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1. GENEL AÇIKLAMA 
 

stüdyo.  
sonuç ürüne ulaşmak kadar, tasarım sürecinin önem kazandığı ortamı yaratmak! 
 
konu ve tartışma noktaları.  
Tarih ve hafızanın tanımlarının muğlaklaştığı ve birbiri yerine geçmeye başladığı günümüzde, bu ikisinin farkını ortaya 
koymak önemlidir. Tarih, akışı belli bir mantığa göre bölerek, içinden seçtiği belli anları, kesitler olarak belli bir amaçla 
kullanılmak üzere saklarken; hafıza, ancak deneyimlendiğinde erişilebilecek, yaşantının, hareketin yani zamanın kendisinin 
mekândaki izi olarak karşılık bulabilir. Bir anlamda Hegel’in de belirttiği üzere, somut ve gerçek özne, kendini ‘cogito’ 
(düşünme) yoluyla değil, diğer öznelerle etkileşimi içerisinde bir ‘tarihsel varoluş’, yani tarihsel özne olarak kavrar ve bilir. 
Gerçek olan ve hayatın içindeki, gündelik pratiğimizdeki “mutlu yaşam alanları”mızın karşılığı gibidir. Önceki yarıyıllarda 
metropole odaklanan proje stüdyosu, bu dönem farklı katmanlarıyla öne çıkan kırsalın potansiyeli üzerinden, geçmişin izinde 
mutlu yaşam ve geleceğe taşınabilecek üretken mekânlar yaratma üzerine bir arayışı hedefliyor... Stüdyo, proje çalışma alanı 
olarak seçilen Harran-Şanlıurfa’nın antikiteden günümüze taşınan “yer”e ait bilgisinin belgelenmesini ve farklı katmanlarıyla 
mimarlık tarihi açısından özgün bir kaynak oluşturmasını da hedefliyor. İnsanın, “ikamet etmek, yetiştirmek, korumak” gibi 
bir dizi kök anlamı içinde barındıran “kültür” (cultura) içinde, iyi bir yaşam sürmek adına neye ihtiyaç duyduğu, bunları nasıl 
anlayıp, geleceğe dair tasarım metodolojileri ve programları geliştirebileceğimiz adına ‘hafıza’nın izinde araştırma yapmak 
ve sağlık-refah-toplum adına kalıcı faydalar elde etmek üzere, stüdyonun tartışma soruları: 

• Mimari mekan, tarihsel bir anlatının izinde, farklı aktörler ve deliller aracılığıyla nasıl bir gelecek öngörüsüne 
dönüşebilir?  

• Sürdürülebilir bir yaşamın tarihten gelen izleriyle “yeni” bir yolunu önermenin, mimari ölçekteki karşılığı ne olabilir? 
 

yer. [HARRAN.Şanlıurfa] 
Harran’da geçmişten, günümüzden, geleceğe öngörülerde bulunmak adına yerin hafızası üzerinden, özgün bağlam ve 
dokunun ürettiği somut ve kavramsal izlerin araştırılması yoluyla, yere ait sosyal donatı, kamusal üretim, eğitim, kültür ve 
ilişkili potansiyel işlev alanları… 
 

yöntem.  
*stüdyo enformal ve kısa süreli çalışmalarla desteklenecektir. 
*konu alanı olarak seçilen Harran.Şanlıurfa yöresine bir teknik gezi yapılacaktır. Bu seyahatten 14 gün öncesinde her 
katılımcının Covid-19 aşılarının (2 Biontech + 1 hatırlatma dozu olmak üzere 3 dozun da) tamamlanmış olması zorunludur.  
*stüdyoda üretken katılım esastır. 
*farklı ölçeklerde ve farklı temsil araçlarıyla düşüncenin dışlaştırılması beklenmektedir. 
 

hafıza.mekân_Harran.Şanlıurfa 
 

“tarihin nihai hedefi, geçmişi bilmek değil, şimdiyi anlamaktır” Collingwood, 2005 
 
Hafıza, ancak deneyimlendiğinde erişilebilecek, yaşantının, hareketin yani zamanın kendisinin 
mekândaki izi olarak karşılık bulabilir. Mimari tasarım stüdyosunun ana konusu, bu deneyimin 
araştırmasına dayanmakta. Stüdyonun amacı, kırsal ve kentsel ölçekte tarihsel, kültürel bir doku 
içinde, bu dönem çalışma alanı olarak seçilen ve arkeolojik-astrolojik-bilimsel-coğrafi 
nitelikleriyle öne çıkan Harran - Şanlıurfa’nın farklı katmanlarından öğrenilenler aracılığıyla kurulan 
‘hafıza’ları keşfetmeyi planlıyor. Bunun üzerine, adil, güvenli, sağlıklı, üretken, aktif ve özellikle 
gelecek nesillere veri üretecek mekânlar yaratmayı; yere ait sosyal donatılar ve potansiyel işlev 
alanları tasarlamayı hedefliyor.  

