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РЕЗЮМЕ
Когато се разглежда архитектурната практика, се забелязва
особено редуктивен подход към природата в зоните и районите,
доминирани от глобалния капитализъм. Съответно връзките с
природата преобладават предимно в селските райони. Но заедно
с това, разглеждайки взаимовръзките на архитектурата на 21-ви
век, се вижда, че „градското отношение” трансформира
архитектурното проектиране както в градовете, така и в
териториите с предимно селски характер.Тази ситуация следва
да се тълкува като натиск на градовете върху селските райони.
Тази трансформация и нейното въздействие върху архитектурата
се изследват в настоящата дисертация най-напред в световен
мащаб и след това в примери, взети от практиката в Турция.
В дисертацията се разглежда феноменът на природата като
източник на „древно знание“, който произвежда знанието за
архитектурната практика на настоящето. Приема се, че знанието
и опитът на човечеството са се натрупали чрез това древно
знание за земята като „изначалния подслон на съществуването
на човека” (обитаването). Това дава възможност за създаване на
местна архитектура, която е възникнала в резултат от връзката
между природата и пространството, в съответствие с
взаимоотношенията между опит, място, контекст и смисъл.
Въпреки че градовете на 21-ви век произвеждат нова динамика,
създавайки вариации на такава памет, за съжаление, те водят до
идентични физически прояви. Местните форми на застрояване в
селските райони продължават да са различни, тъй като те
запазват връзките си с мястото и контекста. Въпреки това, докато
градовете трансформират собствените си контекстуални
отношения, те също потискат селските форми на застрояване и
ги принуждават също да се трансформират. Тази ситуация води
до промяна между контекста и съдържанието и трансформира
връзката между природата и застряването. В градовете
природата се превръща в елемент от образа, който се търси в
селските райони с желаните от тях качества. Съвременното
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архитектурно производство, създадено в селските райони в
резултат на този копнеж и желание, също се развива повлияно от
градското възприятие. Така, подобно на процесите в градовете,
архитектурното производство трансформира местния контекст на
селските райони в нови форми на застрояване, които са различни
от древните знания. Разпространението на форми на
застрояване, които не принадлежат нито на градовете, нито на
селските райони, обективизира природата в селските райони.
Дисертацията защитава позицията, че такъв вид резултати
изопачават зависещата от природата система на хората и
тяхната същност на органични тела.
В дисертацията се обсъждат примери за разкриване на натиска
на градското възприятие върху архитектурата в селските ройони
чрез ролята на пространствените отношения в тази
трансформация. Дискусията включва примери от Турция, които
са преживели ефектите на глобалния капитализъм въпреки
многопластовата си историческа памет и могат да бъдат
оприличени на други структури по света. В зависимост от темите,
разгледани в дисертацията, са дефинирани следните заглавия:
Смесена концепция, Исторически контекст, Проектиран контекст,
Случайна концепция. Тези четири различни подхода се
разглеждат и чрез избрани примери от Турция.
Дисертацията обсъжда въпросите за статуса на архитектурното
проектиране в практиките на 21-ви век в новото селско
пространство. Докато отношенията между природата и човека се
смятат за „обективирани“, пространствените и контекстуалните
факти се разкриват като допълненията и загубите. Очаква се този
подход, насочен към създаване на нова дискусия за архитектурно
мислене, да допринесе за динамиката на пространственото
проектиране.
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1.ВЪВЕДЕНИЕ
Като първа от основните части на дисертацията, въведението
обобщава съдържанието на дисертацията, дефинира проблема
на изследване, обхвата и целта на дисертацията, методологията
на анализа, концептуалния подход, метода на анализ и
приносите.
1.ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Дефиниране на проблема
1.2. Цел и обхват на дисертацията
1.3. Методика на изследването
1.3.1 Концептуаленподход
1.3.2. Метод на анализ
1.4.Принос

Дефиниране на проблема: Архитектурното пространство има
рамка на мислене и производство, които се влияят от
динамиката или факторите, които определят производствените
процеси на обществото и социалните и културни структури, които
се развиват върху тази динамика. Промяната, наблюдавана под
влиянието на глобализацията и капитализма в началото на 21ви
век, е основният фактор за тази динамика. Докато преди
началото на века животът и архитектурата в селските райони се
характеризират преди всичко със своя местен характер,
формирани от естествената среда през миналия век, днес тя все
повече се влияе от ефекта на глобализацията и натиска на
капиталистическия град. На този етап на преден план излиза
проблемът как новият селски житейски опит влияе върху
архитектурното проектиране и разбирането за дизайна.
До сега в архитектурата съществуващата среда е разглеждана в
два основни контекста: градски и селски райони. В този процес
градовете се възприемат като центрове на развитие и центрове
на различен тип застрояване, което обогатява живота.
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По принцип, в селските райони се развива производство,
основаващо се на селското стопанство в близка връзка с
природата. Въпреки това разликата между града и провинцията
става все по-неясна. Хората, които са претоварени от хаотичното
състояние на градовете днес, са склонни да формират свои
собствени селски пространства в градовете. В селските райони,
особено при наличието на комуникационни технологии, се
формира нов начин на живот, който има структурните и
ежедневните практики на градския бит, въпреки че тяхното
физическо пространство е в селски район. На този етап
противопоставянето между градските и селските райони става
все по-неясно.
Обективирането на индивида с влиянията на индустриализацията
и капитализма като доминиращи агенти в градовете през периода
от началото на 21-ви век, особено ограничава преживяването на
природата. Хората, които се обръщат към селските райони, като
се отделят средата, в която се случват бързи промени, се
опитват да бъдат близо до природата и да се възприемат като
субекти. Критичната точка тук е умственият или емоционален
багаж, донесен от градовете от хора, които вече живеят в
селските райони. Тази ситуация създава противоречива среда,
тъй като те не са родени в селските райони и са се изградили
изцяло от своите градски преживявания. Физическите структури,
които оформят селската среда, се деформират от това
противоречие и я превръщат в нова практика на селския живот.
Съответно, дисертацията се фокусира върху аргумента, че
отношенията, произведени от тази нова среда, поставят нови
въпроси по отношение на възприятието, пространството и
контекста.
Цел на дисертацията, В контекста на дефинирането на
проблема, дисертацията цели да разкрие пространствения
натиск на глобализацията върху селските райони и различията и
парадоксите в съвременната ситуация в Турция. Следвайки тази
логическа линия, стигаме до извода, че градското пространство
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създава ново пространство-време, което е различно, както от
селското пространство-време, така и от индустриалното
пространство-време. Този нов градски и времеви компонент,
макар и взет от градските условия, създава нова среда, в която
нейните ефекти се отразяват в селските райони и дори я
трансформират. Тази нова среда може да се наблюдава в
мащабите на Турция, предлагайки структура на палимпсест.
Целта на дисертацията е да представи теории, които да обяснят
тези обстоятелства и процеси в Турция. За да направи това,
дисертацията поставя акцент върху факторите, които формират
нови селски райони.
Тема на дисертацията са взаимоотношения, свързани с
мястото, пространството и трансформациите в селските и
градските райони. Двадесет и първи век е времето, когато се
променя формата на преживяване на цялото жизнено натрупване
на човечеството.
Дисертацията разглежда значението на древната мъдрост в
съвременния свят и древното знание като натрупване на
архаични гласове, които днес са загубили своите функции. Всеки
един от тези архаични гласове може да се разглежда като съвет
за съвременните обществени практики. Всъщност, древните
знания могат да развият алтернативни начини за насочване на
хората както духовно, така и експериментално. Възможно е да се
открият древни знания от историята на пространството и да се
анализират от днешните архитектурни практики. Вместо това,
глобализацията, независимо от древните знания, потиска
естествената селска архитектура. Затова дисертацията се
фокусира върху привличане на вниманието към деформациите в
архитектурата на новите селски райони.
Kултурата на мястото е важен момент, когато се обсъжда
архитектурата и свързаните със съществуването й проблеми.
Физическото олицетворение на развиването на чувство за
принадлежност към мястото и архитектурната структура
7

