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Değerli 
okurlar zaman 
zaman sizlerle 
yaşadığım 
deneyimleri 
paylaşmak 
amacıyla ilginizi 
çekeceğini 
ümit ettiğim 
yazılara da yer 
vereceğim. Bu 
bağlamda bu 
sayıda benim için önemli paradigma 
değişikliği olan yaşadığım bir İtalya 
gezisini sizlerle paylaşacağım. 
Geçen sayıyı şu soruyla; ”sahi siz 
paradigmalarınızı değiştirdiniz mi? 
En son ne zaman?” cümlesiyle 
bitirmiştim. Paradigmaları 
değiştirmek veya değiştirebilmek?  
Ama nasıl?  bu soruları her zaman 
kendimi sormuşumdur. Bu yazımda 
paradigmanın değişikliğinin (araştırıcı, 
öğrenim odaklı, sorgulayıcı gözlem 
olaylara/çevreye bu gözle bakmak ve 
incelemek) bize neler kazandırdığı ve 
kazandırabileceğinin öyküsü yer alıyor. 

Bilimsel toplantı amacıyla 
İtalya’ya gidecektim. Toplantının konusu 
doğrudan tasarımla ilgili olmamasına 
karşılık (insan ve sosyal bilimler) bir 
yönüyle de (insan) tasarımla da ilgiliydi. 
Aklımda İtalya’nın dünyaca ünlü 
tasarımlarını çağrıştıran şu soru vardı;” 
Acaba İtalya ve İtalyanlar tasarımda 
neden başarılı?”. Bu sorunun cevabını 
bulabilmek için heyecanlanıyordum ve 
bunun için de neredeyse bir haftalık 
sürem vardı. Bu gezi benim için sadece 
bilimsel toplantı değil aynı zamanda bu 
sorunun cevabını araştıracağım keyifli 
bir gezi olacaktı. 

Uçakla İstanbul’a ve İstanbul’dan 
Roma’ya indik. Roma havalimanı 
bir hayli büyük, yarım saat kadar 

havalimanında uçaktan inmeyi  
 
bekledikten sonra nihayet indik ve 
valizleri aldık. Komşu ülkelere göre 
havaalanında pasaport işlemleri çok 
hızlı ve pratik, bu konuda İtalyanlar 
bir hayli iyi.  Bir dolmuş taksi ile 
kalacağımız otel için Roma şehir 
merkezine doğru yola çıktık. Taksici 
otelimizin yerini tam olarak bilmiyordu, 
bizi şehrin meydanında indirdi. Adres 
bulmak için birisine otelin ismini ve 
adresini sorduğumuzda bize;” Roma’da 
1500 den fazla otelin olduğunu ve bu 
oteli ve adresi doğal olarak bilmediğini” 
söyledi. Biz de başka kişilere sorarak 
oteli bulduk. Roma’nın tarihi şehir 
merkezinde çok büyük olmayan 
bir otel…  Biraz dinlendikten sonra 
yürüyerek küçük bir şehir turu attık. Hep 
filmlerde gördüğümüz; tarihi mekanlar, 
sokaklar, meydanlar, çarşılar, aşk 
çeşmesi, İspanyol kaldırımları bize hiç 
yabancı gelmedi.

Şehri ilk gün biraz gezdik, 
yemek yedik, sebze 
çorbalarını ben çok 
beğendim, spagettileri 
iyi ama abartıldığı 
kadarda değil, 
porsiyon bol ancak, 
fiyatı çok. İtalyanlar 
genellikle yüksek 
sesle konuşuyorlar 

bu durum, 
bir Akdenizli 
olarak bize 
yabancı değil. 
Arkadaşlarla 
ara sıra sohbet 
ediyorduk ama 
bir taraftan da 
benim aklımda 
hep; Acaba İtalya 
ve İtalyanlar 
tasarımda neden 

başarılı?” sorusu vardı. 
Bir şehri keşfetmek için; “Bir 

şehri anlamanın en iyi yolu orayı yaya 
olarak gezerek yaşamaktır” derler. 
Biz Roma’yı keşfederek anlamak için 
olabildiğince, yaya olarak gezdik. 
İkinci gün bildiri sunumum vardı, Roma 
Üniversitesinde, o gün sunum yaptım 
ve arkadaşlarla oturumlara katıldık ve 
orada kaldık. Üçüncü gün yine tarihi 
yerleri yaya olarak gezdik ama hâlâ 
aklımda aynı soru vardı ve beni henüz 
sorunun cevabını henüz bulamamıştım.  
 Merak ederek araştırıcı bir gözle 
şehri incelerken Roma’da yollarda ve 
meydanlarda gezerken tarihi dokunun 
çok iyi   korunduğuna ve bunun bir 
marka şehir olarak çok iyi şekilde 
pazarlandığına şahit oldum. Tarihi 
meydanlar, evler, çarşılar, Kollezyum, 
katedraller, tarihi anıtlar ve parkların 
hepsinde bir mimari akıl vardı ve bu 
yerler hayatın merkezinde olarak film, 
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Şehri 
gezerken 

