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Özet

Nörobilim araştırmaları, kişilerin çevrelerindeki mekândan aldıkları duyusal uyaranların, 
vücutlarının içsel durumu hakkında bilgi veren duyguları ve önceki deneyimlerinden arta kalan 
anılarıyla birlikte, eylemlerini belirlediklerini göstermektedir. Her mekân, o mekânı deneyimleyen 
kişileri çeşitli davranışlara yöneltecek mesajlar içermektedir. Tez çalışmasında algı ve davranış 
yönetimi konusunda disiplinler arası bir çalışma alanı olan retorik, mekân tasarımı bağlamında 
ele alınmış; tasarımcıların retorik stratejilerini kullanarak mekân kullanıcılarını belli düşünce, 
duygu ve davranışlara sevk edebilecekleri öngörülmüştür. Konunun araştırılmasında insan algı, 
duygu ve davranışlarının ardındaki nöral mekanizmalar ve çeşitli mekânsal uyaranların insanlarda 
oluşturduğu duygu ve davranışlar hakkındaki yayınlardan faydalanılmış; bu yayınlardan derlenen 
verilerin Aristoteles’in retorik kuramının üç ikna kategorisi olan logos, pathos ve ethos ana 
başlıkları etrafında çeşitli tasarımcı, mimar ve düşünürlerin görüşlerinden de yararlanılarak 
yorumlanmasıyla retoriğin mekân tasarımında kullanımına ilişkin tasarım kriterlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Logos bölümünde mekânsal söylemi oluşturan ışık, form, ses 
gibi öğelerin algılanma biçimleri ve kişiler üzerinde oluşturabilecekleri etkiler araştırılmış; 
retorik figürlerin mekân tasarımında kullanım şekilleri incelenmiştir. Pathos bölümünde tüm 
insanlarda ortak olan temel duygu sistemleri ve bunların mekân tasarımıyla ilişkileri irdelenerek 
mekânı deneyimleyen kişilerde bu temel duyguların nasıl uyandırılabileceği araştırılmıştır. 
Ethos bölümünde ise farklı mekân tiplerinde mekânsal karakter oluşumları incelenmiştir. Bu 
çalışmanın sonucunda, retorik stratejilerinin mekân tasarımı dâhil iletişim kaygısı güden her 
alanda kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Retorik, nörobilim, mekân tasarımı, mimari tasarım, iç mimarlık

1. GİRİŞ

21. yüzyıl başından itibaren hızla gelişmekte olan nörobilim alanında yapılan çalışmalar 
insanların tüm düşünce, duygu ve davranışlarının beyinlerinde meydana gelen bir dizi 
elektrokimyasal reaksiyon sonucu oluştuğunu göstermektedir. Algı ve eylem birbirinden 
bağımsız süreçler değildir. Kişilerin çevrelerindeki mekândan aldıkları duyusal uyaranlar, 
bedenlerinin içsel durumu hakkında bilgi veren duyguları ve önceki deneyimlerinden arta kalan 
anılarıyla birlikte, eylemlerini belirlemektedir (Solms ve Turnbull 2013). Dolayısıyla her mekân, 
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mekânı deneyimleyen kişiler için o veya bu şekilde davranmalarına neden olacak mesajlar 
içermektedir. Doğal mekânlarda doğal nesnelerin yapısal özellikleri tarafından belirlenen bu 
mesajlar, tasarlanmış mekânlarda tasarımcının tercihleriyle biçimlenmektedir.

“Tasarlanan Mekânın Retoriği” başlıklı tez çalışmasında algı ve davranış yönetimi konusunda 
disiplinler arası bir çalışma alanı olan retorik, mekân tasarımı bağlamında ele alınmış; 
tasarımcıların mekânı deneyimleyen kişilere iletmek istedikleri mesajları retorik yöntemleriyle 
aktarıp, onları belli düşünce, duygu ve davranışlara yöneltebilecekleri öngörülmüştür.

