bir deneyimle ilgili 

kültürel görecelik sık sık vurgulanmamakta veya yeterince incelenmemektedir  

(Rullo, 1987).  

 

Bonnes ve Secchiaroli (1995), bir çevrede yaşamak, deneyimleri sadece onun 

fiziksel gerçekliğine göre yapılandırmak anlamına gelmez. Mekânlar, kişinin 
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yaşamı boyunca karşılaştığı birçok durumda biyolojik, psikolojik, sosyal ve 

kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında ilgili bir rol üstlendiğinden, kimlik 

tanımlama süreçlerinde anlamlı referans noktaları işlevi üstlenirler. Yerin 

kimlikle ilişkilendirilmesinin iki yolu vardır. Birincisi, yer tanımlaması olarak 

adlandırılabilecek şeydir. Bu, bir kişinin bir yerle ifade edilen kimliğini ifade eder. 

Örneğin, Londra'dan bir kişi kendisini Londralı olarak adlandırabilir. Bu anlamda 

"Londralı" sosyal bir kategori olarak değerlendirilebilir ve sosyal kimlik teorisi 

içinde bir sosyal özdeşleşme ile aynı kurallara tabi olacaktır (Bonnes ve 

Secchiaroli, 1995). 

 

Yerin kimlikle ilişkilendirilmesinin ikinci yolu, kimlik yapısının daha radikal bir 

şekilde yeniden değerlendirilmesini gerektiren Proshansky ve diğerleri (1983, 

1987) tarafından desteklenen bir yapı olan yer kimliği terimidir. Yer kimliğinin, 

kişinin fiziksel dünyayla sosyalleşmesini tanımlayan sosyal kimliğe kıyasla 

kimliğin başka bir yönü olduğunu öne sürer. Bu anlayış, yer kimliğini, onun içine 

dâhil edilmek yerine, kendi kimliğinin yanında ve ondan bağımsız olarak tutar 

(Uzzell ve Moser, 2003). 

 

Bireyin yer-kimliği ne basit ne de statik bir yapıdır. Kişi-fiziksel ortam etkileşim 

süreci yaşam döngüsü boyunca devam eder. Bireyin kentsel bir varoluşla 

özdeşleşmeye yönelik güçlü tercihi, yaşamı boyunca devam edebilir, ancak 

fiziksel olarak yaşlandıkça, şehir değiştikçe veya yaşam koşulları nedeniyle 

varoluşun tanımlanma biçimi değişebilir. Bu nedenle, kişinin yer-kimliğinin 

boyutlarını kavramsallaştırmanın, özellikle de çevre psikolojisindeki teorik ve 

ampirik bilgimizin mevcut durumu düşünüldüğünde, basit bir iş olmadığı sonucu 

çıkar. Yine de, kavram hakkındaki anlayışı derinleştirmek için, yer-kimliğinin 

mevcut öz-kimlik teorisi temelinde güvenli bir şekilde varsayılabilecek bazı ana 

boyutlarını belirtmek önemlidir. İlk olarak, insanların günlük fiziksel 

ortamlarıyla ilgili olarak bildikleri, hatırladıkları, inandıkları ve deneyimlemeyi 

umdukları her şey, bulundukları yerin göreceli olarak istikrarlı (ama aynı 

zamanda değişen) bilişsel-tanımlayıcı boyutsal yapısında düzenlenir 

(Proshansky, 1978). 
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İkincisine gelince, çevremizdeki bir nesneyi veya yapıyı kökten değiştirilene veya 

tamamen ortadan kaldırılana kadar fark etmeme veya bilinçli olarak ilgilenmeme 

olgusunu hepimiz deneyimlemişizdir. Benlik kavramları nadiren tarafsızdır veya 

basitçe bilişsel olarak tanımlayıcıdır ve bu anlamda yer kimliği bir istisna değildir. 

Ayrıca, belirli fiziksel ortamlarla ve bunların maddi ve yapısal özellikleriyle ilgili 

bir duygusal-değerlendirici boyutlar kümesini de gerektirirler. Yalnızca fiziksel 

bir ortamla ilgili beklentiler değil, aynı zamanda bir dizi duygu ve tercih de vardır. 

Her birimiz, "aile evi", "en sevdiğim sandalye", "eski mahalle" gibi yaygın 

ifadelerle güven veren yerlere, nesnelere ve ortamlara karşı güçlü bağlılık 

duygularını deneyimlemişizdir (Proshansky, 1978). 

 

Yer kimliği, benlik ve çevre arasındaki ilişkinin çok önemli bir parçası olarak 

görülse de, Proshansky kavramı hiçbir zaman gerçekten işlevselleştirmemiştir. 

Uzzell ve Moser 2003 yılında yaptıkları araştırmada Korpela (1989) ve Lalli'nin 

(1992) yer kimliği kavramsallaştırmalarında ayırt edicilik ve sürekliliğin temel 

unsurlar olduğunu, Spencer ve Woolley (2000)’in çocukların kişisel kimliklerini 

yere bağlanma yoluyla kazandıklarını iddia etmektedir (Uzzell ve Moser, 2003).  

 

 

  



 

58 
 

5. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

5.1. Araştırmada Kullanılan Yöntem 

 

Çalışmanın yönteminde, çevre psikolojisi kavramları kullanılmıştır. Çevre 

psikolojisi, bireyler ve onların fiziksel ortamları arasındaki işlemlerin 

incelenmesidir. Bu işlemlerde bireyler çevrelerini, davranışlarını ve 

deneyimlerini de çevre tarafından değiştirirler (Gifford, 2007). Tüm 

organizmalar için "çevre ve davranış", hem organizmayı hem de çevreyi veya 

daha doğrusu organizma-çevre kompleksini anlamak için bilmemiz gereken her 

şeyin kısaltmasıdır, çünkü bu gerçekten bölünmez bir bütündür (Ittelson, 

William H., 1989).  

 

Çevre psikolojisi, binaları daha insancıl hale getirmeyi ve doğal çevre ile ilişkimizi 

geliştirmeyi amaçlayan teori, araştırma ve uygulamayı içerir. Tanınmış bir alan 

olarak, çevre psikolojisi sadece kırk yaşındadır, ancak bazı sosyal bilimciler bu 

konu üzerinde onlarca yıldır çalışmaktadır. Psikolojinin ilk günlerinde, çoğu 

araştırmacı, bireylerin çevresinden ziyade, bireyler içindeki süreçlere 

odaklanmıştır. Daha sonra, bireyler arasındaki etkileşimlere biraz vurgu 

yapılmıştır ancak, çevre ilişkilerinin yeterince ilgi görmesi daha yeni bir konudur. 

Çevre psikolojisi, 1960'ların sonlarında insan davranışının fiziksel bağlamının 

önemli olduğunun kabul edilmesiyle ciddi olarak başlamıştır. Bu çalışmaların 

çoğu, sürdürülebilirlik, kirlilik, enerji kıtlığı ve uygun olmayan binalar gibi 

çevresel sorunların tanınmasıyla teşvik edilmiştir. Diğer araştırmalar, insanların 

yerleşik ve doğal ortamlarında nasıl ve neden hareket ettikleri ve hissettikleri 

konusundaki saf meraktan kaynaklanmaktadır (Gifford, 2007).  

 

Çevre psikolojisini diğerlerinden ayıran özellik, araştırma ve uygulamaya olan 

bağlılığıdır:  

 

(a) Yapılı çevreyi ve doğal kaynakların yönetimini geliştirmek,  

(b) Günlük ortamları (veya bunların yakın simülasyonlarını) incelemek,  

(c) Kişiyi ve ortamı bütüncül bir varlık olarak ele almak,  



 

59 
 

(d) Bireylerin çevreyle aktif olarak başa çıktığını ve çevreyi şekillendirdiğini 

kabul etmek ve  

(e) Diğer disiplinlerle birlikte çalışmaktır. (Gifford vd, 2011). 

 

Şekil 5.1 çevre psikolojisinin kapsamını geniş bir şekilde göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 5.1. Çevre Psikolojisi Kapsamına Genel Bir Bakış (Gifford, 2007) 

 

Altman, Rapoport ve Wohlwill (1980) tarafından “Human Behavior and 

Environment” isimli, kültür ve fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi ele alan bir kitap 

çıkarılmıştır. Bu kitap, çevre psikolojisi kavramının ilk kullanıldığı yıllara denk 

gelen geniş bir içerik olduğundan tercih edilmiştir. Araştırmacılara göre çevre-

davranış ilişkilerinin kültürler arası yönlerine yer verilmesi gerekmektedir. 

Kültürü ön plana alarak tasarım yapmaya faaliyetler ve yaşam tarzları ile 

başlanırsa, ilk önce bu konuda: “Hangi faaliyetler?, “Bunların yürütülme şekli 

nedir?”, “İlişkili olduğu faaliyetler ve anlamları nelerdir?” gibi çeşitli soruların 

cevaplanması gerekir. Bu bağlamda, kültür çekirdeği fikri, yani grubun kendisi 

için en önemli olan unsurlar önem kazanır. Kültürel çekirdek, kullanıcı grubu 

profilini, belirli bir hayat tarzını ve bir dizi önemli etkinliği tanımlamaktadır. 

Kültürel çekirdeğin incelenmesi için: 

 

1. Etnik köken, dil ve din gibi özellikler 

2. Aile ve akrabalık yapıları ve çocuk yetiştirme uygulamaları 
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3. Yerleşim biçimleri, arazi bölünmeleri, toprak mülkiyeti ve imtiyaz sistemleri 

4. Yemek alışkanlıkları 

5. Ritüel ve sembolik sistemler 

6. Statü ve sosyal kimlik oluşturma ve gösterme yolları 

7. Davranışlar ve sözsüz iletişim 

8. Bilişsel şemalar 

9. Mahremiyet, yoğunluk ve bölgesellik 

10. Ev menzili davranışı ve ağları 

11.Çalışma biçimleri, işbirliği, ticaret gibi çeşitli kurumlara bakılması 

gerekmektedir (Altman vd., 1980). 

 

Bu çalışmada da çevre psikolojisi kavramlarından; kişisel alan ve mahremiyet, ev 

ve yerleşim çevreleri, yere bağlılık ve yer kimliği ile alansallık özellikle Altman, 

Rapoport ve Wohlwill (1980)’in çevre psikolojisine bakış açısıyla açıkça ilişkili 

olduğundan tercih edilmiştir.  

 

Bu çalışmada çevre psikolojisi kavramlarından yaralanıldığı kadar, mimarın 

tasarım sürecinde ilham aldığı “Walden Two” romanı da incelenmiştir. Mimarın 

esin kaynağı olarak kullandığı “Walden Two” romanının Henry David 

Thoreau’nun eseri olan “Walden” romanı ile de ilişkisi bulunmaktadır. “Walden 

Two” romanı “Walden” romanındaki bireysel ölçekte uygulanan kendine 

yeterlilik ve basit yaşamın, toplumsal ölçekte uygulanan bir öykünmesidir. 

“Walden”, bireyin kendi başına uyguladığı sosyal bir deney ve bu deneyden 

çıkarımlarını aktardığı gerek somut, gerekse metaforik anlatımların olduğu bir 

roman iken, “Walden Two” insan davranışları üzerine yazılmış ütopik bir 

romandır (Skinner, 1973). 

 

Bu çalışmada ele alınan edebiyat-mimarlık ilişkisindeki yaklaşımlar “Walden 

Two” yapısında yaşayan insanların toplumsal ilişkilerinin mimarın tasarladığı 

yapıya etkisinin incelenmesidir. Mimarın kendi söylemiyle ‘Walden 7 yapısı 

sadece bir “üzüm salkımı” değil, aynı zamanda toplumsal bir kovandır.’ Ricardo 

Bofill’in ekibi de o dönemde yapılı çevrenin birey üzerindeki etkisini, topluluğun 

önemini araştırmışlar ve bunu da tasarıma dökerken Walden Two kitabını 
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referans almışlardır (Chiner, 2021). Bir nevi sosyal bir deney içeren bu kitabın 

mimaride hayat bulmuş hallerinin gösterilmesi üzerine durulmaktadır. Bunu 

sağlamak için yapılan literatür araştırmaları sonucu belirlenen edebi eser 

okunmuş, binanın plan, kesit, görünüş ve perspektif gibi mimari parametreleri 

incelenmiştir. Mimarinin ve edebi eserin arasında kurulacak ilişkinin sağlanması 

adına romandaki yapı ile ilişkili olduğu düşünülen metinler belirlenmiş ve bu 

belirlenen metinlerin çevre psikolojisi kavramlarından yararlanılarak yapı ile 

kurduğu bağ, gerek sözlü, gerek görsel olarak aktarılmıştır. Oluşturulmuş bu 

tablonun ilk bölümünde edebi eserde yer alan mekâna dair anlatımların olduğu 

metinlere yer verilirken, ikinci bölümde bununla ilişkili olduğu düşünülen mekân 

görseli ya da çizimi yer almaktadır. Her bir metin ile mekânın bağlantısı bu 

şekilde incelendikten sonra mimar paydasında değerlendirilmiş, buradan elde 

edilen sonuçlar da ortaya konulmuştur. 

 

5.2. B. F. Skinner ve Walden Two Romanı 

 

Burrhus Frederic Skinner, Pennsylvania'nın küçük Susquehanna kasabasında 

doğmuştur. Hamilton Koleji edebiyat bölümünden mezun olmuş ve lisansüstü 

yıllarını yazar olmaya çalışarak geçirmiştir. Bir süre sonra Watson ve Jacques 

Loeb'i okumaya başlamış ve davranışsal psikolojiye merak salmıştır. 

Hamilton'dan fakülte arkadaşlarıyla bir dizi görüşmeden sonra da Harvard 

Üniversitesi doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiştir (Smith,1994). 

 

Sonraki 40 yıl boyunca, Skinner tartışmalı bir şekilde 20. yüzyılın en seçkin 

psikoloğu olmuştur. Gönüllü davranış bilimini kurmuştur. Bu bilim, günümüzde 

davranışın deneysel analizi olarak bilinmektedir (Skinner, 1938). B.F. Skinner 

günümüz psikolojisinin en önemli isimlerinden biridir. Hatta Günümüzde 

Psikoloji (Phychology Today) dergisi Skinner için “..fazlasıyla bugünün insanı..” 

demiştir (Psychology Today, Eylül,1967). 

 

MacLeod (1959)’a göre, Skinner’ın düşünceleri, Watson davranışçılığının 

yenilenmesini simgeler. Skinner, teoriden kaçınmakta ve pozitivizmin katı 

kuralını uygulamaktadır. Ampirik verilerden başlamış, kesin olmayan 
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genellemelere doğru dikkatlice ilerlemiştir. Skinner’ın bakış açısını kendi 

sözleriyle özetlemek gerekirse: “Önyargılı bir davranış modeli oluşturmama 

çalıştım. Probleme hipotez kurarak yaklaşmam, teoremlerden sonuç çıkarmam, 

deneylere tabi tutmam” (Skinner, 1956). Skinner, teoriler oluşturulmasına karşı 

değildir, yeterli kanıt bulunmaksızın vaktinden önce teoriler oluşturulmasına 

karşıdır (Evans, 1968).  

 

Skinner, toplumun davranış kontrolünü sağlamak için bir düşünce geliştirmiş, 

bebeklere özel otomatik bir karyola tasarlamıştır. Aynı zamanda hayvan 

davranışlarıyla da ilgilenmiştir. Evde bakılabilen hayvanların listesini ortaya 

çıkarmış, güvercinleri gözlemledikten sonra da onları ping-pong oynamak üzere 

eğitmiştir. Bunlara ek olarak popülerliğini hala sürdüren “Walden Two” ve 

“Özgürlük ve Saygınlığın Ötesinde(1971)” kitaplarını yazmıştır (Schultz, D.P. ve 

Schultz, S.E., 2001). Yazarın Walden Two kitabı, 1945 yılında yazılmış, 1948 

yılında da yayınlanmıştır. Altus ve Morris (2004) romanın orijinal başlığının “The 

Sun Is But a Morning Star” olduğunu, daha sonra ise “Walden Two” olarak 

yayınlandığını belirtmiştir (Altus ve Morris, 2004). 

 

Skinner, laboratuvarında elde ettiği verileri topluma aktarmak istemiştir . 

Geliştirmeye çalıştığı şey bir “davranış teknolojisi”dir. 1948 yılında yayınladığı 

Walden Two isimli romanında, 1000 üyenin yaşantılarını olumlu pekiştirmeler 

ile yönlendirildiği bir topluluk tasarlamıştır. Skinner, bu romanında orta yaş krizi 

ve depresyonun sonucunda, kendi umutsuzluğunu kitap karakterlerinden 

Frazier’ı konuşturarak dile getirmiştir (Schultz, D.P. ve Schultz, S.E., 2001). 

