
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anabilim Dalı: Mimarlık Fakültesi     

   Programı: Mimari Tasarım 

    

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

DĠJĠTAL ORTAMDA TASARIM VE ĠFADE BĠÇĠMĠ OLARAK 

TEMSĠLĠYET KAVRAMI  

ÖRNEK: MĠMARĠ  PROJE YARIġMALARI 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Mimar Özkan GÜLAĞAÇ 

 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Hülya TURGUT 

 

ġUBAT 2005 

 



 

 

ii 

ÖNSÖZ 

Bu çalıĢmanın gerçekleĢmesinde yakın ilgisini, anlayıĢını ve desteklerini 

esirgemeyen ve bana geniĢ deneyimleri, engin bilgisi ve değerli eleĢtirileri ile yol 

gösteren hocam ve tez danıĢmanım Sayın Prof. Dr. Hülya Turgut‟a, 

Tez çalıĢması sırasında uzakta olmalarına rağmen her türlü yardımı ve desteği 

esirgemeyen sevgili aileme,  çalıĢma sürecinin çeĢitli aĢamalarında bana daima 

destek olan ve her türlü yardımı sağlayan Mimar Ece Acar ve ailesine, çalıĢmalarım 

sırasında izinlerimi hoĢgörüyle karĢılayan Mimar Mustafa Kemal Yücel ve tüm 

iĢyeri arkadaĢlarıma, ve katkısı olan herkese teĢekkürlerimi sunarım.  

 

ġubat 2005       Özkan GÜLAĞAÇ  

 



 

 

iii 

 ĠÇĠNDEKĠLER 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ ii 

ĠÇĠNDEKĠLER ......................................................................................................... iii 

TABLO LĠSTESĠ ....................................................................................................... v 

ġEKĠL LĠSTESĠ ........................................................................................................ vi 

ÖZET ........................................................................................................................ viii 

SUMMARY ................................................................................................................ x 

1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1 

1.1.  ÇalıĢmanın amacı ve kapsamı .......................................................................... 2 

2. MĠMARLIKTA ĠFADE/TEMSĠL BĠÇĠMĠ VE TEKNOLOJĠ ......................... 4 

2.1. Mimarlıkta Ġfade/Temsil ................................................................................... 4 

2.1.1.  Tarihsel Süreç Ġçinde Mimari Temsiliyet ................................................. 7 

2.1.2.  Mimari Temsiliyetin BileĢenleri ............................................................. 12 

2.2. Temsil Biçimleri .............................................................................................. 17 

2.2.1.  Geleneksel Anlatım Biçimleri ................................................................. 21 

2.2.2.  Dijital (Teknolojik) Anlatım Biçimleri ................................................... 26 

2.3. Mimarlıkta Bilgisayar Kullanımı ve Teknoloji ............................................ 35 

2.4.  Bölüm Sonucu ................................................................................................ 39 

3. DĠJĠTAL ORTAMDA MĠMARĠ TASARIM VE YENĠ KAVRAMLAR ....... 42 

3.1. Dijital Ortam ve Sanal Dünya ĠliĢkileri .......................................................... 47 

3.2. Dijital Ortamda GeliĢtirilen Yeni Mimari YaklaĢımlar .................................. 50 

3.2.1. Sıvı Mimarlık (Liquid Architecture) ........................................................ 51 

3.2.2. Hiperyüzeyler Mimarlığı (Hypersurface Architecture) ........................... 55 

3.2.3. Genetik  Mimarlık (Genetic Architecture) ............................................... 57 

3.2.4. Siborg Mimarlığı (Cyborg Architecture) ................................................. 60 

3.3. Bölüm Sonucu ................................................................................................. 62 

4. DĠJĠTAL ORTAMDAKĠ TASARIM KAVRAMLARININ MĠMARĠ PROJE 

YARIġMALARINA ETKĠSĠ .................................................................................. 65 

4.1.Ülkemizde Düzenlenen Mimari Proje YarıĢmaları .......................................... 67 



 

 

iv 

4.2.Dijital Ortamda Yeni Tasarım Kavramları ile Uluslararası Mimari  Proje 

YarıĢmalarının EtkileĢimi ...................................................................................... 74 

5. BÖLÜM: SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME..................................................... 79 

KAYNAKLAR ......................................................................................................... 81 

EKLER ...................................................................................................................... 88 

ÖZGEÇMĠġ .............................................................................................................. 89 

 



 

 

v 

TABLO LĠSTESĠ   

           Sayfa No 

Tablo 2. 1 Mimari temsil araçlarının değiĢimine teknolojinin etkisi ......................................16 

Tablo 2. 2 Temsiliyet Kavramı, Soyut-Somut süreç iliĢkileri ................................................40 

Tablo 3. 1 Dijital Ortamda Yeni Tasarım Kavramları ............................................................63 

Tablo 4. 1. Mimari Ġfade/Temsil Biçimleri Kavramsal Strüktürü ..........................................65 

Tablo 4. 2 Türkiyede Düzenlenen Mimari Proje YarıĢmaları ve Mimari Ġfade Biçimleri 

Görsel Özeti .............................................................................................................72 

Tablo 4. 3 Dijital Ortam Tasarım Kavramları ile Mimari Proje YarıĢmaları ile EtkileĢim 

Tablosu ....................................................................................................................76 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

ġEKĠL LĠSTESĠ  

           Sayfa No 

 

ġekil 2. 1 Sunum ile Temsil arasındaki döngü ..........................................................................6 

ġekil 2. 2  Lasque Mağarası'ndan bir duvar resmi ....................................................................8 

ġekil 2. 3 Hiyeroglif örneği ......................................................................................................8 

ġekil 2. 4 Mısır papirüs yapraklarına yazılmıĢ yazıt .................................................................8 

ġekil 2. 5 Michelangelo'nun Papa 4. Paul'e sunduğu maket ...................................................10 

ġekil 2. 6  Casa Milà, Sagrada Famila çizimleri, Antonio Gaudi, Barselona, 1882-1926 ......11 

ġekil 2. 7 DüĢünülen ile tanımlanan bilgi ...............................................................................18 

ġekil 2. 8 Ġstanbul Zeytinburnu Spor Salonu, Sezer Aygen ....................................................20 

ġekil 2. 9 Ġzmir YeĢilyurt spor kompleksi, Selim Velioğlu,2003 ...........................................20 

ġekil 2. 10 Frank Gehry, Deneysel Müzik Merkezi eskizi .....................................................22 

ġekil 2. 11 Sydney Opera Binası konsept eskizi ve tasarım sonucunda elde edilen yapının 

perspektifi ,Jorn Utzon ............................................................................................23 

ġekil 2. 12 Roma Kongre Merkezi konsept eskizi Massimiliano Fuksas ...............................23 

ġekil 2. 13 Geleneksek yöntemlerle hazırlanmıĢ bir perspektif. .............................................24 

ġekil 2. 14 Gehry‟nin tasarladığı konser salonu maketi .........................................................25 

ġekil 2. 15 Dijital anlatım, Massimiliano Fuksas 2004 Kongre Salonu Roma .......................27 

ġekil 2. 16 Mariinsky Opera Evi Yarismasi vaziyet planı, 2002 ............................................28 

ġekil 2. 17 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü vaziyet planı, 2003 .............................................28 

ġekil 2. 18 Büyük Mısır Müzesi YarıĢması, 2.Ödül, 2002 .....................................................29 

ġekil 2. 19 Chesa Futura, Norman  Foster ..............................................................................30 

ġekil 2. 20 Chesa Futura, Foster and Partners ........................................................................31 

ġekil 2. 21 Büyük Mısır Müzesi YarıĢması, 2.ödül,2002 .......................................................31 

ġekil 2. 22 Büyük Mısır Müzesi YarıĢması, 2.ödül, 2002 ......................................................32 

ġekil 2. 23 FreeForm Dijital maket sistemi ............................................................................33 

ġekil 2. 24 Dijital Ortam, Sanal Ortam, Geleneksel Tasarım Yöntemleri ve Yapı EtkileĢimi37 

ġekil 3. 1 Bir megaron ile Guggenheim müzesi planının karĢılaĢtırılması................43 

ġekil 3. 2 Dijital medyada tasarlanan yapı Cityhall, Norman Foster ......................................45 



 

 

vii 

ġekil 3. 3 Cityhall görünüĢ,, Norman Foster ...........................................................................45 

ġekil 3. 4 Bard Koleji Gösteri Merkezi kütle analizleri ..........................................................46 

ġekil 3. 5 Peter Eisenman, Sanal Ev “Virtual House” ............................................................49 

ġekil 3. 6 Londra‟daki Tate Galeri‟de interaktif heykeller .....................................................50 

ġekil 3. 7 Ġki ve üç boyutlu algoritmik kompozisyonların sibermekanda eĢleĢtirilerek 

oluĢturulduğu bir tasarım örneğinde formal müdahaleler .......................................52 

ġekil 3. 8 „Paracube‟, 1998, dijital ortamda tasarlanan yapı ...................................................53 

ġekil 3. 9 „Data Driven Forms‟, Marcos Novak, 1998 ...........................................................54 

ġekil 3. 10 „Transvienna‟ Bir sıvı mimarlık örneği olarak dinamik, değiĢken, üç boyutlu 

yapı, Novak, 1999 ....................................................................................................54 

ġekil 3. 11 DeğiĢken iç ve dıĢ mekan yüzeyleri, Trans-port, Kas Oosterhuis ........................56 

ġekil 3. 12 Sıvı Kristal Cam Evi .............................................................................................56 

ġekil 3. 13 Genetik tasarımların çıkıĢ noktalarını oluĢturan biyolojik organizmalardan 

örnekler ....................................................................................................................57 

ġekil 3. 14 Hayvan kafatasından geliĢtirilen  bir araba tasarımı, Fernando Paredes, Genetic 

Architectures Master, 2002......................................................................................58 

ġekil 3. 15 KuĢ kanadından esinlenerek oluĢturulmuĢ bir strüktür .........................................59 

ġekil 3. 16 Tuzlu Su Pavyonu, Knox Architects, 1997 ...........................................................59 

ġekil 3. 17 H-ouse, Roma-2001, Mimar: Tomasso Avellino ..................................................60 

ġekil 3. 18 Enerji üreten yapı kabuğu, Un Plug Building,Paris, 2000 ....................................61 

ġekil 4.1. Antalya Altın Portakal film müzesi yarıĢmasından bir örnek .................................70 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

DĠJĠTAL ORTAMDA TASARIM VE ĠFADE BĠÇĠMĠ OLARAK 

TEMSĠLĠYET KAVRAMI,  ÖRNEK: MĠMARĠ  PROJE YARIġMALARI 

ÖZET 

Bu tez çalıĢmasında, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen teknolojik 

geliĢmeler ve değiĢimlerin, mimari projelerdeki ifade biçimi olarak temsil Ģekillerini 

de etkilemesiyle ortaya çıkarılan tasarımların biçimsel ve algısal yönden geliĢimi ve 

mimari pratiğe yansımaları ele alınmaktadır. Mimarlığın inĢa edilince varolduğu 

fikri, sanal mimarlık ve bilgisayar mimarlığı gibi kavramların mimari çevrelere dahil 

olmasıyla beraber bir dönüĢüm içine girmektedir. Bilgisayar sayesinde mimarlık 

pratiğinin dijitalleĢmesinin, bilginin üretim biçimini değiĢtirmesinin yanı sıra, o 

bilginin yapısını da radikal biçimde baĢkalaĢtırdığı gerçeğini de ortaya 

çıkarmaktadır. Bu çerçevede tez çalıĢmasını oluĢturan bölümler ve içerikleri Ģu 

Ģekilde belirlenmiĢtir; 

 Birinci bölümde, tez çalıĢmasının amacı ve kapsamı belirtilerek çalıĢmanın 

ana strüktürü oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada izlenilecek yöntemler 

belirlenmiĢtir. 

 Ġkinci Bölümde, mimari ifade biçimi olarak tanımlanan “temsil” kavramı ele 

alınmıĢtır. Bu kavramın tarihsel süreç içinde geçirdiği evrelere ve biçimsel 

farklılıklarına değinilmiĢtir. Mimari temsilin geçirdiği evreler belirlenmiĢ ve 

teknolojik değiĢimlerin tasarımları algılamada önemli olduğu vurgulanmıĢtır.  

 Üçüncü bölümde, Dijital ortamda  mimari tasarım kavramı ele alınmıĢtır. 

Sanal mimarlık, dijital mimarlık gibi bilgisayar teknolojisine bağlı kavramlar 

irdelenmiĢtir. Dijital teknolojiden yararlanılarak oluĢturulan sıvı mimarlık, 

hiperyüzeyler mimarlığı, genetik mimarlık ve siborg mimarlığı gibi “yeni 

mimari yaklaĢımlar” literatür araĢtırması yapılarak, örneklerle irdelenmiĢtir.  

 Dördüncü bölümde, yeni mimari yaklaĢımlar çalıĢma alanı olarak belirlenen 

mimari proje yarıĢmaları üzerinde deneyimlenmiĢtir. Bu doğrultuda mimari 

projeler ile yeni mimari yaklaĢımları gösteren etkileĢim tablosu 

hazırlanmıĢtır.  

 BeĢinci bölümde ise tez çalıĢmasında ulaĢılan sonuç ve sonuca iliĢkin 

değerlendirmeler ortaya konulmuĢtur. 

Tez kapsamında Türkiye‟de ve yurtdıĢında oluĢturulan mimari ürünlere, bilgisayar 

teknolojisinin etkilediği perspektiften bakılması sağlanmıĢtır. Toplumların bilgisayar 

teknolojisini farklı kullanmaları ve birbirleriyle etkileĢim içinde olduklarının 

yansımalarını, ortaya koyulan tasarımlar arası benzerliklerden anlayabiliriz. Sonuç 
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olarak bilgisayarın mimari tasarlama faaliyeti içine dahil olması mimarlara tasarım 

düĢünceleri açısından yeni fırsatlar sağlamıĢtır. 
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DIGITAL DESIGN AND THE CONCEPT OF REPRESENTATION AS A 

WAY OF EXPRESSION: ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITIONS 

SUMMARY 

This study, discusses the formal and perceptual developments of architectural 

designs, under the effects of the changes that occurred especially in the last quarter of 

20
th

 century and the reflections of these effects on architectural practices. The idea 

that “architectural product exists when it‟s built”, seems to get changed with the 

appearance of concepts like virtual architecture or computer architecture. With new 

computer technologies; not only the architectural practice gets digitalized and the 

way of producing information changes but also it‟s clear that these technological 

developments radically effect the form of the information. In this frame, the parts and 

the contents of this study is structured as explained below:   

 In the first part; the main structure is built on mentioning the aim and the 

scope of the study. The methodology of the study is also determined in this 

first part. 

 The second part focuses on the concept of “representation” that is described 

as an architectural expression. It mentions the phases and formal changes of 

this concept in a historical process. This part figures out the phases of 

architectural representation and emphasizes the importance of technological 

developments on the perception of designs. 

 The third part considers the concept of digital design. It investigates the 

concepts like virtual architecture or digital architecture that lie on the 

computer technology. New architectural approaches; like liquid architecture, 

architecture of hyper surfaces, genetic architecture and architecture of cyborg, 

are described and exampled within a literature analysis. 

 In the fourth part, these new approaches are experienced on the architectural 

design competitions that are determined as the object of survey study. In this 

point of view, a table, that shows the interactions between architectural 

designs and approaches, is structured. The year 1970, the date of the 

computer‟s getting included in the architectural milieu, is taken as the sub 

border of the visual summaries and the table of interactions. 

 The fifth part, points out the conclusion and the evaluations of the conclusion 

that is reached within the study. 
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The point of view that is focused in the scope of the study is the perspective of 

computer technology and its effects on all architectural products. The differences on 

the way of using computer technology in societies and the interactions between them, 

can be seen from the similarities between the designs that occurred in these societies. 

All beyond these, we can say that, computer technology gives an opportunity of a 

new tool to that is used in the practice of architectural design.  



1. GĠRĠġ  

Mimarlık, görselliğin ön planda olduğu, estetik değerlere sahip bir sanat dalıdır. Bu 

sanat dalı, içinde bulunduğumuz çağın bilgiye ve teknolojiye bağlı değiĢimler 

yaĢaması nedeniyle özellikle son yirmi yılda farklılıklar gösteren geliĢmeci bir tutum 

sergilemektedir. GeliĢen biliĢim teknolojileri birçok iĢ sektöründe olduğu gibi 

mimarlıkta da etkilerini göstermektedir.  Mimari ürünü ortaya koyarken harcanan 

zaman, kullanılan teknikler ve sonuç ürünlerdeki değiĢimler bu geliĢimin bir sonucu 

olmaktadır. Ayrıca eskiden teknik olarak ifade edilmesi zor ya da olanaksız gibi 

gözüken mimari formlar, kütlesel biçimlenmeler, mimarlık alanında kullanılan dijital 

ifade teknikleri ile çok rahat bir Ģekilde görselleĢtirilmektedir. Hatta yapım 

aĢamasında da bilgisayara dayalı teknolojiler kullanılarak sonuca hızlı bir Ģeklide 

ulaĢılması sağlanmaktadır.  

Rönesans‟tan günümüze kadar olan mimari temsil anlamındaki bilinçlenme 

sürecinde, mimarlık ürünleri -bulundukları dönemin anlayıĢlarına bağlı olarak-

değiĢiklik göstermektedir. Gerek teknolojik yenilikler, gerekse değiĢen anlayıĢlar ve 

tutumlar mimari ürünün Ģekillenmesinde birincil etken olmaktadır. Özgüç ve 

Tümertekin (1997), mimari ürün olarak değiĢimin 1950‟lerden bu yana geçmiĢteki 

on binlerce yılda meydana gelenlerin birkaç katına eriĢerek son derece hızlandığı 

düĢünülürken, 1990‟larda meydana gelen hızlanmanın daha çarpıcı olduğunu 

söylemektedir. Son yüzyılda bilgi teknolojisindeki bu sıçrama, iletiĢim sistemlerinin 

de hayatımıza girmesiyle hız kazanmaktadır. Özellikle internet aracılığıyla 

etkileĢimli bilgi paylaĢımı ve eriĢimi zamanın ekonomik olarak kullanım avantajını 

sağlar.  

Genel olarak mimari üretim sürecini üç aĢamaya ayrılabiliriz: Bu aĢamalar; tasarım,  

sunum (temsil), üretimdir. Tasarım; mimarlar ve tasarımcılar açısından düĢüncenin 

somutlaĢtırıldığı önemli bir aĢamadır. Tasarımcı bu aĢamada fikirleri ve düĢünceleri 

ilgili kiĢilere anlatırken birçok teknik kullanır. Bu da ikinci aĢama olan sunum 

(temsil) aĢamasını beraberinde getirir. Mimari ifadenin net ve açık olması mimari 
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sürecin devamlılığının sağlanması için bir koĢuldur. Üretim aĢaması da kendinden 

önceki aĢamalardan gelen verilerin fiziksel ortama aktarıldığı, finanssal ve teknik 

açıdan önemli bir aĢamadır. Bu söylenenler ıĢığında “temsil süreci”nin tasarım süreci 

ile üretim süreçlerini birbirine bağlayan en önemli aĢama olduğu sonucu çıkarılabilir.  