представляват културата на живота. Един от основните
компоненти на тази култура е опитът, придобит чрез връзките
между природата и хората. Разгледани в светлината на тези
проблеми, новата среда и значенията, породени от тази
неяснота, имат отрицателен ефект.
Ето защо мисленето за градските и селските райони или
насочването към връзката между тях ни напомня, че природата
винаги е незаменим елемент. В този случай отговорността на
всички дисциплини, както и на архитектурното мислене и
проектиране е да търсят методите за превръщане на
негативността, създадена от двусмислеността на градската или
селската опозиция, в положителна основа.
Обхват дисертацията: Определението за нов селски район е
далеч от неговата класическа дефиниция. За разлика от
традиционния селски живот, новите селски райони се определят
от новите форми на производство и потребление, социологически
и културни връзки, взаимоотношения с физическата среда и
обстоятелствата на потискането, наложено от града. Основните
определящи фактори за това са глобализацията и технологията.
Например, международна конференция може да се проведе в
зала в селските райони. Всъщност дори мястото на физическото
присъствие може да бъде променено чисто сетивно. Като
осъзнава тези възможности, един градски жител, който се
обръща към селските райони, ги вижда като шанс и по този начин
се облагодетелства от тях. Затова, въпреки че мястото, където
той/тя физически съществува, все още е селско, в контекста на
отношенията все още има градски и дори глобален начин на
живот. Тази ситуация произтича от факта, че градските райони се
разширяват
физически или сетивно под влиянието на
глобализацията и превръщат селските райони в инструмент или
средство. Очевидно, този вид преживявания променят
жилищните зони и пространствата на селските райони по
различни начини. Дисертацията се фокусира върху случаите,
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които понякога се противопоставят на тази трансформация, а
понякога се оформят от нейните ефекти.
Методика на изследването: За да постигне своите цели,
дисертацията разглежда новата архитектура, проектирана в
новите селски райони на Турция. Направен е опит обхвата на
анализ на дисертацията да бъде максимално разширен, като се
разгледат примери с уникално местоположение в селските
райони и те да бъдат изследвани за адаптиране на
архитектурното проектиране от контекста на градските към
контекста на селските райони. Методът за анализ на тази
ситуация се обяснява както концептуално, така и чрез анализ на
примери.
В контекста на концептуалния подход: Двадесет и първи век
като време на непредвидими резултати дава основата за нова
дискусия. Необходими са нови теоретични подходи и
концептуални постановки по отношение на преживяванията,
създадени от 21-ви век, двусмислен процес, който предстои да
бъде изпитан емпирично. Въпреки това, тъй като дисертацията се
концентрира върху новото поле на опит, което се появява в
резултат на натиска на градските райони върху селските райони в
контекстуални, релационни и физически форми, а това изисква
ново концептуално четене.
Събитията, обстоятелствата, моделите на отношенията и
връзките в изследването подчертават важността на контекста. За
да се разбере средата на установените отношения в
съществуващия свят, в дисертацията се разглежда понятието
"контекст". На този етап се говори за контекстуални отношения,
породени от примитивните начини на живот и контекстуалните
отношения, създадени от света на 21-ви век, защото това е
времето, в което създаденият нов контекст получава ново
определение, при което се взема под внимание акумулираната
памет.
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В контекста на дисертацията е разгледано понятието за подслон
чрез начините на преживяване на абстрактни взаимоотношения,
за да се установи принадлежност. От тази гледна точка връзката
между тяло и подслона се определя и концентрира на мястото,
върху което се осъществява тази връзка, т.е. върху земята.
Терминът "тяло" в контекста на дисертацията е концепция, която
обхваща както човека и хората, така и структури и живи
същества, различни от човешкото същество и тяло.
Съществуващият свят се формира от отношенията на всички
тези определения за тялото.
Данните, получени от взаимодействието между тях, се описват
като древно знание и се отнасят до понятието “памет”. Мястото
на древното познание в процеса на човешкото съществуване е
друга тема, която трябва да се изследва. След това, ще бъде
разгледано как се трансформира селския послон в градско
жилище и как това оказва влияние върху живота ни.
Методология на изследването: Заедно с концептуалните
проблеми, ще бъде изследвана архитектурата, проектирана в
"новите селски" райони, установен в гореспоменатата
многоизмерна структура. Като област на изследване, Турция е
избрана поради специфичността си, което е видно и в
литературата. Всеки регион има различни географска, етична,
социална, културна и икономическа структура.В контекста,
дефиниран от концепцията за място, която пряко се отнася до
местоположението, може да се създаде подходяща среда за
проектиране. Ето защо въпросите за местоположението ще
бъдат обсъдени чрез хората от Турция, които първоначално се
преселили в градските райони и след това отново се върнали в
селските и съответно чрез типологиите на пространствата, които
са произвели. В контекста на концептуалния подход
дисератцията изследва връзката между тялото и пространството
като абсолютно условие за съществуване. Съответно, тя се
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фокусира върху феномена на тялото, символизиращ живите
същества на земята. Въпреки че телата и пространствените
условия остават постоянни, средствата за разбиране на епохата
са емпирично проверени.
Дефиницията за селски район в периодичен смисъл, като се има
предвид каква архитектура се проектира в тази структура,
състояща се от социологически, културни и икономически
фактори, също ще бъде обект на изследване на дисертацията.
Също така става необходимо да се обсъди състоянието на
селското и градското пространство, получено от този процес, от
който се е получило новото селско пространство, основано на
трансформацията, случваща се в началото на 21 век. Така,
определението за новото селско пространство е силно свързано
с анализа на темата.
В дисертацията е използван изследователския метод, за да стане
ясно как се изграждат новите селски райони и как се установяват
като такива. Целта на дисертацията е да се създаде подход на
проектиране,
който
да
подкрепи
формирането
и
местоположението на новите селски райони чрез изследване на
чувството за принадлежност и памет чрез установената връзка с
местоположението.
ПРИНОСИ
Тази дисертация прави следните приноси към теорията за
архитектурното творчество:
 Изясняване на значимостта и устойчивостта на „древното
знание“ в съвременния свят в контекста на архитектурното
проектиране;
 Разкриване на ефектите от взаимовръзките между природа място - контекст - значение (които се считат за източник на
древни знания) за архитектурното проектиране;
11

 Изследване на начина, по който взаимодействията между
природа - място - контекст - значение се влияят от широко
разпространената глобализация на 21 век;
 Определяне на промените във взаимовръзките между
природа - място - контекст - смисъл, които са възникнали
като резултат от споменатите проблеми, в структурата на
градските и селските райони;
 Идентифициране на отношенията между глобалното и
местното и техните отражения върху архитектурното
производство;
 Разкриване на различни нагласи, в които градските
отношения и подходите за градско проектиране потискат
селските райони;
• Разкриване на това как концептуалното изместване,
преживяно в резултат на глобализацията през 21 век, оказва
влияние върху селската архитектура в Турция;
• Изследване чрез примери на нови формирования в селската
архитектура на Турция и уточняване на тяхното въздействие;
• Откриване на дискусия за това как архитектурното
пространство, формирано от такива въздействия, оказва
влияние върху съвременните дизайнерски подходи и
ежедневието.
2. ПРОСТРАНСТВЕНИ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОТ УБЕЖИЩЕ КЪМ
СГРАДА И СИТУИРАНЕТО Й В ПРОСТРАНСТВОТО
Необходими са нови теоретични подходи и нови концептуални
постановки по отношение на преживяванията, създадени от 21-ви
век, двусмислен процес, който предстои да бъде изпитан
емпирично.От тази гледна точка е възможно да се разработи
концептуална перспектива за многопластовата околна среда на
Турция, която е едновременно историческа, културна и
структурна.Тази многопластова структура ще бъде проследена
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чрез жилището. Тук, дебатът за концептуалното съдържание
първо се посвещава на него, а след това на времевопространствените отношения на защитеното място.
Първо се провежда изследване на връзката между сградата и
земята като абсолютно условие.Сегашният свят е известен като
мястото, където се преживява динамична връзка още от древни
времена.Главата се фокусира върху опита, придобит от тази
връзка и знанията, натрупани от този опит.Целта тук е да се
разбере как информацията се променя и засяга сградата.Тъй
като връзката между нея и пространството се трансформира,
архитектурното действие се променя като физическо отражение
на пространството.Затова е важно да се разбере връзката и
принадлежността към земята.
Дадени са оценки и обяснения в основните раздели и
подраздели.Тази рамка, която е включена в основния текст на
дисертацията, е подкрепена с примери в автореферата.
Заглавията на раздела са както следва:
2. ПРОСТРАНСТВЕНИ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОТ УБЕЖИЩЕ КЪМ
СГРАДА И СИТУИРАНЕТО Й В ПРОСТРАНСТВОТО
2.1 Връзка между сградата и пространството
2.2 Пространствено съдържание и контекст на архитектурата в
селските и градските райони
2.2.1 Пространствени отношения в селските райони
2.2.2 Сградата в градското пространство
2.3 Пространствена трансформация в селските и градските
райони през новата епоха
2.3.1
Изкуствено взаимодействие на архитектурата върху
градското и селското пространство
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2.3.2 Място, контекст и съдържание в архитектурата от началото
на 21-ви век
2.4 Изводи от глава 2
В рамките на тази глава се разглежда глобализацията,
развиваща се от началото на 21-ви век в селските и градските
райони, както и пространствата и местата, където се извършва
динамиката на сградата и пространството.До края на миналия
век градските и селските райони предлагаха отделни
пространствени отношения.Въпреки това границите между тях са
неясни.Тази ситуация създава среда, определена като нова
селска област в рамките на тази дисертация. Този „нов селски
район“ обаче се основава на съществуваща среда. Затова в този
раздел
са
обяснени
отношенията,
установени
със
съществуващата структура на селските и градските райони.
Отношенията между място, контекст и съдържание е феномен,
който се използва за разбиране на селските и градските
структури.Тези отношения се разглеждат като фактори, които
съставляват основата на архитектурното действие като
физическото проектиране на сградата в рамките на градското и
селското пространство.В този контекст съдържанието на главата
се фокусира върху отношенията между място, контекст и
съдържание.Отношенията
с
физическото
пространство
превръщат околната среда в „място”.Данните от това място
организират “контекста” и се получава “съдържание” в
съответствие с придобития опит.Съоветно опитът е генериран от
това взаимодействие и последиците му върху новото селско
пространство са от голямо значение.Етапът, който най-много
влияе и трансформира тези понятия, се разглежда като 21-ви
век.Това е етапът на глобализацията, доминиран от световните
капиталистически процеси.Връзката между пространството,
контекста и съдържанието, първо в градските и след това в
селските райони, осигурява нова среда за дискусия чрез
потискането на глобализацията.В този контекст, първо, се прави
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концептуален
прочит
на
пространството,
контекста
и
съдържанието, а след това на въздействието на глобализацията,
показано чрез примери.
В последната глава се обсъждат въздействията от споменатите
пространствени, контекстни и съдържателни отношения върху
архитектурното разбиране в глобализирания свят.Загубата на
местност в сегашното възприятие води до производството на
дедиференциране/една и съща архитектура в глобализираната
среда.Обект на наблюдение на този процес са предимно
градове.Въпреки
това,
новосформираният
контекст
и
съдържанието на пространството водят до използването на
алтернативни
подходи.Тези
алтернативни
среди,
които
произвеждат едновременно дедиференциране и разнообразие,
ще бъдат разгледани чрез примери.
В съответствие с това съдържание, се прави опит да се разширят
както градските, така и селските райони, в които са установени и
оформени физическите отношения със земята.От тази гледна
точка се заключава, че променящите се отношения
трансформират културата на живота и архитектурното
проектиране.В следващата глава този извод ще бъде адаптиран
по-специално чрез примери от Турция. Пространствената среда,
която се формира от ефектите на историческото, културното и
географското разнообразие в Турция в градските и селските
райони,
ще
бъде
анализирана
чрез
споменатите
трансформации.Ето
защо
фундаменталните
отношения,
установени с пространството на земята, ще бъдат разгледани
преди да се фокусираме върху Турция.
Тъй като отношенията с природата се трансформират чрез
господството на човечеството над природата, възникващите
положителни или отрицателни резултати засягат природата по
различни начини. Затова фокусът е върху начините, поради които
архитектурата съществува в природата и знанията, които са
придобити в резултат. Натрупващата се информация се
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определя като древно знание. Мястото на този производствен
контекст в 21-ви век е предимно селското пространство.
Градовете
формират
свои
собствени
строителни
и
производствени процеси в глобалния капитализъм, независимо
от мястото и контекста. За да се разбере това, се изследва
връзката между града и пространството.