 

Walden Two, Skinner’ın sosyal adalet ve insan refahı konularındaki ilk 

çalışmasıdır. Başlangıçta yılda 700'den fazla kopya satmıştır, bu da Skinner'ın 

bilimi hakkındaki ilk kitabı “The Behavior of Organisms”in (Skinner, 1938) iki 

katıdır (Altus ve Morris, 2004). Kitap, hem eleştirilmiş hem de sevilmiştir. 

1960’ların başına kadar fazla satmamıştır ancak daha sonra satışı artmıştır 

(Bjork, 1993). 
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Skinner’ın Walden Two romanı dikkate değer bir ütopyadır. Gable ve Harvey’e 

(1999) göre ise bu bir tür post-kapitalist toplumdur, çünkü her bireye kendini 

memnun eden her şeyi yapma izni verilir ve bu aynı zamanda tüm toplumu da 

memnun etmeye devam eder. Skinner, diğerlerinin aksine, çevresel değişkenler 

ve davranışlar arasındaki ilişkiye odaklanmıştır (Driscoll,1994). Walden Two 

davranış ilkelerinin bilimsel uygulamaları ile toplumsal kontrolün sağlandığı bir 

sistem önerir (Rakos, 2006). Skinner (1976) Hitler’in ölmesi, otuzların ekonomik 

bunalımının unutulması ve Komünizm’in artık bir tehdit olmaması gibi şartların 

zamanla iyileşmesinden ötürü deneysel davranış analizinin pratik yöntemlerle 

uygulanabileceğini belirtmiştir. Skinner’ın ifadesiyle: “Davranış mühendisliği, 

insanlara değişim için ilham vermekte, bilimsel olmayan yaklaşımları davranış 

bilimi tarafından üretilenlerle değiştirerek sosyal adaleti geliştirebilecek yeni bir 

sistem vaat etmektedir”. 

 

İkinci Dünya Savaşı sona ermek üzereyken damadı Güney Pasifik'te görev yapan 

bir arkadaşıyla akşam yemeği sohbeti sırasında kitap için önemli bir itici güç 

ortaya çıkmıştır. Skinner, savaş bittiğinde gençlerin ne yapacağını düşünmüş ve: 

"Ne yazık…yalnızca eski, Amerikan yaşamına geri dönecek ve bir iş bulmak, 

evlenmek, bir apartman kiralamak, bir araba için ön ödeme yapmak, bir ya da iki 

çocuk yapmak için uğraşacaklar” demiştir. Bunun yerine ne yapması gerektiği 

sorulduğunda ise, “Denemeli; on dokuzuncu yüzyılın topluluklarında insanların 

yaptığı gibi yeni yaşam biçimleri keşfetmeliler” demiştir (Skinner, 1979).  

 

Kitabın amacına gelince, Skinner açıkça ulaşılabilir bir "iyi yaşam" tasvir etmeye 

çalışmıştır (Skinner, 1967). Bunu yaparken de, kitabının Thoreau'nun (1854) 

Walden'ıyla paylaştığı beş ilkeye dikkat çekmiştir:  

 

1. Hiçbir yaşam biçimi kaçınılmaz değildir. Kendinizi dikkatlice inceleyin;  

2. Beğenmediyseniz değiştirin;  

3. Ama bunu siyasi eylemle değiştirmeye çalışmayın. Güç elde etmeyi başarsanız 

bile, muhtemelen onu öncekilerden daha akıllıca kullanamayacaksınız;  

4. Sorunlarınızı kendi yolunuzla çözmek için yalnız bırakılmayı isteyin;   
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5. İhtiyaçlarınızı basitleştirin. Daha az malla nasıl mutlu olacağınızı öğrenin. 

(Skinner, 1969) 

 

Skinner, 86 yaşında ölümüne dek, 60 yıl boyunca üretken kalmayı sürdürmüştür. 

Evinin bodrumunda sarı plastik bir tankın içinde uyuyarak, “Skinner kutusu” 

adını verdiği olumlu pekiştirici sunan kontrollü bir çevreyi tasarlamıştır. Skinner 

kutusunda; aç bırakılan bir fare içinde dolaşmasına izin verilen bir kutuya 

bırakılır. Farenin yiyecek deposunu çalıştırmak için kutudaki manivelaya 

basması gerekmektedir. Fare tesadüfen bu manivelaya basmıştır. Birkaç 

uygulamadan sonra ise bu durum daha da hızlanmıştır. Farenin hareketlerinin 

çevre üzerine yapıldığını ve yiyeceğe sahip olunmasında etkili olduğunu 

unutmamak gerekmektedir. Kutuya yerleştirilen kayıt cihazı da manivelaya 

basma miktarının kayıtlarını tutmaktadır. Skinner’ın kutusunda fare her 

manivelaya bastığında yiyeceğini almaktadır ancak Skinner’ın da söylediği gibi, 

yaşantımızda karşılaşacağımız pekiştirmeler, sürekli ve aralıksız değildir. Aslında 

Skinner’ın en önemli çalışması, farklı pekiştirmelerin araştırılmasıdır. Skinner, 

bir pazar öğleden sonra yiyecek topları stoğunun azaldığını fark ettiğinde yeni bir 

deney yapmaya karar verir. Farelerin tepkilerini dikkate almadan, onları 

dakikada bir ödüllendirmeye başlar. Her tepkisi pekiştirilen hayvanlarla, belirli 

bir zaman aralığından sonra tepkileri pekiştirilen hayvanları karşılaştırmıştır. 

İkinci olay, sabit aralıklı pekiştirme olarak bilinmektedir. Ücretinin haftada bir ya 

da ayda bir ödendiği bir iş buna örnektir. Böyle bir sistemde çalışanların 

ödemeleri üretim sayılarına göre değil, iş üzerinde geçirdikleri zamana göre 

yapılmaktadır. Araştırmalar, pekiştirmeler arasındaki zaman kısaldıkça hayvanın 

tepki verme hızının arttığını göstermiştir. Aynı zamanda pekiştirme sıklığı 

tepkinin davranışların çok daha hızlı söndürülmesine etki etmektedir. Skinner 

ayrıca sabit oranlı pekiştirmeyi de araştırmıştır. Bu çalışmada önceden 

ayarlanmış zaman aralıklarından sonra değil, bir tepki sayısından sonra 

pekiştirici sunulmuştur. Örneğin bir pekiştirmeden diğerine geçebilmek için 

hayvanın on veya yirmi defa tepki göstermesi gerekmektedir. Sabit oranlı 

pekiştirmenin yapıldığı hayvanlar, sabit aralıklı pekiştirmenin yapıldığı 

hayvanlardan daha çok tepki vermiştir. Sabit oranlı pekiştirmeye insanlar da 

büyük miktarlarda tepki vermektedirler. Sabit oranlı pekiştirmenin yapıldığı 
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işletmelerde çalışanların ödemeleri ürettiklerine veya sattıklarına göre 

ödenmektedir (Schultz, D.P. ve Schultz, S.E., 2001). 

 

Skinner, Walden Two romanında da buna benzer bir iş takvimi uygulaması 

oluşturmuştur. 

 

“Kanalizasyon temizliği gibi nahoş bir işin değeri yüksek, sanırım” dedi. 

“Kesinlikle. Saatte bir buçuk kredi civarında bir yerde. Lağımçı adam günde iki 

saatten biraz fazla çalışıyor. Daha hoş işler daha düşük değerlere sahip. Bu, günde 

beş saat, hatta daha fazlası. Çiçek bahçelerinde çalışmak çok düşük bir değere 

sahiptir, hiç kimse onunla geçinemez, ama birçok insan bu şekilde biraz zaman 

geçirmeyi sever ve onlara kredi veririz, uzun vadede, değerler ayarlandığı zaman 

her türlü çalışma eşit derecede arzu edilir, eğer istenmediyse, daha çok istenen bir 

talep olacaktır ve kredi değeri değişecektir." (Skinner, 1976b, sf.46) 

 

1966 yılında Ulusal Walden Two konferansı yapılmıştır. ABD’nin bazı 

bölgelerinde küçük Walden Two topluluklarının kurulduğu bildirilmiştir. 

Bunlardan biri olan Twin Oaks, deneyin nasıl ilerlediği ile ilgili bir bildiri 

yayınlamıştır (Schultz, D.P. ve Schultz, S.E., 2001). 

 

5.2.1. Walden Two Özet 

 

Kitap, birinci şahıs anlatıcı rolünde olan Profesör Burris’in yanına iki gencin 

gelmesi ile başlar. Bu gençlerden birisi eski öğrencisi Rogers’tır. Rogers, İkinci 

Dünya Savaşı’nda birlikte savaştıkları Teğmen Jamnik ile birlikte gelmiştir. 

Rogers ve Jamnik 1930’larda Frazier’ın başlattığı ve hala gelişimini sürdürdüğü 

ütopik bir topluluğa ilgi duymaktadırlar. Profesör Burris’in tanıdığı olmasından 

ötürü Frazier ile onun bağlantı kurmasını isterler. Burris, Frazier’a bir mektup 

gönderir ve bunun cevabı olarak altı kadar kişiyi topluluklarında misafir 

edebilecekleri cevabını alır. Rogers ve Jamnik kız arkadaşları ile Burris ise 

meslektaşı Profesör Castle ile topluluğu deneyimlemek üzere yol alırlar.  

 



 

66 
 

Kitabın geri kalanında Frazier’ın Walden Two’nun işleyişini anlattığı bölümler 

yer almaktadır. Davranış psikolojisi, eğitim felsefesi, cinsel eşitlik, siyasi etik, 

tarihçilik, özgürlük ve özgür irade, faşizm, Amerikan demokrasisi, Sovyet 

Komünizmi gibi konularda Frazier ile daha sessiz kalan Profesör Burris ve 

Walden Two’ya şüpheci yaklaşan Proseför Castle’ın tartışmalarına şahit oluruz.  

 

Gerçekte Walden Two deneysel bir topluluktur. Topluluk kırsal bir bölgede 

bulunur ve yaklaşık bin üyesi vardır. Topluluk üyelerini her şeye karşı deneysel 

bir tavır sergilemeye teşvik eder. Topluluk, Henry David Thoreau'nun 1854 

tarihli Walden kitabında bireysel ölçekte uyguladığı basit yaşam ve kendine 

yeterliliği toplumsal ölçekte uygulamaya çalışır. Ayrıca özellikle küçük çocukların 

üzerinde davranış psiklojisi ile ilgilenir ve çocuk yetiştirme sorumluluğunu 

sadece çocuğun ebeveynlerine veya yakın ailesine değil, daha geniş topluluğun 

ellerine bırakarak çekirdek aileyi dağıtmıştır. Frazier, Walden Two’nun başarısını 

davranış psikolojisi sayesinde üyelerin genel mutluluk ve özgürlük duygusuna 

ulaşmaları ile bağdaştırmaktadır. Walden Two’daki insanlar gerçekten de 

barışçıl, üretken ve mutlu insanlar gibi görünmekte; aynı zamanda kendi 

yaşamlarının gidişatını da yönetmektedirler.  

 

Frazier, Walden Two’nun karar verme sisteminin otoriter, anarşik ve hatta 

demokratik olmadığını söylemektedir. Walden Two, mesleklere göre dört 

sınıftan oluşmaktadır; “Planlamacılar”, “Yöneticiler”, “İşçiler” ve “Bilim Adamları”. 

“Planlama Kurulu”,  Walden Two hala teorik aşamadayken kurulmuştur. 

Genellikle üç kadın ve üç erkek olmak üzere altı planlamacı bulunmaktadır. 

Planlamacılar, her çalışma alanının başkanı olan yöneticilerin çalışmalarını 

gözden geçirirler ve genel olarak topluluğun durumuna göz kulak olurlar. Bir 

plancı on yıl hizmet edebilir ve planlama kurulundaki bir boşluk yöneticiler 

tarafından sağlanan isimle doldurulur. Walden İki anayasası ise planlamacıların 

oybirliği ve yöneticilerin üçte ikisinin oyuyla değiştirilebilir. 

 

Frazier’da ilk başlarda planlama kurulunda yer almaktadır. Planlamacılar 

herhangi bir güçle yönetmezler, görevlerini kamuoyuna bile ilan etmezler ve aynı 

şekilde çoğu topluluk üyesi planlamacıların kimliklerini bilmekle bile 
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uğraşmazlar. Planlamacılar topluluğun diğer üyeleri kadar mütevazı yaşarlar, 

gösterişli zenginlik ve statü gösterilerinin Walden Two’nun eşitlikçi yapısında 

bulunmasının imkânı yoktur.  

 

“Yöneticiler” ise Walden Two’nun bölümlerinden ve hizmetlerinden 

sorumlulardır. Yöneticiler, Walden Two üyeleri tarafından seçilmezler. 

Topluluğun herhangi bir üyesi, büyük ölçüde sorumluluk taşıyan ve gerekli 

çıraklığı sağlayan ara pozisyonlar ile yönetici olabilirler. Yöneticileri seçme 

yöntemi belirtilmemiştir. Ancak bunlar büyük olasılıkla Plancılar Kurulu 

tarafından atanmaktadır.  

 

Topluluk üyeleri “İşçiler” olarak bilinirler ve günde dört saat çalışmaktadırlar. 

Sıkılmamak veya durgunlaşmamak için her gün çalışma alanlarını ve iş yerlerini 

değiştirme esnekliğine sahiplerdir. Mevcut işler genellikle temel inşaat veya 

onarım projeleri, temizlik görevleri veya tarımsal işler gibi fiziksel emeği içeren 

işlerdir. Walden Two’da işgücü “kredi” adı verilen bir puanlama sistemi ile çalışır. 

Bu sistemde daha zor ya da atık yönetimi gibi hoş olmayan işler, daha rahatlatıcı 

veya ilginç işlerden daha fazla kredi kazandırır. Sonuç olarak üyelerin daha fazla 

boş vakti kalmış olur.  

 

Walden Two’daki son grup “Bilim Adamları”dır. Bilim Adamları, bitki ve hayvan 

yetiştiriciliği, bebek davranışının kontrolü, çeşitli türdeki eğitim süreçleri ve 

Walden Two’daki bazı hammaddelerin kullanımında deneyler yaparlar. Kitaptaki 

en az tartışılan grup budur. Bilim adamlarının seçimi, toplam sayısı, belirli 

görevleri veya yöntemleri hakkında çok az şey söylenir, ancak muhtemelen 

toplum için en faydalı sosyal stratejileri belirlemeye yardımcı olan sosyal 

deneyleri gerçekleştirirler.  

 

Topluluğun her üyesi görünüşte kendi kendini motive eder. Günde ortalama dört 

saatlik çalışmadan sonra üyeler zamanlarının büyük kısmını kendi seçtikleri 

yaratıcı veya eğlenceli aktivitelere katılmak için kullanırlar. Toplulukta para 

birimi yoktur, onun yerine daha az arzu edilen işleri yaparak daha fazla boş 

zaman satın alabildikleri basit bir puan sistemi vardır. Üyeler, müzikten 
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edebiyata ve satrançtan tenise kadar sanatsal, entelektüel ve atletik ilgi alanlarını 

besleyerek daha yüksek ihtiyaçlarını karşılarlar, otomatik olarak bol miktarda 

yiyecek ve uyku alırlar.  

 

Burris ve diğer ziyaretçiler topluluğu gezerken, bazı olağandışı geleneklerin 

kurulduğunu keşfederler. Bu geleneklerin bazıları arasında çocukların ortaklaşa 

yetiştirilmesi, özgür sevginin norm olduğu ve teşekkür ifadelerinin tabu olduğu 

durumlar yer alır. Bu tür davranışlar, topluluğun kendi kendine uyguladığı 

“Walden Kodu” tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu durum, üyelerin tüm bireysel 

başarılarını daha büyük bir topluluğa vermesini teşvik eder. Topluluk 

danışmanları da davranışları denetlemek ve üyelerin kuralları daha iyi 

anlamalarına ve takip etmelerine yardımcı olmak için mevcutturlar.  

 

Frazier ve Burris bazı noktalarda özel ve hoş sohbetler yaparlar. Frazier, Walden 

Two ile uzaktan ilişkisi bulunan diğer toplulukların da ortaya çıktığını anlatır. En 

son Walden Six topluluğu oluşturulmuştur. Burris, Walden Two’nun barışçıl 

yapısından etkilendiğini ancak Frazier’ın rahatsız edici bir böbürlenmesi 

olduğunu dile getirir. Bir sohbet sırasında Frazier övündüğünü itiraf eder, ancak 

kişiliğinin Burris’in Walden Two hakkındaki gözlemlemelerini etkilememesi 

gerektiğini dile getirir.  