Konunun araştırılmasında insan algı, duygu ve davranışlarının ardındaki nöral mekanizmalar 
ve çeşitli mekânsal uyaranların insanlarda oluşturduğu duygu ve davranışlar hakkındaki 
yayınlardan faydalanılmış; bu yayınlardan derlenen verilerin Aristoteles’in retorik kuramının üç 
ikna kategorisi olan logos, pathos ve ethos ana başlıkları etrafında çeşitli tasarımcı, mimar 
ve düşünürlerin görüşlerinden de yararlanılarak yorumlanmasıyla retoriğin mekân tasarımında 
kullanımına ilişkin tasarım kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır (1995).

2. LOGOS: MEKÂNIN SÖZÜ

Antik Yunanca logos sözcüğü iki temel anlam kategorisine gönderme yapmaktadır: (dilsel) 
söz ve akıl. Retorikte logos, hem sözün -konuşma metninin- kendisine, hem de bu sözün 
dinleyicilerin akıl ve mantığına hitap edişine işaret eder. Retoriğin diğer ikna kategorileri olan 
ethos ve pathos da logos aracılığıyla oluşturulur. Logos, “bütün”den alınan bilgilerin bilinçli 
olarak seçilip uslamlamaya tâbi tutulması neticesinde soyutlanarak diğerlerine iletilmek üzere 
açığa çıkan sözdür.

Mekânsal söz, dilsel sözden farklıdır; zira mekân mesajlarını sözcüklerle değil; form, 
renk, koku, ses gibi algısal imgelerle iletir. Fakat esasında sözcükler de form, renk, koku, ses 
gibi algısal imgelere dayanmakta; bu imgelerin oluşturduğu zihinsel içerik ise dil vasıtasıyla 
başkalarına iletilebilmektedir.

Beyinde yalnızca dile özgü spesifik alanlar olsa da, dilin anlamsal içeriğini beynin 
modaliteye özgü korteks alanlarındaki bağlantılarla kodlanan semantik bellek oluşturmakta; bir 
sözcüğün anlaşılabilir olması için o sözcüğün görsel, işitsel vb. korteks alanlarına kodlanmış 
nöral örüntülerle eşleştirilebilmesi gerekmektedir (Damasio 2006). Dolayısıyla mekân, her 
zaman dilden önce gelmektedir. Eğer dil vasıtasıyla kişilere belli mesajlar iletmek, onları belli 
düşünce, duygu ve davranışlara sevk etmek mümkünse; bu, dilin anlamsal içeriğini oluşturan 
mekânsal nitelikler vasıtasıyla da mümkündür. Duyu modalitelerinin işleyiş biçimlerinin 
anlaşılması ve bu modalitelere ilişkin uyaranların duygu ve davranışlar üzerinde ne tür etkiler 
oluşturduğunun bilinmesi, tasarımcıya mekânı bir söylem üretme aracı olarak kullanma imkânı 
verir.Tez çalışmasında mekânın tasarımcı tarafından kontrol edilebilecek algısal nitelikleri 
ışık, renk, doku, ölçek-uzam, form, koku, hareket, ses, ısı ve tat şeklinde kategorize edilerek 
ilgili alt başlıklarda incelenmiş; bu bileşenlerin algılanma süreçleri ve mekânı deneyimleyen 
kişiler üzerinde oluşturabilecekleri etkiler nörobilim araştırmalarından elde edilen ikincil veriler 
doğrultusunda açıklanmıştır. Mekânın farklı niteliklerinin algılanmasını sağlayan süreçler ilgili 
duyu modalitesiyle sınırlı kalmamakta; her bir nitelik kendisiyle eşzamanlı olarak farklı duyu 
modaliteleriyle deneyimlenen başka niteliklerden etkilenmekte ve bu niteliklerin algılanmasını 
etkilemektedir. Örneğin mekânda kullanılan ışık ve renk, nesnelerin algılanan görsel özelliklerine 

etki etmenin yanında ısı (Huebner vd. 2016), tat (Velasco vd. 2013) ve hareket (Zeman 2006) 
algılarını da manipüle etmektedir veya gözlenen bir nesnenin formu görsel sistemin yanı sıra 
bedenduyumsal sistem ve hareket sisteminin de katılımıyla (Keysers  2011) algılanmaktadır.