Temsil kavramı, içerdiği anlam bakımından farklılıklar göstermektedir. Bir ülkenin 

temsili, bir düĢüncenin temsili, bir kiĢinin temsili gibi bir çok anlama gelmektedir. 

Temsil kavramı, tez çalışması kapsamında ise mimari ürünün oluşumundan önce  

yapıyı betimlemek amaçlı kullanılan, mimari ürünün sonuçta neye benzeyeceğini 

izleyicisine sunan  yöntemlerin tümü olarak ele alınmaktadır. Günümüzde  yapım ve 

üretim teknolojisindeki geliĢmeler ifade tekniklerini doğrudan etkilemiĢ, 

tasarımcıların tasarladıkları ürünü ele alıĢ yöntemlerinde ve anlatımlarında 

farklılıklar oluĢturmuĢtur. Bu noktada Ģu sorular akla gelmektedir: GeliĢtirilen 

bilgisayar teknolojileri yeni mimari anlayıĢları ve arayıĢları mı beraberinde 

getirmektedir? BiliĢim teknolojileri ifade tekniklerinin ve dolayısıyla mimari 

düĢüncenin daha özgür olmasını mı sağlamaktadır? Tez çalıĢması sorulan bu sorulara 

cevap aramayı ve mimari yapıyı tasarlarken dijital teknolojinin ürüne etkisinin ne 

olduğunu araĢtırmayı amaç edinmiĢtir. 

1.1.  ÇalıĢmanın amacı ve kapsamı 

Bu tez çalıĢmasında bilgisayar teknolojilerinin mimari ürünün geliĢtirilmesinde 

oynadığı rol ve bilgisayar destekli tasarım sonucu ortaya çıkan ürünlere örnek olması 

bakımından mimari proje yarıĢmaları incelenmiĢtir. Mimari proje yarıĢmalarının 

seçilmesinin bir diğer nedeni ise yarıĢmaya giren mimarların bulundukları rekabet 

ortamında öne çıkmaları için teknolojinin tüm olanaklarını kullanma çabasıdır. 

Kullanılan teknik ve  kütlesel biçimlenmelerin çeĢitliliği bakımından büyük ölçüde 

ilklerin yaĢandığı mimari proje yarıĢmaları bilgi ve üretim teknolojileriyle yakından 

iliĢkilidir. Dolayısıyla bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmeler ve değiĢimler 

mimarlık için yeni olanaklar sunmaktadır. Bu kapsamda tez çalıĢması aĢağıdaki 

hedeflere ulaĢmayı amaçlamaktadır; 

 Mimari temsil kavramının tanımlanması ve mevcut ifade tekniklerinin 

irdelenmesi, 
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 Mimari temsilin değiĢimine bir araç olan dijital ortamda tasarımın 

niteliklerini belirlemek ve dijital ortam tasarımlarını örnekleyerek mimari 

temsilde kullanımlarını incelemek,  

 Ülkemizde düzenlenen mimari proje yarıĢmalarıyla elde edilen projelerin 

kullanılan temsil Ģekilleri ve mimari sonuç ürün açısından görselleĢtirilmesi, 

 Dijital ortamdaki mimari tasarım kavramlarının dünya örneklerinden seçilen 

mimari yarıĢma projeleriyle etkileĢimini ortaya koymak. 

 Dijital ortam tasarımlarıyla geliĢtirilen yaklaĢımların ülkemizde ve dünyadaki 

mimari proje yarıĢmaları üzerindeki yansımalarını değerlendirerek bu 

yaklaĢımların mimari ifadedeki etkilerini sorgulamak. 
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2. MĠMARLIKTA ĠFADE/TEMSĠL BĠÇĠMĠ VE TEKNOLOJĠ 

“Bana kalırsa şunu söylemeliyim ki, iyi yapıtların övülmeye değer yönlerinin 

hep iyi düşünülmüş kurgulama aşamasından kaynaklandığını düşünürdüm. 

Fakat tasarım bittikten sonra başlangıçta en çok hoşuma giden kısımlarda bile 

çok büyük hataların ortaya çıktığını gördüm. Kendimi zorlayıp tekrar tasarıma 

geri döndüğümde ise oranları gözden geçirirken ihmalimi fark ediyor ve çok 

kötü olduğumu hissediyorum. En sonunda da maket yaparken elemanları tek tek 

inceliyor ve boyutlarda hala bazı yanlışlara düşmüş olduğumu görüyorum” 

      Leon Battista Alberti , (Millon, H,1994)  

Mimarların düĢüncelerini ve tasarımlarını anlatmak amacıyla kullandıkları en önemli 

araçlar mimari çizimlerdir. Eski Mısır‟da görülen ilk mimari çizimlerden bu yana 

mimari temsilin iĢlevinde önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Günümüz biliĢim 

teknolojisinin mimarlık alanlarına etkisi ise bu değiĢimi hızlandırıcı bir etken 

niteliğindedir. Mimari ifade/temsil biçimleri geleceğe yönelik mimari biçimlenmeler 

hakkında yorum yapabilmek için kavranması gereken olgulardır. Bu bağlamda tez 

çalıĢmasının bu bölümünde mimari temsil kavramı irdelenecektir. 

2.1. Mimarlıkta Ġfade/Temsil 

Mimarlıkta temsil kavramı, mimarlık ürününü inĢai nitelikte olmayan teknik 

araçlarla betimlemek anlamında kullanılmaktadır. Bu bağlamda tüm tasarlama, 

projelendirme ve anlatım araçları temsiliyet araçlarıdır. Mimarlığın mekansal-

strüktürel-teknik gerçekliğini temsil etmektedirler; ama onun bir bileĢeni 

olmamaktadır (Tanyeli,2001). SavaĢ(2002), mimari tasarımda “temsil” kavramını 

henüz gerçekleĢmemiĢ olanla doğrudan iliĢkili araçlar olarak tanımlamaktadır. 

DüĢüncenin ifadesi olan, tasarlanmıĢın yerine sayılan “temsil” kavramları zamana 

bağlı olarak değiĢim göstermektedir.  
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Pierce‟e (1967) göre, mimarın özgün temsil araçlar ile ifade ettiği çizimler, bir gün 

varolacağı nesnelerdir. Bu düĢünce hareketiyle ütopik tasarımları ifade eden 

temsiller, teknolojik iyileĢmelerin öngörüldüğü dönemlere gelindiğinde, 

uygulanabilirliğe sahip olabilmektedir. Dean (1985), genç ve yaratıcı mimarların 

fikirlerinin fazla maliyete yol açmadan geçici bir ortamda sınanabilmesi, mimarın 

yorumunun teknik yazım dünyasında yer almasıyla mümkün olabildiğini 

söylemektedir. En basit tasarım faaliyetinde bile önce kağıt üzerinde iki boyutlu 

çalıĢmalar yapılıp, daha sonra üç boyutla beraber bir döngü içine girilmektedir. 

Mimarın tasarımlarını geri dönüĢlerle yoğurarak oluĢturduğunu düĢünürsek, ifadenin 

diğer mimarlar veya mimar olmayan kiĢiler tarafından anlaĢılır olması için, temsili 

objeleri iyi seçmesi gerekmektedir. Bu noktada temsil mimari ürünün sunulabilmesi 

için gerekli bir ön koĢuldur.  

Temsil kelimesinin literatürde birçok karĢılığı mevcuttur. Tez çalıĢması kapsamına 

alınan temsil tanımından önce farklı kaynaklarda karĢılık gelen anlamları  irdelemek, 

sonucun sağlıklı olması için gerekli bir adım olarak görülmektedir. Büyük Larouse 

Ansiklopedisi‟ne göre temsil; 

 Bir kimsenin, bir kurumun, bir kuruluĢun, bir topluluğun adına davranma, 

 Bir olguyu, bir Ģeyi belirgin özellikleriyle yansıtma, betimleme, simgeleme, 

 Seyirci önünde, özellikle de tiyatroda bir gösteri sunma eylemi, 

 Bir kimseyi, bir topluluğu, bir ortaklığı temsil etmek, onların adına hareket 

etmekle, çıkarlarını korumakla görevlendirilmek, onların sözcülüğünü, 

vekilliğini yapmak,  

 Bir Ģeyi (soyut) temsil etmek, onun simgesi, somut bir örneği , bir modeli 

olmak, simgelemek, 

 Bir olayı, bir durumu temsil etmek, onu çizgiyle ya da resimle betimlemek, 

 Bir gösteriyi temsil etmek, onu bir seyirci topluluğu önünde oynamak, 
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Ģeklinde tanımlanmaktadır (Büyük Larousse Asiklopedisi, 1986). Aynı kaynağa göre 

“temsil” kelimesi eski dilde teĢbih, benzetme, bir Ģeyin aynısını yapma olarak da 

tanımlanmaktadır. 

Demiray (1993) temsili, “birinin veya bir topluluğun adına davranıĢ, tiyatro oyunu, 

örnek, misal, özümleme” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bijl‟e (1989) göre; temsil, 

insanların zihnindeki “Ģey”dir ve gerçek dünyada varlık sahibi değildir. Mimari bir 

sunumda ise, sunum ve mimari temsil arasında   kiĢinin zihnindeki bilgilerin 

görselleĢtirildiği ve kiĢinin anlatmak istediğiyle dıĢardan algılananlar arasında bir 

döngü mevcuttur. ġekil 2.1‟de sunum (presentation) ile temsil (representation) 

arasındaki döngü görülmektedir.  

 

ġekil 2. 1 Sunum ile Temsil arasındaki döngü (Bijl, 1989) 

Chang ve Szalapaj (2000), mimaride sunum kavramını, insanların herhangi bir 

mimari konu hakkında yorum getirebildikleri ve ortak bir nokta bulabildikleri 

iletiĢim aracı olarak açıklamaktadır. Temsil kavramı; bir Ģey, biçim ya da düĢüncenin 

baĢka bir araçla ifade edilmesi temeline dayanmaktadır.  

Korkmaz (1998), mimarlıkta “ifade” kavramını; “nesneleri ve süreci organize eden 

olgu” olarak tanımlamıĢtır. Ġfadenin (temsilin) tasarım için tamamıyla “yeni bir Ģey” 

ve “gerçeklik” oluĢturduğunu, tasarım süreci esnasında ifadelerin gerçek objeler 

yerine geçtiğini ve tasarımcının düĢüncelerini, biçimi veya yaratacağı yeni biçimleri 

ifade  (temsil) ile gerçekleĢtirildiğini vurguluyor. 
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Ġfade biçimi olarak kullanılan “Temsiliyet” ile aynı değerde gösterilen diğer bir 

kavram da göstergebilimdir. GümüĢ ve ġahin’e (1982) göre; göstergebilim, dilsel ve 

dil-dıĢı tüm gösterge dizelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Özellikle 1960‟lı yıllarda 

geliĢimi hızlanan bu kavram XIX. yüzyıl sonlarında Ġsviçre‟de Saussure ve XX. 

yüzyılın baĢlarında Amerika‟da C.S. Peirce tarafından ortaya konulmuĢtur. Pierce 

göstergeyi “Herhangi bir kimse için, herhangi bir ölçüde ve herhangi bir amaçla, 

herhangi bir Ģeyin yerini tutan herhangi bir Ģeydir.” Ģeklinde tanımlamaktadır. Ancak 

Saussure‟ün dilbilim üzerinden açıkladığı Ģekliyle göstergenin temeli, bir kavramla 

“gösterge tasarımı” ya da “iĢitim imgesini” birleĢtirmesidir (Saussure, 1985). 

Tez çalıĢması kapsamında kullanılan “temsil”, somut olan gerçekliğin yerine 

kullanılan “Ģey” in tüm özelliğine sahip, birebir kopyası olan fakat elle tutulabilir 

hale gelmeden oluĢturulan “ifade” anlamında ele alınmıĢtır. Temsil, görselliğin ön 

planda olduğu, gerek üç boyutlu gerekse kağıt düzleminde anlatım bulan “yerine 

geçme” eylemidir. 

DüĢüncenin ifadesi olan Temsil kavramı zamana bağlı olarak değiĢim gösterse bile 

bu değiĢim ifadenin teknoloji ve ekonominin geliĢmesiyle birebir bağlantılıdır. 

DeğiĢen ve geliĢen Ģartlar içerisinde temsiliyet kavramı, yüzyıllardır farklılıklar 

göstererek günümüze ulaĢmıĢtır.     

2.1.1.  Tarihsel Süreç Ġçinde Mimari Temsiliyet 

Ġnsanlık tarihine baktığımızda kendini ifade etme kavramının 35-40 bin yıllık bir 

geçmiĢe sahip olduğunu görmekteyiz.. Ġfade Ģekilleri elin ve vücut dilinin devreye 

girmesiyle baĢlamıĢ daha sonraları da dile ve yazıya dönüĢmüĢtür. Bu dönüĢümün 

baĢlamasından önce düĢünceleri ifade etmek için kullanılan en yaygın yöntem ise 

mağara duvarlarına çizilen birtakım figürlerdir. ġekil 2.2‟de en son bulunan resimli 

mağara Fransa Lasque (Laskö)‟deki duvar yazısı görülmektedir (Yolcu, 2003). 

Paleolitik çağ olarak tanımlanan bu çağın  insanlarından, piramitleri yapanlara kadar 

geçen süre içinde, bir dizi karanlık çağla beraber düĢünceyi anlatma biçimi sürekli 

geliĢmiĢtir. Bu geliĢmelerin en önemlisi yazının bulunmasıdır. Ġlk yazı M.Ö. 3300 

yıllarında Sümerler tarafından bulunmuĢtur. Çivi yazısı diye adlandırılan bu yazının 

kökenini resim-yazı oluĢturmaktadır. Sümerlerin bu buluĢundan etkilenen Mısırlılar 
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kendi yazı dilleri olan hiyeroglif yazı sistemini geliĢtirmiĢlerdir. ġekil 2.3‟de çivi ile 

yazılmıĢ hiyeroglif anıt görülmektedir. 

 

Şekil 2. 2  Lasque Mağarası'ndan bir duvar resmi, (Yolcu, 2003) 

Mağara resimlerinden sonra geliĢen bir diğer ifade ve bilgi aktarım yöntemi ise 

hiyerogliflerdir. Hiyeroglifler, bilginin ve hayat tecrübelerinin diğer nesillere 

aktarılmasını sağlanmıĢtır. Hiyeroglifler, bir dizi resim ve yazı ile oluĢturulmuĢ 

simgesel karakterdeki biçimlerle yazılmıĢ bilgi içeren olayları anlatmada 

kullanılmaktaydı (www.hattusa.tripod.com). Eski Mısır'ın tüm piramit ve 

tapınaklarında bulunan hiyeroglifler çeĢitli amaçlarla kullanılmakla beraber 

günümüzde hala çözülmemiĢ türleri de mevcuttur. 

 

ġekil 2. 3 Hiyeroglif örneği (www. 

hattusatripod.com) 

 

ġekil 2. 4 Mısır papirüs yapraklarına 

yazılmıĢ yazıt (Tok,2001) 
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Mimarlık ortamına baktığımızda plan yapmayı beceren ilk medeniyetlerin Mısır ve 

Mezopotamyalılar olduğunu görmekteyiz. Bu medeniyetlerin tekerlek ve makine gibi 

geliĢmelerin çok öncesinde olduğu düĢünülürse yaptıkları mimari eserlerin değeri 

daha da anlamlı olmaktadır. Ġlk planlarını kağıt olarak papirüs yapraklarına yapan  

M.Ö. 3000 -1500 yılları arasında üç dönem yaĢayan Mısır Medeniyeti yapmıĢ olduğu 

tapınaklar ve mezar yapılarıyla hala gizemini korumaktadır (Yolcu,2003).  

M.Ö. 2800 dönemi, yazının evrimini tamamladığı bir dönemdir. Belirtilmek istenilen 

nesneyi birer resim olan “ideogramlar” yanında seslere karĢılık gelen hecesel 

göstergeler belirtir. ArĢivler yazıcılar tarafından deriler üzerine ya da uç uca eklenen 

papirüs yapraklarına yazılmaktadır (Tok, 2001). ġekil 2.4‟te kuzeyin kırmızı ve 

güneyin beyaz tacını takan Firavun Menes‟in iki Mısır‟ı birleĢtirdiğini anlatmakta 

olan papirüs yazıtını görmekteyiz. 

Mısırlıların plan yapma becerilerinden sonra kullanılan ifade teknikleri, yapıyı 

oluĢtururken baĢvurulan yardımcı bir araç olarak kullanılmaktaydı. Mısır uygarlığını 

izleyen farklı kültürlerde de bu anlayıĢ hakimdi. Uraz, Mısırlıların plan yapma 

becerilerinden sonra Yunanlıların tasarımlarında üç boyutlu çizimlere yer 

verdiklerini söylemektedir (Uraz, 2002). Ancak mimarlıkta ifadenin gerçek anlamda 

baĢladığı dönem ise Rönesans (15.yy) dönemidir. Bu dönemde birçok yenilikler 

yaĢanmıĢtır. Perspektif kurallarıyla çizimler, anatomik bilgiler, geometrik esaslara 

dayalı mimari ve çizimsel olduğu kadar biçimsel eserlerin mükemmel bir tarzda 

tasarlanıp uygulanması için gereken mühendislik bilgileri ve Ģiir yeteneğinin biçime 

can vermesi gibi birçok yenilik bu dönemin ortaya çıkardığı baĢlıca konulardır 

(Beksaç, 1993). Rönesans‟tan günümüze kadar olan mimari süreç içinde kullanılan 

teknikler kendini geliĢtirmekle beraber mevcut çizgisini de korumuĢtur. Yapım ve 

uygulamada bulunan birçok teknik ve malzeme, yapılaĢmayı sanat haline getirmiĢtir. 

Beksaç(1993), bu dönemde mimarlığın sadece uygulama yapma değil, aynı zamanda 

düĢünsel  ifadenin bir ürünü olduğunun farkına varıldığı ve benimsendiği bir zaman 

aralığında yer aldığını belirtmiĢtir.  

Kutlutan, fiziksel çevre içinde yer alan mimarlığı, “biçimsel dili, ifadesi ile konuĢma 

dilinden sonra dolaylı bir ikinci iletiĢim biçimi” olarak tanımlamaktadır (Kutlutan, 

1999). Mimarlık, insanlık tarihinde, her zaman toplumun ifade aracı olmuĢtur. Bu 
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anlamda Örgüt (1990), iletiĢim olgusunu “insanın toplumsal bir varlık oluĢundan 

dolayı kültürün geliĢimi için önemli ve en gerekli araç” olduğunu dile getirmektedir 

(Örgüt, 1990).  

Bir mimari ürünün temsilinin tasarımdaki yerine ve kullanılıĢ biçimine bakılarak, 

hangi döneme ait olduğu tahmin edilebilmektedir. Mısır‟da çizime destek amacıyla, 

eski Yunan da ise üç boyutlu modelleme çalıĢmalarının daha çok tasarım aĢamasında 

baĢvurulan anlatımlar olduğu bilinmektedir (Uraz, 2002). Daha sonraları bu tutum 

tasarıma yardımcı unsur olarak değil, yapılan tasarımı baĢkalarına göstermek 

amacıyla benimsenmiĢtir. Millon (1994), Ġtalya‟da Rönesans döneminde yapıyı 

müĢteriye sunmak ve mimari proje yarıĢmalarına katılabilmek için genellikle ahĢap 

olan üç boyutlu modellerin (ġekil 2.5) mimarlar tarafından önemsendiğini bu nedenle 

de yaygın olarak kullanıldığını söylemektedir (Millon, 1994). Sonraları bu davranıĢ 

biçimi, modellemenin bir tasarım aracı olmaktan öte sadece bir sunum objesi olarak 

geliĢmesine de sebep olmuĢtur. Ġki boyutlu çizimin öncelikli kullanılması ve sadece 

dıĢ görünüme ait bir fikir vermek amacıyla üç boyutlu modellerin, iĢin sonunda 

yapılması tercih edilmektedir.    