bir şey 
dikkatimi 

çekti!; 
yollardaki 

kaldırımında 
bulunan kırılmış 

veya yıpranmış 
bir taşın 

yerine konan 
bir başka taş, 

ancak bu kadar 
uyumlu olabilirdi; 

kurgulanarak, 
hesaplanmış, ölçülü 

ve tasarlanarak… 
Eski ve yeni bir arada 
uyumlu ve ölçülü yaşayarak ve 
yaşatılarak günümüze geliyordu.., 
Örneğin; 250 yıllık kahvehane vardı 
ve gelen kişilerin- Kızılderili reisinden 
ünlü film yıldızlarına kadar- resimleri 
duvarları süslüyordu, hemen yanı 
başındaki yeni açılmış bir markalar 
zinciriyle... Şehrin her yerinde eski 
mimari sanat ve sanatçılar ve yaşam 
iç içe… Şehri panoramik olarak 
görmek için şehirdeki turist gezi 
otobüsüne bindim, kulaklığı takarak 
yola koyuldum. Yanımdaki koltuğa 
oturmak için bir İrlandalı Üniversite 
öğrencisi (sonradan öğrendim) 
izin istedi ve bende elbette dedim 
ve oturdu. Kendisiyle tanıştım. Ne 
iş yaptığını sorduğumda bana;” 
üniversiteyi yeni bitirdiğini ve çorap 
tasarımcısı olduğunu söyledi. Çorap 
tasarımcısı.!. Bu mesleğe neden 
ilgi duyduğunu sormama gerek 
bırakmadan; bu işi çok sevdiğini 
ve kendisinin çok ilginç çoraplar 
tasarladığını ve tasarım için tarihi 
mekânların kendisine ilham için 
çok gerekli olduğu, birkaç defa 
buraya (Roma) geldiğini ve bu işten 
olağanüstü keyif aldığını söyleyince 
aklıma; “hanım bana çorap alır mısın? 
Dediğimde, eşimin bana dönerek; 
hangi çorap? Fileli mi?, çift tabanlı 
mı?, kısa mı?, uzun mu?, desenli 
mi?” Diyerek tam 25 çeşit (marka 
değil!) çorap sayarak verdiği cevabı 
geldi. İşi rüyalarına giren onu severek 
araştırmaya yönelten ve tasarımı 
hayatın merkezine alarak,  öğrenerek 

yapmak isteyen çorap tasarımcısı 
yenilikçi genç bir girişimci… Elbette 
başarılı olacak, söylemeye gerek yok.!.

Ve Roma merkezinde 
dördüncü gün gezi bittiğinde 
tasarımın genetik kodlarına 
yaklaştığımı ama hâlâ bir şeylerin 
eksik olduğunu hissediyorum. Bu 
kodlar arasında; farklı bakış açısı, 
tarihi eserlerden ilham almak, şehrin 
etkileşimi ve ortamı, rahat olmak, 
uyumluluk, işinden heyecan duymak, 
araştırmak, öğrenmek,… baştan beri 
hep aklımda olan ve henüz tam 
olarak cevabını bulmadığım soruyu 
cevaplamak üzere;” İtalya’da başka  
nereleri gezmeliyiz?” acaba dedim. Ve 
Tivoli’ye gittik. Büyüleyici bir yer, tarihi 
bir şehir; tarihi mekanları, bahçeler, 
suyun büyülü sesi, kuş sesleri, zeytin 
bahçeleri ve yüksek bir tepeden 
İtalya ve deniz… Güzel ve tarih ve 
doğa ile iç içe keyifli bir gezi olmuştu. 
Aklımdaki soruların bazıları kısmen 
cevaplanmıştı ama yine de bazı 
eksikler vardı… 