Това изследване разкрива, че социално-културното и естетическо
богатство на градовете, което подхранва ежедневния живот, вече
не съществува във физическата среда. Ето защо, селските
райони се превръщат в място, осигуряващо отделяне от
периодичните ефекти на промените. Един от примерите за тази
независима среда може да се види при Хайдегер.

Хижата на Хайдегер (URL-5)

Хайдегер прави интелектуалните си продукции в планинска
местност далеч от града. Той заявява, че дължи тези проектина
чистото си взаимодействие с провинцията. Пише за градския
живот като „под“ или „по-долу“, а животът в хижата като „горе“
или „нагоре“, а това не е просто израз на надморска височина, а
персонализиран израз за това място.
Потенциалът за възникване на оригинални/автентични творби
може да се види в параклиса на Брудер Клаус от Петер Цумтор, в
който се наблюдава съчетанието от съвременно съзнание,
включено в цикъла и структурата на природата. Фокусирайки се
върху естеството на материала и използвайки метод на
строителство от преди хиляди години, древните знания се
трансформират в автентична архитектура в проекта.
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Гледки от параклиса Брудер Клаус и къщата на Гугалун от Петер Цумтор

Използваната строителна техника е от дървени рамки и глина.
След изгарянето на дървото и премахването му, глината е
елементът създаващ пространство (Bilgin İ, 2016, s. 96).Също
така е възможно да се обсъди връзката между материя и духовна
връзка чрез къщатa Гугалун от Петeр Цумтор. Построена през
1708 г. от първите си собственици, къщата се намира в планински
район в Швейцария. Проектът на Цумтор, който е завършен през
1994 г., превръща къщата в място за почивка за собствениците от
новото поколение, които живеят в града.
Цумтор разработва решение, което съчетава съществуващите
стени на старата къща и хълма зад къщата.Съществуващите
стени на къщата сa изградениот оплетени припокриващи се
дървени летви.Цумтор дава ново изражение на тази система, без
да нарушава начина, по който къщата е построена.Това
допълнение, направено от разширяването на стените на старата
къща към небето без вертикален носител, стига до хълма и е
елемент от настоящето, но дължи сила си на старата структура,
която е елемент от миналото (Билгин, 2017).
Въпреки
господстващото
отношение
на
дизайнера
в
оформлението на къщата, тя все пак включва спонтанна
формация, подобно на хижата на Хайдегер. Всъщност властта,
която физически управлява селските или градските райони, се
превръща в баланс на икономиката и важен фактор, който
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ръководи връзката между архитектурата и пространството в
природата.
Принципите, които съставляват архитектурното съзнание, се
развиват с отношенията между мястото, контекста и значение.
Средата за създаване на тези принципи като област на
архитектура е предимно градска. Доминирането на живота,
изисквано от съвременната природа, има нови изисквания в
селските райони, които се споменават в предишния раздел.
Съответно, за разлика от провинцията, градът е първият
артистичен и културен артефакт, който човекът трансформира и
адаптира към себе си. Не е възможно да се произведе днешната
архитектура, различна от структурата на града. Не е възможно да
се произвежда архитектура в градовете, която да не зависи от
натиска на капитализма. Ето защо е необходимо да се разберат
условията на градовете през 21 век.

Рем Колхас: Национална идентичност в архитектурата (URL-28)

През 21-ви век архитектурните пространства са включени в
ежедневието като различни форми на жилище (пребиваване,
микс-употреба и т.н.). Следователно архитектурните стилове на
съвременния период се променят от тази нова среда. В
капиталистическите страни местните архитектурни форми се
заменят с глобално разбиране. Всъщност бързото нарастване на
високите сгради в резултат на съвременната урбанизация,
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тенденциите на строителство, сградите в градовете да си
приличат, а оттам и загубата на оригиналност и идентичност на
градовете, са резултатите от епохата на глобализация. Дори и да
бяха приложени планови подходи, които организират природни
или потребителски инструменти, сега те се заменят от новия
глобален град.
Има някои примери, разкриващи срива на периода на строене на
21-ви век.

Теория за Гардън Сити - трите магнита (URL-18), съвременен град -1922 (URL-16)
Модерен град - интелигентен град (URL-17)

Интелигентните градове, създадени като център на интереса към
капитала, са оформени като средство за потребление на
технологии и капитализъм, а архитектите стават виновници за
тази структура. Хората желаят организация в градската
структура. Но новото мнение за градовете разглежда живота от
количествена гледна точка. Следователно пространственият ред
остава същият. Според литературата, връзката между
пространството и архитектурата е различна в зависимост от
потребителя на всяко място. Архитектурният дизайн го отличава
от другите, дори и ако отговаря на статуквото. Както в случая с
Амстердам и Чехия, този метод може да оформи основите на
мисленето за дизайна.

Къщите с лице към площад Телч в Чешката република, (URL-18),
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Редове от къщи в Ява айланд, Амстердам (URL-18) Как да направим
привлекателен град - Ален де Ботън

Волът на Пикасо може да бъде даден като пример за този
подход. Според Пикасо всеки художник може да нарисува
детайлно вол в реалното му състояние. И все пак процесът на
разбиране ще бъде различен за всички. Докато волът е еднакъв
за всички, крайният резултат е уникален и индивидуален.
Ако търсим специфичното във всеки нов дизайн, дали в град като
Амстердам или в селски район, може да постигнем нещо
съвременно, което да улави баланса на деня, но което е и
оригинално и не е отделено от контекста.