 

ġekil 2. 5 Michelangelo'nun Papa 4. Paul'e sunduğu maket (Millon,1994) 

1900‟lere gelindiğinde iki boyutun yalın haliyle oluĢan mimari tasarımlar, Rönesans 

ve öncesinin oluĢmuĢ üslup ve düzenlerinin seçmeci bir yaklaĢımla tekrarlanmasıdır. 

Bu tasarımlar, tümüyle takdime yönelik muhteĢem güzellikteki pastel renkli cephe ve 

kesit çizimlerinin yapılmasından öteye gitmemektedir (Uraz, 2002). OluĢturulan 

temsil Ģekilleri kullanılan malzemelerle birlikte yaratıcı düĢünceye katkısı 

olmadığından etkisi büyük olmamıĢtır. Bu tür takdim Ģeklini kullanan dönemin ünlü 



 

 

11 

mimarlarından Frank Lloyd Wright örnek verilebilir. Bu düĢünceye tezat olabilecek 

tek mimarın da Gaudi ve yapmıĢ olduğu yapılar diyebiliriz. Gaudi‟nin yapılarında 

sıra dıĢı temsil biçimleri, resimler ve üç boyutlu modeller kullandığı bilinmektedir 

(Ģekil 2.6). (http://www.cyberspain.com/passion/gaudi.htm).  

  

ġekil 2. 6  Casa Milà, Sagrada Famila çizimleri, Antonio Gaudi, Barselona, 1882-

1926 (http://www.op.net/~jmeltzer/Gaudi/colonias.html)  

 1930‟lu yıllarda ekonomik durgunluk inĢaat sektörünü doğrudan ve mimarlığı da 

daha dolaylı olarak etkilemiĢtir. SavaĢ (2002), mimarların ekonomik yönden 

ümitlerini kaybettikleri sırada G. Mongomery tarafından düzenlenen bir sergi 

etkinliğiyle tekrar bir canlanma sağladığını belirtmiĢtir. Bu sergide Mongomery, 

iĢlerini kaybeden ya da yeni iĢ bulma umudu kalmayan meslektaĢlarını desteklemek 

adına, kitap ve uygulanma imkanı bulunamayan çizimleri satıĢa sunmuĢtur. Bu 

noktadan itibaren, ekonomi kaynaklı durgunluğun olduğu bu dönemde mimari 

üretimi farklı bir boyut kazanmıĢtır. SavaĢa göre de sergide temsil edilenler 

tasarımların hayal edilen mimarlık olarak göze çarptığını belirtmektedir 

(SavaĢ,2002). 

1950‟lerden sonra savaĢ sonrası tasarım faaliyetlerindeki hareketlenme yenilenme 

ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu dönemde ülkemizde yabancı mimarların 

tasarımları göze çarpmaktadır. Bu mimarlar mimarlık eğitiminde de önemli rol 

üstlenmiĢlerdir. Mimari temsili oluĢtururken tasarım sürecinde geleneksel anlatım 
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teknikleri kullanılmaktadır. Mimari temsilde özellikle iki boyutlu anlatımların 

yanında yine geleneksel tekniklerle oluĢturulan perspektif ve gölge kullanılmaktadır.     

1980‟lerde mimari temsilin dili bilgisayar teknolojisiyle birlikte değiĢmektedir. 

BaĢlangıçta sadece iki boyutlu çizimlerle değiĢime katkıda bulunan bilgisayar 

sistemleri, çok kısa sürede kendini geliĢtirerek sanal ortamda hareketli görüntüler 

sağlayan yazılımların kullanılmasıyla, mimarlık ortamına yeni bir temsil Ģekli 

getirilmiĢtir. Bilgisayar teknolojisinin getirdiği CAD (Computer Aided Design) çizim 

programları ile yapılan tasarımlar çok kısa sürede çizilmektedir. Yazılımın sahip 

olduğu kameralar ile sanal ortamda hazırlanmıĢ üç boyutlu yapıların içine kolaylıkla 

girip dolaĢma imkanı sağlanmaktadır.  

Mimarlık tarihi içerisinde temsiliyet bakımından yaĢanan farklılıklar, gelecekte de 

yaĢanacak farklılıkların habercisi niteliğindedir. Zaman, teknoloji, bilgi geliĢtikçe 

insanların yaĢamlarını sürdürdükleri standartlar da geliĢmektedir. Bu değiĢimle gelen 

farklılıklar mimari ürüne ve mimari biçime etki edecektir. 

2.1.2.  Mimari Temsiliyetin BileĢenleri 

Mimari temsil kavramı birçok etkene göre değiĢiklik gösteren yapıdadır. KiĢisel 

düĢünceyle gelen tutumlarda farklılık gösterdiği gibi toplumsal olaylarda da değiĢim 

yaĢayabilir. Bu farklılıklar ülkelerin ekonomik durumu, politik yapısı, sosyo-kültürel 

yapısı, teknolojik geliĢmeleri takip etmesi ve diğer ülkelerle etkileĢimi ile yakından 

ilgilidir. Bu yüzden tez çalıĢmasının bu bölümünde temsil kavramının bileĢenleri 

olarak kabul edilen politik, ekonomik, psikolojik ve teknolojik boyutlar ele 

alınacaktır. 

 Politik Boyutlar 

Mimari bir ürün çevresinden etkilenen bir konuma sahiptir. DeğiĢen çevre, yer, 

toplum yapısı gibi kavramların mimari ürünün ve ürünü ortaya koyarken kullanılan 

tekniklerin Ģekil almasında önemli bir rol üslendiğini kabul edersek, zaman içindeki 

politik düĢüncelerin de mimari Ģekillenmede önemli olduğunu göz ardı edemeyiz. 

Politik bileĢenler her meslek dalında olduğu gibi mimarlık alanında da etkin 

olmaktadır.  
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Mimari mekanın politik olmayan bir çerçeve içinde durduğu, pek de doğru bir sav 

değildir (Jameson, 1995). Rönesans‟tan günümüze kadar geçen zaman aralığında 

bulunan mimari yapılar zamanın yönetim gücünü, toplumun düĢünce yapısını ve 

isteklerini karĢılayacak örneklerdir. Mimarlık, politik gücün halk üzerindeki 

hakimiyetini ortaya koyan önemli bir sanat dalı olarak bilinmektedir. Dönemlerin 

karakteristik özelliklerini yansıtan yapılarının kamu yapıları olması bir rastlantı 

olmamakla beraber bir tercih de değildir.  

Ülkemizde özellikle 1930‟lu yıllarda geliĢmeye baĢlayan kamu yapılarının yapım 

oranı sivil yapılarınkinden çok daha fazladır. Mimari tutumun 1930‟lu yılların sanayi 

kesiminde yoğunlaĢmasının yanında devletçi tutumun, oluĢacak mimari ortama 

önayak olmasıyla bayındırlık, eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında bir ilerleme 

görülmüĢtür (Aslanoğlu,2001). Bu yıllar ülkenin geliĢme ihtiyacının en fazla olması 

gerektiği dönemler olduğundan mimari temsil ikincil öneme sahip bir konu haline 

gelmiĢtir. Cumhuriyetin kuruluĢu ve öncesinde Türkiye‟de mimarlık ortamı ülke 

mimarlarının istediği düzeyde değildi. Yabancı mimarlara özentinin ötesinde öncelik 

verilmesi, mimarlarımızın proje yapma isteğini körelten bir tutumdur. Kimi mimar 

çevreleri bu durumdan kötü yönde etkilense de, bir takım mimarlık çevreleri durumu 

lehlerine çevirerek bir adım ileri geçmiĢlerdir. KuĢkusuz bu adımın oluĢmasındaki en 

büyük araçlar ise proje sahibinin kimliğini saklı olarak değerlendirmeye aldıkları 

mimari proje yarıĢmalarıdır. Mimarlar/tasarımcılar ürettikleri yapıları oluĢturdukları 

temsil Ģekilleriyle daha anlaĢılır, kavranabilir bir hale getirerek zor da olsa rekabete 

dahil olmuĢlardır.   

Bu dönemlerde mimari projelerde bilgisayar kullanımının doğru olup olmadığı 

konusunda birçok tartıĢma yaĢanmıĢtır. Fakat bu tartıĢmalardan bilgisayarın mimari 

alanlarda bir araç olarak kullanılmasının gerekliliği sonucu çıkmıĢtır. Bu olumlu 

geliĢme bilgisayarın çeĢitli kamu kuruluĢlarında da kullanıma açılıp geçerli hale 

getirilmiĢtir. Özellikle belediyelerce ihalelerle mimari bürolara dağıtılan kamu 

yapılarının bu teknoloji ile yapılması Ģartı koĢulmuĢtur. Günümüzde mimari 

temsiliyet politik bir gücü simgeleyebilmektedir. Belediyelerin proje hazırlatması ve 

onu reklam amacıyla kullanması, göz alıcı  mimari ifade Ģekilleriyle mümkün 

kılınmaktadır. Mimari temsiller, siyasi iradenin halk üzerinde bir yer edinebilmesi 

için kullanılan araç olarak ele alınmaktadır. 
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Bu doğrultuda politik bir bileĢen olan temsiliyet kavramı, mimari tasarımın insanlar 

üzerinde nasıl bir etki bıraktığını amaçlayan davranıĢ biçimi olarak mimarlığı 

etkilemektedir.   

 Ekonomik Boyutlar 

Bir ülkenin mimari ürünleri, aynı zamanda ülke ekonomisinin de bir göstergesidir. 

Ülke yönetiminin ekonomisi, yapılan yatırımlar, verilen hizmetin kalitesi, toplumun 

refah düzeyiyle yakından iliĢkilidir. Günümüz koĢulları göz önünde 

bulundurulduğunda teknolojinin, toplumsal düzenin oluĢumuna etkisi her alanda 

geliĢmenin istenilen boyutta ve yönde artmasına sebep olmaktadır. 1980‟lerde 

Türkiye‟ye yeni yeni  giriĢ yapan bilgisayar teknolojisiyle beraber durağan bir dönem 

yaĢayan toplumsal yapı, bir ölçüde geliĢmeye baĢlamıĢtır. Televizyon gibi lüks 

sayılabilecek teknolojik ürünlerin de her evde bulunur hale gelmesi, bu teknolojinin 

ülke geneline yayılmasına etken olmuĢtur. Bu yayılmacı tutum ülke ekonomisinin 

geliĢmesiyle doğru orantılıdır.  

Mimarlık ortamı da diğer tüm alanlar gibi teknolojik geliĢmelerden yararlanmıĢ, 

yapılan mimari ürünlerde emeğin büyük bölümünün tasarıma harcandığı yeni bir 

döneme girilmiĢtir. Harcanan emeğin yanında kaybedilen zaman bilgisayar 

teknolojisiyle beraber tasarım sürecine dahil olmuĢtur. Hayata geçmemesinden ve 

kâğıt üstünde kalmasından Ģikayetçi olunan mimarlık, bundan böyle kâğıt üstüne bile 

dökülmeden yalnızca ekranlardan bize yansıyanlar aracılığıyla varlığını 

sürdürmektedir (Sevinç, 2003). Durumun böyle olması makineleĢmenin getirdiği, 

insana ihtiyacın azaldığı bir döneme giriĢi de simgelemektedir. Birçok kiĢinin 

çalıĢmaya dahil olarak uzun bir sürede oluĢturulabileceği tasarımlar, birkaç kiĢiyle 

bile çok daha kısa sürede yapılabilir hale gelmiĢtir. Geleneksel yapım yöntemleriyle 

yapılan tasarım temsillerinin revizyonunun hem zor hem de masraflı olmasına 

rağmen getirilen yeni teknoloji ile çok kısa sürede ve kolay olmaktadır. 

Tasarlanan yapılar ülke ekonomisiyle de bağlantılıdır. Tasarım sırasında belirlenen 

yapım sistemleri, malzeme ve kullanılan teknoloji  ekonominin getirisi olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bir ülkenin sahip olduğu mimari ürünlerle 

bakılarak o ülkenin ekonomisi hakkında yorum yapılabilmektedir. Bu kapsamda 

mimari temsilin ülke ekonomisindeki değiĢimlerden etkilenen bir tutum sergilediği 
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görülmektedir. Ekonomik rahatlamayla mimarlığın Ģekil değiĢtirdiğini, bu 

değiĢikliğin de mimari ürünün oluĢumundaki düĢünce yapısını ve düĢünme biçimini 

etkilediğini söyleyebiliriz.  

 Psikolojik Boyutlar 

Temsilin varoluĢundaki en büyük etkenlerden biri sayacağımız psikolojik bileĢenler, 

insanoğlunun kendini ve yaĢantısını ifade ettiği çağlardan beri varlık sahibidir. 

Ġnsanın bulunduğu, inançların, korkuların, baĢarıların ve yenilgilerin katıldığı bir 

dünyadaki mekân, insanın düĢünceleriyle ve hissettikleriyle oluĢturulmuĢtur. Böylece  

hem yaĢantısını ve mekânını zengin hale getirmiĢ, hem de bir iletiĢim dili kurmuĢtur. 

Mimarlık -insanın doğası gereği- mücadele gücüyle oluĢturulan ve nesilden nesile 

aktarılan bir olgudur. BaĢlangıçta sadece barınma ihtiyacına karĢılık vermek için 

yapılan barınaklar, zaman içinde statünün göstergesi olarak biçimsel ve anlamsal 

değiĢimlerden etkilenmiĢlerdir. Bu da rekabeti, kiĢisel tatminsizlikleri beraberinde 

getirmiĢtir. YaĢanılan çevrenin fiziksel ve anlamsal değiĢimi ile mimari ürünün 

temsili de tasarımcının değiĢen düĢünsel yapısıyla orantılı olarak değiĢebilmektedir. 

Ġnsanın yaratılıĢı gereği çevresi ile bütünleĢme ihtiyacı duyduğu bilinen bir gerçektir. 

Bu temel dürtü gereği insan bir yandan çevresine uyum göstermeye çabalarken, bir 

yandan da çevresini kendi beklenti ve beğenileri doğrultusunda biçimlendirmeye 

çalıĢmaktadır. Bu faaliyet ise tasarımcının içinde bulunduğu çevrenin kültürel ve 

teknolojik etmenleriyle ilgilidir (ġener, 1994). Ayrıca ġener mimari ürünün içinde 

bulunduğu çevrenin, davranıĢsal ve yapısal olmak üzere ikiye ayrılabileceğini kabul 

etmektedir. Ortaya konulan bu kabulle mimari tasarlama faaliyeti çevrenin yapısal 

bileĢeni ile doğrudan ilgili olmasıyla beraber, davranıĢsal yönünü de dolaylı olarak 

etkilemektedir.   

 Teknolojik Boyutlar 

Bir sanata veya bir bilime özgü teknik terimleri kapsayan teknoloji kavramı 

(Hasol,1995), insanlığın varoluĢundan beri süregelen değiĢimlerin bir sonucu olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Ġnsanoğlunun evrimiyle birlikte yaĢam standartlarını 

geliĢtirme ya da toplum içinde yer edinebilme çabası, ilk dönem insanlarının 

değiĢime ayak uydurmasıyla gerçekleĢmiĢtir. Bayrakçı (1994), yaĢam biçiminin 
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farklılaĢmasına neden olan teknoloji kavramını, toplumsal ve kültürel değiĢimlerin 

getirdiği yeni gereksinmeler olarak tanımlamaktadır. YaĢama biçimlerine bağlı araç 

gereç kullanımını, ekonomik olguların zorunlu kıldığı nedenler ile geliĢen ihtiyaçlar 

olarak anlatmaktadır. Zaman içinde ihtiyaç ile baĢlayan bu gereksinmeler insana ait 

özelliklerle beraber asıl amaçlarının dıĢında kullanılmaya baĢlamıĢtır. 

Tanyeli (1999), günümüzde ihtiyaçtan öte kullanılan teknolojik sistemleri uygularken 

kendi kültürümüzün varlığını bu yenilikten etkilenmeksizin korumamız gerektiğini 

düĢünmektedir. Ayrıca varolan teknolojik faaliyetleri takip ederek geliĢmenin ülke-

toplum iliĢkisi bakımından yarar getirmeyeceği üzerinde durmaktadır. Ülkelerin 

geliĢen teknolojiyi takip ederek değil, katkıda bulunarak toplumlar arası dengelerin 

kurulabileceğini söylemektedir (Tanyeli,1999). 

Schweighofer (1982) ise, Tanyeli‟nin görüĢünün aksine günümüzdeki çok küçük 

elektronik cihazların, bilgisayarlar ve hatta uzay mekiklerinin bir değiĢimin ve yeni 

bir çağın baĢlangıcı olabileceğinden söz etmektedir. Doğal olarak bu değiĢimden 

mimarlık alanı da  fikri ve biçimsel  olarak etkilenmiĢtir.   

Mitchell (1998), içinde bulunduğumuz yüzyılda her alanda olduğu gibi mimarlık 

alanında da değiĢimlerin olduğunu vurgulamaktadır. Çağın en büyük getirisinin ise 

bilgisayar teknolojisi olduğunu söylemektedir. Mimarlık alanında sahip olduğumuz 

araçların bu yüzyıl içinde evrim geçirdiğini dile getirmektedir (Mitchell, 1998). 

Tablo 2.1‟de Mitchell‟in mimari alandaki değiĢimi gösteren sınıflandırması 

görülmektedir. 

Tablo 2. 1 Mimari temsil araçlarının değiĢimine teknolojinin etkisi (Mitchell,1998) 

DeğiĢim Öncesi Araçlar  Teknolojik DeğiĢimle Gelen Araçlar 

Mimarlık (Tectonics)  Elektronik 

Zanaat  Bilgisayar Destekli Tasarım 

El Aletleri  Yazılım 

Bölgesel Gelenekler  Küresel Organizasyonlar 

Cephe, GörünüĢ  Arayüzler (Ġnterface) 
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Süsleme  Elektronik Görüntü 

Basit Plan,Eskiz (Parti)  Genom(Genome) 

Kalıcılık, Süreklilik  Tekrar Yapılandırma 

YapılmıĢtan öğrenme  Sanallıktan öğrenme 

Teknoloji, mimari alanda gerek malzemeye, gerek yapım biçimlerine gerekse mimari 

araçların geliĢimine sebep olan bir konumda olduğu gibi  mimari ifade/temsil 

biçimlerinin de değiĢimine ön ayak olan bir tutum sergilemektedir. 