 

Kitabın sonunda artık ziyaret süreleri sona erdiğinde Jamnik ve sevgilisi Mary 

toplulukta kalmaya karar veriler. Rogers, Walden Two hakkında olumlu 

düşünürken, sevgilisi Barbara bu topluluktan hoşlanmamıştır. Profesör Castle’in 

kitap boyunca topluluğa hep sorgulayıcı yaklaştığını zaten gözlemleriz ve 

sonunda da eski hayatına geri dönmeye karar verir. Bir psikoloji profesörü olan 

Profesör Burris başlangıçta Walden Two’ya şüpheyle yaklaşır, ancak ziyareti 

boyunca bu toplulukta yaşamaya daha sıcak bakmaya başlar. İlk önce topluluktan 

ayrılan Burris, daha sonra geri dönerek burada yaşamak istediğini dile getirir. 
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5.3. Ricardo Bofill Taller de Arquitectura ve Walden 7 Yapısı  

 

İspanya’nın en gelişmiş bölgelerinden biri Barselona’dır. Barselona’nın Akdeniz 

kıyısında yer alması ve Fransa ile sınırdaş olması şehrin kültürel, tarihsel ve 

mimari yapısının bileşenlerini açıklamaktadır. Bu bileşenlerden biri Katalan 

kimliği, bir diğeri ise ülkenin daha kuzeydeki Avrupa ülkelerinden hızlı bir 

şekilde haberdar olması ile modernleşmeden en erken yararlanan bölgelerinden 

biri olmasıdır. Geç 19.yüzyıl Barselona’nın mimari kaderinde endüstri mimarlığı 

ve Katalan “Modernismo”su ile dönüm noktasıdır. Endüstri mimarlığı cam ve 

demir gibi malzemelerin mimarlığa girişini simgelemektedir. Katalan 

Modernismo’su ise Endülüs-İslam mimarlığından, Gotik’e uzanan çerçevede 

tarihsel referanslara dayansa da özgün bir bileşimdir. Art Nouveau’nun bir 

Katalan versiyonu olduğu da düşünülmektedir. Gaudi, Modernismo’nun oldukça 

bireysel bir yorumunu ortaya çıkararak uluslararası kimlik kazanmış neredeyse 

ilk İspanyol mimardır. Gaudi’nin ölümünden sonra mimarlık bir yandan 

eklektisist yapılarla, bir yandan ise Modern Mimarlık yapıtlarıyla biçimlenmiştir 

(Boyut yay., 2003). 

 

1930’larda başlayan İspanyol İç Savaşı ile CIAM üyesi ve uluslararası üne sahip 

J.L. Sert gibi ünlü Modernistler ülkeyi terk ederler. 1950’lere kadar kayda değer 

neredeyse hiçbir yapı inşa edilmez. 1950’lerden başlayarak mimari yeniden 

canlanır ve Akdeniz duyarlılığı ile Modern yalınlığı bir kez daha buluşturan 

yapılar ortaya çıkarılır. Franco’nun ölümü ile Barselona mimarlığı bir dönüm 

noktasına daha sahip olur. Ricardo Bofill, mimarlıkta yeni atılımlara yol açar. 

Onunla birlikte Postmodernizm uluslararası bir temsilci bulur. Artık Barselona 

mimari anlamda İspanya’nın en ilginç noktası olmaya başlar, hatta dünya 

ölçüsünde de ciddiye alınır bir yere ulaşır (Boyut yay., 2003). 

   

Ricardo Bofill Levi, 1939’da Barselona’da doğmuştur. Babası Emilio Bofill 

Benessat mimardı ve bir inşaat firması vardı. Böylelikle Ricardo Bofill’in mimarlık 

eğitimi şantiyelerde başlamıştır. Resmi olarak mimarlık eğitimine ise 1957'de, 

Barselona'daki Escuela Técnica Superior de Arquitectura'da başlamıştır. Daha 

sonra politik bir gösteri sırasında Barselona'da hapsedilmiş, 1958'de sınır dışı 
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edilmiş ve teknoloji temelli yaklaşımı onu çeken İsviçre'deki Université de 

Genève mimarlık okuluna alınmıştır. Okulun mimarlığa Beaux-Arts yaklaşımının 

çok muhafazakâr olduğunu hissetmiş, Frank Lloyd Wright tarafından geliştirilen 

ve o sırada Bruno Zevi tarafından yazılı olarak çoğaltılan organik mimariyi 

benimsemiştir. Bofill, Cenevre’deki sınıf projelerini, okulun mimarlık yaklaşımına 

karşı protestolar olarak tasarlamış ve sınıfın pek çoğunu, üniversitenin yanlış 

yönlendirdiğini düşündüğü mimari felsefesine karşı isyana katılmaya ikna etmiş, 

1960 yılında da okul ona geri dönmemesini tavsiye etmiştir (Warren, 2013). 

 

Bofill’in babası Emilio Bofill, GATCPAC grubunun mimarlarındandır. GATCPAC, 

1930’larda CIAM’ın en önemli grupları arasındadır. CIAM ise Haziran 1928'de Le 

Corbusier ve Sigfried Giedion tarafından düzenlenen İsviçre'deki bir toplantıda 

kurulan öncü mimari grupların adıdır (Mumford, 2009). CIAM, sosyal ilerlemenin 

nihai amacı ile şehri modern mimariyi kullanarak incelemeye ve iyileştirmeye 

çalışmıştır. Sadece Modern Hareketin mimari prensiplerini resmileştirmekle 

kalmamış, aynı zamanda mimariyi, binaların tasarımı ve şehir planlaması yoluyla 

dünyayı geliştirmek için kullanılabilecek ekonomik ve politik bir araç olarak da 

görmüştür (Ven, 1979). 

 

Bu amaçla, CIAM şehri bileşen işlevlerine ayırmıştır; konut, iş, dolaşım ve 

rekreasyon. CIAM’ın mimarları, konutu en önemli ve en çok yeniden incelenme 

ihtiyacı olan işlev olarak görmüş ve ilk önce konuta odaklanarak, kentsel çevrenin 

yeniden tasarlanmasına muazzam çaba harcamışlardır. CIAM bireysel konut 

tasarımı ile başlamıştır: 1929'da yapılan ikinci CIAM konferansının konusu, 

düşük gelirli bir işçi için asgari bir kentsel konut tasarımıdır (Mumford, 2009). 

CIAM’ın mimarisinde, bu konut birimi, konut blokları oluşturmak için 

tekrarlanan modüler bir eleman olarak işlev görmüştür. Le Corbusier’nin 

1933’teki Ville Radieuse tasarımı bu şehircilik teorisinin arketip bir örneğini 

vermiştir (Şekil 5.2) (Montavon vd., 2006). 
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Şekil 5.2. Ville Radieuse (Arkitektuel, 2021) 

 

GATCPAC 1930’ların başında hükümet tarafından Barselona için yeni bir plan 

tasarlamak adına görevlendirmiştir. Bu görevlendirme sonucunda GATCPAC ve 

Le Corbusier tarafından tasarlanan ve Katalan Cumhuriyeti'nin eski başkanının 

adını taşıyan “Pla Macià” ortaya çıkmıştır (Şekil 5.3) (Mumford, 2000). 

 

 
 

Şekil 5.3. Pla Macià (GATCPAC, 1934) 

 

Yeni konut mahallelerinin prototipi 1933 yılında Barselona'nın kuzey ucundaki 

Sant Andreu bölgesinde GATCPAC, CIAM ve Le Corbusier tarafından inşa 

edilmiştir. Bireysel konut mekânı daha büyük hissettirmek ve daha fazla ışığa izin 

vermek için çift yönlü olarak tasarlanmıştır. 1934’e kadar Pla Macià’nın 

uygulamasının sürmesi planlanıyordu, ancak siyasi ayaklanma inşa etme 

planlarını durdurmuştur (Mumford, 2009). Savaş 1936’da başlamıştır ve Franco 
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1939’da iktidara geldiğinde GATCPAC dağılmıştır. Üyelerinin çoğu sürgün edilir 

veya kamuya açık şekilde uyarılır; Emilio Bofill ikinci gruba aittir ve lisansı iptal 

edilir (Rovira- Serra, 1928-1939). Yine de bir inşaat şirketinin başına geçerek 

Barselona mimarisinde aktif olarak yer alır. GATCPAC’ın dağılmasının ardından 

geçen on yılda, Barselona’daki modern mimarinin inşası azalır. 1968'de, on yıl 

boyunca istikrarlı bir şekilde hızlanan bir inşaat patlamasına rağmen, İspanya'nın 

konut kıtlığı Avrupa'da en kötü ikinci olmuştur (Malta’lar daha kötüydü) 

(Warren, 2013). 

 

1949'da Barselona'daki konut sorununu çözmek için bir yarışma düzenlenir ve 

yarışmayı genç mimar Antoni Moragas Gallissà kazanır (Urrutia, 1997). Moragas, 

“Tipik rasyonelist blokların sürekli tekrarı”nı önermiştir. 1951’de GATCPAC'ın 

ilkelerini Barselona mimarisine geri yüklemek isteyen mimarlar Moragas, Oriol 

Bohigas, José Antonio Coderch (1980’de Taller’ın bir üyesi), Joaquim Gili ve 

diğerleri, Grup R’yi kurmuştur (Warren, 2013). Grup R, oybirliği olan bir 

ideolojiden ziyade genel bir rahatsızlık hissine dayanmaktadır ve çok biçimli bir 

mimarinin ortaya çıkışının temelini oluşturmuştur. 50'li ve 60'lı yıllarda kayıt 

olmamıştır. Barselona mimarları, Katalan öz bilincinin yeniden canlanması için 

belirli bir alan sunan 1960'ların ekonomik patlamasından faydalanmışlardır. Bu 

gelişme, uluslararası temaslar tarafından kısmen teşvik edilmiştir. Bu mevcut 

görüntü üzerinde net bir iz bırakan üç mimar grubu bulunmaktadır: José Coderch 

stüdyosu Martorell mimari grubu, Bohigas ve Mackay (MBM) ve sonunda Taller 

de Arquitectura. En çok dikkati RBTA çekmiştir. Taller, çalışmalarında 

anıtsallığın, sembollerin, renklerin yoğun kullanımının ve kentsel alanın yeni 

görüşlerinin önemli bir rol oynadığı kavramları geliştirmiştir. GATCPAC, Grup R 

ve Taller, grup oluşumunun ve ortak tartışmaların, maddi ve kültürel amaçların 

şekillenebileceği teorinin gelişimi için vazgeçilmez olduğunu göstermektedir 

(Ven, 1979). 

 

Grup R'nin üyeleri Taller'ın binalarını açıkça onaylamışlardır: 1964'te Taller'ın 

99 yaşındaki Carrer de Nicaragua'daki binası, 1958-59'da Grup R tarafından 

düzenlenen ve tanıtılan bir ödül olan FAD57 mimarlık ödülünü almıştır (Warren, 

2013). 
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Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura stüdyosunu çeşitli disiplinlerden gelen 

ilerici düşünürlerle birlikte 1963 yılında Barselona’da kurmuştur. İlk aşamada 

şairleri, filozofları, ekonomistleri, sosyologları, matematikçileri, sanatçıları, 

mühendisleri ve genç mimarları içermektektedir. Modern mimarlık tarihinin 

hiçbir yerinde böyle farklı bir grup tek bir ekipte toplanmamıştır. Sadece teori ve 

tasarım için değil, aynı zamanda projeleri gerçekleştirmek için de politik ve ticari 

uzmanlık sağlayan disiplinler arası bir yaklaşımın gerekli olduğunu 

düşünmektedir (Architektur&Wohnen, 2015). 

 

Bofill, profesyonel eğitimini hiç tamamlamamıştır ve orijinal ekibin tek nitelikli 

mimarı kız kardeşi Anna’dır. 1964 yılında stüdyo üyeleri; Ricardo’nun kuzeni 

Xavier Bagué, hem öğrenci, hem de şair José Agustín Goytisolo, filozof Salvador 

Clotas, mimar Ramon Collado, mimar Manolo Núñez Yanowsky, teknik mimar 

Maria Dolores Rocamora ve ustabaşları Josep Margalef ve Francesc Vilà., 

Amerikalı mimar Peter Hodgkinson, ekonomist Julio Romea, şair Joan 

Malagarriga, matematikçi Eduard Bonet, filozof Xavier Rubert de Ventós 

(Ricardo'nun cezaevinde tanıştığı), sanatçılar Francesc Guardia ile Xavier 

Llistosell, oyuncu Serena Vergano ve babası Emilio Bofill’den oluşmaktadır 

(Warren, 2013). Her üye mimari süreçte belirli bir rol oynamış, her proje ortak 

bir çaba sonucu ortaya çıkarılmıştır (Jencks, 1981). Ricardo Bofill Taller’ın 

kamusal yüzü olarak müşterileri ile ilgilenmiştir. Ricardo, Anna Bofill, Collado, 

Yanowsky ve Hodgkinson, stüdyonun ana mimarlarıdır. Yazar Juan Goytisolo'nun 

şair olan kardeşi José Agustín Goytisolo, konutun gelecekteki sakinlerinin 

kaygılarını ve ihtiyaçlarını sunmaktan sorumludur. Ayrıca Taller'in tasarımlarına 

ve metinlerine eşlik edecek şiirler üretmektedir. 1975'te Taller de Arquitectura 

ve çalışmaları hakkında bir şiir koleksiyonu yayınlamıştır. Kardeşinden beş yaş 

küçük olan Anna Bofill, Mimarlık ve Şehircilikte Formların Geometrik Üretimi 

olarak sunulan doktora tezinde matematik ve mimarlık ilişkisi üzerine 

çalışmıştır. 1974'te Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona’dan 

mimarlık dalında doktora derecesi almıştır. Goytisolo'nun “iki kuğu” olarak 

adlandırdığı Guardia ve Llistosella, tasarım sürecine renderlarıyla katkıda 

bulunmuşlardır. Romea, stüdyonun projelerini inceleyerek fizibilite ve 

verimliliklerini sağlamıştır. Tanımlı rolü olmayanlar, Taller'in karşılaştığı 
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sorunlara yaratıcılık ve yeni bakış açıları getirmiştir. Taller’in her üyesinin 

oynayacak bir rolü vardır. Bu nedenle, 1963'ten sonra stüdyonun tasarımlarına 

Taller de Arquitectura'dan yola çıkarak bakmak çok daha doğrudur (Warren, 

2013). 

 

Taller mimarisini, GATCPAC’a dayandırarak Grup R’nin yaptığı gibi, modernist 

teorileri yeni bir döneme adapte etmeye devam etmemiştir. Çünkü Ricardo Bofill, 

bu mimariden ve Barselona ile Cenevre okullarında öğretilenlerden memnun 

değildir. Bunun yerine, Bofill tamamen yeni bir konut mimarisi geliştirmenin 

gerekli olduğuna karar vermiştir. Ricardo Bofill ve ekip üyeleri yeni bir şehircilik 

anlayışı geliştirmişlerdir. Taller, matematiksel formüllere göre yerleştirilmiş 

modüllerin tekrarı sayesinde gelişmiş konutlar ve daha da büyük ölçüde gelişmiş 

şehirler tasarlayabileceğine inanmaktadır. Taller, kısmen bu teoriyi uygulayarak 

Walden 7 projesini gerçekleştirmiştir. Ricardo Bofill, 1978’de “Kendimizi tam 

olarak en üst düzeydeki gerçeklik ile en düşük ütopya düzeyi arasındaki sınırda 

konumlandırmak istiyoruz; bu, ütopyanın mümkün olduğu ve gerçekliğin ütopya 

olduğu yerde.” demiştir (Arkitekten, 1984). 

 

Bu grubun doğası göz önüne alındığında, Walden 7'nin mimari dışında fikirlerde 

bir temeli olması da şaşırtıcı değildir. Adı, psikolog B. F. Skinner tarafından 

1948'de yazılan Walden Two romanından gelmektedir. Kitap, tüm kültürel 

kurallarını kendi kendine uygulayan bir topluluğu hayal eder. Buna karşılık, 

Skinner'ın hikâyesi; Henry David Thoreau’nun 1854 tarihli Walden adlı eserine 

dayanır. Thoreau, Walden kitabında kendi yaptığı bir kabinde iki yıl, iki ay ve iki 

gün süren yaşamını anlatır. İki edebi eseri bir yapıda birleştirirlerken yaşamın 

önceden düşünülmüş fikirlerle sınırlandırılmaması ve özünde toplumun bir 

bireyler koleksiyonu olduğu fikri ön planda tutulmuştur (Skinner, 1973). 

 

  



 

75 
 

5.3.1. Ricardo Bofill Taller de Arquitectura Mimarlığı 

 

1968’de Taller, stüdyonun mimari ve kentsel ilkelerini anlatan bir manifesto olan 

Hacia una formaliniac de la ciudad en el espacio'yu (Uzaydaki Kentin 

Formalleşmesine Doğru; önceki beş yıldaki çabaları ve deneyleri) yayınlamıştır. 