İlk kez karşılaşılan her nesnenin algı sürecine, daha önce aynı nöral bağlantıları 
etkinleştirerek algılanmış ve belleğe bu bağlantılarla kodlanmış diğer nesneler ve bunlarla 
ilişkilendirilmiş kavramsal içerik de etki etmektedir (Zeman 2006). Bu sebeple ortamda görülen 
renkler, dokular, formlar vb. bağlamlarına göre, her zaman jenerik olarak ait oldukları nesneleri 
çağrıştırma eğilimindedir. Örneğin eflatuna boyalı bir tavanın altında oturmak, mor salkımlı bir 
çardakta oturmaya benzer; yeşil fon üzerine sarı, pembe, mor lekeler içeren bir duvar kâğıdı 
ilkbaharda bir kır manzarasının yaratacağına benzer etkiler yaratır; poligonal formlara sahip 
nesnelerin mineraller gibi sert, sağlam ve katı oldukları varsayılır.Araştırmalar, mekândaki 
duyusal uyaranların kişilerin bilişsel durumları üzerinde de etkili olduğunu göstermektedir. 
Örneğin görece soğuk ortamlar mantıksal düşünme becerisini artırmakta (Cheema ve Patrick 
2012), görece sıcak ortamlarsa yaratıcı düşünceyi teşvik etmektedir (Wyon 1996). Ortamdaki 
müzik (Spence ve Piqueras-Fiszman 2014) ve koku (Hirsch  1995; Bell ve Bell 2007) ise zaman 
algısını kuvvetli biçimde manipüle etmektedir.

Logos bölümünde ele alınan bir diğer konu da retorik figürlerdir. Retorik figürler, konuşmanın 
daha çarpıcı, dikkat çekici, akılda kalıcı ve etkin olması amacıyla kullanılan düşünsel ve dilsel 
araçlardır. Tez çalışmasında metafor, metonimi, antropomorfizm, mimesis, hiperbol, litotes, 
ironi, oksimoron, paradoks ve synecdoche figürleri ve bu figürlerin mekân tasarımında 
kullanımı örnekler üzerinde incelenmiştir.

Metafor, metonimi, synecdoche, antropomorfizm gibi bazı figürler kavramlar arasındaki 
benzerlik ilişkilerine dayanmaktadır. Bu tür figürlerde asıl ifade edilmek istenen kavramla ilişkili 
imgesel örüntüler soyutlanır ve bu soyutlamalar muhataba iletilir. Eğer soyutlanan örüntü, 
muhatabın zihninde kendisine ifade edilmek istenen kavramla ilişki içindeyse, ona bu kavramı 
çağrıştırır. Kavramlar arasındaki ilişki düzeylerinin ve soyutlama biçimlerinin farklılıkları, bu 
figürlerin birbirinden ayrışmasına neden olmaktadır.

Bazı figürler ise zıtlığa dayalıdır. İnsan beyni her an bilinçdışı biçimde algılanan durumun 
akıbeti hakkında beklentiler oluşturmakta ve etraftan aldığı uyaranlar bu beklentilerle çeliştiğinde 
bilinçli olarak içinde yaşadığı ana dönüp dikkatini bu uyuşmazlığı çözmeye vermektedir. Bu 
uyuşmazlığın çözülmesi ise “evreka” anlarını oluşturarak beyindeki ödül merkezi olarak bilinen 
nukleus akkumbensten dopamin salınımıyla sonuçlanmakta ve ilişkisiz bölgeler arasında yeni 
sinaptik bağlantıların kurulması haz duygularıyla birlikte deneyimlenmektedir (Zeman 2006). 
Duygusal deneyimlerle kodlanan anılar belleğe daha güçlü yerleştiği için ironi, oksimoron, 
paradoks gibi kavramlar arasındaki zıtlıklarla ilgili figürler dikkat çekme, muhatabın zihninde 
problemi çözme arzusu yaratma ve akılda kalma amacıyla kullanılmaktadır.