Къщата на Риги

Къщата на Риги; Всички данни, които оформят дизайна,
размерите на вътрешните материали или прозорците, са
контекстуални данни, взети от околната среда. Например, когато
има мъгла, сградата е заобиколена от облак и пространството не
е изложено на светлина. Този обрат оформя дизайна. Съответно,
интензитетът на светлината ще бъде увеличен чрез
използването на интериорни материали. Програмата също така
създава оформлението на прозорците.
Един от архитектите, постигнали съвременната интерпретация на
местните елементи, е Уенг Шу. Докато градътсе оформя според
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глобалните ценности, пример са китайският архитект Уан Шу и
проектът на Лу Уеню "Обновяванена село Венчун"са доказващи,
че селските райони все още могат да произвеждат дизайнерски
подходи към местния контексти да се оформятспоред скалата на
населеното място.

Обновяване на село Венчун-Китай (URL-30)

По този начин той вярва, че те могат да насърчат новото
поколение в селските райони, като ги освободят от чувството, че
са зависими от градовете (URL-30). Въпреки това, Китай като
център на промишленото производство вече включва селските
райони в градовете със закони.
Мястото им в 21-ви век съответства на ситуация извън
физическите отношения на средата, в която тя традиционно се
намира.
Преосмислянето на градовете и начина на живот, историческите
процеси, градската памет и всички контекстуални елементи,
формират съществуването в днешния свят.

Бейут, японски ресторанти бар 2002, B108 музикален и нощен клуб 1998 (URL-31)
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Проект „Меридиан Варяп” - Истанбул Аташехир. 1) обещание 2) реализация (URL32)

Това условие трансформира познанията, които са отразени в
конвенционалните термини.В рамките на дисертацията, тази
трансформация се определя като „смяна на съдържанието”,
което възниква с връзките на мястото и контекста.Сега, няма
значение кое място е свързано със средата.Новосъздаденият
контекст не приема ценностите, създадени от настоящата
среда.За да критикува тази ситуация, Летиция Ламперт поставя
въпроса "В един глобализиран свят градовете стават ли
еднакви?" и дава отговора на този въпрос в произвежданите от
нея колажи.

.
Наляво; Ню Йорк - Сао Пауло - Буенос Айрес - Аделаида Райт; Порто Алегре Сао Пауло - Шанхай - Ла Пас - Ню Йорк (URL-33)

В тази поредица различни изображения от различните части на
света се смесват заедно. Тези колажи, на които се вижда
глобализацията и преплетеността на местността и хаотичната
пространствена организация, могат да бъдат от който и да е
голям град (URL-33).
Както се вижда от изображенията, природните зони са подложени
на най-впечатляващи резултати от усилията на човечеството да
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се приюти в градовете. Юджин Одум, известен като "бащата на
съвременната екология", определя градовете като "паразит на
селските райони".
Според него, градовете консумират природни ресурси точно като
паразити. Всъщност съвременните градове са консумиращи
центрове, проектирани и изградени да поглъщат остатъците от
капитала и да защитават икономическата и политическата власт.

Съответно; 1) Остров Ванкувър, Британска Колумбия, Канада, 2016 г. 2)
Плантация за палмово масло, Борнео Малезия, 2016 г. 3) Слънчева
електроцентрала, Севиля, Испания, 2013 г. (URL-41)

Поради разстоянието между населените места, неограниченото
движение на капитали, технологиите и възможностите за
комуникация, границите на страните стават несигурни, по тази
причина и границите между градските и селските райони
получават подобна несигурност. В рамките на тази
двусмисленост, това, което се тества всеки ден по целия свят, е
дали този вид масивна изкуствена конструкция е действително
устойчива или не.
Ню Йорк се нуждае от земя с почти хиляди пъти по-голям размер
от своите географски измерения. Токио се нуждае от площ два
пъти по-голяма от Япония, за да се издържа. Едно скорошно
проучване показва, че 744 от големите градове на Земята имат
нужда от повече кислород, отколкото всички гори на света могат
да осигурят (URL-38). Това е показател за това, как практиката за
защита, която изпълнява единствено животоподдържащите
изисквания в града, засяга различна точка на земята, когато тя е
установена чрез глобални баланси.
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От една страна, докато разбирането, че се експлоатира
природата докрай, се запазва, от друга страна, природата е в
специално положение, което се пропуска в задръстването на
града. Може да се даде пример, че нарастващият брой на
покривните градини в Ню Йорк е част от планът за града.

Алекс Маклийн/Горе на покрива: скрити пространства в Ню Йорк, 2012 (URL-42)

Нововъзникващите пространствени понятия като екология,
органична устойчивост и т.н. често правят ситуацията иронична,
като се позовават на природата. Иронично е, че в една нова
глобална среда, където акцентът е върху природата, всъщност
природата почти липсва.

Стари и нови литературни подходи към архитектурата (URL-17)

Това засяга всички участници на Земята, независимо от тяхната
дистанция или близост. Глобализацията е ефективна по целия
свят, но в различни форми. Тук можем да разгледаме Кралство
Бутан като страна, позната със своите селски характеристики.
Страната, с 80% от площта си, покрита с гори, е единствената
неутрална по отношение на въглерода страна в света, докато
глобалното затопляне се влошава от ден на ден поради
парниковия ефект. Те поддържат своята местна идентичност и
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ценности в ежедневието. Със своята традиционна архитектура и
пространствени модели, далеч от глобалния натиск, страната
запазва селските елементи в градските зони. Въпреки че има
всички тези положителни характеристики, страната все още е
изложена на негативните последици от глобалното затопляне.
Ледниците във високите планини се топят, създавайки нови
топографски и климатични образувания, а някои от тях
представляват опасности.
В съответствие с това се прави опит за нови разширения на
градските и селските райони, в които са установени и оформени
физическите отношения със земята. От тази гледна точка се
смята, че променящите се отношения трансформират културата
на живота и архитектурното проектиране. В следващата глава
този извод ще бъде адаптиран по-специално чрез Турция.
Пространствената среда, която се формира от ефектите на
историческото, културното и географското разнообразие в Турция
върху градските и селските райони, ще бъде анализирана чрез
споменатите трансформации. Ето защо, фундаменталните
отношения, установени с пространството на земята, са
разгледани преди да се съсредоточа върху Турция.
3.ЕСТЕСТВЕНА СРЕДА И АРХИТЕКТУРА В ТУРЦИЯ
Турция е страна, където могат да се наблюдават промени в
архитектурата.Тя е била дом на различни цивилизации, силно
засегната както от източните, така и от западните стилове на
архитектура още от ранните епохи.Наследството от голямото
културно и етническо разнообразие е все още физически
очевидно. Също така се наблюдават местни, културни различия
получи в резултат на географски и климатични промени. Фактът,
че страната има обширно архитектурно наследство, произтича от
това, че различните цивилизации и различните географски
образи се сливат и образуват нов синтез.Възможно е да се
намерят следи от убежища, които чрез архитектурната си форма
да свидетелстват за всички тези различия.
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Следвайки този многопластов исторически процес, най-важният
етап в архитектурното проектиране на Турция от началото на 21ви век е провъзгласяването й за република.Следвайки изводът,
че пространството е социална единица, е необходимо да се
доразвие процесът на модернизация на турската архитектура
през повратните точки на социалната практика, които се развиват
в този етап.
Индустриалната революция е възприемана като историческа
повратна точка, която трансформира живота в целия свят. За
Турция обаче етапът на републиката се разглежда като позначима
повратна
точка,
отколкото
въздействието
на
индустрията в ежедневието. Заедно с провъзгласяването на
републиката през 1923 г. и индустриализацията, „модернизмът“,
който също се разглежда като влияние на запада, играе
доминираща роля.В републиканската епоха методът на развитие
и формализация на страната се определя като модернизация.По
времето на този процес са проектирани и изпълнени иновации,
които
преструктурират
социалната
структура
на
страната.Доминира трансформацията на застроената среда.
Ето
защо,
архитектурната
практика
до
периода
на
модернизацията и съвременната архитектура се смесва, а след
това се формира среда, в която всички исторически процеси са
очевидни.На този етап в изследователската част на
дисертацията се разглежда Турция след обявяването на
републиката и формирането на днешната жизнена среда.
Всички това е обяснено и обсъдено в тази глава.Тази рамка,
която е включена в основния текст на дисертацията, е обобщена
с примери в автореферата.
Заглавията на разделите в тази глава са както следва:
3.1 Процес на модернизация на селските и градските райони
3.2 Опит за създаване на съвременни селски райони
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3.3 Естествена среда в Турция: живот и култура в селските
райони
3.4 Местно разнообразие в селските райони
3.5 Изводи от глава 3
В рамките на тази глава архитектурното пространство и живата
култура в Турция се разглеждат чрез пространствената триада на
възприеманото,
проектираното
и
съществуващото.Това
изследване не съдържа никакъв исторически анализ, а се
извършва многопластова оценка на данните, които засягат
пространството чрез местоположение, контекст и съдържание.