*tarih. geçmiş zamanda olan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin, farklı 
belge ve bulgular eşliğinde keşfi, planlanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile 
de ilgilenen bir şemsiye terimdir. Tarih sözcüğünün batı dillerindeki ortak karşılığı, 
historiá  ("soruşturma") teriminden türemiştir.  

*hafıza. [bellek] yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde 
saklama gücüdür. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%9Fif
https://tr.wikipedia.org/wiki/Organizasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sunum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yorum
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiponimlik_ve_hiperimlik&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_d%C3%BCnyas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96%C4%9Frenme
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilin%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zihin
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2. PROJE STÜDYOSUNUN YAPISI VE PROGRAMI 
Stüdyo, araştırma ve tasarımın sürekli geribildirimini gerçekleştirecek şekilde organize edilerek “araştırma yoluyla tasarım” 
modelini önemsemektedir. Bu, birbirine eklemlenerek gelişen bir çalışma sürecini, tasarımda sürekli bir araştırma eşliğinde 
geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Stüdyo, sürdürülebilir sosyal-kültürel-tarihsel bağlamlar üzerine entellektüel araştırma 
yapmayı, özgün deliller aracılığında spekülasyonlar üretmeyi, bağımsız düşünmeyi ve mimari tasarımı bunlar üzerine 
konumlandırılmayı teşvik edecektir. Stüdyo oturumları; bireysel kritikler, ortak atölye çalışması, seminer ve sunumlar, sınıf 
içi ortak çalışma ve tartışmalar ile jürileri içerecektir. Stüdyo dört modül halinde birbirine eklemlenerek geliştirilecek tek bir 
tema etrafında yapılandırılacaktır. Tasarım araştırmaları sürecinde öğrencilerin ortak atölye çalışmalarına ve teknik gezilere 
katılmaları, verilecek okumalar eşliğinde sınıf içi tartışmaları yönetmeleri beklenecektir. 
Modül1 [M1]: ön çalışma- yerin hafızası atölyesi, Harran üzerine hafıza araştırmaları  
Modül2 [M2]: yaşam alanı senaryoları ve spekülatif program geliştirme 
Modül3 [M3]: sistem bileşenlerinin tasarımı  
Modül4 [M4]: yapısal tektonik bileşenlerin geliştirilmesi 
 

 

HAFTA TARİH ÇALIŞMA 

1 
21.02.2022 GİRİŞ. KONULARIN AÇIKLANMASI 

M1. SEMİNER. YERELDEN HARRAN ANLATILARI: ARKEOLOJİ. COĞRAFYA. TARIM (23.02.2022_16:00_ONLINE) 

M1. ÖN ÇALIŞMA: YERİN HAFIZASI ATÖLYESİ_HARRAN ÜZERİNE HAFIZA ARAŞTIRMALARI 
23.02.2022 
24.02.2022 

2 
28.02.2022 M1. ÖN ÇALIŞMA: YERİN HAFIZASI ATÖLYESİ_SUNUMLAR 

M1. TEKNİK GEZİ*: HARRAN_ŞANLIURFA (02-06.03.2022 TARİHLERİ ARASINDA) 
*Seyahat öncesinde her katılımcının Covid-19 aşılarının (2 Biontech + 1 hatırlatma dozu olmak üzere 3 dozun da) tamamlanmış olması zorunludur 