3. PATHOS: MEKÂN VE DUYGULAR

Retorikte pathos, dinleyicilerin duygusal durumunu ifade etmektedir. Aristoteles (1995), 
olaylara ilişkin tepkilerin ve verilen kararların duygulardan etkilendiğini söyler. Ona göre bir 
konuşmacı, eğer duyguları doğru bir şekilde adlandırıp tanımlayabilirse; hangi durumlarda 
oluştuklarını ve onları nasıl harekete geçireceğini bilirse, hitap ettiği kitleyi kendi istediği duygu 
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durumuna sokarak istediği şekilde davranmaya yöneltebilir. 
Çağdaş nörobilim de duyguların kararlar üzerindeki belirleyici etkisini doğrulamaktadır 

(Damasio 2006). Duygular, dış dünyadaki imkânlar karşısında verilecek tepkilerin bedenin 
içsel durumuna göre ayarlanmasını sağlayacak bir mekanizma olarak işlev görmekte (Solms 
ve Turnbull 2013); beyin hasarı gibi sebeplerle duygularına erişimi kesilen kişiler o gün 
giymek için mavi veya beyaz iki gömlekten birini seçmek gibi çok basit gündelik kararları bile 
alamamaktadır (Damasio 2006).

Solms ve Turnbull (2013) duyguların bedenin durumu hakkında bilgi veren içsel yönelimli 
bir duyu modalitesi olarak görülebileceğini söylemekte ve beyin sapının etrafında, iç organların 
çalışmasını koordine eden yapılar tarafından üretildiklerini ifade etmektedir. Duygular, dikkatin 
neye odaklanacağı ve belleğe neyin kaydedileceği konusunda da belirleyici rol oynamaktadır 
(Damasio 2006). 

Afektif nörobilim disiplininin kurucusu Panksepp (2017), insan ve tüm memelilerde ortak 
olan 7 temel nöral duygu devresi saptamış; farklı mekanizmalarla işleyen bu devreleri arama – 
isteme sistemi, öfke sistemi, korku sistemi, şehvet sistemi, panik ve yas sistemi, bakım sistemi 
ve oyun sistemi olarak adlandırmıştır. Evrimsel süreçte oluşan duygu sistemleri, herkesin belli 
uyaranlar karşısında benzer koşulsuz evrensel tepkileri vermesini sağlamakta ve sağkalımın 
sürdürülmesine yaramaktadır (Panksepp 2017).

Tez çalışmasında Panksepp’in duygu sistemlerinin temel özellikleri ilgili alt başlıklarda 
açıklanarak bu özelliklerin mekân tasarımı bağlamında nasıl değerlendirilebileceği araştırılmış 
ve bu duyguları tetikleyebilecek mekânsal niteliklerle ilgili tasarım kriterleri belirlenmeye 
çalışılmıştır (2017).

Duygu sistemlerinin işleyişlerinde genetik faktörlerin yanında kültürel etkenler de rol 
oynamaktadır. Örneğin dopamin odaklı arama-isteme sistemi beslenme, barınma vb. temel 
fizyolojik gereksinimlerle birlikte sosyal ve entelektüel her tür arzunun tatmin edilmesinde de 
devreye girmektedir. Bu arzular herkes için farklıdır. Fakat bazı duygu sistemlerinde genetik 
faktörler daha baskındır ve bu sistemleri aktive edecek mekânsal uyaranların saptanması 
daha kolaydır. Örneğin sevgi ve sosyal bağlanma kavramlarıyla ilişkili olan ve bakıma muhtaç 
bebeklerle ilgilenilmesini sağlayan bakım sistemi; ufak ebatlarda, yuvarlak hatlı, yumuşak ve 
pürüzsüz dokulu cansız nesnelerin de sevimli ve cazip bulunmasına neden olmaktadır (Cho 
2012), (Bar ve Neta 2006). Keskin hatlara ve sivri köşelere sahip formlar (Bar ve Neta 2006); 
saldırgan postürleri veya yılan, örümcek gibi hayvanları çağrıştıran nesneler (Hoehl vd. 2017); 
tehlike potansiyeli barındırdığı aşikâr olan diğer unsurlar ise korku sistemini etkinleştirmektedir.
Duygu sistemlerinin doğasının anlaşılması, tasarımcıların bu duyguları teşvik etmesi 
veya önlemesine yardımcı olur. Örneğin panik ve yas sisteminin güdüleyicisi kaybetme, 
kaybolma, güvenlik hissinin azalması ve terk edilme durumlarıdır Panksepp (2017). Mekân içi 
sirkülasyonun doğru çözümü ile bu duygular önlenebilir veya kimi zaman, Daniel Libeskind’in 
Berlin Yahudi Müzesi’nde ve Peter Eisenman’ın Katledilen Avrupalı Yahudiler Anıtı’nda yaptığı 
gibi, özel bir amacı olan tasarımcı bu duyguları uyandırmayı bilinçli olarak tercih edebilir.