Başlık, kesinlikle Le Corbusier’in Vers une mimarisine bir imadır. Taller’in 

üyelerinin, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Le Corbusier’in ve modern mimarların 

çalışmalarını takdir ettikleri açıktır, ancak Taller de Arquitectura’nın görevi 

şimdiki zamana uygun ve geleceğe uyarlanabilir konutlar tasarlamak ve inşa 

etmektir (Warren, 2013).  

 

Taller, problemi Hacia'da resmi bir şekilde ele alır ve yeni bir konut mimarisi 

arayışını ampirik bir çalışma olarak değerlendirir. Bu çerçevede mevcut konut 

modelleri göz ardı edilip, içinde yaşayacak mevcut ve gelecekteki toplumlar 

dikkate alınarak konutun araştırılması yeniden başlar (Hacia una formalización, 

1968). 

 

Taller, ilk adımını “bir hücre tipi” seçmek olarak belirlemiştir. Hücre tipi, 

sanayileştirilebilir, tekrarlanabilir, seri hale getirilebilir, yaşanabilir bir birim 

olarak tanımlanabilen “KÜP” olarak seçilmiştir. Modülerlik, büyüme ve şehircilik 

gibi kaygılar, Taller’in konut tasarımlarının temelini oluşturacaktır. Küp bir 

modüldür; bir büyüme patterni ile tekrarlanır. Bu kübik modüller gerekli bir 

kentsel yapıya sahiptir, gruplandırıldıklarında şehri tanımlarlar. Her ne kadar 

Hacia una formalisación de la ciudad en el espacio'da bahsedilmese de, Taller'ın 

bir konut modülü olarak küp için ilham kaynağı, daha önceki modernistler için 

olduğu gibi, Akdeniz'in yerel mimarisinden gelmiştir  (Benessat, 1970). 

 

1960 yılında okuldan ayrıldıktan sonra Ricardo Bofill, Ibiza'ya gitmiştir. Orada, 

Akdeniz halk mimarisinin biçimsel gücünü ve işlevsel pragmatizmini, “küp” 

olarak nitelendirdiği geleneksel İbizan ev tipi şeklinde keşfetmiştir. 1978'de 

şöyle yazmıştır: “İbiza, sakinleri sadece en temel ihtiyaçlara sahipler ve bu 

ihtiyaçlara cevap vermelerine izin veren materyalleri ellerinde tutuyorlar. Her 
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çiftin kendi küpü, kapısı, penceresi ve bacası var, bir çocuk evlendiğinde, yanlarına 

başka bir küp inşa eder, bir kapı açar ve iki küpü birleştirir.” (Bofill, 1978). 

 

Taller, yalnızca formları için değil aynı zamanda işlevselliği için de Akdeniz yerel 

mimarisinin örneklerine bakmıştır. Akdeniz, Afrika ve Avrupa’nın kübik evleri, 

esnek zemin planları ve kolay genişletilebilirlikleri nedeniyle sakinlerinin 

ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilmektedir. Bir evi genişletmek için, sadece bitişik 

bir küpün inşa edilmesi ve ikisini bağlamak için bir kapı açılması gerekir; dahası, 

bu işlem tekrarlanabilir. Bofill ve Taller, bu yerel mimari modelin, uygun şekilde 

formüle edilirse, modern konutlar ve şehirler inşa etmek için bir sistem olarak 

hizmet edebileceğine inanmaktadır (Hacia una formalización, 1968). 

 

Taller de Arquitectura, modüler küpü başlangıç noktası olarak seçtiğinden, ilk 

projelerine modülerliği dâhil etmiştir. Barselona yakınlarındaki Castelldefels 

sahil kasabasında El Sargazo (1962-64) tatil apartmanı kompleksi, Taller’in üç 

boyutlu modüler şehirciliğe yönelik ilk deneyidir (Şekil 5.4) (Cuadernos de 

Arquitectura, 1964). 

 

 
 

Şekil 5.4. El Sargazo Apartments (Bofill, 2021) 
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Taller de Arquitectura’nın karşılaştığı mesele, modülün nasıl tekrarlanacağı ve 

ayrı unsurların birbiriyle ilişkilendirilmesidir. Başka bir deyişle, Taller'ın bir 

büyüme modeline karar vermesi gerekmektedir. Yerel mimaride, büyüme 

“organik” tir: doğal bir ilerlemede zamanla gerçekleşir. Taller, bu organik büyüme 

düzenini matematiksel formüllerle çoğaltmaya çalışmıştır  (Hacia una 

formalización, 1968). 

 

Bu sistemin arkasındaki matematik, 1974'te sunulan Anna Bofill’in doktora tezi 

için temel oluşturmuştur. Taller'in büyüme sistemini basitçe söylemek gerekirse; 

bir küp (hücre veya modül) bir eksen boyunca döndürülebilir, bir eksen etrafında 

döndürülebilir, bir eksen boyunca yansır veya bu işlemlerin çeşitli 

kombinasyonlarında taşınır. Teoride, tüm mahalleler ve hatta şehirler bu işlemle 

tekrarlanabilir (Bofill, 1975). 

 

Taller'ın geliştirdiği mimari sistemin adını taşıyan “La Ciudad en el Espacio”, 

Türkçe “Uzaydaki Şehir” olarak çevirebileceğimiz yapı Taller’ın felsefesinin 

doruk noktasıdır. Yapı, Madrid şehir merkezinin doğusunda, yeni Moratalaz 

banliyösünde, Calle Hacienda de Pavones'de, şehir merkezinden uzakta 

bulunmaktadır. La Ciudad en el Espacio, en yüksek modülleri on bir katlı olacak 

şekilde birbirine bağlı on konut bloğundan oluşan bir kompleks olarak 

tasarlanmıştır. Kompleksin çeşitli binaları, yedinci katına kadar çeşitli 

seviyelerde yaya köprüleri ve çevredeki şehrin caddelerine bağlanan otoyollarla 

birbirine bağlanmıştır. Bu dolaşım yolları arasında ve bunların altında havadaki 

sokaklarda, La Ciudad en el Espacio'nun planı, dört garaj, bir kilise, iki okul (biri 

kızlar, biri erkekler için), iki çocuk bakım odası içermektedir. Merkezlerde dört 

havuz, basketbol, voleybol ve bocce kortları bulunan iki spor alanı vardır. 

Hacienda de Pavones boyunca bulunan boşluk sosyal hizmetlere ayrılırken, 

planın kalan alanı park alanı ile doldurulmuştur (Hacia una formalización, 1968). 

 

Taller’ın, üst katlardaki daireler arasında havada sokaklar oluşturarak, 

geleneksel caddeyi yeniden tanımlama ve koruma çabası, yerel bir mimari 

unsurun da bir parçası olarak görülebilir. Mega yapıdaki konut tasarımlarında, 

geleneksel sosyal etkileşim mekânı olan caddeyi korumaya çalışmıştır. Böylece, 
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Taller’in konut tasarımlarında, Akdeniz kentinin önemli bir kentsel yönü yok 

olma sürecinden çıkarılmıştır (Warren, 2013). 

 

La Ciudad en el Espacio, 1500 konut birimi olarak tasarlanmıştır. Taller’ın araziyi 

satın alma sermayesi yoktu. Bankalardan borç almak yerine, La Ciudad en el 

Espacio'nun gelecekteki sakinlerinden oluşacak sınırlı bir borç kuruluşu 

kurmuştur. Kompleksle ilgili kararların kiracıların kontrolü altında kalmasını 

sağlamak istemiştir. Arazi bedeli kiracıların kirasından toplanan gelirle 

karşılanacak, gelecekteki sakinleri etkin bir şekilde kendi mahallelerinin 

sahipleri haline getirecektir. Lefebvre’de Taller de Arquitectura ve La Ciudad en 

el Espacio’nun tasarımları görmek için Madrid’e gitmiştir.  Bofill, Lefebvre’in 

ziyaretinde söylediklerini şöyle yazmıştır: “İlk defa birisinin ütopya inşa ettiğini 

ve beklentilerinin gerçekleştiğini söyledi.” (ABC Madrid, 1973). 

 

Projenin gelecekteki sakinlerini planlama sürecine dâhil etmek, kiracı grupları ile 

buluşmak o zamanlar çok nadir yaşanan bir durumdur. Bofill, 1977 yılının 

başlarında “Katılımsız mimarlık ve şehircilik tam bir felakettir” demiştir: kullanıcı 

katılımı, Taller'ın kentin kontrolünü sakinlerine geri döndürmek için kullandığı 

bir yöntemdir (Skinner, 1976b) (Arteta, 1977). 

 

5.3.2. Walden 7 Yapısı 

 

Taller, tatil komplekslerinin isimlerini farklı noktalardan esinlenerek seçmiştir. 

Xanadu, Kubilay Han’dan, Kafka’s Castle, Franz Kafka’nın gerçeküstü ve rüya gibi 

bir romanı olan “Şato” adlı eserinden gelmiştir. Toplu konut projelerinin 

isimlerinin ilham kaynakları ise biraz daha farklıdır. Barri Gaudi, Katalonya’nın 

en ünlü mimarı Antoni Gaudi’ye saygı amaçlı seçilmiştir. La Ciudad en el Espacio, 

Taller'ın geliştirdiği mimari sistemin adını taşımaktadır. Walden 7’nin adı ise 

ütopik deneylere dayanan Walden Two romanına atıfta bulunmaktadır (Bofill 

Benessat, 1970; Warren, 2013). 

 

İlk Walden, 19. yüzyılda Henry David Thoreau'nun ütopik bir vizyonudur ve 

gerekirse insanın medeniyet yardımı olmadan yaşayabileceğini kanıtlamaya 
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çalışır. Yazar, bireysel yargının kitlelere sunulmasını gerektiren düşüncesiz 

konformizme karşıdır. Walden romanından sonra 1948'de Amerikalı davranışçı 

BF Skinner tarafından Walden Two romanı yayınlanmıştır (Connaissance des 

arts, 1983). Walden 7 projesinin adı Henry David Thoreau’nun Walden (1854) ve 

B.F. Skinner’ın Walden Two’sından (1948) gelmektedir. Skinner’ın hikayesi, 

ormandaki bir kabinde iki yıl, iki ay yaşayan ve kendi kendine yeterlilik 

konusunda bir deney yapan Henry David Thoreau’nun 1854 tarihli Walden 

kitabından ilham alır. Bireysel özgürlükler ve insanlar arasındaki farklı 

olasılıklarla birlikte var olma biçimleri Walden 7 projesinin arkasındaki mimari 

düşünceyi göstermektedir. (Architektur&Wohnen, 2015; Barcelona Navigator, 

2021). Taller’ın tasarımı, bireysel özgürlüğü korumaya ve çağdaş toplumun 

değerlerini reddetmesine vurgu yapmasıyla Thoreau’nun felsefesi ile uyumludur. 

Walden Two’yu yazdığı zamanlarda B.F. Skinner’da, Harvard'da davranışçı bir 

psikologdur ve sosyal felsefesi romanında etkili olmuştur (Bjork, 1993). 

1960'ların sonlarında en çok satan Walden Two, Amerika Birleşik Devletleri 

kırsalındaki ütopik bir topluma yapılan ziyareti anlatmaktadır. Walden Two, 

Thoreau’nun çalışmasındaki gibi tamamen kendi kendine yeterlilikten 

bahsetmez, ancak çevredeki gelişmiş dünyadan neredeyse tamamen 

soyutlanabilecek kadar bağımsızdır (Skinner, 1948). Walden Two topluluğunun 

sakinlerinin davranışları üzerinde en büyük etkiye sahip olan unsuru, yapının 

mimarisidir. Walden Two romanında bu modeli izleyen üçten altıya kadar inşa 

edilmiş ya da edilmekte olan Walden yapısı bulunmaktadır. Böylece, Taller de 

Arquitectura, bu Uzayda Şehir projesi için Walden 7 ismini seçmiştir (Bofill 

Benessat, 1970).  

 

Taller, bu projesi için Barselona'nın başkentten daha iyi bir yer sağlayacağına 

inanıyordur. Bofill'in 1978'de açıkladığı gibi, “Barcelona, Madrid'den daha 

Avrupalı bir şehirdir, entelektüel bir burjuvaya sahiptir, ancak yaşam tarzını 

değiştirmek için yeni unsurları kabul edebilir.” (Bofill, 1978). Walden 7 için Taller, 

kent sakinlerinin La Ciudad en el Espacio'da olduğu gibi kentsel alanlarında yasal 

haklara sahip olacağı başka bir kolektif mülkiyet sistemi tasarlamıştır. Walden 

7'nin her kiracısı, projenin ilk konseptinde, sadece konut alanı değil, aynı 
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zamanda kompleksin ortak alanlarının bir kısmını kiralayacaktır. Ancak bu mülk 

yapısı hükümet tarafından yasadışı olarak kabul edilmiştir (Warren, 2013). 

 

Kentsel alana ortak bir sahiplik sisteminin uygulanamaması, projenin belirli 

yönlerinin ayarlanması gerektiği anlamına gelmiştir. O zamanlar İspanya'da 

toplu konut inşa etmek için, devlet sübvansiyonları talep etmek amacıyla, Walden 

7 projesi için bir promotör kullanılması gerekmektedir (Baratech, 1992). 

Hükümet, Taller'ın finansman modeliyle projeyi sübvanse edemediğinden, ortak 

mülkiyet sistemi terk edilmiştir (Bofill, 1978). 

 

Walden 7 yapısı, Ricardo Bofill ve ekibi tarafından 1975 yılında Barselona şehir 

içinde yer alan Sant Just Desvern’e yakın bir bölgede inşa edilmiştir (Bofill 

Benessat, 1970). Eski Sanson çimento fabrikasının bulunduğu bölgedeki kentsel 

ve karma kullanımlı bir projedir. RBTA( Ricardo Bofill Taller de Arquitectura)’nın 

ofis olarak kullandıkları ve Ricardo Bofill’in yaşadığı “La Fabrica” yapısı ile aynı 

alan içinde yer almaktadır (Şekil 5.5-Şekil5.7) (Arkitektuel, 2021; Abilnman ve 

lidewijdeparis, 2021) 

 

 
 

Şekil 5.5. La Fabrica dış cephe (Bofill, 2021) 
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Şekil 5.6. La Fabrica ofis alanı (Bofill, 2021) 

 

 
 

Şekil 5.7. La Fabrica-Ricardo Bofill’in evi (Bofill, 2021) 

 

Çevre yolunun yanında karaya oturmuş, geniş, tırtıklı, kırmızı kilden yapılmış bir 

ölüm yıldızı gibi görünmektedir. Bu noktada görünüşü ilham aldığı çöl kayasına 

benzemektedir. Bofill, motivasyonunu, inşa edilmiş çevreden değil saf doğadan 

özellikle de Sahra Çölü’nde gördüğü kum tepelerinden aldığını söylemiştir (Bofill, 

2014; King, 2016). Binanın içi, yapının cephesine göre daha renklidir. Avlular, 

mavi ve sarı renge sahiptir. Binanın girişinde ana avlu yer alır. Ana avlu yapının 

kullanıcılarını dış dünyadaki kaos ortamından alarak izole bir dünyaya götürür 

(Şekil 5.8) (Arkitektuel, 2021; Naja, 2021). 
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Şekil 5.8. Walden 7 ana avlu (Bofill, 2021) 

 

Orijinal proje, 446 konut içermektedir (Architektur&Wohnen, 2015). Başlangıçta 

endüstriyel tesislerin bir kısmını kaplayan sanal bir üçgen şeklinde üç devasa 

yapı planlanmıştır (Şekil 5.9). Ayrıca üçgenin iki tarafına bodrumları geçitleri 

içeren binalar yerleştirilerek, üçgenin iç kısmı ve binaları çevreleyen alan yeşil 

alan olarak kullanılacaktır. Ancak şimdiye kadar sadece bir yapı inşa edilmiştir. 