Градска трансформация на Caddebostan-İstanbul.
Източник:A. İrem M. Falay (URL-60)

Натискът на градовете върху селските райони променя околната
среда както в Турция, така и в света. Архитектурното разбиране
на Република Турция, създадено през 1923 г., докато се издига
над османското наследство, възниква в резултат на силно
движение от западния свят, основано на древни корени.
Архитектурата на републиканската епоха се разраборва през 20те години на 20 в., с дилема между традиционен и модерен стил,
източен, западен, религиозен и светски, неокласическият турски
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стил, който е продължение на османския период. Влиянието на
Германия и Австрия през 30-те и 40-те години е интензивно
особено
чрез
проектите
на
чуждестранни
архитекти.
Автентичният местен архитектурен стил е разработен от 50-те до
70-те години, а след това е бил повлиян от частния сектор
предимно от 80-те години на миналия век. Модерното мислене се
появява както в архитектурата, така и във всеки сегмент на
обществото.
Следователно идеята и приложението на процеса на
модернизация на архитектурата са оформени на такава основа.
Това може да се тълкува като търсене на социална идентичност.
Съвременният живот и архитектурното разбиране имат много
образци, които съчетават в себе си силата на местните ценности.
С развитието на промишлеността и търговията, а следователно и
с появата на бързо развиваща се урбанизация, през 50-те и 60-те
години на миналия век се наблюдава прекъсване на традицията.
През
80-те
години
на
миналия
век
модернизмът,
постмодернизмът и традиционната типология създават смесена
структура, особено с влиянието на международните политически
формации.

1980 до 2000/Ефекти на глобализацията и неолиберализма

Две типологии започват да се появяват в градовете: примери за
гражданска архитектура и градските квартали на бедни
преселници. Тяхното отражение в селските райони започва да се
оформя поради развиването на туризма и увеличаването на
покупателната способност по отношение на придобиване на
втора къща. Селските райони са построени без оглед на
качеството и са създадени селища, проектирани от
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професионални архитекти. Както вече споменахме, тази
тенденция в цял свят е в резултат на глобализацията и
ставашироко разпрастраненав градовете.
Както и в други градове на глобализирания свят, турските
градове сега сe формират от доминиращата идеология,
историческите пластове, микро-политическите стратегии и
влиянието на широкомащабни транснационални корпорации.

Бурса - Анкара градска трансформация (URL-58-59)

Става трудно да се говори за автентичността на турската
архитектура. В този период реалната среда на модернизиране на
Турция е селските райони. Това е така, защото по-голямата част
от населението живее в провинцията заедно, преди и след
обявяването на Републиката. Бяха планирани и изпълнени
редица действия за създаване на съвременна жива култура и
пространство.
Архитектите
изиграха
важна
роля
в
реконструкцията на селските районис интензивните си
изследвания и анализи. В началото дизайнът на населените
места е изключителен. Това е така, защото е известно, че масите,
които идват с миграциите, се нуждаят от жизнено пространство в
провинцията. Архитектурата на тези селища обаче се
произвежда в определени граници.
Проектите на селата също са разработени едновременно с
баланса на производството и потреблението. Тези проекти имат
за цел да организират съвременния живот в селските райони от
мащаба на единицата до мащаба на селището. Значението на
дизайна на блоковете излиза на преден план в този период. По29

конкретно, търсенето на различни местни и селски типологии при
проектирането на село Синджан е индикация за това.

Рекламни плакати, проектирани от Ихап Хулуси, един от водещите графични
художници, за радиостанции RCA (вляво) и тъкани Sümerbank (вдясно).Темата за
обединяването на селяните и гражданите в хармония.”(Бождоган, 2001)

Също така е желателно да се приложи политика за
модернизиране на хората в селските райони, живеещи на място.
Поради това бяха създадени селски институти. В тези училища
бяха проведени различни обучения, които да направят както
пространството, така и живота по-качествен. Проектите от
архитектурните конкурси бяха най-вече създадени от учениците и
архитектите на училището. Спирането на програмата, започнало
през 50-те години обаче, прекрати тази дейност. Основната
причина за това е прекомерното намаляване на селското
население поради нарастване на миграцията в градовете по
различни причини. През този период в селските райони се
увеличават примерите за проекти тип гражданска архитектура,
които обикновено се проектират като уикенд-къщи. Една от найизвестните и носеща хармония с местната среда е къщата на
Гюрел.
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семейна лятна къща на Гюрел, общ вид (URL-62)

Днес традиционната структура се поддържа в различни региони,
особено за туристически цели. Въпреки това в селските райони
има много различни фактори, а местната автентичност, разкрита
чрез комбинацията от тях, предлага уникални преживявания.
Според Кемал Аран, автентичната селска структура се основава
на способността на строителя да разпознава характеристиките
на материалите, които е научил като е наблюдавал резултата
дълго време, и е развил умението да използва материала според
неговата природа. В различни архитектурни примери могат да се
видят местните различия на природата.

Регион Согутчук CİNE/AYDIN, село Комакдаг/Милас, село Гокеси/ Милас, село
Комакда/ Милас, село Мускеби/Бодрум,снимка от Кемал Аран (Аран, 2015)

Във всички райони на страната има архитектура, която се
диференцира и се откроява с местните си качества. Тези
примери съдържат еднакви и различни форми на производство в
провинцията и града. В такива примери могат да бъдат разчетени
ефектите върху пространственото проектиране (география,
социални отношения, културна текстура). И дори ако те са
защитени, в тези области се наблюдават последиците от
глобализацията в периферията на града или в съседните нови
квартали.
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Подходите в тази глава разкриват тези ефекти. Тази среда, която
осигурява емпиричен опит от света, ще се нарича "нова селска
среда" и ще бъде идентифицирана чрез примери. В светлината
на тези разширения, в четвъртата глава ще бъдат анализирани
пространствените организации на новите селски зони, получени
след натиска на градските зони в Турция.
4. КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА НОВАТА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ТУРЦИЯ

АРХИТЕКТУРА

НА

Сегашната физическа структура, която оформя околната среда,
се формира чрез акта на човешко господство над природата. За
постигането на това най-голям контекст е природата. Въпреки
това, в началото на 21-ви век, тази природа е като
„компресирана” в границите на града. В това отношение
постмодерният човек избира пътя към природата, за да се справи
с урбанизацията и многото негативни причини, които тя носи, и да
избяга от реалността на града. Вижда се, че когато разстоянието
му до природата се увеличава, природата се отчуждава и по този
начин индивидът започва да търси щастието. От една страна,
докато разбирането, че експлоатира природата докрай, се
запазва, от друга страна, природата е в специално положение,
което се пропуска в навалицата в града, и не може да бъде
заменено от нищо друго. Всички тези оценки са обяснени и
обсъдени в тази глава. Заглавията на раздели са както следва:
Заглавията на разделите в тази глава са както следва:
4.1. Смесена концепция: долината на р.Алакир и приложения за
еко-язовир
4.2. Исторически контекст: с. Тевфикие - регион Троада
4.3. Проектиран контекст: село от градски тип - B2 и умни къщи –
Къща за сън
4.4 Случайна концепция: Проект Аласехир – Ала Сити Резидънс
4.5 Изводи от глава 4
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В този контекст, първата глава разкрива, че новият начин на
живот,
свързан
с
технологичната
среда,
предизвиква
независимост на живота от пространството и времето. Тази
ситуация
показва
силата
на
информационните
и
комуникационните технологии да разпространяват всякаква
информация навсякъде.
Втората част показва, че феноменът "контекст" вече е придобил
други значения в настоящето. Твърди се, че контекстните форми,
които определят подхода на архитектурното проектиране, днес
ползват нови инструменти. Контекстните данни като история,
природа и памет сега се заменят от нови контекстуални
еквиваленти. Друга цел на тази глава е да се обсъди качеството
на проектираното пространство в този контекст.
Третата глава изследва архитектурното проектиране от началото
на 21-ви век.Архитектурата, произтичаща от градската
перспектива, е критикувана за проблемите, които е породила,
когато се опитва да се установи в провинцията.Проблемът с
контекста в/срещу съществуващата градска среда е предмет на
дискусия в тази глава.Анализирани са специфични примери,
разкриващи
дилемата
между
традиционното
и
съвременното.Разгледани са и травматичните последици от
тенденциите на градската архитектура.Въпросът за това как тези
последствия влияят върху архитектурното проектиране се
обсъжда чрез примери.
Целта на последната глава е да се покаже неяснотата на
границата между града и провинцията и доминирането на
проектните техники на 21 век и новото глобално отношение.Това
все още се очертава като контекстуален проблем.Критикува се
влиянието на пространството, създадено да отговори на
изискванията на глобализацията, която не е зависима от
контекста на пространството и мястото, от възприятието и
физическата трансформация на селските райони.
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Въз основа на тези обяснения и дискусии в раздела са
критикувани новите форми на придобиване на земя от началото
на 21-ви век в съществуващата селска структура.В светлината на
този анализ, се цели започване на дискусия в областта на
архитектурата, за да се покаже натиска на градовете въру
селските райони.Смята се, че тези дебати могат да доведат до
създаване на връзки между хората, природата и контекста, които
се губят в селските и градските пространства.

