
Mımarı Yapı Ve lnsan Formu

izmir Ekonomi Üniversitesi'nden Burak Besen' bu projede mimarİnin insan
formundan nasıl etkİlendiğİni İrde|eyerek, bu ilişkiyi tersten okuyor ve İkon o;arak
adlandırılmış binaların İnsan formuna dönüşümünü kendi bakış açısıyla anIatıyor.
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}) Türkiye'de yaklaşık 25 üniversitede
öğrenim görmekte olan içmimarlık
öğrencileri, 27 Şubat'ta izmir Ekonomi
Üniversitesi içmimariık öğrencilerinden
oluşan 45 kişilik organizasyon ekibi
tarafından düzenlenen buluşmada bir
araya geldiler. Bu buluşma kapsamında
Alsancak Tren Garı'nda Burak Besen'in
"Mimari Yapı ve insan Formu" adlı
fotoğraflarından oluşan bir de sergi
düzenlendi.

19B5 yıIl, izmir. Bornova doğumlu
Burak Besen'in binalara olan ilgisi,
kendisinin ifadesiyle. 40 yılı aşkın bir
süredir mesleğini sürdüren mimar
babasından kaynaklanıyor. Besen'in
fotoğrafa olan ilgisi yüksek öğrenim
görmekte olduğu İzmir Ekonomi
Üniversitesi Görsel iletişim Tasarımı
bölümündeki ilk yıllarında yoğunlaşmış
ve çahşmalarını bu aiana yöneltmiş.
Gene]likle portre çalışmalar yapan
Besen'in diploma bitirme projesi olan
"Mimari Yapı ve insan Formu" adlı
fotoğraflan ilk sergi çalışmalarına
malzeme oluşturmuş. izmir Ekonomi
Üniversitesi'nde mimar bir öğretim
görevlisinin dikkatini çeken bu
fotoğraflar, i]k kez, Mimarlar odası,nın
2009'da düzenlediği Mimarlar
Haftası'nda Havagazı Fabrikası'nda
sergilenmiş.

Besen fotoğraflarını şöyle anlatıyor:
"Tarih boyunca insanoğlu içgüdüsel
olarak barınmaya gereksinim duymuş
ve neolitik çağlardan beri bu güdüleri
doğrultusunda kendisine barınaklar ve
her tür]ü gereksinimini karşılayabiiecek

mekAnlar inşa etmiştir. insanoğlu kendi
ırkının kültürel özeIlikleri
doğrultusunda, kendi yaŞam biçimini
yansltan, kendini rahat hissedebileceği
farklı tarzlarda yapılar yapmıştır. Bu
slrada söz konusu yapıları dini inançlan
doğrultusunda da tasarlaylp inşa
etmeye başlamış ve böylece tapınak
yapıları ortaya çıkmıştır. insan
formundan etkilenen bu yapılar aynı
zamanda insan anatomisinin doğanın
bir harikası olduğunun da göstergesidir.
Bu tapınak yapıIar da insan formuna
benzemiş, sonrasında da antropomorfik
(insan biçimli) yapılar inşa edilmeye
devam etmiştir.

Eski çağlardan günümüze ünlü
mimar]ar ve tasarımcı]ar insan
anatomisini incelemişler ve insan
formunu yapıtlarının bir çoğuna
yansıtmışlardır. insan figürünü
kul]anarak bir çok yapıtlar
bırakmışlardır. Ve bu yapltlar zaman
içinde birer ikon haiine gelerek
ülkeierin, şehirlerin simgesi olmuşlardır.
Bu projede mimarlığın insan
formundan nasıl etkilendiğini
irdeleyerek bu kez bu ilişkiyi tersten
okumakta; ikon olarak adlandırılmış
binaların insan formuna dönüşümünü
kendi bakış açımla anlatmaktayım. ikon
olarak adlanduılan bu yapıları insan
vücudunu kullanarak stüdyo ortamında
fotoğrafladım. Bu yolla insan
formundan yola çıkarak tasarlanan bu
ikonik yapıların, sanatçıları ve insan]an
nası] etkilediğini, ayrıca insan
anotomisinin ünlü tasarımcılar için esin
kaynağı olduğunu, vurgulayarak
göstermek istedim' Bu formları ve

I26 yAPt342 MAYTS 2olO



duruşları ]<ul]anarak bina]arı ]<endl
gözümden ]<arelerle ifade ettim."

"Mimari Yapı ve insan Formu" adlı
fotoğrafları e]de ederken esinlendiğ1
te]<nik olarak, ilgi duyduğu "staged
photography" o1ara]< ad1andırı1an
kurgusal fotoğrafçıhğı be]irten Burak
Besen, özel1ikle 1954 ABD doğumlu
SanatÇ1 Cindy Sherman'ın çalışma1arınl
örnek gösteriyor. Çahşmanın içeriğini
"bir şeyi, başka bir şeye benzetme"
temaslnı mimarlığa duyduğu ilgiyle
harmanlayarak belirlemiş. Genelde
portre kadraj kullandığı fotoğraf
çekimlerinde e1de edeceği keskinliği
artlrmak için ikonik blna]arı
canlandıran kişiler dar, bedeni saran,
aynı kıyafetleri giyerek siyah bir fon
önünde poz vermişler. Besen,
üniversitenin öğrencilere tahsiS ettiği
foroğraI stüdyosunda 3 ay süren

çekimlerde yaklaşık 200-250 farklı ]<are

İ,o.,'.
*Yasemin K. Enginöz
Y Mimor
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ı "Throughout the history, humankind always has

had the need of shelter instinctively and tried to

construct an appropriate place to fulfii this need

since the Neolithic periods. They built places with
respect to their races and heritages to reflect their
life styles, where they can feel comfortable.. Later

these buildings began to be constructed for
religious purposes, because people needed places

to worship, and this need gave rise to places of
worship and temples. These places of worship

resembled the human form, and from then on

anthropomorphic buildings began to be used.

These buildings were influenced by human beings

and demonstrated the importance that the human

anatomy is a wonder of nature.

From antiquity to the present day famous

architects and designers have studied human

anatomy, and most famous architects and

designers have produced works resembling the

human form. In time these buildings became icons

and symbols of cities.

This project examines the way the human form has

influenced architecture and explains the

transformation of iconic buildings into the human

form from my own viewpoint. These buildings

described as icons have been photographed tn a

study using the human body. The aim of the
project, from my own point of view is to take
photographs of some iconic buildings that were
influenced by the human body using the human
form. I wished to emphasize and demonstrate thar

famous artists design these iconic buildings inspirec

by the human foım, and that the human anatoml,

can be found within such famous designs. I have

expressed these buildings through my own eyes ı-ı

the form of photographs using these forms and
positions"says Burak Besen, the photographer of
Architectural Form and Human Body".

These representations developed through the
staged photography technique. The photographs

consist of Burak Besen's own visuals and

represent the iconic buildings in his perspective.
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