(Carandell, 1974; BolaffiArte, 1976) 

 

 
 

Şekil 5.9. Walden 7 maketi (Bofill, 2021) 

 

Walden 7'yi tasarlamak için kullanılan matematiksel büyüme modeli bir yeniliğin 

tanıtımını içermektedir. (Eğik bir eksen boyunca yerleştirilen Walden 7'nin 
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modülleri, merdiven benzeri bir form içerir). 1964 yılında Fransız mimar Claude 

Parent tasarımlarında eğiklik kavramını ortaya koymuş ve Vivre à l'oblique'de 

(1970) eğikliğin ana işlevlerinden birini “dolaşım ve konutun bütünleşmesi” olarak 

tanımlamıştır (Parent, 1970). Taller, bu yönden faydalanmış ve küpün eğik 

izometrik hareketi tarafından açık bırakılan boşluklara yatay dolaşım yolları 

yerleştirmiştir. Eğik büyüme düzenleri, binaya açıkça üç boyutlu bir görünüm 

veren ve onu dönemin tipik konut bloklarından ayıran kademeli formları 

oluşturmuştur. Walden 7’nin cephelerinin düz yüzeylerine de dikey düzlemden 

çıkıntı yapan yarı dairesel kiremit balkonlar tarafından doku verilmiştir (Şekil 

5.10). Kulakçıkların iç duvarları mavi ve sarı renkte boyanmış ve tuğla ile 

vurgulanmıştır. Mavi döşemenin kullanımı, Gaudi'nin Casa Batllo'nun açık ve 

koyu mavi çinili atriyumunu andırır (Şekil 5.11). Walden 7’nin atriyumu gün 

boyunca mekânları aydınlatır. Şaşırtıcı alan hacmi ve renk, kapıdan girdikten 

hemen sonra yüce bir deneyime yaklaşmak ve eş zamanlı olarak binanın odak 

noktasını hedef alan yarı kamusal alan haline getirmek için birlikte kullanılır. Yarı 

kamusal alan sosyal etkileşimi ve topluluk duygusunu teşvik etmek için 

düşünülmüştür. Bu, CIAM’ın “Yeni Anıtsallık” ına benzer bir kavramdır, ancak 

şehir merkezinden ziyade kapalı bir topluluk bölgesinde bulunur. Walden 7’nin 

atriyumunu çevreleyen ve gravür sanatçısı Pirenasi’nin resmettiklerine 

benzeyen sokakları, üst katlarda dolaşım ve etkileşim için ikincil alanlar olarak 

hizmet eder (Şekil 5.12) (Warren, 2013). 

 

 
 

Şekil 5.10. Walden 7 cephe görüntüsü (Bofill, 2021) 
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Şekil 5.11. Casa Batllo atrium (Bulacu, 2019) 

 

 
 

Şekil 5.12. Giovanni Battista Piranesi, Carceri d'Invenzione, levha VII, c. 1749-
1761, gravür, 54,5 x 41,5 cm.( Verschaffel, 2017) 
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Walden 7, 60 metre yüksekliğe kadar uzanır. Bu devasalık yapının karakterini 

veren en önemli yapı taşlarındandır. Yapı iç içe geçmiş oval hacimlere 

benzemektedir. Bu oval hacimlerin çapı, merkeze doğru büyür, dış çerçeveye 

doğru küçülür (Şekil 5.13) (Carandell, 1974). 

 

 
 

Şekil 5.13. Walden 7 kesit (Bofill, 2021) 

 

Bu yapının en önemli sorunlarından biri sirkülasyon ağıdır. Ancak Ricardo Bofill, 

bu sorunu oldukça akılcı bir şekilde çözmüştür. Bina oldukça karmaşık bir ulaşım  

ağına sahiptir. Her katta bulunan hücreler bir aşağındakinden hafifçe 

kaydırılmıştır. Artımlı yer değiştirmenin yarattığı alan, yürüyüş yolları ağına izin 

verir (King, 2016). Ulaşımın mimari öğeler kullanılarak çözülmüş olması, farklı 

kapalı & açık mekânlar ve mimari deneyimler oluşmasını sağlamaktadır 

(Arkitektuel, 2021). Tüm açık hava yürüyüş yollarının adı şairler, filozoflar, bilim 

adamları ve siyasi aktivistlerden gelmektedir (Barcelona Navigator, 2021). 

 

Böylelikle bina, tabanlarından yer değiştiren, bir eğri oluşturan ve komşu 

kulelerle temas eden, "birbirine bağlanan yedi iç avluya sahip dikey labirent" 

olarak tanımlanan 18 kuleden oluşmaktadır (Naja, 2021). Walden-7, 31.140 

m2'dir. 16 katlıdır. Bağımsız bir “şehir içinde şehir” olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Dairelerin yanı sıra zemin katta halka açık alanlar, toplantı odaları, barlar ve 

dükkânlar, küçük bir kütüphane, birbirine bağlı 7 iç avlu ve hatta düz çatıda iki 

yüzme havuzu bulunmaktadır (Şekil 5.14). 30 m2 modüler “hücreler” den inşa 
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edilmiş yaklaşık 446 konut bulunmaktadır (Architektur&Wohnen,2015). Her 

stüdyo bir hücredir, ancak daireler bir ile dört modül arasındadır. Bazıları tek 

katlı, bazıları iki katlıdır (Barfield, 2019). Birkaç tanesi dışında Walden 7’de 

bulunan bütün daireler hem dışarıya hem de avluya bakmaktadır (Şekil 5.15) 

(Arkitektuel, 2021). Çeşitli seviyelerde erişim için karmaşık bir köprü ve balkon 

sistemi vardır, bu da çok çeşitli manzaralar üretir (Naja, 2021).  

 

 
 

Şekil 5.14. Walden 7 çatısındaki yüzme havuzu (Bofill, 2021) 

 

 
 

Şekil 5.15. Walden 7’nin cephesinden görüntüler (Bofill, 2021) 

 

Her geçen gün en küçük sosyal hücrenin aile değil, birey olduğu daha açık hale 

gelmektedir. Bunu, Walden 7 üzerinden net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Bu 
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çalışmadaki bireyciliğin sosyal ve kültürel süreci önceki tarihlere kadar 

dayanmaktadır. On ikinci yüzyıl Avrupa'sında İtalya'daki kasabaların görünümü 

ile doğmuştur. O dönemden itibaren, Reformasyon, Rönesans, sanayileşme ve 

burjuvazinin yükselişi, toplumsal ve sınıf gelenekleri ile tek bireyin birimine 

kadar parçalanmasına kadar devam etmiştir (Carandell, 1974). 

 

Orta Çağ'da insan organize ve organik bir dünyada doğmuş, hayatı gelenekle 

önceden yapılandırılmıştır. Kişinin davranışı da dâhil olmak üzere, tüm düşünme 

biçimi kilisenin sınırları tarafından belirlenmiştir. Buna karşılık şehirler, insanı 

ilk kez düşünmeye ve kendi başına yetmeye zorlamıştır çünkü orada geleneğin 

verdiği kesin kuralların hiçbiri yoktur. Dünya genişledikçe, bireyci olmaktan 

ziyade toplumsal bir yasa bulması zorlaşmıştır. Tıpkı on dokuzuncu yüzyılın aile 

klanının dağılması gibi, Fransız Devrimi'nden bu yana bireyin birincil sosyal 

birime dönüşmesine tanıklık edilmiştir. Ama bu sadece teoriktir. Günümüzde 

bireysellik sadece bir teori değil, bir gerçektir. Tabii ki, ailenin hala önemli bir 

gücü ve uyumu vardır, ancak bu her geçen gün azalmaktadır. Çocuklar daha erken 

ve daha önce bağımsız hale gelmekte, ailelerinden uzakta yaşamakta veya 

çalışmaktadırlar (Carandell, 1974). İşte bu bireyselleştirilmiş topluma karşılık 

gelen mimari, Walden 7 yapısında mevcuttur. 

 

Walden 7'nin orijinal tasarımında, tipik apartman düzeni, hatta tipik apartman 

konsepti yok edilmiştir. Bunun yerine, her bireyin kendi daire birimleri 

oluşturmak için diğer hücrelerle birleştirilebilen 5,3 x 5,3 m modüllerden oluşan 

hücresi vardır (Şekil 5.16) (Bofill Benessat, 1970). 

 

 
 

Şekil 5.16. Walden 7 hücre çizimleri (Bofill, 2021) 
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Walden 7 mimarisinde oynanan oyun, hücrelerinin farklı yaşam alanlarına ve 

seçeneklerine uyacak şekilde bağlanıp çıkarılabilmeleridir. Tek bir kişi bir evde 

yaşayabilir, bir aile üç veya dört hücreyi birden kullanabilmektedir. Çocuklar 

evden ayrıldıklarında veya bir aile parçalandığında, iki hücreyi birbirine 

bağlayan bölüm yeniden kurulabilmektedir. Aile, sosyal varoluşun temelinden 

ziyade isteğe bağlı bir aşama olarak görülmektedir. 1970'lerin ortasında, hala 

Franco’nun diktatörlüğünün pençesinde olan İspanya için bu devrimci bir 

öneridir (King, 2016). 

 

Yapıdaki daireler, birbirinden farklı tasarlanmıştır. Binanın iç kısmından, 

hücrelerin hepsinin birbirinden farklı olduğu hemen anlaşılır. Dairelerin hepsi 

ayrı girişlere sahiptir ve dairelerin bir araya geliş şekilleri birbirinden farklıdır. 

Hücrelerin giriş kapısının konumu görsel gizliliği sağlar (Carandell, 1974). Bofill, 

yaşam alanlarını tasarlarken klasik bir tasarlama yolu seçmemiştir. Geleneksel 

mimaride yapı parçalara ayrılır ve daireler oluşturulur, ancak Bofill bu yapıda 

önce daireleri tasarlamıştır. Sonra her bir dairenin yanına diğerinin gelmesi 

sonucu blok oluşmuştur. Böylelikle daireler bireyselliklerini korumuştur 

(Architektur&Wohnen, 2015). 

 

Hücreler, sakinlerinden tasarım girdisi gerektiren 'ham alanlar' olarak 

tanımlanmıştır. Bu hücreleri, yaşamak için makineler olarak tasarlanan Le 

Corbusier’in Unite d’Habitation gibi dairelerinden ayırır. Bofill, kendisini 'şehir 

karşıtı bir yaklaşıma' sahip olarak tanımlayarak kendini açıkça modernist 

mimariye karşı ilan etmiştir. "Le Corbusier kenti bir makineye dönüştürmek, 

işlevsel parçalara bölmek istiyordu," dedi, "ama sonunda içinde canlı hiçbir şey 

yoktu.” (Chan, 2014). Alıcının isteğine göre boş verilebilen hücreler, yine isteğe 

bağlı olarak bir mutfak, tuvalet, banyo, masa ve çeşitli dolaplarla birlikte de 

verilebilmektedir. Her hücre içindeki bölünmeler geleneksel odaları oluşturmaz; 

duvarlar sadece bir ayrılma hissi yaratmak için yerleştirilirken, ekstra gizlilik 

gerektiren belirli alanları sınırlandırmak için perdeler kullanılabilir. Bu düzen, 

geleneksel bir daireyi, bireysel bir daireye indirmenin bir sonucu değildir. 

Walden 7'nin hane halkı için değil, birey için tasarlandığına dair en açık kanıt, 

orada yaşamak isteyen bir aile biriminin yatay veya dikey olarak iki seviye 
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üzerinde iki, üç veya dört hücreyi birleştirmesi gerektiğidir (Çizelge 5.1) 

(Carandell, 1974). 

 

Çizelge 5.1. Walden 7 plan tipleri (Bofill, 2021) 
 

Walden 7 

Plan Tipleri 

Plan Çizimleri 

Walden 7 

Plan Tipi-1 
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Çizelge 5.1. Walden 7 plan tipleri (Devam) (Bofill, 2021) 
 

Walden 7 

Plan Tipleri 

Plan Çizimleri 

Walden 7 

Plan Tipi-2 

 

Walden 7 

Plan Tipi-3 

 

Walden 7 

Plan Tipi-4 

 

 

  



 

91 
 

Çizelge 5.1. Walden 7 plan tipleri (Devam) (Bofill, 2021) 
 

Walden 7 

Plan Tipleri 

Plan Çizimleri 

Walden 7 

Plan Tipi-5 

 

Walden 7 

Plan Tipi-6 

 

 

Şu anda Walden 7'de yaklaşık 500 daire ve 1.000 kişi vardır. Walden 7 sakinleri 

birimleri bağlama ve ayırma potansiyelinden aktif olarak yararlanırlar ve 

binadaki en büyük dairenin üst iki kattaki sekiz birim olduğu söylenmektedir. 

Dışarıdan bakıldığında, Walden 7 kapalı bir kale gibidir, içerideki bazı 

hücrelerden iki cepheyi de görmek mümkündür. Bununla birlikte yapının iç 

mekânı, çok fazla yön duygusu olmayanlar için o kadar kolay bir güzergâha sahip 

değildir (King, 2016). 
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6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada, insan-mekân ilişkisini incelemek için kaynak yazar olarak Skinner 

seçilmiştir. Böyle bir seçimin nedeni yazarın yazdığı Walden Two romanının 

mimari bir çalışma için kaynak oluşturmasından ötürüdür. Skinner’ın Walden 

Two romanı dilimize çevrilmemiş olsa da, özellikle felsefi anlamda tanınan 

yazarlardan biridir. Ayrıca Walden Two eserinden yola çıkarak Walden 7 yapısını 

tasarlayan Bofill’in mimariye olan farklı bakış açısının konuyu daha ilginç, daha 

çarpıcı, daha belirgin bir biçimde ortaya koymamızı sağlayabileceği inancı bu 

seçime etki eden nedenler arasındadır.  

 

Skinner’ın seçilen romanındaki en temel saptama; mekânsal sorunların önemli 

bir yer tutması, hatta deneme-yanılma yöntemi ile farklılaştırılabilmeleridir. 

Yazar, ele aldığı sorunları mekâna yansıtmakta, mekânsal durumlara, mekânla 

ilişkilere dönüştürmektedir. Bu romanda bahsedilen toplumsal sorunlardan, 

bireysel sorunlara kadar birçok konu, mekân ile simgelenmektedir. Ya da bu 

sorunlara mekân düzenlenmesi ile çözüm bulunacağı öngörülmektedir. Özetle; 

Walden Two’da, insanlar ve yaşantılarını etkileyen en temel etken oluşturulmuş 

olan mekândır. Bu toplulukta yaşayan insanlar kendileri için oluşturulmuş bu 

düzenin dışına çıkmayı çok arzu etmezler.  

 

Walden Two topluluğundaki mekânların bir özelliği de Thoreauvian olmasıdır. 

Yazar zaten bu kitabı yazarken Thoreau’nun Walden kitabından esinlendiğini 

söylemektedir. Zaten isminin de buradan geldiğini rahatlıkla anlayabiliriz. 

Mekânlar Thoreau’nun Walden’ında yaptığı gibi insan emeğine dayanmaktadır ve 

gereksiz malzeme ile doldurulmamıştır. Daha küçük ve gerekli eşyalar ile 

donatılmıştır. Genellikle tek ya da iki kişinin yaşayacağı şekilde tasarlanmıştır 

(Skinner, 1976). 

 

“Bunun üzerine buranın Frazier’ın toplumu olduğunu söyleyerek; Walden İki. İkinci 

Walden. Kendini bir tür ikinci Thoreau olarak görmek gibi (Frazier’a ithafen).” 

(Skinner, 1976b, sf.7) 

 



 

93 
 

“Evet, peki ekonomi ve hükümet? Bu soruları da cevaplamamalı mıyız? Yapmamız 

gerektiğinden emin değilim. Aşağıdaki ekonomik önerileri göz önünde bulundurun. 

Birincisi Henry David Thoreau'nun Walden'ından: tükettiğimiz mal miktarını 

azaltarak, tatsız emek için harcadığımız zamanı azaltabiliriz.” Walden Two 

Revisited Bölümünden( Skinner, 1976b, sf.xiv). 

 

6.1. Çevre Psikolojisi Kavramları Kullanılarak Walden Two Romanı ile 

Walden 7 Yapısı Arasındaki İlişkinin Kurulması 

 

Fenomenolojik yaklaşıma göre kişilerin davranışlarını çözümleyebilmek için, 

kişinin kendine ait algılayışını ve yaşantısını bilmemiz gerekir (Cüceloğlu, 1993). 

Bu deneyim bireylerin yaşantıyı ve şeyleri olduğu gibi görerek, duyarak, 

dokunarak, koklayarak ve tadarak anlayabileceği durumları göstermektedir 

(Seamon, 2003). Bu şekliyle romanı okuduğumuzda, romandaki mekânlara 

fiziksel olarak ulaşım sağlayamayız, ancak romandaki güçlü sözlü/yazılı imgeler 

zihnimizde görsel/işitsel/dokunsal/kokusal imgeler oluşturur, böylece gerçekçi, 

hatta imgelemden ortaya çıkan ve yine imgeleme dayanan deneyimler 

oluştururlar (Köseoğlu ve Botan, 2019). Bu önerme ile Walden Two romanındaki 

mekânlar ve algısal açılımlar yapılmıştır. Bu açılımlar yapıldıktan sonra edebiyat-

mekân ilişkisini ortaya koymak için de kullanılacak yöntem çevre psikolojisi 

kavramlarıdır. 

 

Çalğıcı (2013), çevre psikolojisi kavramlarını kullanarak THX 1138 filmini analiz 

etmiştir. Bu film, 1970’lerdeki toplumsal ve siyasal değişiklikleri distopya ile 

kurarak 25. Yüzyılın toplumunu anlatmaktadır. Bu topluluk, yer altında 

yaşamaktadır. Topluluktaki bireylerin aileleri, cinsiyet kavramları yoktur. 