Смесена концепция: долината на р.Алакир и приложения за
еко-язовир
Според този подход градските жители, които имат за цел да се
установят от града в селските райони, често търсят подходящ
метод на строителство поради материални ограничения.
Основната цел на този подход е да се освободят от навиците на
потребителското общество, управлявано от капитализма, и
вместо това да се съсредоточи върху природата, единственото
убежище на съществуването. Те сглобили домовете си от
напълно естествени материали, със собствените си ръце, от
отпадъци и естествени материали.

Алакирска долина– “ÇUVA” (URL-83)

При този подход жилището се доближава по смисъл до убежище,
независимо от архитектурата или инженерната дисциплина. На
този етап напрежението между града и хората, които се опитват
да създадат място в селските райони, може да предизвика
дискусия.
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Нови начини за строеж - Еarthbag (Русипи,2018)

Достъпът до комуникационни технологии
прави възможно
дистанциранетона селските райони и може да разпространява
архитектурните знания независимо от архитекта. Следователно
въпросът за кого и как възниква архитектурното производство е
на дневен ред.
Исторически контекст: с. Тевфикие - регион Троада
Този исторически контекст ще бъде дискутиран чрез село
Тевфикие, което е в близост до селището Троя в Троада. Троя е
най-добре
проученото
праисторическо
селище
в
средиземноморския регион.Село Тевфикие не представлява
структура,
различна
от
идентичността
на
населеното
място.Постоянните жители живеят в къщи, които са вариант на
къщите мегарон.Съществуват различни програми, които служат
на социално-културната структура на селото, а тези пространства
са произведени с прости строителни техники.

Местоположение на с. Тевфикие старo и новo селищe (URL-86)

Динамиката на местния живот трябва да бъде организирана, като
се вземат предвид ценностите на пространство. Въпросът кой
организира мястото остава предвид факта, че това е проект,
изпълняван по-скоро от различни власти, а не от местни хора.
Провежда се състезание в музей за прехвърляне на историята на
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Троя в района, а проектът се изпълнява в границите на селото. С
откриването на този музей, селото е придобило нова позиция.
Съобразно с това, селото се очаква да обслужва туристите и да
представлява структурен модел на Троя. През 2018 г., която
Министерството на туризма обяви за "година на Троя", бяха взети
и изпълнени редица решения относно преобразуването
наТевфикие.

Преобразуване на селото(URL-86)

Смята се, че тази практика ще предотврати миграцията от село
Тевфикие, за разлика от миграцията от много други села в
Турция. Следователно, решенията се вземат в широк диапазон
от пространствени договорености до професионални курсове и
туристически практики.В съответствие с тези решения сградата
на сватбената зала се преобразува под името Културен център, a
фасадата й се изработва със съвременни материали.
Това може да се разглежда като резултат от неблагоприятните
последици от глобализацията, споменати в предишните глави,
които произвеждат единствено сетивна илюзия. Същата логика
се прилага и в училищната сграда и е получена подобна картина.
Смята се, че този образ отразява културата на Троя. Тук
възниква въпросът защо архитектите не са дизайнери на област,
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оборудвана с древни знания, които предлагат силен исторически
и културен контекст.
Проектиран контекст: село от градски тип - B2 и умни къщи –
Къща за сън
Ще бъдат анализирани резултатите от урбанизацията на
селските райони чрез съвременен пространствен дизайн с
откъснато от историческия контекст градско възприятие. От тази
гледна точка ще бъде разработена дискусия за отражението на
градското възприятие на селските райони чрез подбор на сгради,
проектирани от архитекти.
Градските обитатели, заселени в селските райони с желание да
бъдат по-близо до природата и да живеят опростен живот,
донасят своите навици, вкусове и комфорт на града.Къща B2,
използва местни материали и примитивни форми, необходимо е
да функционира като устройство за възприемане на ефектите от
природата.От тази гледна точка, къщата е описана като
"структура, която не се е предала на миналото и традицията по
какъвто и да е начин, но е в сериозна обмяна със средата, в
която се намира" (Тюмертекин, 2001).

Location of Büyükhüsun Village and its texture –B2 house By Han Tumertekin (URL-87)

Къща B2, която е пример за съвремененна сграда, но все пак е
свързана с контекста на местните подходи в текстурата на
селото, беше възприета от някои селяни и създаде физическо
взаимодействие. Показани са няколко изображения. В съседните
структури са правени експериментите за запазване на
материални, масови и земни отношения.
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Съседни къщи в село Бююхюсун - B2 EVİ (a-b-c) URL-89

Същото важи и за умната къща, която е проектирана от
Тюмертекин и се намира в същото село. Камъкът, обозначен като
товароносещ елемент, се превърна в елемент, който се носи тук
[Tanyeli, 2007]. В тези две къщи, разположени в едно и също
село, се използва метод, който може да бъде описан като
„отчуждение“ при използването на камък като местен материал.
Циркулацията в селото, снабдено с тесни улички, е с качество,
което укрепва различни социални връзки в селото.

умнакъща от Хан Тюмертекин URL-89

Хоризонталните и вертикалните баланси на масовите
организации също подкрепят екологичното възприемане на
човешкия мащаб. Въпреки това, непрекъснатият обем на умната
къща(40 м) създава среда, която се отделя от уличната текстура
и не може да се поддържа. Тя създава физическа и визуална
граница между жителите на това село и собствениците на
къщата.
Проектът Барбадос хаус/къща за сън е друг пример, който се
опитва да се осъществи в селските райони от градска гледна
точка. Архитектът на Барбадос хаус, която е построена с
помощта на местни материали и занаятчии, живеещи в село
Урла, в Измир, е Онуркан Чакър.
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село Барбадос и Къща за сън (Чакър,2016)

Барбадос хаус е къща, предназначена за лятна и зимна употреба.
Тази къща се строи в с. Барбарос, Урла, Измир и основната цел е
да се създаде жизнена среда, която да осигурява тишина сред
природата. Барбадос хаус, известна още като къщата за сън,
представя проблема със звуковото замърсяване в градския живот
на селските райони. Сетивно, ефектите от проблемите на града
все още са налице.
Въпреки че всички местни ценности са взети под внимание в
селските райони и строителството е подходящо за тях, спалното
помещение не може да остане в съответствие със структурата на
селските райони.
Случайна концепция: Проект Аласехир – Ала Сити Резидънс
Четвъртата част слага ударението върху структурата и
възприятието, което се поставя върху границите на града и
селските райони.Втях резултатите не могат да бъдат предвидени.
Алашехир е селищна област още от ранни времена. Тя е
запомнена с идентичност, вдъхновена от нейния структурен
модел през цялата история (URL-91).

Локация и модел на Алашехир URL-92

Според различни източници отглеждането на вино се извършва
от 4000 г. пр. Хр. Сухо, трапезно грозде и грозде за вино се
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изнасят от Алашехир по целия свят. Турция, която осигурява 40%
от световното производство по отношение на потенциала за сухо
грозде, е вторият по големина производител на стафиди без
семки в света. Селските райони също са оформени в
съответствие с интензивността на това производство.
Следователно физическия интензитет се наблюдава само в
центъра на град Алашехир. Налице е рязко разграничение между
града и неговата провинция. В рамките на тази дискусия ще
бъдат анализирани град Алашехир и проектът „Аласити“.
Проектът „Аласити“ е създаден в район, където границите между
градовете и селата са много очевидни, поради използването на
елементи на глобализацията. Изглежда обаче, че тази структура
не е свързана с текстурата на селските райони в региона или с
град Алашехир.