 

4. ETHOS: MEKÂNIN KARAKTERİ

Alışkanlık, karakter, huy gibi anlamlara gelen ethos, retorikte konuşmacının karakterinin 
dinleyiciler üzerinde oluşturduğu ikna edici etkiyi ifade eder. Aristoteles’e göre bir konuşmacı 
kendini sözüne inanılır bir kişi olarak lanse edecek şekilde konuşursa, konuştuğu konu hakkında 
söylediklerinden bağımsız olarak, dinleyicileri ikna edebilir (1995). Ethosun bir ikna aracı olarak 
kullanımı, dinleyicilerin beklentilerini doğru şekilde analiz edip, karakterini bu beklentilere 
uyumlu yönde sunma esasına dayanır. 

Aristoteles (1995) şöyle söylemektedir: “Atinalıların önünde Atinalıları övmek zor bir şey 
değildir. Dinleyiciler belli bir niteliği saygın buluyorsa, ister İskitlere, ister Spartalılara, isterse 
filozoflara sesleniyor olalım […] değer verilen, sayılan her şeyi soylu olarak göstermemiz 
gerekir.”

Ethosun bu özelliği mekân tasarımı bağlamında ele alınacak olursa, mekânın tasarımcının 
kişisel doğruları ve beğenilerine göre değil, mekân kullanıcılarının beklentilerine uygun 
şekilde tasarlanmasının mekânı daha kabul edilebilir kılacağı sonucu çıkarılabilir. Detaylı bir 
ön araştırmayla, mekânın potansiyel kullanıcı kitlesinin beğeni ve değerleri hakkında bilgi 
edinilebilir ve mekân tasarımında bunlara karşılık veren ögelerin kullanımıyla mekânın kabul 
görmesi sağlanabilir. Kişilerin daha önce sık sık karşılaştığı, tanıdığı ve bildiği şeyleri olumlu 
karşılamaya eğilimli oldukları da bilinmekte ve bu fenomen “salt maruz kalma etkisi” şeklinde 
adlandırılmaktadır (Zajonc 1968).

Tez çalışmasında farklı kitlelere hitap eden farklı mekân türlerinde mekân ethosunun 
kurulumu “kişisel mekânda ethos”, “kurumsal kimlik ve kurum mekânlarında ethos”, “dini 
yapılar ve ethos”, “milli ethos” ve “yönetim mekânları, ethos ve politika” başlıkları altında 
örnekler üzerinde incelenmiştir. 

Bir kişiye ait özel bir mekân, ev veya iş yeri, mekân sahibinin ethosunun bir yansımasıdır. 
Odalara yüklenen işlevler, mobilyaların stilleri ve yerleşim biçimleri, tercih edilen malzeme ve 
renkler, dekoratif amaçlarla kullanılan objelerin seçimi, ortama hâkim olan koku ve sesler ev 
sahibinin gündelik yaşamını şekillendirdiği gibi hem ev sahibinin kendisine hem de eve gelecek 
misafirlere, ev sahibinin kim olduğu ve kim olmak istediği hakkında mesajlar iletmektedir. Bir 
kişinin evi incelenerek onun vaktini nasıl geçirdiği, nelerden hoşlandığı, nelere değer verdiği 
hakkında fikir sahibi olunabilir. Kişisel mekânın ethosu, mekânda yaşayan kişinin zaman 
içinde yaptığı düzenlemelerle belirlenebileceği gibi, tümüyle bir tasarımcı tarafından da 
oluşturulabilir. Cooper (1974) bir evin dekorasyonunun ev sahibinin kendi hakkındaki hislerini 
sembolize ettiğini; kendi hakkındaki fikirleri net olmayan kişilerin ise kendileri yerine tercihlerde 
bulunmaları için mekân tasarımcıları ve dekoratörlere başvurduklarını söylemektedir. Bu 
durumda çoğu zaman eve yansıyan ethos, kişinin gerçek ethosu değil, idealize edilmiş bir 
ethostur. Mekâna yansıtılan ideal ethos ile kişinin gerçek ethosu arasında bir uçurum 
bulunması, gündelik yaşantı için kısıtlayıcı etkiler oluşturur. Bu nedenle bu gibi bir durumda 
gündelik yaşam pratiklerine ve ilgi alanlarına dair doğru sorularla mekân sahibinin gerçek 
ethosunun araştırılması ve mekâna yansıtılması istenen idealize ethosun gerçek ethosla 
örtüşecek biçimde dengelenmesi önerilebilir.