2.2. Temsil Biçimleri  

Mimari temsil araçları mimari düĢünceyi ifade etmek amacıyla kullanılan önemli 

yöntemlerdir. Temsil biçimlerindeki farklılıklar veya geliĢmeler mimari ürünün 

büründüğü kılığı  etkileyen unsurları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda 

mimari ifade tekniklerindeki değiĢimler mimarların ve tasarımcıların tasarımlarını 

ele alıĢ Ģekillerini değiĢtirmekte ve gelecekte tasarlayacak tasarımlarının ne 

olabileceği hakkında bilgiler vermektedir.  

Mimarlıkta düĢüncenin grafiksel anlatımının sıfır noktası olarak kabul edilen 

Rönesans‟tan (Beksaç, 1993) günümüze gelindiğinde, kullanılan tekniğin ve ifade 

biçimlerinin değiĢtiğini görmekteyiz. Ġnceoğlu (1994), günümüzde düĢünce 

anlatımının bilgisayar yardımı ile yeni bir hız ve farklı bir boyut kazandığını, kağıt 

üzerinde belirli ölçeğe uyum sağlayarak çalıĢan algılama ve kavrama sistemimizin, 

ölçek ve boyutları her an değiĢebilen yeni bir araç ile karĢı karĢıya kaldığını 

söylemektedir (Ġnceoğlu, 1994).  Bunun yanında kullanılan yöntemler sanal bir 

mekânda boyut bulduğundan dolayı oluĢabilecek yanlıĢlıkların veya hataların kısa 

sürede yenilenebileceği kolaylıkları da sağlamaktadır. 

Mimarlık görme, algılama, kavrama ve düĢünme süreçlerinden oluĢan  bir tasarlama 

organizasyonudur. Bu tasarım organizasyonu sonucunda ortaya çıkan ürünler, birçok 

aracın ve bileĢenlerin tasarlama faaliyetine bir girdi olarak dahil olmasıyla algılanır 

hale gelmektedirler. ġekil 2.7‟de mimarın düĢlediği tasarım ile tanımladığı tasarım 

arasında bilgi akıĢının net olmadığı eleĢtirel olarak görülmektedir. 
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ġekil 2. 7 DüĢünülen ile tanımlanan bilgi (Ernst&Sohn,Architects are only 

Artists,1989) 

Uygulama ile sonlanan tasarlama sürecinde; kalem ve kağıttan, bilgisayar 

sistemlerine kadar birçok tasarım bileĢeni ve ortamı kullanılmaktadır. Dijital 

teknikler üzerindeki geliĢmiĢ teknolojinin varlığı, gerek mimarlık ortamında gerekse 

sanatsal ve toplumsal alanları içinde bulunduran sektörlerde çağı bir adım ileri 

taĢıyan, sürekli değiĢen yapım sistemlerini geliĢtiren bir olgudur. Mitchell (1998), bu 

olgunun geniĢ bir çerçeve içinde olumsuzluklarını, dijital devrin mimari ürünlerinin 

sadece doğasını değil, yerini de değiĢtirdiğini söyleyerek dile getirmektedir. Ayrıca 

değiĢik bölgelerin mimari ürünleri arasında, mimari anlamda bağlantıların 

kurulmasıyla globalleĢen yersiz bir mimarlığa doğru geçiĢin varlığından söz 

etmektedir (Mitchell,1998). KimliksizlikleĢen bu yeni akımın kaynağı olarak da 

teknoloji gösterilmektedir.   

Teknoloji ile geliĢen dijital ve sanal mimarlık, günümüz mimarlarınca düĢüncenin 

hızlı ve etkili aktarılması kolaylığından dolayı tercih edilmiĢ bir seçenek olmaktadır. 

Ortaya çıkan bu yeni kavramlar ülkemiz mimarları tarafından bir dönem eleĢtirilse 

de, düĢüncenin kolay aktarımı, içeriğindeki esneklik ve değiĢim, hız ve insanlar 

üzerinde görsel doyum sağlama özelliğine sahip olduğundan dolayı  yine aynı 

mimarlar tarafından  kullanılmaktadır.  

Mimari temsil farklı amaçlarla, farklı yöntemler aracılığıyla kullanılabilmektedir. 

Fuksas‟a göre iki çeĢit temsil vardır. Bunlardan birincisi projenin taĢıdığı anlamı 

ortaya koyan, karĢıdakilere  olabildiğince düĢünce aĢılayan, tamamen görselliğin ön 

planda olduğu açıklayıcı ifade Ģekilleridir. Ġkincisi ise birinci sunumun sonucunda 

ortaya çıkan, uygulamaya dönük açıklayıcı bilgi içeren teknik çizimlerdir. Modeller-
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de bu iki aĢama arasında gel-gitlerle anlaĢılabilirliği arttırıcı bir etken olarak göze 

çarpmaktadır (Fuksas, 2004). Bu yöntemler tasarımcısına bağlı olarak değiĢim 

göstermektedir.  

Sevinç‟e (2003) göre ise, tasarımcının düĢlediği tasarımla, gözler önüne serdiği 

tasarımlar arasında hep bir uzaklık vardır. Mimarlık tarihine ve bugün geldiğimiz 

duruma baktığımızda, yeni tasarım/anlatım teknikleri aracılığıyla bu uzaklığın zaman 

içinde kısalıyor olduğu görülmektedir (Sevinç,2003). Bunun en belirgin örneklerini 

günümüz mimarlık çevrelerinde gerek kullanılan tekniklerde gerekse ortaya çıkan 

ürünlerdeki süreçlerde görmekteyiz. Özellikle mimarlık ortamındaki teknolojik 

geliĢimin tasarım faaliyetleri üzerindeki  etkisi büyük olmaktadır. 

ġener (1994), tasarımcının birtakım imgeleri zihinde oluĢturarak tasarım faaliyetine 

dahil ettiğini söylemektedir. Ġmge ve kavramlarla iĢlem yapan tasarımcı belleği, 

biçim dünyasında kavram ve imgelerin karĢıtlarını sembollerle, bir baĢka deyiĢle 

„geometrik nitelikli araçlarla‟ oluĢturma durumunda kalmaktadır. Yani sembol setleri 

olan geometrik nitelikli araçlar yardımı ile soyut kavramlar, biçim dünyasında 

somutlaĢmakta daha sonra bunlar üzerindeki iĢlemler yardımı ile çözüme doğru 

ilerlenebilmektedir (ġener, 1994).  Bu aĢamada tasarıma Ģekil vermek sadece  

geometrik araçları bilmekle yeterli değil, oluĢturulan sembollerin biçim dünyasında 

hayat bulması yani düĢlenenin temsili için mimarın geometrik kavramları yorumlama 

gücüne de  sahip olması gerekmektedir.   

Goldman (1997), mimari temsil araçlarını grafiksel anlamda üç ana baĢlık altında 

toplamıĢtır. Bunlar; geleneksel çizim araçları, dijital çizim araçları, çizimler ve 

çıktılar, Ģeklinde  sistematize etmektedir (Goldman, 1997). 

Tasarlama faaliyetleri ve iĢleyiĢleri aynı olmasına rağmen sonuç ürünün netliği ve 

harcanan zamanın kısalığı bakımından dijital sistemler birçok mimari büronun tercih 

ettiği temsil araçlarıdır. Bunlara ek olarak tamamen bilgisayar teknolojisiyle yapılan 

animasyonlar ve simülasyonlar  mimarlık alanlarında bilgisayar kullanımının 

yaygınlığını açıklamaktadır. ġekil 2.8 ve ġekil 2.9‟da geleneksel ve dijital tekniklerle 

oluĢturulan iki tasarım örneği gösterilmektedir. 
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ġekil 2. 8 Ġstanbul Zeytinburnu Spor 

Salonu, Sezer Aygen, 

1975  

 

Şekil 2. 9 İzmir Yeşilyurt spor kompleksi, 

Selim Velioğlu,2003 

(www. arkitera.com) 

Siza (1999), herhangi bir mimari çizimin –peyzaj, model ve kısa eskizlerin- 

mimarlığa doğrudan etki etmediğini, görüĢün keskinleĢmesinin geliĢimi için sadece 

iyi bir yol olduğunu düĢünmektedir. Ayrıca mimarlıkta iki farklı kelimenin varlığına 

dikkat çekmektedir. Bunlardan biri bakmak diğeri ise görmektir (Siza, 1999). Görme 

eylemi konunun ne olduğu değil nasıl iĢlediğiyle alakalı detayları kapsayan bir 

algılama sürecidir. Mimar olmayanların da yapılan çalıĢmanın/tasarımın ne olduğunu 

kavrayabilmesi için görme yetisinin olması Ģart değildir. Mimar, tasarımlarını 

oluĢturduğu mimari temsillerle karĢı tarafın görmesini sağlamakla görevlidir. 

GeliĢtirilen yeni teknolojiler hem mimarlar için hem de mimar olmayan kiĢiler için 

görme yetisini güçlendirici faktörler taĢımaktadır. Erdem(1995),  tasarım süreci 

sonunda ya da herhangi bir aĢamasında, bilginin aktarılabilmesi için uygulanan 

temsil biçimi ve temsilin kavramsal içeriğinin sonuç ürünün oluĢturulma amacına 

iliĢkin olarak farklılık gösterdiğini söylemektedir (Erdem, 1995). Yani temsili 

yapılacak konunun kime ve hangi kapsamda yapılacağı da önemli bir kıstastır.  

Dönemler arası farklılıklardan oluĢabilecek tavır değiĢiklikleri, mimarlığın ifade 

biçimini ve kütlesel oluĢumunu etkileyen önemli etkenler olmaktadır. Bu açıdan tez 

çalıĢmasının bu bölümünde mimari temsiliyete araç olabilecek mimari anlatım 

biçimlerinin incelenmesi ve değiĢimin saptanması, bunun sonucunda da mimari 

ürüne etkisinin varlığını ortaya koymak gerekmektedir. Bu kapsamda mimari anlatım 
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biçimlerini Goldman‟ın (1997) sınıflandırdığı biçimde “Geleneksel ve Dijital 

Anlatım Teknikleri” olarak iki baĢlık altında toplamak, kabul edilen yöntemdir.  

2.2.1.  Geleneksel Anlatım Biçimleri 

Mimari temsil Ģekilleri içinde en yaygın olarak kullanılan teknik geleneksel anlatım 

teknikleridir. Geleneksel anlatım biçimleri mimarlar için vazgeçilmesi mümkün 

olmayan yöntemler olarak kullanılmaktadır. Geleneksel sunum teknikleri olan teknik 

çizimler, perspektifler, modeller ve fotoğraflar mimarların düĢüncelerini, konu ile 

ilgili fikirlerini daha kavranabilir olarak anlatmak ve gelecek ile ilgili referans 

verebilmek için önemli bir araçtır (Morales, 2000).  

Kutlutan (1999), mimarlığın toplum kültürünün ürünü olarak ifade ettiği anlamı, ait 

olduğu toplumun inanç ve geleneğinden aldığını söylemektedir. Bu nedenle, toplumu 

sahip olduğu kültürün bir yansıması ve biçimin toplumla özdeĢleĢmiĢ ve topluma ait 

bir ifade olduğunu düĢünmektedir (Kutlutan, 1999). Bu kültürün mimariye 

yansıtılmasında rol alan temsili anlatımlar, yine aynı kültürün getirdiği yani 

geleneklerle oluĢan bir takım görsel ifadeleri belirtmektedir. Geleneksel anlatım 

biçimleri; kararların alındığı eskiz, iki boyutlu anlatım teknikleri, perspektif, maket 

ve grafik sunumlar olarak sınıflandırılabilir.  

 Eskiz 

Eskiz mimari temsil kavramlarının önemli bir aĢamasıdır. Mimarlar ve tasarımcılar 

üretime dönüĢtürmeye çabaladıkları fikir ve düĢüncelerini anlaĢılır kılmak için ilk 

olarak hep bu yolu seçmiĢlerdir. Tarih boyunca insanların kendiyle olan iletiĢimlerini 

çeĢitli Ģekillerde somutlaĢtırdığı yol olarak birçok çizim kullandıkları da 

bilinmektedir. Ancak eskizin yaygınlaĢması daha sonraları olmuĢtur. Eskiz, 

Rönesans ile birlikte kağıdın hızlı üretimine bağlı olarak yaygınlaĢmıĢtır (Ġnceoğlu, 

SoygeniĢ, Çil,1997). Bugün ise teknolojiye dayalı dijital ekranlarla eskiz çalıĢması 

yapılabilmektedir.   

Eskizin serbest elle yapılması en belirgin ve yaygın özelliği olmaktadır. Serbest el 

çizimleri kavramsal tasarımları simgelemekte ve aynı zamanda belirsizlik, kesinlik 

ve karar arasındaki iliĢkinin derecesini de ifade etmektedir. Goel‟e göre, eskiz 
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niteliğindeki serbest el çizimler soyut, belirsiz ve kararsız sunumlar sağlamaktadır 

(Goel,1995).  

Laseau‟ya göre eskizler, hayal gücünün geliĢmesine katkıda bulunan görsel hafıza, 

yaratıcı, tasarımcı için en önemli araç olmaktadır. Mimarlıkta görsel dil, çağrıĢımsal 

bir dil olduğundan yorumlamaya açık kavramlardır. Bu kavramlar soyutlanmıĢ, açık 

uçlu çizimlerle ifade edildiğinde grafik düĢünme becerisi kazandırmaktadır (Laseau, 

1989). Goldschmith (1991), eskizi en iyi anlatan sözcüğün düĢünceler olduğunu 

söylemektedir. Bu anlamda eskizlerin iki iĢlevi vardır: bunlardan birincisi zihinde 

bulunan imgeleri görselleĢtirmek, imajları  kaydedilmek, iletmek, geliĢtirmek üzere 

dıĢlaĢtırmak, ikincisi imgelerin üretilmesine yardımcı olmaktır (Goldschmith,1991). 

Gehry‟e göre eskiz kiĢisel bir tavırdır. KiĢiden kiĢiye, düĢünceden düĢünceye 

değiĢme gösteren imza niteliğinde fikir çizimleridir. Gehry eskizi anlatırken; 

kullanıcı, yapının yapılacağı çevre ve oluĢturacağı mimari kimlikler arasındaki 

iliĢkiyi eskizler aracılığıyla kurduğunu, tüm bunları yorumlamasına yardımcı bir araç 

olarak eskizi tercih ettiğini belirtmektedir (www.arcspace.com/studio/gehry 

/index.htm)(ġekil 2.10). 

 

ġekil 2. 10 Frank Gehry, Deneysel Müzik Merkezi eskizi, (Ragheb and Friedman, 

2001) 

Eskiz çalıĢmalarında bir kesinlik söz konusu olmamakta aksine içinde bir belirsizlik 

ve olmamıĢlık taĢımaktadır. ġekil 2.11‟de Jorn Utzon‟un kendi el çizimiyle yapmıĢ 

olduğu ve tasarladığı yapı hakkında ana kararları aldığı eskiz çalıĢması ve sonuçta 

yaptığı yapı görülmektedir. 
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ġekil 2. 11 Sydney Opera Binası konsept eskizi ve tasarım sonucunda elde edilen 

yapının perspektifi ,Jorn Utzon (Jong&Mattie,1994b) 

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin eskiz çalıĢmaları bilgisayar iĢaretçisi (mouse)  

ile değil insan elinin ve bileğinin kıvraklığıyla yapılabilecek bir ön çalıĢma olarak 

kalacağı görülmektedir. Çünkü bilgisayarların kalemi sayılan “fare”lerin, tasarım 

aracı olarak sıradan bir kalemle karĢılaĢtırıldığında  yetersiz kaldıkları görülmektedir 

Çimen (1994).  

Teknolojik geliĢmeler mimari temsilin temeli olan eskiz aĢamasının farklılaĢmasını 

sağlamıĢtır. Yüzeysel olarak değiĢik hacimlere sahip yapıların tasarlanmasında 

kullanılan programların geliĢtirilmesi eskiz aĢamasını fiziksel ortamdan dijital 

ortama taĢımıĢtır. Birçok mimar tasarımlarına baĢlarken bu bilgisayar teknolojilerini 

kullanmaktadır. Massimiliano Fuksas, Norman Foster gibi ünlü mimarlar biliĢim 

teknolojisinden hem tasarım aĢamasında, hem de uygulama aĢamasında 

yararlanmaktadır. ġekil 2.12‟da Fuksas‟ın tasarladığı Kongre merkezinin dijital 

ortamdaki ilk eskizi görülmektedir.  

 

ġekil 2. 12 Roma Kongre Merkezi konsept eskizi Massimiliano Fuksas  

(www.arcspace.com/architects/Fuksas) 
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 Perspektif  

Perspektif; uzayda bulunan bir cisimle gözü birleĢtiren  ıĢınların resim düzleminde 

meydana getirdikleri iki boyutlu Ģekil olarak tanımlanmaktadır (Hasol,1995). Üç 

boyutlu görünümler, iki boyutlu grafik görünümlerdeki soyutlamayı en aza 

indirmekte ve tek bir imgede aynı anda yükseklik, geniĢlik ve derinlik ifade 

etmektedirler. Bu nedenle, gerçekliğe iliĢkin algısal görüĢümüze çok daha yakın 

olmaktadırlar (Ching, 2003). ġekil 2.13‟da geleneksel çizim tekniğiyle oluĢturulmuĢ 

perspektif görülmektedir.  

 

ġekil 2. 13 Geleneksel yöntemlerle hazırlanmıĢ bir perspektif (Ching, 2003). 

Perspektif, düĢüncede Ģekil alan, anlatılmak istenileni daha anlaĢılır kılabilmek için 

yapılmıĢ çizgiler dizgesidir. Mimari yapı hakkında bilgi veren, insan algısına hitap 

eden bir temsil biçimi olduğundan mimari ifade Ģekilleri arasında önemli bir yere 

sahiptir. Geleneksel yöntemlerle yapılan perspektifler kiĢisel beceriye göre 

değiĢkenlik gösterebilir. Ayrıca harcanan zamanın çok fazla oluĢu perspektif 

çizimlerini tasarımın oluĢumunda bir araç olarak değil de, sonuçta tasarlanan yapının 

sunulması için kullanılan görsel obje olarak kullanılmasına neden olmaktadır.   

 Maket (Model) 

“Model düşünce tarzıdır, model ilhamdan ortaya çıkar ve şekil bulur” 

      M. Fuksas (Fuksas, 2004). 

Maketli anlatım biçimleri, mimarlığın bilinçli bir Ģekilde yapıldığı dönemlerden 

bugüne yaygın kullanılan bir tür temsil Ģeklidir. Maket temsiller, çeĢitli tasarım 
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süreçleriyle gelinen noktanın üç boyutlu algılanması, analizi ve geliĢtirilmesi 

açısından önem taĢımaktadır. Dönem dönem tanımı değiĢse de anlatılmak istenen Ģey 

tasarlanan hakkında olabildiğince bilgi vermektir. Bayazıd‟a (1978)göre model, 

gerçeğin bir tür temsil edilme Ģeklidir. Maket/model yapının var olan veya tasarlanan 

biçimini gösteren küçük ölçekte üç boyutlu örneğidir (Hasol, 1995).     