Bilgisayar aracılığı ile bir ev arkadaşı ile eşleşirler ve yönetim uygun gördüğü 

zaman başka bir ev ve başka bir ev arkadaşı ile eşleştirilirler. Çocukluk 

deneyimleri olmamasından ötürü bu toplulukta çocukluk deneyimlerine bağlı 

‘yere bağlılık’tan söz edilemez, sanal bir gerçekliğe yaşanan bağlılık 

bulunmaktadır. Göregenli (2010), yere bağlılığın çocukluk deneyimlerinden 

geldiğini söylemektedir. ‘Yer kimliği’ ise çoğunlukla bir yerle olan duygusal 

bağlantı olarak tanımlanmıştır (Brown vd, 2003). Yer kimliği, yere bağlılık ile 
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birlikte gelişim göstermekte, kişinin benliğinin bir parçası olmaktadır (Göregenli, 

2010). 

 

Melek Göregenli (2010)’ye göre ‘mahremiyet’; kişinin kendi bağımsızlığını 

sağlama, toplumsal geleneklerden, kurallardan, sosyal rollerden uzaklaşarak 

istediği gibi davranarak duygusal açıdan rahatlama sağlaması, kişinin kendi 

deneyimleri doğrultusunda gelecekteki planlamalarını yapmak için kendini 

değerlendirmesine imkân sağlaması, kişinin güven içerisinde kiminle ve neyi 

paylaşacağına karar vererek iletişiminin sınırlarını çizmek gibi işlevlere sahiptir. 

Mahremiyet kavramı, bireyler otorite tarafından sürekli kontrol edildiğinden 

kaybolmaktadır (Çalğıcı, 2013). Son olarak ise ‘alansallık’ kavramına 

baktığımızda, bu kavram genel olarak, grupların fiziksel bir mekânı sahiplenerek 

kişiselleştirilmesini ve korunmasını sağlamaktır (Bell vd., 1978). Altman (1975), 

alansallığı, birey ya da grupların gündelik hayatının merkezinde yer alan, 

kontrolü sağlanabilen, kalıcı ‘birincil alanlar’; geçici bir süreliğine sahiplenilen, 

kullanıcısı değişiklik gösteren ‘ikincil alanlar’; ortak kullanıma açık olan ve kısa 

süre kullanılan ‘kamusal alanlar’ olarak üçe ayırmıştır. Çalğıcı (2013)’nın yaptığı 

çalışmada da ise bu alanlar değişikliğe uğramıştır, topluluktaki bireyler birincil 

alanlara bile sahip değillerdir. Okul, kütüphane gibi ikincil alanlar ve kamusal 

alanlar da bulunmamaktadır. Hatta kamusal ve özel alan birbirinin içine geçerek, 

yeni bir alan tipi ortaya çıkmıştır. 

 

6.1.1. Walden Two Romanında Geçen Mekânlar 

 

Ele alınan Walden Two romanındaki mekân betimlemeleri birden çok duyu 

organının yardımı ile gerçekleşir, böylece kurulan imgeler okuyucunun zihninde 

mekâna dair etkileyici imgeler oluşturur. Kitaptaki mekânlar, nesnel 

özelliklerinin yanı sıra, kitap kahramanlarının duygularının aktarıldığı birer 

izlenim mekânları şeklinde de imgelenir. Kitaptaki mekân kavramı Walden Two 

yapısının içerisinde, temelde merdiven, oda, bahçe, yemekhane, yürüyüş ve ofis 

üzerinde şekillenir. Mekânların ilki kitabın ana çerçevesini oluşturan Walden 

Two yapısının genel görüntüsü ve çevresi, ikincisi yapının içerisinde bulunan 

merdiven ve üçüncüsü, odalardır.  
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Walden Two Yapısı ve Çevresi; 

 

Walden Two yapısı kitap kahramanlarının bulunduğu bölgeye yüz milden fazla 

olmayan komşu bir eyalette bulunmaktadır.  

 

• “Frazier, yüz milden fazla olmayan komşu bir eyalette yaşamaktadır. Adres; 

Walden İki, R.D1, Canton.” (Skinner, 1976b, sf.6) 

 

Walden Two yapısı şehir merkezinden uzak bir yerde konumlandırılmıştır.  

 

• “Walden Two, erken bir öğle yemeği için zamanında ulaştığımız eyaletteki en 

büyük şehirden yaklaşık otuz mil uzaktaydı.” (Skinner, 1976b, sf.11) 

 

Yapının tek bir plana göre inşa edilmediği, kahramanın yapının gerek dış 

cephesini anlatırken, gerekse iç mekân anlatımlarını yaparken karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

• “…nehir seviyesinden görülemeyen bazı zengin tarım arazilerinin ortasında 

ortaya çıktık. Üzerine noktalanmış birkaç çiftlik evi ve ahır vardı ve sağa eğimli 

alanın ilerisinde ve üstünde, başka türden bir dizi bina vardı. Onlar toprak 

rengindeydiler ve basit işlevsel bir tasarıma sahip, taş veya betondan yapılmış 

gibiydiler. Aynı anda veya tek bir plana göre inşa edilmediği izlenimini veren birçok 

kanat ve uzantı vardı. Toprağın yükselişini takiben birkaç düzeyde ya da katmanda 

düzenlenmişlerdi…”(Skinner, 1976b, sf.12) 

 

Walden Two yapısının sadece bir yapı ile sınırlı kalmayacağını, başka Walden 

Two yapıları oluşturulacağını bize hissettiren ilk cümle bu olmaktadır.  

 

• “Belki yarım mil sonra geçidi geride bıraktık, ana yoldan ayrıldık ve özel bir 

araba yolu boyunca sağa doğru akışı izledik. Solumuzda aynı işlevsel stile sahip 

diğer binalar vardı. Frazier hala bilgi vermedi. 

"Bu binalar nedir?" dedim. 
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Frazier, "İkinci Walden İki Parçası" dedi. Ama hepsi bu kadardı. (Skinner, 1976b, 

sf.12) 

 

İlerleyen bölümlerde Walden Two yapısının devam ettirildiği görülmektedir. 

Walden Two'dan sonra Walden Three, Walden Four, Walden Five, Walden Six 

yapıları da inşa edilmiştir. 

 

• "Walden Six'in önceden bekçisi," dedi Frazier rahatlıkla. “Pazar günü geçirmek 

için.” 

“- Bir Walden Six var mı?” dedim, Frazier'in isteyebileceği karışıklık ile. 

Frazier, "Henüz tam teşekküllü bir topluluk değil." Dedi. "Ama kısa bir süre sonra 

olacak. Walden İki çok büyüdü ve fizyona girmek üzereyiz." 

'Ama' Altı '- zaten birkaç kez alt bölümlere ayırdığınızı mı kastediyorsunuz? "" 

Maalesef hayır. O kadar hızlı büyümedik. Ve daha hızlı bir büyüme için doğru bir 

şekilde mühendislik yaptığımızdan emin değilim. Waldens Three, Four veya Five ile 

hiçbir ilişkimiz yok, ancak bizim modelimizden sonra şekillendirilmeleri dışında. 

Dört üyemizden biri tarafından kuruldu, ancak bu bir bölünme durumu değildi. ” 

"Dört yıl önce, Batı Kıyısı'ndaki bir adam benzer bir girişime başladı ve Walden Üç 

diyebilir miyiz diye sordu. Ödünç alınan bir ismi tekelleştiremedik ve elbette kabul 

ettik. Walden Üç çok iyi gidiyor, İlk Planlamacılarımızdan biri eski Oneida 

ülkesinden çok uzak olmayan Walden Dört’e başladı Walden Beş adında batıdaki 

topluluk hakkında da bir şeyler duyduk." 

"Neden bazı genel organizasyonlar kurmuyorsun?" Dedi Castle. "Bir tür Birleşik 

Topluluklar." 

"Mümkün olabilir. Mal alışverişi yapabilmemiz için endüstri seçiminde bize 

rehberlik edecek bir planlama komitesi önerildi." "Öyleyse kaçındığın ulaşım 

sorunuyla yüzleşmek zorunda kalacaksın," dedi Castle ve muzaffer gülümsemesi, ilk 

önerisinin tuzak olduğundan şüphelenmemi sağladı. 

“Oldukça doğru,” Frazier kolayca kabul etti. "Walden Six, sadece yetmiş mil uzakta, 

ancak diğer Waldenlar takas yapmak için buna değmeyecek kadar uzaktalar." 

“Bu insanlar kim daha yeni mi geldi?” Dedim. 
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'İlkbahardan beri burada çalışmakta olan Walden İki'nin üyeleri. Kışın bir iskelet 

mürettebatı alacak kadar bina inşa ediyorlar. Bundan bir yıl sonra, Walden Six 

kendi başına olacak." (Skinner, 1976b, sf.208) 

 

Walden Two romanındaki ana yapılar oldukça kapsamlı binalardır. Ancak iç 

mekânlarına baktığımızda odalar küçük ölçülerde oluşturulmuştur. Ayrıca kırsal 

alana bakan büyük pencereleri vardır. 

 

• Genç çam bahçelerinin içinden geçtik ve sağımızda küçük bir gölet bulmaya 

başladık. Ormanlık bir tepenin eteğinde ana yapılar vardı. Şimdi şaşırtıcı derecede 

kapsamlı görünüyorlardı. Bizi en düşük seviyeye getiren döngüsel bir sürüş 

izledik…Frazier bize odalarımızı gösterdi. Hepsi birbirine benziyordu - oldukça 

küçüktü, ancak yolda gördüğümüz çok hoş kırsal alana bakan büyük pencereleri 

vardı.” (Skinner, 1976b, sf.12-13) 

 

Yerleşim birimlerinin oluşturdukları bölgede bulunan eski yapıları mümkün 

olduğunca korumuşlardır.  

 

• “Eski çiftlik binalarını solda gördüğünüz orijinal birimi yerleştirene kadar 

yaşam alanı olarak kullandık”…“Bazıları yıkmak için çok değerliydi. Nehrin 

yanında bir tür tahıl ambarına dönüştürdüğümüz eski ve güzel bir taş ev var. 

Orijinal ahırlar hala kullanılıyor…” (Skinner, 1976b, sf.18) 

 

Ana binaların yapım malzemesi sıkıştırılmış topraktır. Malzeme maliyetlerini 

düşük tutmuşlardır. Hatta aşağıdaki metinde Thoreau’dan esinlenildiğini 

gösteren düşük maliyetli malzeme seçimi ve doğal malzeme kullanımını, artık 

kullanılmayan binalardaki malzemelerin yapım malzemesi olarak kullanılmasını 

gözlemleyebiliyoruz. Yine Thoreau’dan esinlenilen “basit yaşam” önerisini ise 

daha az yer işgal etme, zaman ve para tasarrufu yapma yöntemleri ile 

gözlemleyebiliyoruz (Thoreau, 2014): 

 

• "Elbette ana binaları kendimiz kurduk. Malzeme, sıkıştırılmış topraktır, ancak 

bazı duvarlar Stone Hill'deki binaların üzerinde gördüğünüz eski taş ocağındaki 
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taştan yapılmıştır. Ya mimarlarımızın yaptığı gibi kübik görüntüleri ya da bana 

daha önemli görünen, içeride geçen yaşam miktarını düşündüğünüzde maliyet 

inanılmaz düşüktü. Topluluğumuzun şu anda yaklaşık bin üyesi var. Gördüğünüz 

binalarda yaşamıyor olsaydık, iki yüz elli kadar konutu işgal etmeli ve yüz ofis, 

dükkân, mağaza ve depoda çalışmalıydık. Bu muazzam bir basitleştirme ve büyük 

bir zaman ve para tasarrufu." (Skinner, 1976b, sf.18) 

 

Frazier kooperatif şeklinde oluşturulmuş bir konut sisteminin hava durumu 

açısından da kullanışlı olduğunu savunmaktadır. Hatta bu şekilde kötü hava 

koşullarından korunarak daha az malzeme ihtiyacımız olacağını ve daha az hasta 

olacağımızı öngörmektedir. Ya da hava koşullarından ötürü gitmekten 

vazgeçtiğimiz sosyal etkinliklerin burada yaşanılmayacağını, çünkü tüm kişisel 

odaların, yemek odaları, tiyatro, kütüphane gibi sosyal alanlarla bağlantı içinde 

olduğunu, hiç dışarıya çıkmadan da buralara gidilebileceğini anlatır.  

 

• “Kooperatif konutlarının bir avantajı,” dedi Frazier, “Hava durumu ile başa 

çıkabiliyoruz. Edward Bellamy denedi, hatırlarsın. Geleceğin Boston'unun sokakları 

yağmur yağdığında örtülecekti. "'Şehirlerin nihayetinde havanın tadına bakmak 

için üretilebilecek muazzam mağaralarda inşa edileceğini düşünen H. G. Wells değil 

miydi?" dedi Castle. (Skinner, 1976b, sf.19) 

 

• "Bunu unutmuştum," dedi Frazier biraz rahatsız olmuş bir şekilde. "Tabii ki, bir 

şehir kadar büyük bir topluluk birimi düşünürseniz teknik problemleri zordur. Ama 

söyleyeceğim gibi - Bellamy'nin üstü kapalı sokakların icadında zamanının 

ilerisinde olduğu kabul ediliyor, ancak fikrin zenginlerin çadırlarında ve 

gölgeliklerinde yapılması bekleniyor. Hava kontrolüne ne kadar katkıda 

bulunduğunu tam olarak anlamamış görünüyor. Bazı çok elverişli iklimler dışında, 

bu hepimiz için sorunu çözmeyecek, kendine bir yağmurluk, bir veya daha fazla 

palto, şemsiye, lastik, galoş, eldiven, şapka, atkı, belki de kulak manşonu, çeşitli 

türden özel iç çamaşırlarından bahsetmeye gerek bile yok. Ve tüm bunlara rağmen, 

sık sık ıslanıyoruz, üşüyoruz ve zamanla grip oluyoruz." 

“Yeni Kaliforniyalı'nın kendinden geçmiş olmasına şaşmamalı! Yeni bir özgürlük 

doğdu. Kötü bir gecenin verdiği rahatsızlığa ne sıklıkla teslim olduğunu fark eder - 
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kaç kez arkadaşlarını görmekten, tiyatroya, konsere veya partiye gitmekten 

alıkonulduğunu. " 

"Peki, yağmur yağdığında burada ne yaparsın? dedim. 

“Bu büyüklükteki bir topluluk biriminde, tüm kişisel odaları ortak odalar, yemek 

odaları, tiyatro ve kütüphane ile bağlamak mümkündü. Bunu nasıl yaptığımızı 

binaların dizilişinden görebilirsiniz. Tüm eğlencelerimiz, sosyal etkinliklerimiz, 

yemeklerimiz ve diğer kişisel etkinliklerimiz planlandığı gibi gerçekleşir. Asla 

kapıdan dışarı çıkmak zorunda değiliz. " 

"İşe gitmeye ne dersin?" diye sordu Rodge. 

"Bu sadece açık havada çalıştığımızda bir istisna. Kötü havalarda kamyonlarımız 

bizi yaşam alanlarımız ve çamların ötesindeki atölyeler arasında getirip götürür!" 

"Ama kötü havalarda dışarıda olmayı seviyorum," dedi Barbara. "Yağmurda 

yürümeyi seviyorum." 

"Tabiki yapabilirsin" dedi Frazier. "Doğru zamanda doğru yağmurda! İyi bir 

yağmur, tadını çıkarmanız ve keyif almanız için gereken bir şeydir. Ama bahse 

girerim, her türlü hava durumu için böyle hissetmezsin. (Skinner, 1976b, sf.19-20) 

 

Yazara göre; yaklaşık bin üyeye sahip bu Walden Two yapısında topluluk olarak 

yaşamanın birçok artısı bulunmaktadır. Eğer buradaki üyeler topluluğun dışında 

yaşamak isteselerdi; iki yüz elli kadar konutu işgal etmeli, yüz ofis, dükkân, 

mağaza ve depoda çalışmalılardı. Ancak bu kadar kişiyi bir yapıda birleştirerek, 

bir basitleştirme, zaman ve para tasarrufu sağlanmıştır. Tasarruf aynı zamanda 

malzeme ve konut tasarımlarında da sağlanmıştır. Eski çiftlik binalarını 

yıkmayarak yeniden işlevlendirmişlerdir. Yıkılan binaların malzemelerini ise 

yeni yaptıkları yapılarda kullanmışlardır. Bu da bize Thoreau’dan referans 

alındığını göstermektedir. Thoreau’da Walden yapısını oluştururken 

kullanılmayan bir binadan aldığı malzemeleri kullanmıştır.  

 

Cabet’in “İcarie’ye Yolculuk”, Bellamy'nin “Gecmise Bakis: 2000den 1887ye” ve 

H. G. Wells’in “Çağdaş bir Ütopya” gibi birçok ütopyada, Walden Two ütopyasında 

olduğu gibi üstü kapalı sokaklar hayal edilmiştir. Bu şekilde kötü hava 

koşullarından korunulacağı, yapının içerisinde bulunan sosyal faaliyetlere bu 
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sokaklar aracılığı ile ulaşarak hava koşullarından ötürü gitmekten vazgeçme 

durumları yaşanılmayacaktır.  