Nihayet İtalya ziyaretimizde 
son yaklaşıyorduk. Acaba bir de 
Floransa’ya gitsek nasıl olur? Diyerek 
tren istasyonuna gittik, yirmiden fazla 
peron içerisinde Roma’dan Floransa 
trenine binerek hareket ettik. Her 
taraf tarlalar, zeytin ve diğer ağaçlarla 
dolu tepeleri ve ovaları aştıktan sonra 
yaklaşık iki saat sonra Floransa’ya 
geldik. Tren istasyonunun etrafı tarihi 
mekanlarla dolu... Şehri biraz yaya 
ve daha sonra da gezi otobüsleriyle 
turladık ve tüm Rönesans dönemi 
eserlerini yakından gördük ve hepsi 
çok etkileyiciydi… Sonra yemek 
için şehir merkezinde gezerken her 
tarafın tasarımlarıyla tüm dünyada 
adından söz ettiren, bayan çantası, 
elbise, ayakkabı, saat, ..markalarıyla 
dolu mağazalar olduğunu gördüm. 
Mağazalar sanki yüzyıl boyunca 
orada duruyor, tarihi dokusu ve 
özgün mimarisi, bakımlı ve mimari 
aklıyla tasarımın bir başka adı. Evet, 
tam da aradığım sorunun cevabını 
Floransa’da bulmuştum. Bu şehir 
boşuna sanatta tasarımın öncülüğünü 
yapmadığını ve bu başarısını 
özgün markalarıyla bir marka şehir 
olarak boşuna haykırmıyordu! 
Ben tasarımın adıyım; nehirle, 

köprülerle, evlerle, heykellerle, su 
çeşmeleriyle, saat kuleleriyle, tasarım 
üniversiteleriyle, tasarım okullarıyla, 
tasarım atölyeleriyle, ustalarıyla ve 
markalarıyla…Hayat ve bilim.. , sanat 
ve bilim.. sanatı bilime dönüştürerek 
ve bilimi hayatın merkezine 
yerleştirerek.. Ve markalarıyla; 
versace, gucci, prada, emperio-armani, 
dolce-kabbana, roberto-cavalli,.. yüz 
yıllardır orada, sanki ilk günkü gibi.. 
şehrin insan manzaraları uyumlu ve içi 
içe.. birbirini tamamlayan çok kültürlü 
kozmopolit bir yapıda. Bu şehirdeki 
insanların İtalyanlarla birlikte; 
İspanyol, İsrailli, Hintli, Çinli, Japon,..
iç içe bir marka şehirde uluslararası 
bir zincirin halkaları olarak işlerini 
tasarlayarak yaşadığına şahit oldum. 
Farklı kültürleri önemseyen bir 
anlayışla mutlu ve entegre bir şehirde 
yerleşik olarak.. Tüm bu insanlar 
geliştirdikleri İtalyan tasarımı marka 
ve ürünler tüm dünyada adından sıkça 
söz ettiriyorlardı. İşte baştan beri 
aklımda olan sorunun cevabı olarak 
şehirdeki mağazaların tarihi dokusu, 
ambiansı, renkleriyle cümbüşü  ve 
insan manzaralarıyla bize her şeyi 
söylüyordu…Tasarım budur.!.Onlar 
zaten tüm dünyada  İtalyan tasarımı 
marka ve ürünlerle adından sıkça söz 
ettiriyorlardı. İşte baştan beri aklımda 
olan sorunun yani; tasarımın genetik 
kodlarının şehir ve insanla ilgili son iki 
halkası da tamamlanmış oluyordu… 
Uluslararasılaşmak ve bunun doğal bir 
sonucu olarak kozmopolit olmak veya 
tersi... şehrin markaları ve de marka 
şehir. Şehrin markalarıyla marka şehir 
birbirinden beslenen ve  tamamlayan 
ayrılmaz bir ikili. Roma ve Floransa’da 
tarihi mekânlarıyla ve markalarıyla 
hemen her yerde bu iki unsurun 
daha önce sıralanan genetik kodlarla 
birlikte bir tasarım ve marka olarak 
dünyada değer bulduğunu gördüm. 
Tasarımın genetik kodları, her biri 
kendi içinde olağanüstü yetenekleri 
barındıran ve açığa çıkarak 
keşfedilmek için bir kıvılcım bekleyen, 
insan ve onun yaşadığı şehrin genetik 
kodlarında gizli olarak… Şüphesiz 
tasarımın genetik kodları, şehrin 
genetik kodlarında,  o’da insanın 
genetik kodlarında saklı… Mükemmel 
bir tasarım olan yeryüzünde…