Проектът Аласити (URL-93)

В резултат на своето местоположение то носи негативна
въображаема стойност, която може да повлияе неблагоприятно
на организацията на околната среда. Всички фактори, засягащи
селските райони и новите форми на селско пространство,
възникващи поради тяхното влияние са анализирани чрез
пространствената триада на Лефевр. Пространствена практика
(възприемано пространство) - според Лефевр пространствената
практика на обществото създава собствено пространство.
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Представи на пространството (Проектирано пространство) концептуализираното пространство, пространството на учени,
плановици, урбанисти, технократски подразделения и социални
инженери, както и на определен тип художници с уклон към
науката - всички да определят как да се живее и да се възприема
това, което е замислено. Пространството на представяне (живо
пространство) се асоциира с образност, „свързана с нелегалната
и подземна част на обществото“, и че тя е съставена от „сложни
символи“ (Лефевр, 2014: 63).
Друга важна причина е, че пространствата на представяне са
субективни, така че те се превръщат в физическо пространство
за "ежедневните действия на потребителите" (Лефевр, 2014:
364).Примерите, подбрани съответно, са анализирани чрез
техните възприети, проектирани и живи аспекти.
В съответствие с тези анализи, в края на главата, са разгледани
нови
селски
райони,
които
се
присъединяват
към
съществуващата застроена среда в Турция. Тези анализи са от
съществено значение за разбирането на това до какво ще доведе
опитът на 21-ви век.Очаква се тези резултати да осигурят
концептуална рамка за архитектурни действия за търсене на
качество в селските райони.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Способността на архитектурната дисциплина да прави
оригинална продукция е възможна благодарение на контекста,
създаден от пространството и връзките с паметта.Когато се
изследват практиките от началото на 21-ви век, се вижда, че в
тези взаимоотношения има прекъсване.През 20-ти век, който
подготвя почвата за тази ситуация, трансформациите,
произведени от процесите на урбанизация, индустриализация и
модернизация, създават нови норми и по различни начини
влияят
върху
архитектурното
проектиранев
целия
свят.Архитектурата изглежда е засегната от тази нова развиваща
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се среда, както и от препратките, които тя получава от онази, в
която е установена.
Древните знания, установени от пространството и паметта през
целия процес, стават описателни елементи на връзката между
архитектурата и пространството.В този контекст, на първо място,
в дисертацията се изследва фундаменталната връзка между
неяи пространството.Сегашният свят, който се ражда, се
разглежда като природа, която също капсулира сградата.Тъй като
отношенията с природата се трансформират по отношение на
господството на човека над нея, положителните или
отрицателните резултати, които възникват, я засягат по различни
начини.Ето защо фокусът е върху начините, по които сградата
съществува в природата и знанията, които тя е придобила от
нея.Приема се идеята, че използването на древно знание има
субективност, която може да направи продукцията на
съвременната архитектура автентична или уникална.Както е
обяснено с различни примери, това може да доведе до
алтернатива на архитектурните навици на епохата.
Местоположението на това строителство през 21-ви век е
предимно в селата.Сега градовете формират свои собствени
строителни
и производствени процеси
при световния
капитализъм, независимо от мястото и контекста. За да се
разбере това, се изследва
връзката между града и
пространството. Това изследване разкрива, че социалнокултурното и естетическо богатство на градовете, които
подхранват ежедневния живот, вече не съществуват във
физическата среда.В такива градски конструкции структурното
огледално отразяване често предизвиква еднаквост в
ежедневието.Рутинността, произвеждана от "еднообразието",
трансформира физическата среда, както и контекста на
желанието
и
нуждата,
които
съставляват
търсенето.Припокриването на съществуващите градове и
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подходите на урбанизация от 21-ви векимат някои отрицателни
последици, кактобе установено.
На този етап се обясняват практиките на архитектурната
дисциплина
в
градските
и
пространствени
отношения.Разбираемо е, че възникването на нова среда,
създадена от дисциплината архитектура и нейното обслужване в
капиталистическия сектор чрез откъсване от местността или
древното знание, трансформира идеята за архитектурата и
пространствено-контекстните отношения в тази нова среда.С
различни примери се обяснява, че елементите, формиращи
структурното движение до този век, се заменят с понятия и
форми на проектиране.Сега новото разбиране на архитектурата
се оформя от материала, информатиката, секторната стойност и
т.н., като се излиза от структурата на сградата и природата, и се
проектират пространства, създадени с нов контекст като
сигурност, демонстрация и стойност на изображението.
Друга последица от тази среда е контекстуалната промяна в
отношенията, установени с природата като условие да бъдеш
човек.Връзката с природата вече съществува в градовете от
рационална гледна точка.Селският опит има подобен процес и се
трансформира в области, които обслужват само градове, които
са деконтекстуализирани както от местни, така и от естествени
структури.Фактът, че тези отношения се трансформират в
маркетингов инструмент, базиран на стойността на образа, е
критична тема на дискусията.Наблюдават се тенденции като
търсене на селски живот или природа в града.
В допълнение, формата и скоростта, с която се променят
градовете, разширявайки се до периферията си поради
демографски причини, се разглеждат като друг фактор, засягащ
селските райони.Разрастването на градовете чрез агломерация
означава, че природните зони в околността са свързани с
градските планове.Следователно тази нова среда разрушава
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физическите граници, тъй като размива разбирането за разлика
между селските и градските зони.Връщането на тази неяснота
води до най-вече отрицателни резултати както във физическите
условия, така и в начина на живот.
Започвайки с връзката между сградата и пространството,
дискусиите за селските и градските райони, които са местата на
тази връзка, разкриват гореспоменатите резултати.В селските
населени места под натиска на градските условия загубата на
природната среда и неадекватността на структурната среда
водят до дебат за това какво се изисква от архитектурата в тази
епоха, за кого е предназначена и какво създава.Тази ситуация се
опитва да бъде обяснена от селските и градските отношения и се
стига до заключението, че е резултат от капиталистическата
глобализация по света.
Как тези отношения засягат Турция е друг въпрос, разгледан в
дисертацията.Провъзгласяването на Турция за република се
смята за крайъгълен камък при анализай. Страната има богати
исторически и културни пластове до републиканския период и
това е основната причина за това ограничение.Ефектите от
целевата среда на модернизация в републиканския период върху
турската
архитектура
са
обяснени
чрез
периодично
проучване.Освен многопластовата палимпсестова структура,
причината за това е желанието за модернизация в цяла Турция,
което се въвежда като проект.В рамките на дисертацията се
обсъждат архитектурни примери, произведени от този процес на
желание и интелектуалните подходи на различни архитекти през
този период, а дискусията се подкрепя от инициативи за
модернизация, насочени към турските селски райони, които са
във фокуса на дисертацията. В този контекст се вижда, че макар
архитектурното производство да е претърпявало периодични
взаимодействия, проблемът за поддържане на устойчивостта
поради потискането на управляващите сили все още стои.
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Следователно не всички добронамерени опити в селските райони
да бъде осъществена модернизация могат да устоят на
капиталистическата глобализация и управляващите сили.
Архитектурата на страната преживява същите резултати като
селските и градските процеси в света, както вече беше
споменато.
Както в Турция през 21-ви век, така и в световните примери, е
ясно, че местните данни, които осигуряват приемственост в
архитектурната среда, не се оценяват съзнателно и се
наблюдава
късане
на
връзката
между
миналото
и
настоящето.Тук фокусът е върху подхода към селската
архитектура.Тазичаст обсъжда как паметта и древните знания се
отразяват в пространството и как се наблюдава контекстуалното
значение на пространството и паметта.Важна характеристика е
способността на физическата структура да установи собствената
си принадлежност към земята не само чрез възприемане, но и с
всички негови компоненти.Не е изненадващо, че тези примери,
които все още могат да бъдат видяни днес в резултат на
исторически процеси, остават само в селските райони.Докато
градовете приемат известно разбиране за архитектурата,
въпреки че селското пространство се произвежда чрез
продължение на традицията, то все още може да носи
автентичност в себе си.Причината за това е свободата на
потребителите да изграждат пространствения дизайн на всяко
място, в сравнение с градовете.
Тази област на свобода обаче се трансформира по различни
начини под глобалните влияния.Тези трансформации са резултат
от това че селските зони, които се увеличават в резултат на
периодичните взаимодействия, се развиват до местата,
показващи пространствените качества на градските.Съответно,
свързаните с тях примери са обяснени в дисертацията.
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Фокусът сега е върху селищата, снабдени с древни знания, но
има архитектура, която се развива според ежедневните практики
на градския живот, които варират на местно ниво.Тези селища са
избрани да представят географските различия на Турция. От тази
селекция се разбира, че средата, създадена от отношенията на
пространството и контекста, може да създаде уникални
архитектурни примери, които могат да варират дори още
повече.Тази субективност понякогае резултат от използването на
естествени материали, понякога от топографията, а понякога и
поради етнически и културни структури.
Условията, които бяха подтиснати от практиките на 21-ви век,
обаче, предотвратиха цялото разнообразие от селски и местен
характер.Анализът, направен в последната глава, има за цел да
разкрие променящия се характер на тази ситуация.Общото във
всички примери е, че те се оформят от ефектите на глобалния
живот и следователно стават отражение на архитектурните
движения, произвеждани от градския живот в селските райони.
Първият пример разкрива борбата за съществуване в природата
и позицията, противопоставяща се на потребителското
общество.В допълнение към контекстуалния проблем, генериран
от достъпа до информация отвсякъде, този акт на защита
създава мисленето, че няма нужда от производител на знанието,
когато информацията е достъпна.Това означава, че няма нужда
от архитект и това носи облекчение.Производството на
пространство от архитектура, независима от архитекта,
предполага, че дисциплината на архитектурата изисква
конфронтация.В светлината на представените в дисертацията
аргументи, това състояние на архитектурата е реакция на
епохата, която унифицира живота и уеднаквява архитектурата.
При Тевфикие се разкрива друг парадокс, създаден от
епохата.Трансформираното състояние на селото не може да
46