 

Merdiven; 

 

Merdiven, çocuk odasını ana odalara bağlayan çoğunluğu camdan yapılmış bir 

geçit olmasının yanında kitapta belirtildiği üzere bir geçiş mekânından çok daha 

fazlasıdır. Köseoğlu ve Botan (2019)’ın yaptıkları çalışmalarında Lefebvre 

(2014)’e atıfta bulundukları gibi salt bir geometrik boşluk olarak 

soyutlanabilecek bir tasarlanmış mekân değildir.  

 

• “Camdan yapılmış o uzun geçit - demek istediğin bu mu?" dedi. “Buna“ 

Merdiven ”diyoruz,” dedi. “Çocuk odasını ana odalara bağlar. Eskiden 'Yakup'un 

Merdiveni' (Jacob’s Ladder) olarak adlandırılırdı - tüm küçük meleklerin aşağı 

yukarı inip geçtiklerini biliyorsunuz. Mimarlarımız zaman içinde bir geçitten daha 

fazlasını yaptılar. Tek bir işleve bu kadar yer ayırmaktan memnun olmadılar ve 

görkemli manzaraya karşı banklar, sandalyeler ve masalarla döşenmiş bir bölüm 

oluşturdular. Çay, kahve, hatta kahvaltı için kullanılmaktadır. Hep yaşam dolu bir 

alandır.” (Skinner, 1976b, sf.20-21) 

 

Yakup’un Merdiveni olarak adlandırılarak, Hazreti Yakup’un rüyasında gördüğü, 

dünya ile cennet arasındaki merdivene gönderme yapılmıştır. Burada çocuklara 

küçük melekler olarak hitap edilerek onları cennet olarak adlandırılan ana binaya 

ulaştırmaları sağlanır. Daha sonra buradaki cennet yolunun tek bir işleve sahip 

olmasını istememişler, görkemli manzaranın keyfini herkesin çıkarması için 

farklı işlevler de yüklemişlerdir. Burasının istenildiği gibi hep yaşam dolu bir alan 

olduğundan söz edilir. Yalnızca mekânlar arasındaki geçişi değil, aynı zamanda 

ruhsal olarak da yaşam dolu bir alana geçişi temsil eden bir araç olmaktadır. Aynı 

zamanda bu geçidin dibinden çiçekler yukarılara doğru uzanmakta, kademeleri 

ayıran büyük kutular dolusu çiçekler bulunmakta, tablolarla kapalı penceresiz 

kuzey duvarı boyunca da kısa merdivenler uzanmaktadır.  
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Profesör Burris ve Castle’ın Odası; 

 

Rogers, Jamnik, kız arkadaşları, Profesör Burris ve Castle, Walden Two’ya 

ulaştıkları zaman Frazier onları odalarına yerleştirmiştir: 

 

• “Frazier bize odalarımızı gösterdi. Hepsi birbirine benziyordu - oldukça 

küçüktü, ancak yolda gördüğümüz çok hoş kırsal alana bakan büyük pencereleri 

vardı. Çift odalardan birinde iki kız, diğerinde Rogers ve Jamnik, diğerinde ise Castle 

ve ben kalıyorduk. Castle ve ben odamızı inceledik. Sol duvara konumlandırılmış çift 

katlı bir ranza vardı. Sağ duvarın yarısında kitaplık ve şifonyer olarak işlev gören 

raf ve dolaplar gömülüydü. Kalan duvar alanında açılır kapanır menteşeli bir masa 

ve küçük bir elbise dolabı bulunmaktadır. Yerel bir ürün gibi görünen, ağır 

kontrplaktan yapılmış iki rahat sandalye vardır. Toplam etki güzeldir. Yataklar, 

ahşap işçiliğinin ve toprak rengindeki duvarların doğal yüzeyine karşı oldukça 

uygun olan baskılı kumaşlarla kaplanmıştır.” (Skinner, 1976b, sf.13) 

 

Bu bölümlerde sadece odanın fiziksel özelliklerinden bahsedilmiştir. Ancak bu 

bölümün ilerleyen paragraflarında Profesörü rahatsız eden bir davranış 

yaşanmıştır: 

 

• “…salonun karşısındaki bir banyoda yıkandık ve yapacak başka birşeyimiz 

olmadı. Yapmaya davet edilene kadar bina ya da arazilerde dolaşmak istemedim. 

Frazier, "kendinizi evinizde hissedin" gibi bir şey söylememişti. Aksine, "biraz 

dinlenin" dedi. Ama dinlenmek için hiç havamız yoktu ve bize danışmadan 

zamanımızı nasıl düzenlediğine kızgındım. Şekerleme için gönderilecek çocuk 

değildik. Dramatik sessizliğinden de rahatsız oldum. Merakımızı arttırmak için 

tasarlanmış bir numara gibi görünüyordu.” (Skinner, 1976b, sf.13-14) 

 

Bu anlatım, insan davranışlarının kullanılmakta olan mekân içerisinde 

kullanıcıların huzurlu ya da huzursuz hissetmelerini etkilediğini apaçık 

göstermektedir. Mekânı incelemeye dair büyük bir merak duyan Burris, 

Frazier’ın bu yaklaşımı ile bunu yapmaktan uzak durarak, istemeyerekte olsa 
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söylenileni yapmıştır. Frazier, bu toplulukta söz sahibi bir kişi olduğu ve buna 

uyulması gerektiği izlenimini uyandırmıştır. 

 

Yürüyüş; 

 

Bir ara mekân olan ve Walden Two için başlı başına önemli bir geçiş oluşturan 

“Yürüyüş” mekânının fiziksel varoluşsallığı kadar algısal varoluşsallığı 

(Pallasmaa, 2014) da betimlenmiştir. Fiziksel öğelerin yanında, duyusal öğelerde 

anlatıcı açısından mekânda adeta metaforik bir heyecan dalgasını temsil 

etmektedir. 

 

• “Bizim konuk mahalleleri, merdivenlerden en uzaktaki ve en düşük seviyedeki 

ana binanın sonundaydı. Frazier saat yedide bizimle orada buluştu. Dar bir 

merdivenden çıktık ve kendimizi "Yürüyüş" adı verilen geniş bir koridorun bir 

ucunda bulduk. Bu, binanın tüm uzunluğu boyunca uzanıyordu ve bina tepenin 

çevresini takip ederken hafifçe kıvrılıyordu. Güneş henüz batmamıştı ve akşam 

güzel olacağa benziyordu, ama içeride de güzel şeyler oluyordu. Yürüyüş, kendileri 

gibi başkalarını selamlamak ya da akşam yemeği yemek için orada gibi görünen 

gezgincilerle doluydu. Büyük bir geminin güvertesini hatırlatıyordu.” (Skinner, 

1976b, sf.34) 

 

Yemekhaneler; 

 

Yemekhanelerin mekânsal düzenlemeleri, çocuklar için, bulunmadıkları farklı 

ülkeleri ve kültürleri zihinlerinde canlandırabilecekleri, kendilerini oradaymış 

gibi hissedebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. 

 

• “Yemek odaları Frazier'in anlattıklarından daha küçüktü. Her biri belki farklı 

boyutlarda yarım düzine masa içeriyordu. Odalar çeşitli tarzlarda dekore edilmişti. 

Hız ve verimlilikle dolu beyaz duvarlı bir odada ya da mum ışığında çam panelli bir 

Erken Amerikan yemek odasında ya da duvarlarında yarış resimleri bulunan bir 

İngiliz misafirhanesinde ya da renkli bir İsveç odasında hızlı bir şekilde yemek 
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yemek mümkündü. Biri bir duvar boyunca kabinleri olan özenle tasarlanmış iki 

modern oda, diğerlerine kıyasla daha iyiydi. 

Frazier, amacın çocukların toplum dışında karşılaşacakları bazı iç mekânlarda 

kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak olduğunu açıkladı. Tam olarak 

anlayamadığım bazı davranış ilkeleri sayesinde, yiyeceklerin yenilmesinin estetik 

tercihlerin veya toleransların gelişmesiyle bir ilgisi olduğu ortaya çıktı. Salonların 

farklı tarzlarda dekore edilmesi ile aynı etki bu kadar kolay elde edilemezdi.” 

(Skinner, 1976b, sf.40) 

 

Çocuklar bu mekânsal düzenlemeler ile farklı mekânları algılar ve imgelerler. 

Böylelikle topluluk dışına çıktıklarında alışık olmadıkları bir dünya ile 

karşılaşmamış olurlar. 

 

Walden Two romanında geçen bu mekânları incelediğimizde bunları; çevre, yer 

ve mekân olarak sınıflandırabiliriz. Yapının çevresine baktığımızda burada 

bulunan eski yapıların korunduğunu görürüz. Yer olarak Walden Two yapısı, 

şehir merkezinden uzakta konumlandırılmıştır. Hatta ondan sonra gelen Walden 

yapıları (Walden Six hariç) da Walden Two yapısına uzaktadırlar. Mekân olarak 

incelediğimizde ise; bu yapıda farklı plan tipolojilerine sahip büyük pencereli 

küçük odaların olduğunu gözlemleriz. Malzeme olarak, doğal ve düşük maliyetli 

olanlar tercih edilmiştir. Ana malzeme ise sıkıştırılmış topraktır. Tıpkı 

Thoreau’nun Walden’ın da olduğu gibi burada da basit yaşam oluşturmak adına 

az eşya kullanılmıştır. Kooperatif şeklinde oluşturulmasından ötürü çoğunluğu 

camdan oluşan geçit ve üstü kapalı bina boyunca uzanan geniş koridor ile birçok 

ütopyada da olduğu gibi hava kontrolü sağlanmaktadır. Yemekhanelerde 

özellikle çocukların topluluk dışına çıktıklarında kendilerini evlerinde 

hissetmeleri adına farklı tarzlarda dekore edilmişlerdir. Tüm bu mekâna dair 

fiziksel özelliklerin yanında mekândaki kişilerin diğerleri üzerinde 

oluşturdukları etki ile mekâna dair hissedilen duygu değişimleri de söz 

konusudur. Aynı zamanda burada kolektif bellek oluşturulmak istenmiştir. 

Kolektif belleğin bir özelliği, topluluğa ait olması, topluluktaki grupların ortak 

anıları ve yaşantıları üzerine bir taviz yaratmaktır. Geçmişin nasıl algılanacağı, o 

geçmişi birlikte oluşturmuş üyelerin birlikte inşa edilmesiyle gerçekleşir. 
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Topluluğun üyesi olmayı kabul etmek, ortak geçmişe sahip olmak aynı zamanda, 

buraya ait gelenek, görenek ve kültürleri de kabul etmektir. Böylelikle, 

deneyimlerle şekillenen ortak bellek kabul edilmiş olur. Çünkü; topluluğun üyesi 

olmak, ortak paylaşılan ve paylaşılacak değerler demektir (Doğu ve Deligöz, 

2017). İncelenen metinler sonucu elde edilen verilerin bir araya getirilişi Çizelge 

6.1’de özetlenmiştir. 
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Çizelge 6.1. Walden Two romanından mekâna dair tanımlamalar 
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Çizelge 6.1. Walden Two romanından mekâna dair tanımlamalar (Devam) 
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Çizelge 6.1. Walden Two romanından mekâna dair tanımlamalar (Devam) 
 

 

 

6.1.2. Walden Two Romanındaki Mekân Tasvirleri ile Walden 7 Yapısı 

Arasındaki İlişki  

 

Walden Two kitabındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 

yansımalarına “Walden Two yapısı ve çevresi” başlığında baktığımızda; Walden 

Two yapısı da Walden 7 yapısı da şehir merkezinde değildir. Walden Two 

yapısında da Walden 7 yapısında da yaklaşık bin kişi yaşamaktadır. Walden Two 

romanı kendini bir tür ikinci Walden’da görmek gibi iken, Walden 7 yapısı da bu 

kitapta söz edilen yapıların devamı niteliğindedir. Walden Two yapısı, 

sıkıştırılmış toprak kullanılarak inşa edilmiştir. Bazı yerlerinde ise eski 

binalardan taş malzemesi kullanılmıştır. Aynı anda veya tek bir plana göre inşa 

edilmediği izlenimini veren birçok kanat ve uzantı görünmektedir. Walden 7 

yapısı da Walden Two yapısında olduğu gibi tek bir plana göre inşa edilmemiştir. 

Aynı zamanda Walden 7’nin tasarım felsefesi için özellikle bir “küp” formu 

seçilmiştir. Daha sonra bu küpler eğik bir eksen boyunca kademeli olarak 

yerleştirilmiştir. Küpün eğik izometrik hareketi tarafından açık bırakılan 

boşluklara ise yatay dolaşım yolları yerleştirilmiştir. Bu eğik büyüme düzenleri, 

binaya açıkça üç boyutlu bir görünüm kazandırmaktadır. Aynı zamanda yapının 

cephelerinin düz yüzeylerine de dikey düzlemden çıkıntı yapan yarı dairesel 

kiremit balkonlar tarafından doku verilmiştir (Parent, 1970). Walden Two 

yapısında eski yapılar korunmuş ve çeşitli işlevlere dönüştürülmüştür. Walden 7 

yapısında da inşa edildiği alan içerisinde bulunan terkedilmiş çimento fabrikası 

korunarak, mimarın ofisi ve yaşam alanı olarak yeniden işlevlendirilmiştir. 
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Walden Two yapısı, tasarlanılan üstü kapalı sokak ağları sayesinde hava durumu 

ile başa çıkabilmektedir. Walden 7 yapısında da bu sokaklara, ulaşım ağına çok 

önem verilmiştir. Binanın her katını birbirine bağlayan karmaşık yaya köprüleri 

bulunmaktadır. Bu köprüler, her katta bulunan hücrelerin bir aşağıdakinden 

hafifçe kaydırılması ile sağlanmıştır. Böylece yapı kullanıcılarına, farklı 

kapalı&açık mekânlar sunmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda Walden Two’da 

tasarlanan “Merdiven” ve “Yürüyüş” fikri ile de bağdaşmaktadır. Walden Two’da 

bulunan bu merdiven camdan yapılmıştır ve çocuk odasını ana odalara 

bağlamaktadır. Yürüyüş adı verilen alan ise binanın tüm uzunluğu boyunca 

uzanan, geniş bir koridordur. Her iki yapıda da sanatsal etkinliklere ve sosyal 

faaliyetlere yer verilmiştir. Walden 7 yapısının çatısında iki adet yüzme havuzu, 

lobide bir kütüphane, ana avlu da masa tenisi bulunmaktadır.  

 

Walden Two yapısı üzerinden “Profesör Burris ve Castle’ın odası” başlığında 

inceleme yaparak, oda tasarımlarına geldiğimizde; Walden Two yapısındaki 

odalar oldukça küçüktür. Mümkün olduğunca az eşya ile donatılmıştır. İki kişinin 

kaldığı bu odada, bir ranza, kitaplık, şifonyer olarak işlev gören raf ve dolaplar 

duvara gömülü şekildedir. Ayrıca, açılır kapanır menteşeli bir masa, iki sandalye 

ve küçük bir elbise dolabı bulunmaktadır. Walden yapısı da, 30 metrekarelik 

modüler “hücreler”den inşa edilmiştir. Hücreler alıcıların istediğine göre boş 

olarak verilmektedir. Aksi takdirde, bir mutfak, tuvalet, banyo, masa ve çeşitli 

dolaplar ile birlikte verilirler. Plan çizimlerinde açıkça gördüğümüz üzere 

buradaki raf ve dolaplar da duvara gömülü vaziyettedir. Her iki yapıda da 

mekânlar duvar ile bölümlenmemiştir. Ekstra gizliliğin sağlanması gereken 

yerlerde perdeler kullanılabilmektedir. Walden Two romanındaki mekân 

tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki yansımaları Çizelge 6.2’de özetlenmiştir. 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları 

 

 

 

  



 

110 
 

Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 
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Çizelge 6.2. Walden Two romanındaki mekân tasvirlerinin Walden 7 yapısındaki 
yansımaları (Devam) 

 

 
 

6.1.3. Walden Two Romanı ile Walden 7 Yapısı Arasındaki İlişkinin Çevre 

Psikolojisi Kavramları ile İncelenmesi 

 

“Kişisel alan ve mahremiyet” kavramı üzerinden incelediğimizde; romanda, 

evlenen çiftler kendileri için daha büyük bir oda inşa edebilirler, eski bir odayı 

yenileyebilirler ya da ayrı odalarda kalabilirler denmektedir. RTBA tasarımında 

ise bu konuda benzerlikler bulunmaktadır. Walden 7 yapısında bulunan hücreler, 

istenildiği takdirde yatay ya da dikey olarak birleştirilerek büyütülebilirler. 