Maketler gerçeği kadar büyük ölçeklerde yapılmasa da, hataların ve yanlıĢlıkların 

kolaylıkla görüneceği prototipler olarak bilinmektedir. Millon (1994), “Italian 

Renaissance Architecture” adlı kitabında Ġtalya‟da Rönesans döneminde kullanılan 

temsil aracının maketler olduğunu vurgulamıĢtır. En büyük sanat eserlerinin bile 

daha gerçekliğe sahip olmadan küçük ölçekte prototipleri yapılarak hataların 

görülmesi sağlanmakta, ortaya çıkabilecek sorunlar maket aĢamasında 

düzeltilmektedir. Birçok mimar tasarımlarında bu yöntemlere baĢvurmaktadır. Frank 

Gehry‟de tasarımlarını maketler aracılığıyla geliĢtiren mimarlardandır. Gehry 

oluĢturduğu tasarımlarında  üç boyutlu maketlerle çalıĢmaktadır. Ölçek bakımından 

büyük yapılan maketler yardımıyla  biçimsel oluĢum, kütlesel organizasyon ve 

akustik gibi konulara çözüm bulmaktadır. (ġekil 2.14) 

Fuksas da, projenin ne olduğunu anlatmaya yarayan anlatım gücü yüksek takdim 

Ģekilleriyle, bu anlatım Ģeklinin uygulamaya dönük yapısal takdim Ģekilleri 

arasındaki bağı kullanan mimarlardandır. Bu bağın yanında  büyük ölçekli modellere 

yer vererek sonuçta çıkabilecek oransal yanlıĢlıkların önüne geçmektedir. Böylelikle 

geometrisi olmayan yapıları daha yapımından çok önceleri görüp müdahale etme 

Ģansı doğmaktadır (2004). 

 

ġekil 2. 14 Gehry‟nin tasarladığı konser salonu maketi (Kolarevic&Mitchell, 2003) 
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Fakat mimari temsil kavramları içinde, fiziksel bir hacme sahip olan maketin 

tasarımlarda kullanımı, geliĢtirilen bilgisayar teknikleriyle beraber, azalmıĢtır. Bir 

dönem belirli bir geometriye sahip olmayan tasarımların görselleĢtirildiği maket ile 

temsiller, yerini renk, doku, ıĢık, gölge gibi unsurları detaylı bir Ģekilde gösteren 

dijital anlatımlara bırakmıĢtır.   

2.2.2.  Dijital (Teknolojik) Anlatım Biçimleri 

Tasarım, en basit tanımı gereği ürün odaklı bir iĢlemdir. Bunun yanında mimarlık 

okullarında ve akademik çevrelerde ise odak mimarlık eğitimidir. Yani tasarım süreci 

-amacı itibariyle- sonunda nihai ürüne ulaĢmaktan uzak bir yaklaĢım söz konusudur. 

Bu anlamda akademik bağlamda tasarım sürecinin sonucu inĢa edilmiĢ üründen çok 

ürüne yönelik sunuĢ ve temsillerdir (Yakeley, 2000). Hem akademik çevrelerde hem 

de uygulamalı süreçlerde temsilin önemli olması, geliĢtirilmesine sürekli 

yenilenmesine neden olmaktadır. Geleneksel anlatım biçimlerinde kullanılan 

temsiller teknolojik geliĢimle beraber yüz değiĢtirmektedir. Geleneksel anlatım 

biçimlerinde sıkça baĢvurulan yöntemler dijital ortama taĢınmıĢ, bunun sonucunda da 

mimari temsilin anlamı değiĢmiĢtir. Dijital teknolojinin sağladığı esneklik, özgürlük 

ve sınırsızlık mimari temsilin çeĢitliliğini ve temsile dayalı tasarımların sayısını 

arttırmıĢtır. Fuksas‟ın (2004) da tanımladığı gibi mimari temsiller iki farklı amaca 

hizmet etmektedir. Bunlardan ilki sunum, diğeri ise uygulamaya yardımcı teknik 

belgelerdir. 

Yakeley (2000), tasarımcıların kendi imgelemlerini, üzerinden geri beslemelerle 

süreci ilerletmek için medyaya aktarması sonucunda ortaya çıkan ürünlere “birlikte 

düĢünülecek objeler”, ürünü tariflemeye yönelik düĢünce ve imgelemlerden ayrı 

olarak sadece ürüne yönelik, ürünün nasıl inĢa edileceğini gösteren belgelere de 

“bakılacak objeler” adını vermektedir. Tasarımcının bütün süreçte kullandığı bu iki 

farklı temsil kavramı arasındaki farkı ortaya koymak, aynı zamanda temeli “dijital 

ortamda tasarım” olan güncel bir probleme de iĢaret eder. Bu da bilgisayarla tasarım 

ve bilgisayarla sunum kavramları arasındaki ayrımdır.  

Bilgisayar teknolojisi, geleneksel yöntemlerle ifade edilmeye çalıĢılan Ģekilsiz 

kütlelerin yapımı için büyük bir kolaylık olmaktadır. Dijital mimarinin ifade 
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Ģekilleri, tanımlanamayan veya organik yapıdaki oluĢumları üç boyutlu olarak 

algılanabilir hale getirmektedir. Bu kolaylıkla beraber tasarımcılar zaman 

kaybetmeden farklı tasarımları hayata geçirmeye baĢlamıĢlardır (ġekil 2.15). 

 

Şekil 2. 15 Dijital anlatım, Massimiliano Fuksas 2004 Kongre Salonu Roma, 

(www.arcspace.com/architects/Fuksas) 

Schweighofer; “Zamanın belirgin sonucu olarak değişimi izlemesi ve beraberinde 

gelişmelerin mimari ifade şekillerini etkilemesi yanında kütlesel oluşumu da 

etkilemektedir” diyerek yeni temsil biçimlerinin mimari formların oluĢumuna etki 

ettiğini söylemektedir (Schweighofer,1982). Yani zamansal değiĢimler, ifade 

farklılıklarına sebep olarak biçimi de etkilemektedirler.  

Bu bağlamda tez çalıĢmasının bu bölümünde dijital anlatım sistemleriyle geliĢtirilen 

tekniklere yer verilecektir. Daha sonraki bölümlerde, geliĢtirilen bilgisayar 

teknolojileriyle oluĢturulan yeni mimari anlayıĢlar detaylı bir Ģekilde ele alınacaktır.   

 Ġki Boyutlu Anlatım Sistemleri 

Mimari proje içerisinde iki boyutlu anlatımlar, formal yaklaĢımları, kütlesel 

çözümleri ve fonksiyonel birliktelikleri görmek amacıyla geliĢtirilen bir sistemdir. 

Bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla elde edilen iki boyutlu çalıĢmalar, 

geleneksel yöntemlerle çizilenlerden çok farklıdır. Geleneksel yöntemlerle çizilen 

mimari anlatım yöntemlerinde çizgi ve yazı çok sık kullanılırken, dijital sistemlerde 

renk ve doku ön plana çıkmaktadır. Geleneksel yöntemlerde tasarlanan kütlelerde 

kimi zaman algılama sorunu yaĢanmasına karĢın, dijital ortamda hazırlanan planlar 

kolay algılanabilir ve ayırt edilebilir bir özelliğe sahiptir. 
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Ġki boyutlu dijital anlatım tekniklerinde kullanılan en yaygın yöntem renklendirme 

teknikleridir. Kullanılan renklerin oluĢturulan çevre ile iliĢkisi ayırt edilebilecek bir 

sınırdadır (ġekil 2.16). Geleneksel anlatım biçimlerinde renk kullanımı çok zor 

olmakla beraber istenilen etki çok zaman harcanarak alınmaktadır. Tasarımda 

kullanılan gerçek rengiyle alakası olmayan soyut renklerin yerine, gerçek renginin 

kullanımı algıyı attırıcı diğer bir unsurdur.  

  

ġekil 2. 16 Mariinsky Opera Evi Yarismasi 

vaziyet planı, 2002 

(www.arkitera.com) 

ġekil 2. 17 ODTÜ Kuzey Kıbrıs 

Kampüsü vaziyet planı, 

2003 (www. 

arkitera.com) 

Ġki boyutlu dijital çalıĢmalarda ikinci bir anlatım biçimini ise gölge efektleri 

oluĢturmaktadır (ġekil 2.17). Tasarımdaki yükseklik ve kot farklarını, kütleler 

arasındaki bağlantıları, topografik özellikleri vurgulamak amacıyla kullanılan 

gölgeleme yöntemi algı kolaylığı açısından sıkça kullanılan bir yöntemdir. 

 Üç Boyutlu Anlatım Sistemleri 

Bilgisayar teknolojisinin mimari temsil tekniklerine getirdiği en büyük yenilik üç 

boyutlu görüntüleri kolaylıkla yapabilmek olmuĢtur. Günler harcanarak yapılan üç 

boyutlu perspektif sunumlar yerini istenilen ölçeğe gelebilen, daha gerçekçi ve 

istenilen bakıĢ açısından kolaylıkla bakılabilen, değiĢken bir yapıya sahip fotoğraf 

kalitesindeki görüntülere bırakmıĢtır.  



 

 

29 

Anadol (1994); üç boyutlu çalıĢmaların hangi amaçlarla yapıldığını incelediğinde, 

bilgisayar desteğinden üç aĢamada  yararlanıldığını görmektedir. Bunlar; bireysel 

tanıtım aĢaması, takım çalıĢması aĢaması, tanıtım/pazarlama aĢaması‟dır. 

Bireysel tasarım aĢamasında, tasarımcı bilgisayarın baĢında, üzerinde çalıĢtığı yapıyı, 

gerçek ölçülerinde, üçüncü boyuta indirgemek imkanını bulmaktadır. Bu aĢamada 

amaç; tasarımı geliĢtirmek, iki boyutlu çalıĢmalarda gözden kaçan iliĢkileri 

inceleyebilmektir. Takım çalıĢması aĢamasında, tasarımcı yarattığı modeli proje 

ekibindeki diğer elemanlara anlatabilmek için, bir önceki aĢamadaki görüntüleri 

bilgisayar ekranında gösterebilir, „plotter‟ çıktıları alabilir. Fikir ve teklif projeleri bu 

aĢamadan yararlanılarak oluĢturulabilir. Tanıtım/Pazarlama aĢamasında, iki boyutlu 

sunuĢlar yerine daha etkili bir ifadeye sahip olan üç boyutlu anlatımlar tercih 

edilmektedir. Bu durumda, o ana kadar yapılmıĢ bilgisayar çalıĢmalarından, yapıda 

kullanılan malzemelere uygun „foto-realistik‟ görüntüler hazırlanması, yapının inĢa 

edileceği yere ait fotoğrafların içine yerleĢtirilmesi (ġekil 2.18)  mümkün olmaktadır 

(Anadol,1994). Buradan da anlaĢılacağı gibi tanıtım/pazarlama aĢaması çalıĢmanın 

sonucunda yapılan ve çalıĢmanın devamlılığı için büyük önem taĢıyan en önemli 

aĢamadır. YarıĢmalarda da kullanılan yöntemlerde olabildiğince kolay 

algılanabilirlik, açıklık ve anlaĢılabilirlik ön plandadır. OluĢturulan tasarım -rekabet 

ortamı düĢünülerek- karĢı tarafın projeyi yanlıĢ anlamasına fırsat vermemektedir.  

 

ġekil 2. 18 Büyük Mısır Müzesi YarıĢması, 2.Ödül, 2002 (www.arkitera.com) 

2002 yılında düzenlenen Büyük Mısır Müzesi yarıĢmasında ikincilik ödülü alan proje 

dijital tekniklerin kullanıldığı ve mimari ürünü üç boyutlu anlatımlarla gösteren 
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yapıya sahiptir. tasarım, araziye ve çevreye uyumun çok iyi anlatıldığı temsilleri 

barındırmaktadır.  

Kolarevic ve Mitchell‟e göre bilgisayar destekli tasarımlar  (CAD) ve bilgisayar 

desteğiyle yapılmıĢ objeler (CAM) bize üç türlü fayda getirmektedir. Birincisi, daha 

önce keĢfedilmemiĢ tasarımları yapabilme, özgür ve sınırsız düĢünebilme ve ifade 

gücünü sağlamaktadır. Ġkincisi, uygulamaya faydalı olabilecek model 

aplikasyonlarını görebilmektir. Üçüncüsü ise, daha sonra oluĢturulabilecek tasarımlar 

için kaydedilebilir olması istenildiğinde kolaylıkla yararlanılabilmesidir (Kolarevic, 

2003). 

 

ġekil 2. 19 Chesa Futura, Norman  Foster (Kolarevic, B., Mitchell, W.J., 2003)  

Bu bağlamda Foster ve partnerlerinin tasarladığı “Chesa Futura” adlı apartman 

projesi dijital sistemden yararlanılarak yapılmıĢ bir uygulama örneğidir (ġekil 2.19- 

20). Proje tasarım aĢamasında dijital ortamda hazırlanmıĢtır, ve biçimsel kararlar 

yine bilgisayar ortamında netlik kazanmıĢtır. Tasarım  elips bir yapıya sahip 

olduğundan dolayı yapım aĢamasında bilgisayar desteği kullanılmıĢtır. Bilgisayar 

tarafından sayısallaĢtırılan yüzeyler ve ölçüler yapının uygulamasının hızlı ve hatasız 

olmasını sağlamıĢtır.  
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ġekil 2. 20 Chesa Futura, Foster and Partners (Kolarevic & Mitchell, 2003)      

                                                                       

 Grafiksel Anlatımlar 

  “Estetik olarak mimarlık, kitlelerin soyut ilişkileridir.” 

        Henry Moore  (Kortan, 1986) 

Grafik anlatım teknikleri, diğer dijital anlatımlar gibi bilgisayar teknolojisinin 

mimarlık ortamına dahil olmasıyla geliĢmiĢ ve yaygın bir biçimde kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Mimari yarıĢma projelerinde, sıkça baĢvurulan anlatım Ģekli olan 

grafiksel anlatım, izleyicisine kısa zamanda çok fazla bilgi içeren çizimleri sunan bir 

tekniktir. ġekil 2.21-22‟de Büyük Mısır YarıĢması‟nda ikincilik ödülü alan projeden 

örnekler görülmektedir. Bu anlatım biçiminde görünüĢ, kesit ve nokta detaylar aynı 

pafta üzerinde anlatılmıĢtır. Tüm çizimlerin dijital ortamda hazırlanmıĢ olması 

geleneksel tekniklerin sahip olmadığı esnekliği de beraberinde getirmektedir. 

 

ġekil 2. 21 Büyük Mısır Müzesi YarıĢması, 2.ödül,2002 (www.arkitera.com) 
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ġekil 2. 22 Büyük Mısır Müzesi YarıĢması, 2.ödül, 2002 (www.arkitera.com) 

 

 Dijital Maketler 

Mimari temsiller içinde fiziksel yapıya sahip olan maketler, bilgisayar teknolojileri 

sayesinde dijital ortamda yapılmaya baĢlanmıĢtır. Sadece mimarlık alanında değil, 

tasarım gerektiren tüm alanlarda kullanılabilir hale getirilen bu yöntemler 

tasarımların görselleĢtirilmesinde kullanılan gerekli bir temsil Ģeklidir. Günümüzde 

bilgisayar programlarının ve grafiğinin geliĢmesi, fiziksel modellerden daha 

geliĢmiĢ, ayrıntıları ile gerçeğe daha yakın sanal modeller oluĢturulmasına olanak 

sağlamıĢtır. Bu bağlamda tasarımcılar alternatif ortamlarda, analiz-sentez yapma, 

fikirlerini olgunlaĢtırma fırsatı bulmuĢlardır. Bu ya eskiz gibi iki boyutlu bir ortamda 

aĢama kaydedip, onu geleneksel yöntemlerle veya dijital ortama aktararak geliĢtirme 

yöntemleri ile olabilmekte ya da tüm tasarım süreci tamamen dijital ortamda 

geliĢtirilebilmektedir.  

Günümüzde birçok dijital maket yapma programları mevcuttur. dijital ortamda maket 

yapma teknolojileri içinde göze çarpan programlardan en önemlisi “FreeForm 

Modelleme Sistemi” dir (ġekil 2.23). Bu sistem bilgisayarla 3D tasarım sürecinde, 

tasarımcı ile bilgisayar arasındaki fiziksel etkileĢimi sağlayarak, dokunma hisli 

tasarım mantığıyla çalıĢmaktadır. “FreeForm” yazılımı “Phantom Arm” hayalet kol 

denilen aygıtla çalıĢan bu sistem  sanal mekanda maket yapar gibi tasarım 

yapılmasına olanak vermektedir (www.cadem.com.tr/freeform/index.html). 
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Bilgisayar ve endüstri teknolojisinin geliĢmesiyle dijital bir ortamda sunulan bir 

proje “stratasy” makineleri yardımıyla dijital maket olarak kolaylıkla elde 

edilmektedir. Sonuç ürünü plastik olarak sunan bu maket yapma  makineleri, 

bilgisayar destekli tasarım (CAD)  sistemleri  ile kullanılan, daha çok küçük ebatlı 

tasarımlar için tercih edilmektedir. 

 

ġekil 2. 23 FreeForm Dijital maket sistemi (www.cadem.com.tr/freeform/index.html) 

Dijital maketler tasarımları üç boyutlu objeler haline getirme amaçlı 

kullanıldığından, mimarlar ve tasarımcılar için her zaman kullanılacak temsil 

yöntemleridir. OluĢturulan tasarımlar sanal mekanlarda kurgulandığından, yapılar 

geometrinin sert ve statik halinden, esnek ve özgür haline doğru bir eğilim 

göstermektedir.  

 Animasyon 

Animasyon, resim, model ya da nesnelerini hareketli veya canlı oldukları 

yanılsamasını uyandıracak biçimde düzenlenmesi iĢlemidir. Ayrıca animasyonlar 

bilgisayar teknolojisinin ileri aĢamalarında görsel algıyı arttırıcı olma özelliğinden 

yararlanma amaçlı geliĢtirilen bir temsil Ģeklidir.  

Tasarımcılar animasyon ile statik olan ortamdan dinamik bir ortama geçmiĢlerdir. 

Animasyon temsili, tasarımcılara yaratılan atmosferi önceden analiz edebilme 

olanağı sağlamıĢtır. Herhangi bir kullanıcı veya projeyi gerçekleĢtiren kiĢi, istenilen 

detaylarda hazırlanan bir modelin animasyonu sayesinde, projenin etrafında 

dolaĢabilmekte, iç ve dıĢ mekanları algılayabilmektedir. Bunun dıĢında animasyon 

temsili, gerçek dünyada oluĢturulması mümkün olmayan mekanların kurgulanmasına 

olanak vermektedir. 
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 Ġnternet 

Ġnternet, mimari yapıyı temsil etme sürecinde bilginin yaygınlaĢması ve kolay elde 

edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bilgi aktarımı kavramını, sahip olunan 

verilerin sonraki neslin yararlanması veya birikimlerin daha sonra oluĢturulacak 

ürünlere bir girdi sağlaması amacıyla devredilmesi diye adlandırabiliriz. Yazılı 

kitaplar, makaleler, dergiler gibi bilgi içeriği olan kaynakların yerini, sanal ortamda 

oluĢturulmuĢ “internet”, “çoklu ortam” (multimedia)  gibi yenilikler almıĢtır. 