02.02.2022 
03.03.2022 

3 
07.03.2022 M1. ÖN ÇALIŞMA: YERİN HAFIZASI ATÖLYESİ_TEKNİK GEZİ NOTLARI DEĞERLENDİRME 

M1. ÖN ÇALIŞMA: SUNUM / TESLİM  10.03.2022 

4 
14.03.2022 M2. TASARIM ARAŞTIRMALARI_ TEMSİL GELİŞTİRME 

M2. TASARIM ARAŞTIRMALARI_ TEMSİL GELİŞTİRME 17.03.2022 

5 
21.03.2022 M2. TASARIM ARAŞTIRMALARI: TEMSİLLER_SUNUM/TESLİM  

M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 24.03.2022 

6 
28.03.2022 

M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 
31.03.2022 

7 
04.04.2022 

M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 
07.04.2022 

8 
11.04.2022 M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME  

PIN-UP. GRUP İÇİ JÜRİ 14.04.2022 

9 
18.04.2022 M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME  

JÜRİ: ARA DEĞERLENDİRME 21.04.2022 

10 
25.04.2022 

M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 
28.04.2022 

11 
02.05.2022 

ARA TATİL  
05.05.2022 

12 
09.05.2022 M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 

M4. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM DETAYLANDIRMA 12.05.2022 

13 
16.05.2022 M4. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM DETAYLANDIRMA  

RESMİ TATİL 19.05.2022 

14 
23.05.2022 M4. STÜDYO ÇALIŞMASI_TASARIM DETAYLANDIRMA  

JÜRİ. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME 26.05.2022 

15 
30.05.2022 M4. STÜDYO ÇALIŞMASI_TASARIM DETAYLANDIRMA  

M4. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME 02.06.2022 
 
 

3. ETKİNLİKLER 
Mimari Proje stüdyosu kapsamında yapılacak çalışma ve etkinlikler; 
Ön Çalışmalar (Çalışma-1): Dönemin ilk haftaları içinde yapılacak ön çalışma, “yerin ölçeği, tarihi, kültürü, coğrafyası içinde farklı 
katmanların analizi ve anlatısı üzerine yapılacak tasarım egzersizleri”nden oluşmaktadır.  
Dönem Çalışması (Çalışma-2): Dönem boyunca sürdürülecek ana stüdyo çalışmasıdır.  
Tasarım Araştırmaları: Dönem çalışma konusu ve alanı üzerine yapılacak tasarım araştırmaları ve okumaları, bireysel veya gruplar 
halinde yürütülecek, dönem içinde öğrenciler tarafından sunumları gerçekleştirilecektir.  
Teknik Gezi: Dönem çalışma konusu ve alanı olan Harran-Şanlıurfa’ya yapılacak teknik gezidir. Katılım zorunludur.  
Seminerler: Konularında uzman davetli konuşmacılar tarafından, stüdyo çalışmalarını destekleyici seminerler verilecektir.  
Jüriler: Değerlendirme jürileri, uzman akademisyen ve profesyonel davetlilerin katılımı ile; grup içi (pin-up) jüriler, tüm 
öğrencilerin katılımı ile ortak ve bireysel geribildirim sağlamak üzere dönem içinde farklı aralıklarla gerçekleştirilecektir. 
 

4. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
• Foucault, M. (2019). Bilginin Arkeolojisi. Çev. Urhan, V., (orijinal basım: 1969) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 
• Hegel, G. W. F. (2001). Philosophy of History (J. Sibree, Çev.), Kitchener: Batoche Books. 
• Nora, P. (2006), Hafıza Mekanları, Çev. Özcan, M.E., (orijinal basım: 1974) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. 
• Till, J. & Schneider, T. 2012, “Invisible Agency”. In: Architectural Design 2012:4. 

 

• Avcı, N. (2007).Harran ve Bilginleri. Ankara: İlahiyat Yayınevi. 
• Aydemir, M.S. (2020) Harran Ovası ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi. Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. 
• Beke, C. T. (1862). Notes on an Excursion to Harrān, in Padan-Aram, and Thence over Mount Gilead and the Jordan, to Shechem. The Journal of the 

Royal Geographical Society of London, 32, 76–100. Erişim adresi : https://doi.org/10.2307/1798402 

https://doi.org/10.2307/1798402
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• Collins, A. (2016). Göbekli Tepe ve Tanrıların Doğuşu. Alfa Yayıncılık. 
• Ekinci, A. (2015). Şanlıurfa ve Harran. T.C. Kültür ve Turizm Bakanligi Yayınları. 
• Ekinci, A. (2008),  Harran Mitolojisi ve Tarihi. Şanlıurfa: Şanlıurfa  Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları. 
• Green, T.M. 1997.The City of the Moon God: Religious Traditions of Harran. Leiden: Brill. 
• Günal, V., Şahinalp, M.S., & Güzel, A. (2011). The Impact of Geographical Environment on Urban Place Names: Case of Şanlıurfa City. Gaziantep 