надхвърли
псевдо-пространството,
което
действа
като
пространство, създаващо илюзия и произвеждано под натиска на
управлението на скоростта и възприятието.Това води до
унищожаване на историческата памет.В този момент е
изключително важно програмите, всяка от които изисква отделни
интелектуални процеси, да не могат да надхвърлят обикновената
образноствъв фасадната организация.С примера на с. Тевфикие
се посочва фактът, че секторите, движени от глобализацията,
като например туризма, са се превърнали в селскостопански
стоки.Ето защо навиците за производство и потребление на
селските и местните географски данни, наличието на
световноизвестно културно наследство, дори вътрешната
социална и културна динамика не могат да попречат на
търсенето в сектора.
Когато разгледаме професионалните примери, освен тези в
сектори като туризма или в пространства, произведени в отговор
на потреблението, също може да се види, че натискът
продължава на ниво възприятие.Следователно, примерите,
обсъдени в четвъртата част, се отнасят до местата, произведени
в селските райони за краткосрочно или дългосрочно откъсване от
безпорядъка на градовете чрез професионални архитектурни
услуги.В допълнение към тази нужда, често възниква желание да
се създаде определено място.Но в ситуация, в която желанията
се оформят от градското напрежение, импулсът да се прилагат
тези желания далеч от баланса на живота в селските райони
носи друго измерение в пространството.Както и в умната къща,
пространственото отчуждение е в състояние да предизвика
социално отчуждение.Макар тази ситуация да е нормална в
града, има опасност да бъде възприемана като нормална и в
селските райони.
От друга страна, макар и да не включва такова отчуждение и да
използва всички средства и контекст на земята, друг
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професионален подход все още може да задържи натиска на
града.Това се обяснява с проекта на Барбадос Хаус и изследва
как психологическите травми, произведени от градовете, могат да
се отразят върху селските райони.Въпреки че спалнята, която
съответства на тази травма в Барбарос Хаус, е организирана в
средата на селска едноетажна сграда, тя е изградена с дебели
бетонни стени с минимизирани отвори.Причината за това е да се
избегне шумовото замърсяване, преживяно преди това в
градския живот.
Последният пример, проектът Алашехир и Аласити, разкрива
друго измерение на структурната намеса в градската периферия
чрез разширяването на градовете.Проектът Аласити създава
въображаема стойност както със своя мащаб, така и със сферата
на влияние и програмите, които съдържа.Тази въображаема
стойност се счита за новия символ на Алашехир, който е
известен с физическата си среда до днес.Въпреки това, тази
структура, не запазва града, такъв, какъвто е бил преди.Фактът,
че пресечната точка между градската структура и селските
райони, които се занимават със селскостопанско производство,
възниква в такава структура, се отнася до бъдещето на
периферията на града.Следователно може да се предвиди, че
търговията със селскостопански продукти, която е целта на
структурата, ще унищожи земеделските ресурси, които са
източник на програмата.Този проект демонстрира опасността,
която може да се създаде от архитектурния подход, който се
извършва само за да се подкрепи сектора, а не за
автентичност.Тази нагласа, подкрепена от закона, направена от
законодателните правомощия, се отразява неблагоприятно върху
бъдещето на селските райони.В 21-и век, когато разширяването
на градовете става неизбежно, възниква въпросът как може да се
създаде структура между селските и градските райони и как
отрицателната намеса в природата може да бъде сведена до
минимум.В противен случай е възможно дори най-качествените
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природни или земеделски площи да не се различават от
капиталистическите градове в която и да е част на
света.Архитектурното действие е отговорно за възможните
последици като страна, проектираща тези модели.
В рамките на дисертацията, новото селско пространство е
критикувано чрез анализиране на архитектурните действия в
селските и градските райони на Турция, които са засегнати от
глобализацията през 21 век. Освен че сферата на действие на
архитектурната дисциплина са не само градовете, още се смята,
че условията и промените, произведени от новите селски райони,
могат да допринесат за концептуалната рамка на архитектурата.
Природата е възможно да оцелее в бъдеще само в състояние, в
което човекът може да позиционира своята специфична за
природата структура чрез приближаване към селското
пространство и в неговите възприемани, живи или проектирани
форми, с по-голяма чувствителност от тези, които го
произвеждат.
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December 2018, Vol. 6, No. 2, pp. 42-51
ISSN 2334-2986 (Print) 2334-2994 (Online)
VİEW TO THE HABİTAT FROM THREE DİFFERENT WİNDOWS
Abstract
The dynamic shelter experience has been subject to fractions in
certain periods and gone through sudden and rapid transformations.
The history of humanity can also be considered as the history of the
transformation in the sheltering culture. What is meant by sheltering
here is not just physical sheltering, but also the attitude and lifestyle of
the individual. The culture of the habitat is the conceptual discussion
point of architecture as an area over which problems related to
existence and life are discussed at all times. As the physical meaning
of developing a sense of belonging to the habitat, architectural
structure represents a life culture. One of the main components of this
culture is the experiences gained through the relationships between
the nature and humans. The focus within the scope of the article and
specifically in respect of sheltering is the rural areas where nature can
still be considered as a context. In order to discuss the relationships
with the nature established both over structures and over windows as
an architectural component, three examples are selected, one being
traditional, one being modern and one being contemporary. The range
of sensation of nature and human relationships are discussed on the
basis of these examples. By this discussion, it is aimed to contribute
to the manners of how today‟s living practices develop a sense of
belonging.
Keywords: Shelter, Habitat, Belonging, Rural, Context
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PLACE, CONTEXT AND CONTENT SHIFTS IN THE 21ST
CENTURY: RURAL AND URBAN SPACES

Abstract
The 21-st century is the era in which form of experiencing all
the vital accumulation of humanity is changed. In particular,
countries that shape the forms of production and consumption
are experiencing positive or negative processes, and the
consequences of this change. Yet, this change varies for each
and every place on earth. While some places on earth pave the
way for space age through advanced technology and
information networks, it is known that there are communities on
earth still living a primitive life. Even though the earth has such
a heterogeneous structure, it is overwhelmed by the
circumstances generated by globalization. How the practices of
life presented by this network of new relationships reflected in
the perception of space constitutes the framework of this article.
In this context, it is intended to discuss the place-spacebelonging relationships and transformations in rural and urban
areas.
Keywords: Urban, Rural, Place, Context, Belonging
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URBAN AGGLOMERATION AS A SOCIAL DISASTER AND
MIGRATION TO RURAL SPACE
Abstract
Cities are shaped through the influence of dominant ideology,
historical layers, micro-political strategies, large-scale transnational
companies. Cities are assumed to be constructed by planners and
architectures. In reality, the dynamics which shape the city in a
forward-looking way are the behaviors, experiences of the residents
and the effect reflected as a result of their relations with each other.
Although this interaction may give positive results it can also create
negative effects. Crime, noise, epidemics, unqualified housing,being
deprived of green and earth, high cost of living, traffic, decrease of
purchasing power. Buying a castle in a rural part of European
continent can be much cheaper than buying a flat in New York or
London. However, people have continued to migrate to cities facing all
these costs against the opportunities big cities provide. This chain
development process is called „urban agglomeration‟. As a benefit of
this agglomeration, social opportunities have increased and a city
culture produced by public spaces has been created. Although there
are positive aspects as above, the challenge in reaching these
positive aspects create the negative aspects. In most part of the
world, urbanization does not develop in a healthy and qualified way
and the „agglomeration‟ quality differ from one city to another.
Unqualified „agglomeration‟ drives ten millions of people to slums
which are deprived of basic utilities such as electricity, clean water
and internet. Therefore, although population explosions in the cities
are designed and foreseen, they generate important questions and
problems about the future of the cities. Many people migrate due to
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wars, economic fluctuations, political reasons as well as these
problems. ‟Agglomeration‟ can be encountered in other ways in
addition to cities‟ own processes. In addition to all these reasons, the
change in the means of production and development also changes
the direction of migration orientation. Migrations which are mostly
considered as from rural-to city and from city-to city now can be
developed from city to rural as a result of „agglomeration‟. Especially
the relations the migration from city to rural will build in terms of sense
of belonging will constitute the subject matter of this article. It is
believed that the reasons creating this type of migration is not only the
urban life habits of the individual but also the desire to create an
intimacy and contact with the nature. This situation will be discussed
through examples that create their physical space in the nature by
migrating to rural areas but sustain their urban life practices in terms
of means of production and communication.
Keywords: Urban Agglomeration, Migration, Rural, Body- Space,
Production Of Space
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