Bilginin hızlı ve doğru iletilmesi mimarlık ortamı için oldukça yararlıdır. 1930‟lu 

yıllarda bilgi aktarımının sadece dergilerle olduğu bir ortam söz konusuydu. 1935 

yılında Zeki Sayar tarafından oluĢturulan Mimar (arkitekt) dergisi dönemin genç 

mimarlarına dünyadaki geliĢmeleri sunan tek kaynaktı. Yabancı ülkelerdeki mimari 

akımlar ve davranıĢlar ülke sınırları içine çok geç gelmekte, geldiğinde ise ortaya 

çıktığı yerde etkisini azaltmıĢ olduğu halde Türk mimarlarınca yeni çıkmıĢ bir akım 

gibi görülmekteydi. Bunun en önemli nedeni bilginin çok yavaĢ yayılması ve 

yayılmasını sağlayacak araçların desteklenmemesiydi. ĠĢte bu noktada internet 

kavramı 1990‟lı yılların hızlı geliĢimindeki en büyük etken olarak görülmektedir. 

Teknolojik geliĢmeler yakın zamanı daha hızlı geriye itmiĢ ve geliĢmiĢ öngörüler 

internet üzerinde sanallık kavramının oluĢmasını tanımlar hale gelmiĢtir. Günümüzde 

“multimedia” bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları sayesinde, görsel, yazılı ve 

iĢitsel malzemenin ve anlatımların tek bir ortamda düzenlenebildiği, her gün herkesin 

ulaĢabileceği ve ayrı deneyimler kazanabileceği bir temsil tekniği halini almıĢtır. 

Bunlar bilgisayar teknolojisinin getirdiği ilave fonksiyonlardır (Mitchell,1990). 

Fiziksel bir mimarlık ürünü, “cyberspace” denilen varolmayan bir mekan içinde 

rahatlıkla yer alabilmektedir. Bu mekanı tanımlayan www (World Wide Web) ile 

baĢlayan tanımlı bir adresle istenilen bilgiye ulaĢım sağlamaktadır. Her alanda 

olduğu gibi mimarlık alanında da oluĢturulan sanal mekanlar yine aynı sanallığın bir 

uzantısı olan internet ağı aracılığıyla tüm dünya mimarlarının yararlanabileceği bir 

bilgi haline gelebilmektedir (Korkmaz, 1998). Bu bilgileri kullanan tasarımcılar 

dünya üzerinde var olmayan sanal bir mekan oluĢturmaktadırlar. 
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Teknolojinin tüm dünyada hızla yaygınlaĢması, bilginin paylaĢımı, daha sonraki 

aĢamalarda da tekniğin ve yöntemlerin paylaĢımı ile küreselleĢme süreci yaĢandığı 

da diğer bir gerçektir.  

2.3.  Mimarlıkta Bilgisayar Kullanımı ve Teknoloji  

Endüstri devriminden sonra, iletiĢim ve sanat gibi alanlarda olan değiĢimler mimarlık 

alanında da kendini göstermiĢtir. OluĢturulan yeni yapım sistemleriyle beraber 

mimarlık ortamı özgürleĢmiĢ geliĢmelere ayak uyduran bir hal almıĢtır. Bilime özgü 

tekniklerin tümü olarak bilinen teknoloji, iletiĢim içinde olduğu sanat dalını geliĢtiren 

bir etken olarak görülmektedir. Mimarlıkta bu etkinin görüldüğü alan ise bilgisayar 

teknolojisidir. ÇalıĢmanın bu bölümünde mimarlık alanına çok kısa sürede adapte 

olabilen, yapısındaki değiĢiklikleri sonuçta oluĢacak ürüne kolaylıkla yansıtabilen 

bilgisayar teknolojisi üzerinde durulacaktır. 

Bilgisayar teknolojisinin yayılmacı bir politika izlemesi ve yaygın halde bulunan bir 

sistem haline gelmesi, ekonomik potansiyeli optimum seviyede olan her alana 

uygulanabilecek bir hizmete dönüĢtürmüĢtür (Özgüner,1985). 

1960 yıllarında bilgisayar teknolojisindeki geliĢmeler bilgisayarların mühendislik 

problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılmalarına olanak vermiĢtir. Bu 

dönemde, çoğunlukla çözüm yolu bilinen ve çok iĢlem gerektiren problemler ele 

alınmaktaydı. Diğer bir deyiĢle, bilgisayarların hızlı ve doğru hesaplama 

yeteneklerinden yararlanılmaktaydı. 1960‟larda baĢlayan tasarım alanındaki 

çalıĢmalarda bilgisayarların bu yetenekleri yanında ekrana çizim yapma gibi 

olanakları da kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Sağlamer, 1985). Bu yıllarda bilgisayar 

teknolojisiyle gelen bilgisayar destekli tasarım kavramları bilinmekte fakat yeni 

geliĢtirilen bir sistem oluĢu ve bunun ekonomik yönünü arttırmasından dolayı yaygın 

bir Ģekilde kullanılamamaktaydı.  

20. yüzyılın ortalarında telaffuz edilmeye baĢlanan Bilgisayar Destekli Tasarım 

(CAD, Computer Aided Design) kavramı genel anlamda, bir tasarım sürecinin 

yaratım, analiz, düzenleme, değiĢtirme ve optimizasyonu aĢamalarında bilgisayar 

sistemlerinin kullanılması olarak tanımlanabilmekteydi. Dünya üzerinde mimarlık 

alanındaki uygulamalar,  kökeni 1960‟lı yıllara dayanan bilgisayar destekli tasarım 
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(Computer Aided Design) teknolojisinin geliĢimiyle beraber özellikle o dönemin 

mimarlarınca  korkulu gözler ile izlenen bir devrim olarak görülmüĢtür. Verilen 

bilgiler ıĢığında tasarım yapabileceği varsayılan hatta çeĢitli denemelerle doğruluğu 

ispatlanmaya çalıĢılan bilgisayar destekli tasarımların, mimarlık mesleğinin sonunu 

getiren geliĢmeler olduğu düĢünülmüĢtür (Keskinel, 1985). Fakat bu alanda yapılan 

çalıĢmalarla ortaya çıkan sonuçlar; bilgisayar destekli tasarımların, mimarın sahip 

olduğu estetik kaygısı, mimari çözüm, iĢlevsellik gibi kavramlardan yoksun 

olduğudur. Bu gerçekle beraber bilgisayar teknolojisi tasarım yapan bir makine olma 

özelliğinin ötesinde, mimarın tasarımı oluĢtururken yararlandığı bir araç olarak 

kullanılmıĢtır.  

Bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin geliĢtirilmesi ve kullanılması tasarımcıya 

birçok yararlar sağlamıĢtır. Bunlar; tasarımcının üretkenliğini arttırmak, tasarım 

kalitesini yükseltmek, tasarımcılar ve ilgili kurumlar arasında bilgi akıĢının 

sağlandığı bir iletiĢim ağı kurmak, uygulama aĢamaları için veri tabanı oluĢturmaktır. 

Günümüzde bilgisayar teknolojisini geliĢmiĢliğini göz önünde bulundurup, 

kullanımda olan bilgisayar yazılımlarını düĢündüğümüzde bu yararların günden güne 

arttığını ve artacağını tahmin etmek zor olmamaktadır. 

Bilgisayar teknolojisinin mimari tasarıma en büyük getirisi, çizim süresinden 

kazanılan zamanın tasarıma aktarılmasıdır. Ayrıca bilgisayar yardımı ile 3 boyutlu 

çizimlerin kolaylaĢması mimarın tasarımlarının içine girerek hatalarını görmesini ve 

sonraki tasarımları için ipuçları vermesini sağlamaktadır. 

William J. Mitchell ve McCullough (1990)”Dijital Design Media” adlı kitabında 

geleneksel tasarım yöntemleri, sayısal ortam, sanal ortam  ve yapı etkileĢim sistemini 

bir Ģemada toplamıĢtır (ġekil 2.24). 
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ġekil 2. 24 Dijital Ortam, Sanal Ortam, Geleneksel Tasarım Yöntemleri ve Yapı 

EtkileĢimi (Mitchell ve McCullough,1990) 

Yapı oluĢturulurken geleneksel yöntemler, fiziksel ve dijital modeller arasında 

etkileĢimli bir döngü söz konusudur. Mimar, mühendis, müĢteri gibi yapının ortaya 

çıkmasına etken olan iĢ bölümlerinin sürekli  iletiĢim ağı içinde bulunmaları 

gerekmektedir. Günümüzde bu iletiĢim ağı Internet ile gerçekleĢerek büyük bir 

zaman kazancı elde edilmektedir. Bilgisayar teknolojisinin getirdiği “Cad/Cam” 

sistemleri sayesinde bu zamansal kar projelerin oluĢmasında da etkin rol 

oynamaktadır.  

Bilgisayar teknolojisi, 1980‟lerden itibaren; Internet ise 1990'lardan itibaren mimari 

eğitim alanına yoğun bir Ģekilde, bilgi alıĢveriĢinin bir aracı olarak girmiĢtir. Bugün 

bilgisayar teknolojisinin bilgi toplumunun temellerini atmasıyla bir reform 

oluĢturduğu ve  eğitim ve öğretim konusunda kullanılan yöntemler içinde yeni 

ufuklar açtığı söylenebilir (Tokman,1999). Özellikle geliĢmiĢ ülkelerdeki 

üniversiteler bu teknolojinin mimarlık öğretimi de dahil olmak üzere çeĢitli mesleki 

öğretimlerinde farklı kullanım ve etkileĢim olanakları ile stratejileri ve yöntemleri 

geliĢtirmektedirler.   

Öztürk, bilgisayarların, mimarlıkta genel olarak üç alanda kullanıldığını 

söylemektedir.  
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 Mimari tasarımdan ayrı veya onun destek etkinliğinde (bilgi toplama, 

kotlama, iĢleme, yönetsel iĢler vs.) 

 Mimari tasarım sürecinde; verilerin sayısal olarak ifade edilebildikleri 

durumda minimum, maksimum ve optimum yöntem ve tekniklerin 

kullanılması, maliyet ve istatistiksel çözümlemeler, sayısal tasarım 

 Mimari tasarım çalıĢmalarında; projelendirme (çizim, perspektif vs.) 

kullanıcının doğrudan tasarıma dahil olduğu haller (Öztürk, 1982). 

Bilgisayar sistemlerinin en önemli özelliği olan geri besleme, oluĢturulacak 

tasarımlar için kaynak olmaktadır. Bir tasarımın sonunda oluĢturulan “output” çıktı 

bilgileri, diğer bir tasarım için girdi özelliği taĢımaktadır. Böylelikle projelendirme 

sürecinin herhangi bir aĢamasında karĢılaĢılan hatalar ve o hataların düzeltilmesi 

saniye ile tanımlanabilecek bir zaman dilimi içerisinde gerçekleĢmektedir. 

Bilgi teknolojinin ilerlemesi, bilgisayarları mimarlık alanında vazgeçilmez bir ifade 

aracı olarak ele alınmasına aracılık etmektedir. Gelecekteki tasarımların,  yaĢanacak 

mekanların bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak oluĢturulacağı 

düĢünüldüğünde, günümüz koĢullarının bu oluĢum için bir geçiĢ dönemi olduğunu 

varsayabiliriz.  

Günümüzde yapay zekanın kullanılacağı bilgisayarlar üzerinde çalıĢmalar 

sürmektedir. Bilgisayarın tasarım amaçlı ilk kullanımı 1960‟lı yıllara denk 

düĢmektedir. Mimari amaçlı kullanımı ise son 20 yılda geliĢmiĢtir. Bilgisayarın 

mimari uygulamalardaki kullanımı genellikle hesaplamalara yönelikti, grafik 

uygulamalar ise çok sınırlı ve pahalıydı. Bilimsel tasarım yöntemleri arayan 

mimarlığın akademik çevrelerinde bilgisayar destekli tasarıma duyulan ilginin hızla 

artmasıyla ve teknolojik geliĢmelere paralel olarak sistem maliyetlerinin düĢmesiyle 

bilgisayar destekli tasarım (CAD) 1970‟lerin ilk yarısından baĢlayarak mimarlığın 

hem düĢünsel hemde uygulama sahasında yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır 

(Mitchell,1990). Fakat ülkemizde ve yurt dıĢında kullanılan bilgisayar destekli 

tasarım sistemleri -mimari alanlardaki kullanımının ilk yıllarında- çizim yükünü 

hafifleten bir araç olarak kullanılmıĢtır. Bu tutumun nedeni ise geleneksel tasarım 

anlayıĢını terk edememe olarak gösterilebilir. 
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2.4.  Bölüm Sonucu 

Bu bölümde, mağara yazılarından yazıya ve mimarlıktaki dönüm noktası olan 

Rönesans‟tan baĢlayıp günümüze kadar gelen süreç içinde mimari temsil/ifade 

teknikleri, inceleme kapsamına alınmıĢ sınıflandırılarak tanımlanmıĢtır. Mimari 

temsilin zaman içinde ekonomik, politik, psikolojik ve kültürel anlamdaki 

değiĢimlerin tasarımcıların ifade biçimlerinde farklılıklar yarattığına değinilmiĢtir. 

Mimarlık alanında kullanılan temsil Ģekilleri geleneksel ve dijital ifade teknikleri 

olarak iki ana baĢlık altında ele alınıp, örneklerle tanımlanmıĢtır. Mimarlık alanında 

yirminci yüzyıla etki eden bilgisayar teknolojisine bağlı olan dijital ifade teknikleri 

örneklerle irdelenmiĢtir. Bu bağlamda bilgisayarın mimarlık alanında önemli bir 

geliĢme olduğu vurgulanmıĢtır. Dijital anlatım teknikleri mimari düĢünce yapısında 

radikal değiĢimlerin nedeni olarak kabul edildiğinden, daha sonraki bölümde mimari 

temsil teknolojilerine bağlı geliĢtirilen yeni mimarlık anlayıĢlarına yer verilecektir.  

Mimari biçimlenmenin zaman ve teknolojiye bağlı mimari ifade teknikleriyle 

etkileĢimi çerçevesinde ele alınan tez çalıĢmasının bu bölümü Ģu Ģekilde 

özetlenebilir:  

 Mimari temsil/ifade kavramları politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve 

teknolojik etkenlerden etkilenen yapıdadır. 

 Dijital temsil biçimleri mimari ürünlerin oluĢumunda hem zamansal anlamda, 

hem de oluĢturulan ürünün biçimsel yapısında değiĢimlere neden olacak 

düĢünsel anlamda dönüĢümler sağlamıĢtır. 

 Günümüz dünyasında temsil ile inĢa edilmiĢ ürün aynı derecede mimarlık 

olarak kabul edilmektedir. 

 Yazı gibi daha önce mimarlık dıĢında tutulan temsil biçimlerinin bile internet 

vs. gibi araçlarla mimarlık kategorisine dahil edildiği görülmektedir. 

 Bilgisayarın temsil sürecine katılması, çizim, projelendirme ve sunum aracı 

olarak mimari ürünü ortaya koyma zamanını kısaltmıĢtır. 
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 Bilgisayar teknolojileri, mimarlık geleceğinin ve kapsamının belirlenmesi 

açısından bir devrim yaratmıĢ, tasarım dünyasına yeni açılımlar ve tartıĢmalar 

kazandırmıĢtır. 

 Mimari temsillerin bir gerçeklik olarak yaĢanması,  bir mekanda 

bulunuyormuĢçasına gerçekliğe yaklaĢılması, mimari tasarımları etkilediği 

fikride beraberinde getirmiĢtir. 

Tablo 2. 2 Temsiliyet Kavramı, Soyut-Somut süreç iliĢkileri 
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Gerek geleneksel temsil Ģekilleri, gerekse dijital temsil Ģekilleri mimarların 

tasarımlarını ortaya koyabildikleri ortamlardır. Temsil Ģekillerindeki geleneksel 

tekniklerden dijital tekniklere olan geçiĢ ise mimarların mimari ürünü ele alıĢ 

yöntemlerini etkilemiĢtir.  

Günümüz tasarımlarında dijital anlatım tekniklerinin önem kazanması bu ortamda 

oluĢturulan mimari anlayıĢların incelenmesini gerektirmektedir. Marcos Novak, 
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Stephan Perella, Dennis Dollens; dijital ortamda geliĢtirilen yeni mimarlık 

anlayıĢlarının geliĢimini sağlayan araĢtırmacılar arasındadır. Yapılan literatür 

araĢtırmalarına dayanılarak bu yaklaĢımlar; sıvı mimarlık, hiperyüzeyler mimarlığı, 

genetik mimarlık, siborg mimarlık gibi tamamen dijital temsillere dayalı anlayıĢlar 

olarak belirlenmiĢtir ve tez çalıĢmasının bundan sonraki bölümünde ele alınacak 

konuları içermektedir.  
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3. DĠJĠTAL ORTAMDA MĠMARĠ TASARIM VE YENĠ KAVRAMLAR 

Tarih boyunca mimari uygulamalar, tasarım ortamı ve tasarım tekniklerinin 

teknolojik geliĢiminden  doğrudan etkilenmiĢtir. Çizim masasında tasarım, yüzlerce 

yıl, T cetveli ve 30-45 derecelik üçgenler kullanılarak yürütülmüĢtür. Kompleks 

formların tasarımının üçüncü boyuta taĢınmasında çizim masasına dayalı süreçten 

kaynaklanan yetersizlikler inĢaat aĢamalarını da etkileyerek sınırlamıĢtır. Bunun 

doğal sonucu olarak binaların tasarım, hatta üretim süreçlerine 45 ve 90 derecelik 

açıların ne kadar hakim olduğunu bilinen bir gerçektir (Utkutuğ, 2002).  

Bilgisayarın hayatımıza ve dolayısıyla mimarlık ortamına dahil olması ise  

yeniliklerin ve düĢüncelerin değiĢmesi için bir baĢlangıç niteliği taĢımaktadır. 

BuluĢ yada yenilikler kültür ve toplum üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 

Bilgisayarın icadı ve yarattığı “sanal gerçeklik” evreniyle mimarlığa yeni açılımlar 

ve yeni tartıĢmalar kazandırmıĢtır. Hızla geliĢmekte olan bilgisayar ortamı, 

mimarların ve tasarımcıların tasarım ortamlarını da hızla değiĢtirmektedir. Ancak 

eski alıĢkanlıkları terk etme, devrim niteliğindeki değiĢimleri benimseme zorluğu, 

hızlı geliĢen yeni teknolojilerin potansiyelinin yeterince değerlendirilmesini 

geciktirmektedir. Bugün ülkemizdeki mimarların bilgisayardan en yaygın yararlanma 

biçimi, bilgisayar destekli mimari tasarımdır (CAAD). Çizim masasında yapılan 

iĢlemleri bilgisayar desteği, otomatize ederek hızlandırmakta ve projelerin çizilmesi 

süresini %5- %20 oranında kısaltmaktadır. Böylece tasarlama sürecinde çizim 

yapmak için ayrılan zamanın büyük bir bölümü tasarımın geliĢtirilmesi için 

kullanılabilmektir.  

Eisenman, özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında mekanik olandan elektronik 

medyaya doğru paradigmasal bir kayma yaĢandığını söylemektedir (Eisenman, 

1996). Bu devrimsel dönüĢümün nedenleri aĢağıdaki gibi özetlenebilir 

(McCullough,1998): 

 Dijital araçların giderek alım gücü bağlamında daha geniĢ bir kitleye 

ulaĢmaya baĢlaması, 
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 Ġnsan bilgisayar etkileĢim teknolojileri geliĢmesi, çeĢitli hale gelmesi ve iĢ 

kolaylığı sağlaması, 

 Yeni soyut temsil olanaklarının ortaya çıkması, 

 Bilgisayar teknolojisinin otomasyon anlamında üretim maliyetini giderek 

düĢürmesi, 

 Görsel ve iĢitsel medya patlaması. Ġmal kültürünün, fiziksel cisimlerin 

önemini zayıflatarak tasarımsal duyarlılıkları dönüĢüme uğratması ve bir çok 

bireysel bilgi ve üretim formları yaratması. 