Kurumsal mekânlarda ise mekân ethosu kurumun benimsediği kurumsal kimlik etrafında 
şekillenmektedir. Kurumsal kimlik, kurumun kendi hakkındaki düşünceleri, misyonu ve 
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vizyonunu ifade eden kurum felsefesi; kurumun iç ve dış ilişkilerinde benimsediği tavır olarak 
tarif edilebilecek kurumsal davranış; kurumun logosu, kullandığı yazı tipi ve renkler, antetli 
kağıt ve afiş gibi basılı materyaller, kurum mekânlarının mimarisi ve dekorasyonu gibi kurum 
için tasarlanmış şeylerin tümünü kapsayan kurumsal tasarımın oluşturduğu bütündür.

Tutarlı ve kabul edilebilir bir kurumsal kimlik için, kurumsal tasarımın kurum felsefesi ve 
kurumsal davranışla çelişmemesi gerekir. Sözgelimi vegan kimliğiyle öne çıkmayı tercih eden 
bir markaya ait kurumsal mekânlarda yapay dahi olsa deri, post gibi hayvansal malzemelerin 
kullanımı kurum imajını olumsuz etkiler.

İster ticari bir kurum olsun, ister dini veya politik; bu kurumun felsefesi kuruma ait mekânlara 
yansıtılabilir ve kurumun hitap ettiği dar veya geniş insan kitleleri üzerinde güçlü etkiler 
oluşturulabilir. Bir dini kurum, ideolojisini ibadet mekânının tasarımıyla ifade edebilir veya bir 
millete kimliği devlet tarafından inşa edilen yapılarla tarif edilebilir. Parlamenter monarşi için 
inşa edilmiş ve her yanı imparatorluğa methiyeler düzen bir yapı, Reichstag örneğinde olduğu 
gibi, bazı değişikliklerle birlikte demokrasinin, eşitliğin ve yönetimde şeffaflığın sembolü haline 
gelebilir.

5. SONUÇ

“Tasarlanan Mekânın Retoriği” başlıklı tez çalışması ile felsefi bir zeminde inşa edilmiş olan 
retorik, fiziksel bir zemine taşınmıştır. Aristoteles’in retorik kuramı, nörobilim araştırmalarınca 
anlaşıldığı üzere, beynin çalışma prensipleriyle örtüşmektedir. Okunan bir metin, konuşan 
bir kişi, izlenen bir film veya içinde bulunulan mekân aynı algı sistemleri ile algılanmakta, 
bunlara verilecek tepkilerse aynı duygu ve davranış sistemleri tarafından oluşturulmaktadır. 
Bu sistemlerin işleyiş biçimlerinin anlaşılması ise işleyişlerine bilinçli müdahalelerde 
bulunulmasına olanak tanıyacaktır. Tasarımcılar, retorik stratejilerini kullanarak mekân 
kullanıcılarını belli düşünce, duygu ve davranışlara sevk edebilir ve bu çalışmada ortaya konan 
kriterler doğrultusunda retorik, iletişim amacı güden her alanda kullanılabilir.Retorik stratejileri 
ile tasarlanan mağaza, otel, restoran vb. ticari işletmelere ait mekânlar hedeflenen tüketici 
kitlelerine doğru şekilde hitap ederek kârlarını artırabilir; ofis ve eğitim mekânları çalışma 
ve öğrenme verimliliğini yükseltebilir. Kamusal mekânların tasarımında retorik stratejilerinin 
kullanılması yönetimin önemsediği değerlerin toplum tarafından benimsenmesine ve 
toplumların belli bir ideolojiye göre şekillendirilmesine katkıda bulunabilir. Mimari disiplinlerin 
yanı sıra sinema ve tiyatro gibi sanat disiplinlerinde de prodüksiyon tasarımı aşamasında 
mekânsal retorik stratejileri karakterleri güçlendirmek ve yönetmenin arzu ettiği atmosferi 
oluşturmak için kullanılabilir. İç mimarlık, mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım gibi 
disiplinlerin eğitim müfredatlarına mekânsal retoriğin eklenmesi ile öğrencilerin tasarımlarının 
mekân kullanıcıları üzerinde oluşturduğu etkiler hakkındaki farkındalıkları artırılabilir ve 
tasarımlarıyla fikirlerini ifade edebilme yetileri geliştirilebilir.