University Journal of Social Sciences, 10(1), 463-508. 
• Kürkçüoğlu, A.C. (2000). Harran: Yolların Buluştuğu Kent. Şanlıurfa:  Şanlıurfa Valiliği Kültür Yayınları.  
• Lloyd, S.& Brice, W.(1951). Harran. Anatolian Studies, Vol. 1 , 77-111. 
• Önal, M., Mutlu, S.İ., Mutlu, S. (ed.ler) (2019). Harran ve Çevresi Arkeoloji, Şurkav yayınları, erişim: 

https://www.sanliurfa.bel.tr/files/1/bsb_sonra/surkav_yayinlari/55_HARRAN_VE_CEVRESI%20_ARKEOLOJI_.pdf 
• Özdeniz, M.B., Bekleyen, A., Gönül, A., Gönül, H., Sarıgöl, H., Dalkılıç, N., İlter,T. (1998). Geçmişten geleceğe Harran yöresel mimarisi. Yapı, 198, 94-101. 
• http://gertrudebell.ncl.ac.uk/photos_in_album.php?album_id=25 
• https://pbase.com/dosseman/harran&page=1 
• https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8fKg_rO_JuQ8CPpMWm-934HLPAL5Lw2 

 

5. KATKIDA BULUNACAKLAR 
Dönem boyunca, konu ile ilgili alanlarda deneyim sahibi uzmanlar ve akademisyenler, destekleyici atölyeler ve seminerler veya proje 
kritikleri ile stüdyo çalışmalarına katkıda bulunacaklardır. Dönem içi jüri ve seminerlerinin programı katılıma göre değişiklik 
gösterebileceği için dönem içinde kesinleşecektir. 
 

6. DEĞERLENDİRME 
Mimari proje stüdyo çalışması, aktif katılımın önemsendiği bir süreçtir. Bu yüzden dönem boyunca derse ve gerçekleştirilmesi planlanan 
teknik geziye katılım ve stüdyoda yapılan üretim, değerlendirme aşamasında ağırlıklı bir yere sahiptir. Dönem sonu başarısının 
değerlendirilmesinde; 
* dönem boyunca stüdyo çalışmalarına aktif katılım ve üretimler, 
* tasarım araştırmaları ve sunumları, 
* dönem içi ara değerlendirme jürilerine katılım ve gösterilen performans, 
* dönem sonu proje teslimi, dikkate alınacaktır.  
Değerlendirmeye konu olan her aşamada üretilen düşünce kadar “temsil ve dokümantasyon” da önemsenmektedir. Temsil araçlarının 
etkin ve nitelikli bir şekilde kullanılması, yapılan çalışmaların sadece sonuçlarının değil; süreçlerinin de sistematik bir şekilde 
dokümantasyonu, stüdyonun zorunlulukları arasındadır. Jüri ve teslim materyallerindeki sunumlar için gerekli minimum çıktılar: *projeyi 
anlatan metinsel ve görsel anlatılar; *kavramsal diyagramlar, kolajlar, eskizler, 3 boyutlu çizim ve modeller; *vaziyet planı; *kısmi ve 
bütüncül planlar; *kesitler ve görünüşler; *strüktürel ve yapısal materyale ilişkin bilgileri kapsayan tektonik çizimleri içermelidir.  
Bu genel yaklaşım çerçevesinde dönem sonu başarı değerlendirmesi ağırlıkları şu şekildedir: 
* ön proje, araştırma sunumları,  dönem içi çalışmaları ve jüriler ara değerlendirme % 60 
* süreçte gösterilen performans ve aktif katılım, dönem projesi, dönem sonu teslimi % 40 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=%DEANLIURFA+VAL%DDL%DD%D0%DD+K%DCLT%DCR+YAYINLARI&siralama=fiyatartan
https://www.sanliurfa.bel.tr/files/1/bsb_sonra/surkav_yayinlari/55_HARRAN_VE_CEVRESI%20_ARKEOLOJI_.pdf
http://gertrudebell.ncl.ac.uk/photos_in_album.php?album_id=25
https://pbase.com/dosseman/harran&page=1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8fKg_rO_JuQ8CPpMWm-934HLPAL5Lw2