Bilgisayar destekli mimari tasarım teknolojileri, mimarların bilgi edinme, anlama, 

algılama, tasarlama, değerlendirme ve kontrol etme yeteneklerinin sınırlarını 

geniĢletmektedir.  

Tümer (2004), dünyanın yüzyıllar boyunca değiĢim geçirdiğinden söz etmektedir. Bu 

değiĢimin yanında amaçların değiĢmediğini fakat kullanılan araçlarda çok büyük 

değiĢimler olduğunu dile getirmektedir. Yüzyıllar öncesindeki megaron ve 

Bilbao‟daki Guggenheim Müzesi‟ni yan yana koyduğumuzda ortadaki fark akıl 

almaz bir değiĢimin ifadesi olarak karĢımıza çıkmaktadır (ġekil 3.1). Bunlardan biri 

tek göz bir oda, yani düĢünülebilecek en basit mekan; öteki, eğer bilgisayar olmasa 

tasarlanamayacak karmaĢıklıkta kompleks bir yapıdır (Tümer, 2004). 

  

ġekil 3. 1 Bir megaron ile Guggenheim müzesi planının karĢılaĢtırılması (Tümer, 

2004) 

Uddin (1999)‟ in “Digital Architecture” adlı kitabında, mimari tasarım sürecinde 

bilgisayar teknolojilerinden yararlanmanın tasarıma pozitif yada negatif bir etkide 
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bulunduğunun tartıĢılamaz olduğundan söz etmektedir. AutoCAD „in ise bilgisayar 

ortamında mimari tasarıma adapte olmak için bir araç olarak kullanıldığını 

belirtmektedir. Teknolojik geliĢmeler, mimari ürünlerin son zamanlarda kullanılan 

3D modeller ve multimedya uygulamalar ile daha etkileyici olmasını sağlamıĢtır. 

Bunların sonucunda da son dönemlerde oluĢturulan mimari görselleĢtirmeler, 

sunumlar ve temsil Ģekilleri yeni boyutlar kazanmıĢtır (Uddin, 1999). 

1980‟lerde mimarlık okullarından mezun olan öğrenciler yeni teknolojik tasarım 

yöntemlerinden (özellikle CAD sistemleri) yararlanılarak tasarım yapmıyorlardı. 

1990‟larda yeni eğitim sistemi teknolojik yeniliklerden haberdardı. Bu dönemde  

önceki eğitim sistemleri ve yeni kullanılan bilgisayar sistemleri karĢılaĢtırmalı olarak 

ele alınmaya baĢlanmıĢtır. Üniversiteler mimarlık eğitimlerini yeni teknolojilere göre 

düzenlemiĢtir. Sadece AutoCAD değil, diğer tasarım teknolojilerin (2D çizim, 3D 

modelleme, multimedya) eğitim sürecine katılmasıyla temsil yöntemlerinde yeni 

anlayıĢların oluĢması sağlanmıĢtır. 1992-1996 yıllarında ise yeni 3D modellemeler 

ve uygulama destekli projelendirmeler mimarların düĢündüklerini, dolayısıyla 

düĢünme biçimini önemli bir Ģekilde etkilemiĢtir diyebiliriz. Ayrıca Uddin, “yeni 

teknolojilerle oluşturulan mimari temsillerin mimari düşünce biçiminin ve yeni 

akımların oluşmasında önemli bir rol oynadığı”nı söylemektedir (Uddin, 1999).  

Dijital ortamda tasarım sürecinde bilgisayar ve mimar/tasarımcı arasındaki iletiĢim 

modern arayüzler tarafından sağlanmaktadır. Arayüzler, mimara dijital evrene girme, 

onu deneyimleme, tanımlama, bu evren içinde çalıĢma ve ürün yaratma olanağı 

vermektedir. Modern arayüzün ana fikrinin, bilgi uzayı olarak belirlenmesinden 

sonra bilgisayar her türlü bilginin üretildiği, düzenlendiği, saklandığı ve tüketildiği 

bir ortam olmuĢtur. Sanal evrenin sunduğu olanaklar, bilim adamlarına farklı 

düzlemdeki bilgileri yan yana getirme, yeni bağlantılar kurma ve bunlara farklı 

açılardan bakabilmek için olanak sağlamıĢtır. Sanal evrenin içinde barındırdığı 

potansiyel, bütün bilimlerin bu dünyaya yansımasına ve orada yollarına devam 

etmesine neden olmuĢtur. Mimarlık bilimi de diğer bilimler gibi sanal evrenle 

iletiĢim ve etkileĢim içine girmiĢ ve sanal evrenin barındırdığı potansiyeller, 

mimaride farklı yaklaĢımların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur (Kayapa, 2003). 

Tüm teknik araçların niceliksel olmaktan çok, niteliksel değiĢimlere neden olduğu 

gibi bilgisayar da bu değiĢimin hızlanmasında önemli roller üstlenmiĢtir. T cetvelinin 
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ve tasarı geometrinin oynadığı roller, bir baĢka sistemin içine dahil olmaktadır. 

Bilgisayarın mimarlığa katkısının iĢleri hızlandıran olağan bir teknik araç 

olmadığının kanıtını birçok örneklerden görebiliriz. Norman Foster‟ın belediye 

binası (ġekil 3.2-3) gerek dijital ortamda tasarlanıp boyutlandırılması, gerekse 

uygulamaya yardımcı olacak yapılanmaların hazırlanması bakımından örnek teĢkil 

etmektedir. Bu örnekte kütlesel kararlar dijital ortamda verilmiĢtir. Yapının eğrisel 

bir yüzeye sahip olması tasarım aĢamasından uygulamaya kadar olan süreçte 

bilgisayar desteğinin sürekliliğini de beraberinde getirmiĢtir. 

 

   ġekil 3. 2 Dijital medyada tasarlanan yapı Cityhall, Norman Foster, (Kolarevic, 

B.,Mitchell, W.J., 2003) 

 

Şekil 3. 3 Cityhall görünüĢ,, Norman Foster (Kolarevic, B., Mitchell, W.J., 2003) 

Bilgisayar teknolojileri, günümüzdeki birçok mimarın tercih ettiği ve sıklıkla 

kullandıkları mimari ürün oluĢturma yöntemlerdendir. Sanal mekanların sahip 

olduğu esneklik ve sınırsızlık, mimarların bu aracı kullanmalarındaki tercih 

nedenidir. Frank Gehry‟nin 1997 yılında tasarladığı Bard Koleji Gösteri Merkezi  
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tasarım sürecinde ve uygulama aĢamasında dijital evrenden yararlanarak oluĢturduğu 

ilginç yapılarındandır (ġekil 3.4).  

 

 

ġekil 3. 4 Bard Koleji Gösteri Merkezi kütle analizleri (Yapı Dergisi, Sayı:271) 

Gehry burada farklı tabakalara iliĢkin kütlesel yapılanmaları farklı görsel modellerle 

tanımlamaktadır. Katmanlara ayrılarak oluĢturulan bu görselleĢtirme uygulama 

açısından daha açıklayıcı bilgiler içermektedir. Yüzey geometrisi, dıĢ kalıp modeli, 

strüktürel yapılanma, panel modeli ve beton modelleri mimari ürünün 

somutlaĢtırılmasında da etkin roller üstlenmektedir. Gerek mimari ürünün tasarlanma 

sürecindeki teknoloji gerekse tasarlanan ürünün uygulama aĢamasındaki 

yapılanmalar mimarlık alanında bir dönüĢümün olduğunun göstergesi 

sayılabilmektedir. Günümüzün bilgi iletiĢim sistemlerinin her türlü kavramı bir 

dijital dönüĢüme uğratması, günlük yaĢantının bir eĢleniğinin sanal bir yüzeyde 

gerçekleĢmesine neden olmuĢtur.  

Kolatan (2002), bilgisayarı aynı anda hem araçsal, hem de mekansal olmak gibi 

paradoksal bir beceriye sahip tasarlama aracı olarak görmektedir. Ayrıca mevcut 

tasarım yöntemlerinin ve mekanın doğası ile sınırları konusunda geçmiĢten 
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devraldığımız düĢüncelerin yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirdiğini 

belirtmektedir.  

BiliĢim ağı, yeni mekansal kalıpları ve protokolleri biçimlendiren dağıtıcı süreçler ile 

toparlayıcı yapılar arasındaki iliĢkileri düzenleyen bir sistem olma özelliği 

taĢımaktadır. BiliĢim ağı mantığının, mekan ve mekan yaratma eylemi üzerindeki 

etkisi nedir? Kolatan (2002). Bu bağlamda tez çalıĢmasının bu bölümünde mimari 

düĢünce biçiminin değiĢmesine ve yeni akımların oluĢmasına sebep olarak 

gösterilebilecek dijital ortamda mimari tasarım türlerine yer verilecektir. Dijital 

ortamda tasarım düĢüncesi genetik, hiperyüzeyler, siborg ve sıvı mimarlık gibi  

baĢlıklar altında ele alınmıĢtır. Bu yeni mimarlıklar dıĢında düĢünülebilecek bir diğer 

mimarlık alanı ise fiziksel mimarlık diyebileceğimiz tamamen geleneksel 

yöntemlerle yapılan uygulama öncelikli düĢünce biçimidir. Fakat tez kapsamında 

bilgisayar teknolojilerinin mimari biçimlenmelerdeki rolüne bir bakıĢ açısı sağlamak 

amacıyla yeni mimarlıklara değinilecektir. 

3.1. Dijital Ortam ve Sanal Dünya ĠliĢkileri 

“Sanal” kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde geçen tanımıyla; gerçekte yeri 

olmayan ve yalnız zihinde tasarlanan, farazi, tahmini anlamlarına gelmektedir (TDK 

Türkçe Sözlük, 1998). Ayrıca sanal sanmak fiilinden türemektedir, ve genel olarak 

gerçeğin karĢıtı anlamıyla eĢdeğerdir. Bu noktada gerçeğin ne olduğu sorusu akla 

gelmektedir. Yine aynı kaynağa göre “gerçek” ise, bir durum, bir nesne veya bir 

nitelik olarak var olan, varlığı inkar edilmeyen, olgu durumunda olan, hakiki, sahici, 

anlamlarına gelmektedir. Yani gerçek düĢünülen, tasarımlanan, imgelenen Ģeylere 

karĢıt olarak var olandır. 

Tarih boyunca birçok filozof, nesnenin hakikiliği üzerine değiĢik düĢüncelere sahip 

olmuĢtur. Bir objenin varlığı üzerinde konuĢulmuĢ ve tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Aristo 

hakiki olanın objenin özü olduğunu savunurken Newton objenin gerçekliğini objeyi 

oluĢturan atomlar olduğunu dile getirmektedir. Watson ise gerçekliği dört sınıfa 

ayırarak incelemiĢtir. Bunlar VaroluĢsal (existantial) gerçeklik, maddesel (substrativ) 

gerçeklik, deneyüstü (Noumenal) gerçeklik ve Esas (essential) gerçekliktir (Kayapa, 

2003). 
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Günümüz mimarları ve tasarımcıları ise sanal kavramını; bilgisayar ve kablolar 

aracılığı ile yaratılmıĢ üç boyutlu dünyanın simülasyonu olarak kabul etmektedir. Bu 

doğrultuda elektronik ortamda sunulan objelerin gerçek olmadığı, görülenin ise bir 

görüntüden ibaret olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

Bilgisayar ekranı bireylerin sanal olanı -yani gerçekle bağlantısı olmayan oluĢumları- 

algıladığı, yarattığı ve sunduğu bir yerdir.  Bu tür üretimler çoğunlukla maddesel bir 

gerçekliğe dayanmayan ve nesneye dönüĢme eğilimi olmayan üretimlerdir. Fakat 

sanal olan nesneler veya tasarımlar, zihinde oluĢturulan, imgelerle anlatılan olmaktan 

çıkıp, ekranda yaratılana ve orada sunulana dönüĢen kavramlar olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Kayapa‟ya göre (2003) sanal ortamlar, geliĢen iletiĢim teknolojileri yardımı ile 

geliĢtirilmekte ve daha yaygın bir kitle tarafından kullanılmaktadır. Bu durum, 

genellikle bir yanlıĢ anlamaya neden olmakta ve sanal kavramı elektronik ortamla 

özdeĢleĢtirilmektedir. Sanal objeler ve sanal ortamlar edebiyatta, matematikte, 

resimde, mimaride ve daha bir çok dalda zaten var olan kavramlardır. Tolkien‟in 

yarattığı Orta Dünya kültürü, Salvador Dali‟nin rüyalarını anlattığı resimleri, 

matematikteki sanal sayılar ve sanal uzaya yerleĢtirilen noktaların gerçek dünya ile 

iliĢkilerini inceleyen bağıntılar, mimarların yarattıkları ütopik Ģehirler, binalar sanal 

düĢüncenin ürünlerinden sayılabilecek örneklerdir. 

Endüstri devrimi sonucu üretim araçları ve üretim biçimindeki değiĢim nasıl farklı 

yapılar ve kentlerin oluĢumunda etkili olduysa, bugün de benzeri bir biçimde 

bilgisayar teknolojileri yapıları ve kentleri değiĢtirmektedir. Bir yandan gerçek dünya 

yeni yapıların üretimine devam ederken, bir baĢka gerçeklik de farklı mimarlıkların 

oluĢumuna vesile olmaktadır. Bu farklı gerçekliğin, yani sanalın üretim araçları 

gerçeğin üretim araçlarından farklı, üretilen ortam elektronik ve üretilen nesne somut 

değil soyut sembollerden oluĢmaktadır (Uluoğlu, 2001). 

Sanal mimarlık ise tasarım ve iĢlevlendirme eylemlerinin doğrudan sanal ortam için 

yapıldığı ve ürünlerin de bu ortam içerisinde değerlendirildiği bir durumdur. Sanal 

ortamda tasarım yapan birçok mimar bulunmaktadır. KuĢkusuz bu mimarların en 

önde gelenlerinden biri de Peter Eisenman ve onun yarattığı “Sanal ev “(Virtual 

House) örneğidir. 
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ġekil 3. 5 Peter Eisenman, Sanal Ev “Virtual House” (Avcıoğlu, 1998) 

Eisenman‟ın 1998‟de yaptığı Sanal Ev tasarımında mekansal, yüzeysel ve kütlesel 

karmaĢıklık göze çarpmaktadır (ġekil 3.5). Bilgisayar ortamında hazırlanan eğriler 

arasında kalan alanların yüzey oluĢturduğu tasarımda  alıĢılmıĢın dıĢında bir biçim 

dili göze çarpmaktadır. Tasarımcının hayal gücündeki düĢüncenin 

görselleĢtirilmesinde kullanılan bir araç olarak sanal ortam, günümüzün tasarımlarına 

farklı ifadeler kazandırmıĢtır.   

Son 20 yılda teknoloji alanındaki hızlı geliĢim, dünya halklarının ve bireylerin hem 

sosyal ortamlarına, hem de psikolojik anlamda yaĢamlarına daha önce tanımadığımız 

yeni bir yaĢam ve oyun alanı getirmektedir. YaĢantımıza sanal gerçeklik, sanal 

suçlar, internet etiği, sanal seks gibi yeni terimlerle giren, kendinden önceki bütün 

medya olanaklarını bir araya toplayan bu yeni teknoloji hipermedya olarak 

adlandırılmaktadır. Çok büyük (hiper) olarak adlandırılmasının nedeni, resimlere ve 

fotoğraflara özgü perspektif oyunlarını, film, video ve ses yayınlarının bütün 

olanaklarını bünyesinde aynı anda barındırabilmesinden kaynaklanmaktadır (Kara, 

2004). Bugün yaygın anlamda hipermedya olanaklarına sıradan bir televizyon 

büyüklüğündeki bilgisayar ekranından ulaĢılabilmektedir. Sanal mekana giriĢ ise 

yine bu ekranlar aracılığıyla olmaktadır. Buna bir örnek Londra‟daki Tate 

Galeri‟sindeki Henry Moore tarafından tasarlanan  Ġnteraktif heykeller verilebilir 

(ġekil 3.6).  
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ġekil 3. 6 Londra‟daki Tate Galeri‟de interaktif heykeller (Yapı Dergisi, 273). 

Burada sanal ortamda hazırlanan heykeller ziyaretçilerin görebileceği noktalarda, 

bilgisayar ekranları aracılığıyla  sergilenmektedir. Ziyaretçiler tasarlanan heykellere  

bilgisayar sayesinde deneyimleyebilmekte ve görüntüyü değiĢtirerek  değiĢik 

açılardan görebilmektedir.  

Bütün bunların yanında geliĢen teknoloji bize,  bulunduğumuz mekanın içine farklı 

açılarla yerleĢtirilmiĢ yansıtıcılar ve stereo ses aygıtlarının yarattığı üçboyutlu sanal 

bir gerçeklik vaat etmektedir. Ayrıca Kara (2004), çok yakın bir gelecekte bilgisayar 

ekranın öteki tarafından dıĢarıya bakan olmayı bırakıp, ekranın öteki tarafına geçen 

duruma geleceğimizi tahmin etmektedir.  

3.2. Dijital Ortamda GeliĢtirilen Yeni Mimari YaklaĢımlar 

Mimarlık sürekli bir değiĢimle geliĢmekte, dijital teknolojiyi kullanarak çağdaĢ 

kültüre ayak uydurmaktadır. Her geçen gün mimari tasarım faaliyetlerini 

sürdürmekte kullanılan araçlar geliĢmektedir. Bu geliĢmeler özellikle dijital 

ortamdaki tasarım dünyasına yeni boyutlar kazandırmıĢtır. Tasarım sürecinde daha 

önce söz konusu olmayan tasarım problemlerinin ortaya konması ve bunlara daha 

önce görülmemiĢ çözümler aranması söz konusudur. Bu çözümlerle gün geçtikçe 

geliĢen ve yenilenen yeni mimarlık anlayıĢları meydana gelmiĢtir. Bu bölümde tez 

kapsamında ele alınan mimari temsilin dijital ortamda kazandığı yeni yaklaĢımlar ve 

tasarım kavramları incelenecektir. Bu yaklaĢımlara kapsamlı bir literatürün 

araĢtırması sonucunda ulaĢılmıĢtır. Araç olarak da internet ve dijital mimarlık 

hakkındaki makaleler kullanılmıĢtır. Buna göre dijital ortamda oluĢturulan yeni  
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mimarlık anlayıĢları sıvı mimarlık, hiperyüzeyler mimarlığı, genetik mimarlık, siborg 

mimarlık olarak belirlenmiĢtir. Literatür araĢtırmaları sonucunda dijital ortam mimari 

anlayıĢlarının geliĢmesinde öne çıkan araĢtırmacılar arasında Marcos Novak, Stephan 

Perella, Dennis Dollens gibi isimler öne çıkmaktadır. 