Kaynakça

Aristoteles. 1995. Retorik. Mehmet H. Doğan, Çev., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Bar, Moshe ve Maital Neta. 2006. “Humans Prefer Curved Visual Objects.” Psychological Science 17, no. 8.
Bar, Moshe ve Maital Neta. 2007. “Visual elements of subjective preference modulate amygdala activation.” 
Neuropsychologia vol. 45,10: 2191-200. 
Bell, Stephen ve Coley Porter Bell. 2007. "Future sense: defining brands through scent." The Journal of the Marketing 
Society 38: 60-2. 
Cheema, Amar ve Vanessa M. Patrick. Aralık 2012. “Influence of Warm versus Cool Temperatures on Consumer 
Choice: A Resource Depletion Account.” Journal of Marketing Research.
Cho, Sookyung. 2012. “Aesthetic and Value Judgment of Neotenous Objects: Cuteness as a Design Factor and its 
Effects on Product Evaluation”. Doktora Tezi, The University of Michigan.
Cooper, Clare. 1974. “The House as Symbol of the Self”, Designing for Human Behavior. Jon Lang, Ed. Stroudsburg: 
Dowden, Hutchinson and Ross: 130-146.
Damasio, Antonio. 2006. Descartes’ın Yanılgısı. Bahar Atlamaz, Çev., İstanbul: Varlık Yayınları.
Hirsch, Alan R. 1995. “Effects of ambient odors on slot-machine usage in a Las Vegas casino.” Psychology and 
Marketing Vol. 12: 585-594. 
Hoehl, Stefanie, Kahl Hellmer, Maria Johansson ve Gustaf Gredebäck. 2017. “Itsy Bitsy Spider…: Infants React with 
Increased Arousal to Spiders and Snakes.” Frontiers in psychology vol. 8 1710. 
Gesche M. Huebner, David T. Shipworth, Stephanie Gauthier, Christoph Witzel, Peter Raynham ve Wing-San Chan.  
2016. “Saving energy with light? Experimental studies assessing the impact of colour temperature on thermal 
comfort.” Energy Research & Social Science, Volume 15: 45-57
Keysers, Christian. 2011. Empatik Beyin. Aybey Eper, Çev., İstanbul: Alfa Basım Yayın.
Panksepp, Jaak. 2013. Afektif Nörobilim.  Süheyla Ünal ve Vuslat Kara Ölmeztoprak,  Çev., İstanbul: Alfa Yayıncılık, 
2017.
Solms, Mark ve Oliver Turnbull. 2015. Beyin ve İç Dünya - Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş. Hakan Atalay, Çev., 
İstanbul: Metis Yayınları.
Spence, Charles ve Betina Piqueras-Fiszman. 2014. The Perfect Meal: The Multisensory Science of Food and Dining. 
West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
Velasco, Carlos, Russell Jones, Scott King ve Charles Spence. 2013. “Assessing the influence of the multisensory 
environment on the whisky drinking experience.” Flavour 2: 1-11.
Wyon, David. 1996. “Creative thinking as the dependent variable in six environmental experiments: A review”, 
Proceedings of the 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate - Indoor Air '96.1: 419-422.
Zajonc, Robert B. 1962. “Attitudinal Effects Of Mere Exposure”. Journal of Personality and Social Psychology 
Monographs, 9(2, Pt. 2), 1–27.
Zeman, Adam. 2006. Bilinç - Kullanım Kılavuzu, Gürol Koca, Çev., İstanbul: Metis Yayınları.

39