Alıcının isteğine göre boş ya da mutfak, banyo, tuvalet, masa ve çeşitli dolaplarla 

teslim edilebilirler. Walden Two’da bulunan odalar oldukça küçüktür. Walden 

7’de de durum çok farklı değildir. Buradaki hücrelerde 5,3x5,3 m modüllerden 
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oluşmaktadır. Walden Two yapısının hoş bir kırsal alana bakan büyük 

pencereleri bulunmaktadır. Ancak, Walden 7 yapısında mevcutta çok sayıda ve 

küçük pencereler vardır. Birkaç daire dışında hepsi hem avluya hem de dışarıya 

bakmaktadır. Belirli bir modele uyulduğu sürece sakinlerin başka pencereler 

açmasına da izin verilmiştir. Walden Two yapısında da Walden 7 yapısında da 

sosyal tesislere yer verilmiştir. İki yapının benzer özellikte olduğu bir başka 

durum ise dış cephe malzemesidir (sıkıştırılmış toprak). Walden Two romanında 

çocukların birlikte büyütülmelerine çok önem verilmiştir. Hatta bu yapıdaki okul 

görüntüsü bile sıradan bir okuldan çok farklıdır. Çocuklar istedikleri zaman içeri 

girip, istedikleri zaman dışarı çıkabilmektedirler, ancak bu ortamda bir 

disiplinsizlik olduğunu göstermemektedir. Tüm grubun verimliliği ve rahatlığı 

korunmaya devam etmektedir. Walden 7 yapısında da çocuklar özgürce ve 

birlikte hareket etmektedirler. Hatta yapının lobisinde çocuklar için sanat 

dersleri bile verilmektedir.  

 

“Alansallık” kavramı üzerinden incelediğimizde; Walden Two romanında evlenen 

çiftler kendi yaşam alanlarını inşa etmeye katılırlar. Walden 7 yapısında ise bu 

durum mevcutta bulunan hücrelerin birbirine eklenebilmeleri ile 

sağlanmaktadır.  

 

“Ev ve yerleşim çevreleri” kavramı üzerinden incelediğimizde; Walden Two 

yapısı Thoreau’nun Walden yapısına atıfta bulunarak, “İki kişilik Walden” olarak 

tanımlanırken, Walden 7 yapısındaki hücreler de yine, Thoreau’nun kabinindeki 

gibi minimal ölçülerdedir. Aslında, Walden Two romanının da Walden 7 yapısının 

da başlangıç noktasını “Walden” romanı oluşturmaktadır. Skinner Walden Two 

romanını yazarken, ormandaki bir kabinde iki yıl, iki ay yaşayan ve kendi kendine 

yeterlilik konusunda bir deney yapan Henry David Thoreau’nun Walden isimli 

kitabından esinlenmiştir. Walden Two romanında Walden Two’dan Walden Six’e 

kadar inşa edilmiş ya da edilmekte olan yapılar bulunmaktadır. Bu sebeple RTBA, 

konut tasarımı için Walden 7 ismini uygun görmüştür. Bireysel özgürlükler ve 

insanlar arasındaki farklı olasılıklarla birlikte var olma biçimleri de Walden 7 

projesinin arkasındaki mimari düşünceyi göstermektedir. Walden Two 

romanında yazarın, başkalarının dünyasını değiştirmeden kendi zevkine göre bir 
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dünya inşa etme düşüncesini gözlemleriz. RTBA’da Walden 7’yi bağımsız bir 

“şehir içinde şehir” olacak şekilde tasarlamıştır. Walden Two topluğundaki 

bireyler günde yaklaşık dört saat çalışmaktadır, iş türüne göre bir işçilik kredisi 

bulunmaktadır. Walden 7 yapısında ise bu, yapıda yaşayanların iç avlulardan 

birinde düzenlenen yaz sineması için bir araya gelmeleri, masa tenisi oynamaları 

ve bağışta bulunmalarına benzer nitelikte gösterilebilir. Binanın yıllık bütçesi 

uluslararası hayır kurumlarına bağışlanmaktadır. Walden Two romanında 

mimarların topluluğu bir bütün olarak tasarlamasının önemi büyüktür. Walden 7 

yapısında da güçlü bir topluluk duygusu bulunmaktadır. Walden Two yapısında 

her şeye karşı deneysel bir tutum sergilenmektedir. RTBA Walden 7 yapısını 

tasarlarken yeni bir şehircilik anlayışı geliştirmiştir. Aynı zamanda kendilerini 

“ütopyanın mümkün olduğu ve gerçekliğin ütopya olduğu bir yerde” olarak 

tanımlamaktadırlar. Walden Two yapısında da Walden 7 yapısında da daha küçük 

topluluk oluşturma çabası bulunmaktadır. Böylelikle topluluktaki bireyler daha 

sık bir araya gelerek daha fazla sosyal faaliyetlerde bulunabilmektedirler. 

Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkisinin çevre psikolojisi 

kavramları ile incelenmesi Çizelge 6.3’de açıklanmıştır. 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 
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Çizelge 6.3. Walden Two romanı ile Walden 7 yapısı arasındaki ilişkinin çevre 
psikolojisi kavramları ile incelenmesi (Devam) 

 

 

*Romandaki metin çevirileri yazar tarafından yapılmıştır. 

  



 

137 
 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Edebiyat-mimarlık ilişkisinin irdelendiği ve çevre psikolojisi kavramlarıyla 

analizinin sağlandığı tez çalışmasının bu bölümünde, elde edilen analizlere ve 

sonuçlara yer verilmiştir. 

 

Tez çalışmasında edebiyat-mimarlık ilişkisine yapılan yaklaşım, bir ütopya olan 

“Halden Two” romanı ile Richard Bonfile Taller de Arquitecture (RBTA) yapısı 

“Walden 7” arasındaki bağlantının çevre psikolojisi kavramlarından kişisel alan 

ve mahremiyet, alansallık, ev ve yerleşim çevreleri, yere bağlılık ve yer kimliği 

kavramlarıyla derinlemesine analiz edilmesidir. Bu çalışmada, insan-mekân 

ilişkisini incelemek için kaynak yazar olarak B. F. Skinner seçilmiştir. Böyle bir 

seçimin nedeni yazarın yazdığı Walden Two romanının mimari bir çalışma için 

kaynak oluşturmasından ötürüdür. Skinner’ın Walden Two romanı dilimize 

çevrilmemiş olsa da, Skinner özellikle psikoloji alanında tanınan yazarlardan 

biridir. Ayrıca Walden Two eserinden yola çıkarak Walden 7 yapısını tasarlayan 

RTBA’nın mimariye olan farklı bakış açısının konuyu daha ilginç, daha çarpıcı ve 

belirgin bir biçimde ortaya koymamızı sağlayabileceği inancı bu seçime etki eden 

nedenler arasındadır.  

 

Bu çalışmanın amacı, Walden 7 yapısının, Walden Two romanı ile ilişkisini çevre 

psikolojisi kavramları üzerinden okuyarak bu romanın mimarın tasarım süreci 

üzerindeki etkisini gözler önüne sermektir. Bu etki, roman içerisinden seçilen 

metinlerin ve mimarın tasarım yaklaşımına dair dile getirdiği anlatımların analizi 

ile sağlanmıştır.  

 

Edebiyat ve mimarlık, birbirleri için vazgeçilmezdir. Her iki kavram da kendi 

tarzlarında, tüm sanat biçimlerinin en sınırsızlarıdır. Elbette ki bu sınırsızlık 

edebi metinlerde daha da fazladır. Yazarın metinlerinde bir yapı tasarlaması 

gerekirse, mimarın fiziki olarak uyguladığı yapılardan daha sıra dışı ve ütopik 

çalışmalar üretebilirler. Ütopyalarda çoğunlukla, istenilen, hayal edilen, ideal 

kent ve mekân tanımlamalarına ayrıntılı olarak yer verilir. Mekân tasarımlarının 

yanı sıra toplumun o dönemdeki problemlerine de bir çözüm getirilmesi 
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amaçlanmaktadır. Çalışmada ele alınan roman “Walden Two”da bir ütopyadır. Bu 

ütopyada da diğer birçok ütopyada bulunan, az çalışma saatleri geliştirilmesi, 

kötü hava koşullarına karşın üstü kapalı sokakların önerilmesi, çocukların ayrı 

ortamlarda yetiştirilmesi gibi durumlar gözlemlenmektedir. Ütopyalarda tasvir 

edilen mekânlar ise birbirinden farklı özelliklerde olmaktadır. Her bir ütopyada 

farklı bir mimari çalışma görürüz. Bu mimari çalışmaların, ütopyaların önerdiği 

toplumsal gereklilikleri karşılaması beklenir. Walden Two topluluğundaki 

mimari yapılanma gereği farklı plan tipolojileri görürüz. Bu topluluğun 

mekânların bir özelliği de Thoreauvian olmasıdır. Yazar zaten bu kitabı yazarken 

Thoreau’nun Walden kitabından esinlendiğini söylemektedir. Zaten isminin de 

buradan geldiğini rahatlıkla anlayabiliriz. Mekânlar Thoreau’nun Walden’ında 

yaptığı gibi insan emeğine dayanmaktadır ve gereksiz malzeme ile 

doldurulmamıştır. Daha küçük ve gerekli eşyalar ile donatılmıştır. Genellikle tek 

ya da iki kişinin yaşayacağı şekilde tasarlanmıştır.  

 

Skinner’ın romanındaki bir diğer saptama, mekânsal sorunların önemli bir yer 

tutması, hatta deneme-yanılma yöntemi ile farklılaştırılabilmesidir. Yazar, ele 

aldığı sorunları mekâna yansıtmakta, mekânsal durumlara, mekânla ilişkilere 

dönüştürmektedir. Bu romanda bahsedilen toplumsal sorunlardan, bireysel 

sorunlara kadar birçok konu mekân ile simgelenmektedir. Ya da bu sorunlara 

mekân düzenlenmesi ile çözüm bulunacağı öngörülmektedir. Bu sebeple, bu 

toplulukta yaşayan insanlar kendileri için oluşturulmuş bu düzenin dışına 

çıkmayı çok arzu etmemektedirler. 

 

Walden Two romanından esinlenilerek oluşturulmuş Walden 7 yapısında da, 

Walden Two yapısının mimari özelliklerinin kullanıldığını görürüz. Gerek farklı 

plan tipolojileri oluşturulması olsun, gerek malzeme seçimleri olsun, gerekse az 

eşya kullanımı olsun Walden Two yapısında anlatılanlar ile oldukça benzerlik 

göstermektedir. Bu benzerlikler sadece mimari ile de sınırlı kalmaz. Toplulukta 

yaşayacak kişi sayısından, topluluktaki üyelerin sosyal faaliyetlerine kadar yine 

benzerlik gösterirler. Bu sayede, bir ütopyanın mimari bir yapıda hayat 

bulduğunu gözlemleriz. Hatta bu ütopya günümüzde de kullanılmaktadır. 

Gelecekte de kullanılmaya devam edecektir. 
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Çevre psikolojisi de yapıların, doğal çevre ile olan ilişkisini geliştirmesi yönünden 

ütopyalar ile uyum sağlarlar. Bu sebeple, bir ütopya ile bu ütopyadan üretilmiş 

mimari bir yapının karşılaştırılmasının yapıldığı bu çalışmada da çevre psikolojisi 

kavramları kullanılması anlatımı daha da pekiştirmektedir. İki yapının 

karşılaştırılması sadece ütopik metinler üzerinden değil, özellikle bu yapı ile 

bağdaştırılmasının uygun olacağı çevre psikolojisi kavramlarıyla da 

desteklenmiştir.  

 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekillerde dile getirilebilir: Walden Two 

romanından yapılan çıkarımlar, Walden 7 yapısından yapılan çıkarımlar. 

 

 Walden Two romanından yapılan çıkarımlar: 

 

Walden Two romanındaki metinlere “çevre psikolojisi kavramları” ile 

baktığımızda; toplulukta yaşayan yetişkin bireylerin “kişisel alan ve 

mahremiyet”lerinin sağlandığını gözlemlemekteyiz. Evlilikte bile ayrı odaların 

önerilebilirliği ile mahremiyete çok önem verilmiştir. Çocuklar açısından 

baktığımızda ise onlar kreşlerde birlikte yaşamakta ve aynı ortamı 

paylaşmaktadırlar. “Alansallık” kavramı üzerinden incelediğimizde, bu 

topluluktaki insanların kendi yaşam alanlarının inşasına dahi katılarak kendileri 

için bir alan inşa ettiklerini görürüz. “Ev ve yerleşim çevreleri” kavramına 

baktığımızda, öncelikle yazar, büyük kalabalıkların tatsız ve sağlıksız olduğunu 

düşündüğünden, sağlıklı sosyal ilişkilerin kurulabilmesi için daha küçük 

topluluklar oluşturulması gerektiğini düşünmektedir. Topluluk üyelerinin evleri, 

farklı plan tipolojilerine sahiptir. Yine bu üyelerin maddi açıdan rahat oldukları, 

yüksek bir yaşam standartları bulunmaktadır. “Yere bağlılık ve yer kimliği” 

açısından incelediğimizde, toplulukta yaşayan üyeler çok fazla topluluk dışına 

çıkmak istemezler. Bu sebeple, bu toplulukta yere bağlılıktan kesinlikle söz 

edebiliriz. Aynı zamanda toplulukta yaşayan bireylerin çalışma saatleri az olduğu 

için diğer üyeler ile sosyalleşmelerine daha fazla vakit kalmakta, bu da yere 

bağlılığı artırmaktadır.  

 

 



 

140 
 

 Walden 7 yapısından yapılan çıkarımlar: 

 

Walden 7 yapısına “çevre psikolojisi kavramları” ile baktığımızda da toplulukta 

yaşayan bireylerin en çok “kişisel alan ve mahremiyet”lerinin sağlandığını 

görülmüştür. Yapıdaki yaşayan bireylerin kişisel alanlarına saygı 

gösterilmektedir ve mahremiyetleri sağlanmıştır. Ama aynı zamanda yapıdaki 

diğer yaşayanlar ile sosyal ilişkiler içerisindedirler. Hatta çocukların 

yetiştirilmesi konusunda daha rahat ve güvenli bir ortam sağlanmıştır. 

“Alansallık” kavramı üzerinden incelediğimizde, bu yapıda yaşayacak insanlar, 

gerekli gördükleri kadar hücreyi birbirine birleştirirler ve kendilerine uygun 

olacak şekilde tasarımını yaparlar. Çoğunlukla boş olarak verilen daireler, 

toplulukta yaşayacak insanları belirli bir stardardın içinde yaşamaya mahkûm 

etmezler. Böylelikle her ev kullanıcılarının kişiliğini de yansıtan mekânlar haline 

gelirler. “Ev ve yerleşim çevreleri” kavramına baktığımızda, Walden Two 

yapısında olduğu gibi burada da daha sağlıklı sosyal ilişkilerin kurulabilmesi 

adına daha küçük bir topluluk oluşturulmuştur. “Yere bağlılık ve yer kimliği” 

açısından incelediğimizde, bu yapıda yaşayan bireylerin toplulukta yaz sineması, 

yüzme havuzu ve bağış sistemi ile oynanan masa tenisi sayesinde bol bol vakit 

geçirdiğini görürüz. Bu da, bu yapıda yaşayan kişilerin yere bağlılıklarını 

artırmaktadır.  Yer kimliği de yere bağlılık ile birlikte gelişim göstermektedir. 

 

Gerek Walden Two yapısı, gerekse Walden 7 yapısı üzerine yapılan anlatımlar ile 

“yere bağlılık” ve “yer kimliği” üzerine çıkarımlar yapılmıştır. Ancak, kullanım 

sürecinde bir değerlendirme yapılmamıştır. Daha sonraki çalışmalarda gözlem, 

anket ve görüşme tekniği ile analizler yapılarak kullanım süreci 

değerlendirilebilir.   

 

Burada varılmak istenen sonuç şudur; birçok mimar, mimari yapıtlar ortaya 

koymanın önemli olduğuna inanır. Buna bağlı olarak da inceleme ve eleştirilerini 

daha çok somut mimari yapıtlara yöneltirler. Mimarlık tarihi, genellikle çoğu kez 

mimari yapıtların tarihi olarak ele alınmıştır. Mimari mekânı ve insanın onunla 

ilişkilerini anlamak için mimari yapıtlara, inşa edilmiş mimari mekânlara 

başvurulmuştur. Ancak; gerek insanı ve topluluğu daha iyi tanımak, gerekse 
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tasarıma yönelik mekânla olan ilişkilerinin incelenmesinde, sözcüklerin 

olanakları, öteden beri mimarın anadili sayılan çizgilerin olanaklarından daha 

fazladır. Bu çalışmada konu edindiğim Skinner’ın Walden Two romanı ve bundan 

esinlenilerek oluşturulmuş Walden 7 yapısı bu anlamda ilginç bir örnek 

oluşturmaktadır.  
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