3.2.1. Sıvı Mimarlık (Liquid Architecture) 

Sıvı mimarlık, olası dünyalar adı altında alternatif tasarımlar araĢtıran, kuramcı bir 

mimar olan Marcos Novak‟ın arayüzler yardımı ile dijital ortamda tanımladığı, 

tasarladığı ve dijital ortamda yaĢanan, kullanıcının internet aracı ile deneyimlediği 

mimari için kullandığı isimdir. Novak sıvı kelimesini canlı, canlandırılmıĢ, eğrisel, 

katı sınırları geçen, Ģiirsel düĢüncenin uygulanıĢı olarak kullanmıĢtır. Ayrıca 

kullanılan sıvı mimarlık tamamen maddesel olmayan bir mimarlıktır (Novak, 1994). 

Siber uzayın bir parçası olarak tasarlanan ve orada yaĢayan sıvı mimarlık internet 

yardımıyla algılanan bir mimaridir. Sıvı mimarlık, fiziksel olana yani binaya 

dönüĢmek eğiliminde değildir. Aksine sanal olarak kalmak ve orada deneyimlenmek 

üzere kurulmuĢtur. Dijital ortamda yer alan bu hayali, akıĢkan mimarlık insan 

vücudunun, yer çekimi kurallarının, öklit geometrisinin sınırlarından kurtulmuĢ 

(non-euclidean) bir mimaridir. Tasarımcının sonsuz bir özgürlük içinde oluĢturduğu 

dijital mekanlardır. Tasarımlar belirli bir geometrisi olmayan bir yapıdadırlar. 

Marcos Novak sıvı mimarlık olarak nitelendirdiği tasarımlarında sanal ortam 

tasarımlarına sıradıĢı bir formal anlayıĢ getirmektedir. Novak gerçek dünyadaki 

mimarlık ile sıvı mimarlık arasındaki farkı Ģöyle dile getirmiĢtir; “gerçek dünyada 

mimarlık yüzeylerle evreni sınırlamak, tanımlamak arzusundayken, siberuzayın 

mimarisi sıvı mimarlık, uzayı sınırlamak değil sınırları kırıp, düĢüncenin ve ruhun 

bütün gücünü kullanarak bir evren yaratmak arzusundadır.”  Tasarımlar tamamiyle 

sınırları olmayan bir çevrede konumlanmaktadır. (www.0.or.at/krcf/nlonline/ non 

Marcos.html) 

Sıvı mimarlıkta tasarımcı bir algoritmaya dayalı oluĢturduğu kompozisyonu çeĢitli 

müdahalelerle yeniden tanımlar. Bu müdahaleler ele alınan kompozisyondan türeyen 

aĢamalarla gerçekleĢir. Her aĢama farklı bir müdahale içerir. ġekil 3.7 bir 
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algoritmaya dayalı kompozisyonlardan türeyen formal müdahaleleri içeren bir 

tasarım örneğidir. 

 1  2  3  

4  5  6  

7  8  9  

ġekil 3. 7 Ġki ve üç boyutlu algoritmik kompozisyonların sibermekanda eĢleĢtirilerek 

oluĢturulduğu bir tasarım örneğinde formal müdahaleler 

(http://www.zakros.com/liquidarchitecture/liquidarchitecture.html) 

Sanal ortamda deneyimlenen soyut veya somut parametrelerin oluĢturduğu kurgunun 

birey tarafından algılanması, bireyin mekandaki fiziksel davranıĢlarının 

oluĢturulması sıvı mimarlığın bir diğer özelliğidir. Novak (1994), sanal uzayı 

mimarların, ressamların, müzisyenlerin tanımladığı sonsuz bir yaratıcılık ortamı 

olarak kabul eder. Sıvı mimarlık, bu yaratıcılık ortamının içinde barındırdığı 

potansiyellerin ortaya çıkarılmasının bir sonucu olarak karĢımıza çıkmaktadır.   

Sıvı mimarlıkta sıradan mekan interaktif ve sanal mekanın mekansal bütünlüğü 

içinde eriyerek birleĢik „yeni mekan‟ın bir alt kümesini oluĢturmaktadır. Fiziksel 

olarak bu kuruluĢ birbiriyle iliĢkili dört parçadan oluĢmaktadır: 

a) sanal ortamda matematiksel bir mantıktan türetilmiĢ sıvı formların büyük 

ölçekli bir video gösterimi 
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b) dalgalanarak öne sürülen sanal formlardan elde edilen fiziksel bir model 

c) soyut, interaktif heykelsi form 

d) ilk üç özelliğin birleĢiminden oluĢturulan interaktif bir duyarga sistemi 

Video gösterimi tamamiyle sıvı, matematiksel iĢlemlerden türemiĢ matematiksel 

formlar içerir. Farklı varyasyonlar hızlı birbirini takip eden diziler içerisinde 

gösterilir.  (http://www.archilab.org/public/2000/catalog/novak/novaken.htm) 

ġekil 3.8 matematiksel olarak tanımlı altı parametrik yüzeyle oluĢturulmuĢ ve formu 

bu altı yüzeyin birleĢme permütasyonlarına göre düzenlenmiĢ bir tasarım örneğidir. 

OluĢturulan kompozisyon iki formu içermektedir. Ġlki iskelet bir form, ikincisi de 

pürüzsüz deri formudur. 

 

  

Şekil 3. 8 „Paracube‟, 1998, dijital ortamda tasarlanan yapı, (http://www.zakros.com 

/liquidarchitecture/liquidarchitecture.html) 

 „Paracube‟ün iskelet formu oluĢturulurken matematiksel olarak her bir nokta üçüncü 

boyuta uzatılmıĢ ve böylece noktalar çizgilere, çizgiler poligonlara, poligonlar 

küplere ve küpler de hiperküplere (cuboid) dönüĢmüĢtür. Ġskeleti örten deri form 

homojen olmayan bir yüzey görünümündedir. Eldeki matematiksel verilerden 

türetilmiĢ bir baĢka sıvı mimarlık örneği de Marcos Novak‟ın „Data Driven Forms‟ 

projesidir (ġekil 3.9.). Bu tasarımın mekansal modelinde form iki konsept ile 

oluĢturulmuĢtur: Ġskelet sistemin tabakalar halinde geliĢigüzel dizilimi ve bu dizilim 
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eğrisel bir yüzey ile çakıĢtırılması ile meydana gelmiĢtir. Üç boyutlu matriks, sözü 

edilen dizilimin birbirine bağlı web sayfalarından bir algoritmik fonksiyon 

çıkarılarak oluĢturulmuĢtur. 

  

  

Şekil 3. 9 „Data Driven Forms‟, Marcos Novak, 1998 (http://www.zakros.com 

/liquidarchitecture/liquidarchitecture.html) 

Novak‟ın , sanallığın sürekliliği ve akıĢkanlığından elde edilerek LOM (tabakalara 

ayrılmıĢ obje üretimi) sistemi kullanılarak oluĢturduğu „transvienna‟ tasarımında 

sonuç ürün çift kiĢiliklidir: tasarımın geometrisi kendi sanal orijinini korur fakat 

malzemesi cilalı ahĢap görünümündedir. Tamamiyle sanal ortamda deneyimlenen ve 

sıradıĢı formal anlayıĢın mekansal izlenimlerini sunan bir yapıdadır (ġekil 3.10). 

  

Şekil 3. 10 „Transvienna‟ Bir sıvı mimarlık örneği olarak dinamik, değiĢken, üç 

boyutlu yapı, Novak, 1999 (http://www.zakros.com/liquidarchitecture 

/liquidarchitecture.html) 
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Sıvı mimarlık anlayıĢı ile ortaya konulan tasarım yaklaĢımlarına değinilmiĢ ve bu 

yaklaĢımları sahip oldukları niteliklerden bahsedilmiĢtir. Buna göre sıvı mimarlık 

anlayıĢı ile ortaya çıkan kavramlar aĢağıdaki gibidir: 

 Geometrik olmayan form Noneuclidean 

 Matematiksel Algoritma Türevi 

 Tanımlı olmayan çevre (Ġnteraktif Mekan) 

 AkıĢkanlık 

3.2.2. Hiperyüzeyler Mimarlığı (Hypersurface Architecture) 

Mimarlık benzeri görülmemiĢ bir değiĢimle ve geliĢen dijital teknolojiyi tamamiyle 

kullanarak çağdaĢ kültüre ayak uydurmaktadır. Modernizmden sonra sanallık bütün 

katıları bilgi içinde eritmiĢ ve transmoderzmi oluĢturmuĢtur (Novak,1998). Marcos 

Novak‟ın “trans” ön eki ile anlattığı süreci, Stephan Perrella Ġngilizce -üstünde, 

yukarı, yüksek anlamına gelen- “hyper” ön eki ile anlatır. Perrella‟ya göre, birey ve 

mimarlık dijital kültürün etkisi ile değiĢmiĢtir, değiĢecektir. Bu değiĢim, bir üst 

kültür oluĢturmak için gerekli potansiyelleri bünyesinde barındırmaktadır. 

Hiperyüzey mimarlığı da bunların mimari düzlemde ortaya çıkmasıdır (Perrella, 

1998). 

Sıvı mimarlıkla benzer özellikler gösteren Hiperyüzey mimarlığı yüzey olgusuna 

alıĢılmıĢ kalıpların dıĢında bir anlam kazandırmaktadır. Yüzeysel kurgunun 

kazandığı yeni ifadeler üç boyutlu ortamın algısal niteliklerini de değiĢtirmektedir. 

Yüzeyler mekan sınırlayıcı iĢlevlerinin dıĢında tasarım düĢüncesini güçlendiren 

dinamik yüzeyler olarak karĢımıza çıkarlar. Yüzeyler kullanıcı ile interaktif bir 

etkileĢime girer, canlanır, hareket edip değiĢir.  

Mimar Kas Oosterhuis‟in 2000‟de gerçekleĢtirdiği „Trans-port‟ adlı tasarımında iç 

mekan yüzeyleri küresel bilgi kaynaklarına eriĢim amaçlı büyük sanal pencereler 

olarak tasarlanmıĢtır. DıĢ mekan yüzeyleri ise dönüĢebilir nitelikte esnek yüzeyler 

bütünü olarak ele alınmıĢtır (ġekil 3.11). 

Hiperyüzeyler, sanallıkla gerçeklik arasında değiĢ tokuĢ sistemi gibi davranan iliĢki 

kümeleridir. Aynı zamanda da bu geçiĢimin deneyimlenmesi ve gerçekleĢmesidir. 

Hiperyüzeyler sanal ve gerçek dünyalar arasındaki portallerdir (Perella,1999).  
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Şekil 3. 11 DeğiĢken iç ve dıĢ mekan yüzeyleri, Trans-port, Kas Oosterhuis 

(Oosterhuis, 2002) 

Mimaride yeni bir kavram olan „hiperyüzey‟ yapı ortamı ve siberuzay arasındaki 

kapsamlı arayüzler ve etkileĢimi geliĢtirmektedir. Hiperyüzey teorisi internet 

teknolojisiyle mimari donatıları yeni fikirlerle geliĢmesine yol açmakta, mimari 

yüzeyler ve materyallerin keĢfine teĢvik edici olmaktadır (http://www. 

Architexturez.net/sub.gate/subject-listing/000143.shtml). 

Mike Silver ve David Sereo tarafından tasarlanan „Sıvı Kristal Cam Evi‟ tasarımı 

kullanıcının çevre ile olan açıklık-kapalılık iliĢkisi üzerine kurgulanmıĢtır (ġekil 

3.12).  

  

ġekil 3. 12 Sıvı Kristal Cam Evi (Silver, Serero, 2002) 

Hiperyüzeyler mimarlığı anlayıĢı ile oluĢturulan tasarımlarda öne çıkan kavramlar 

aĢağıda belirtilmiĢtir: 
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 Ġnteraktif EtkileĢim, 

 DeğiĢken Mekan: 

 DeğiĢken Yüzey Örtüsü (DönüĢebilir Esnek yüzey) 

3.2.3. Genetik  Mimarlık (Genetic Architecture) 

Genetik mimarlık mecazi bir isim değildir. Yeni materyal, yeni araçlar ve yeni 

süreçler ister istemez yeni bir mimarlık sağlamalıdır. Buna karĢın bu yeni mimarlık 

heyecanlı ya da sıkıcı, tamamiyle özgür ya da sınırlı bir dünyanın çeliĢkisini 

kapsamaktadır.  

Günümüzde insanoğlu moleküler hareket seviyelerini araĢtırabilmekte ve bunu 

genetik tasarıma dönüĢtürebilmektedir. Bu yeni eĢikler sibernetik dijital dünya ile 

direkt bir karĢılaĢtırma yapmamızı sağlar. Bilim ve teknolojideki yeni gerçeklikler 

mimari araĢtırmalara yeni boyutlar getirmiĢtir. GeliĢmiĢ çağdaĢ mimarlıkta bilgisayar 

kullanımı el çiziminin yerini almıĢ, yeni ekolojik çevresel mimari tasarım ve yeni 

sibernetik dijital mimari tasarım bu yeni gerçeklikte yerini almıĢtır. Bu ilerlemeler, 

mimarların çalıĢmalarının birçok örneğiyle doğrulanmaktadır. 

Genetik mimarlık geometrik formların baskın karakterlerini reddeder. Tasarımcı, 

bilgisayarların sağladığı tüm tasarım kolaylıklarını değerlendirerek çoklu koordinat 

sistemleri tanımlar ve  üç boyutlu kıvrımlardan (spline) oluĢan karmaĢık yüzeylerden 

oluĢan formlar meydana getirir (ġekil 3.13).  

 
 

 

Şekil 3. 13 Genetik tasarımların çıkıĢ noktalarını oluĢturan biyolojik organizmalardan 

örnekler (Perez, Lima, 2003) 
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Genetik mimarlıkta bitki, hayvan yapısının fiziksel özelliklerinden ve organik form 

kompozisyonlarından yararlanılır (Dollens, 2003). Bu tasarım yaklaĢımı yeni 

malzeme kullanımlarına olanak tanımaktadır. Canlı bir organizmanın genetik 

özelliklerinden kaynaklanan fiziksel özellikleri organik yüzeyli formlarla 

açıklanabilir ve bu yüzey oluĢumları dijital ortamda modellenir. Genetik mimarlık 

yaĢam formlarını (biomimetics) taklit ederek yeni organik strüktürel yapıları 

keĢfeder.  

Genetik mimarlığın çıkıĢ noktası olan canlı organizmalar tasarım sürecinin sonunda 

yepyeni bir forma dönüĢür. BaĢlangıç noktasını canlı bir organizmaya dayandıran bu 

tasarımlar sonuç üründe izlenimcilere robotik bir etki iletmektedirler. Strüktürel yapı 

biyolojik olandan mekanik olana doğru gider (Mendez, 2003). ġekil 3.14‟te 

Katalanya Üniversitesi Genetik Mimarlık Programında tasarlanan bir genetik 

mimarlık örneği görülmektedir.  

Genetik tasarım, sadece mimarlıkta değil, aynı zamanda obje, mobilya ve giysi 

tasarımlarında da meydana gelen bir olgudur. 

 

 

 

ġekil 3. 14 Hayvan kafatasından geliĢtirilen  bir araba tasarımı, Fernando Paredes, 

Genetic Architectures Master, 2002, (http://www.unica.edu/esarq 

/geneticarq /studiodollens/proG_en.html) 
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Uçan bir kuĢun kanadından esinlenerek oluĢturulan tasarımda (ġekil 3.15) amaç 

hafif, güçlü, tekrar eden birimlerden oluĢan ve doğal referansları olan bir strüktür 

tasarımıdır (http://www.unica.edu/esarq/geneticarq /studiodollens/proG_en.html).  

  

ġekil 3. 15 KuĢ kanadından esinlenerek oluĢturulmuĢ bir strüktür (http://www. 

tumbletruss. com/) 

„Knox Architects‟ tarafından tasarlanan Tuzlu Su Pavyonu sahip olduğu dinamik ve 

organik mekan anlayıĢıyla ilgi çekici bir genetik mimarlık örneğidir (ġekil 3.16). 

Tasarımda kullanıcıların suyun hareketlerini deneyimleyebilmesi düĢüncesine 

dayanılarak tasarlanmıĢtır. Bina iki kısımdan oluĢmaktadır. „Wetlab‟ adı verilen 

birinci kısım büyük bir damlanın altına girmektedir. Mekan içindeki hareketle 

birlikte interaktif yüzeyler durmadan farklılaĢmakta ve değiĢmektedir. „Sensorium‟ 

adı verilen ikinci kısım ise bütün yüzeyler görsel su sunumları ile donatılmıĢtır. 

  

   

ġekil 3. 16 Tuzlu Su Pavyonu, Knox Architects, 1997, (Jans, 2003) 
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Genetik mimarlık anlayıĢı ile oluĢturulan tasarımlarda öne çıkan kavramlar aĢağıda 

belirtilmiĢtir: 

 Biyolojik Taklit (Biomimetic) 

 Organik Form 

 Geometrik olmayan form (non-euclidean) 

3.2.4. Siborg Mimarlığı (Cyborg Architecture) 

Siborg mimarlık, bir takım elektronik yapılanmalarla desteklenen, insanların rahat 

yaĢamalarını amaçlayan ve düğmelerle kontrol edilen bir mimarlıktır. Bu çeĢit 

mimaride dijital ortam  binanın kabuğunu değiĢtirmekte ve dönüĢtürmektedir. Bu 

mimari, kullanıcının mekanı kullanırken yarattığı hareketlerin, binayı yöneten bir 

bilgisayar tarafından yapılması, yine bu bilgisayar tarafından binanın, elektrik, su, 

havalandırma tesisatlarının kontrol edilmesi ve bireyin gereksinmeleri doğrultusunda 

ayarlanması üzerine kurulur. 

MULTĠMEDYA  

 

PLAY 

 

FOOD      

 

BATH 

 

SEX, SLEEP 

 

 

 

 

ġekil 3. 17 H-ouse, Roma-2001, Mimar: Tomasso Avellino (Anon, Mimarlık ve 

Sanallık,Boyut Yayını, 2001)  
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GeliĢen teknoloji binaları giderek daha karmaĢık hale getirmektedir. Enerji yönetimi, 

dağıtılmıĢ kablosuz sistemler, otomatik strüktürel kontrol gibi, geliĢkin algılayıcılar, 

iletiĢim hatları ve yazılımlar gibi birçok yeni geliĢme, binaların içinde yaĢanan 

elektronik ortamlara dönüĢtürmüĢtür. Bina kabukları bu dönüĢümlerin uygulandığı 

yüzeyler olarak ele alınmaktadır. Mitchell(1996), akıllı bina kabuğunu, yazılım 

tarafından kontrol edilen ve yazılımlar ile insanlar arasında veri transferleri sağlayan 

arayüzler olarak tanımlamaktadır. 

 

Şekil 3. 18 Enerji üreten yapı kabuğu, Un Plug Building,Paris, 2000 (Anon, Mimarlık 

ve Sanallık,Boyut Yayını, 2001)  

ġekil 3.18‟te Paris için tasarlanan “Un plug Building” isimli yapı yer almaktadır. 

GüneĢ ıĢıklarına duyarlı alıcılar, fotovoltaik hücrelerle kaplı yapı yüzeyi enerji üreten 

bir kabuk oluĢturur. Vakumlu tüpler, kanallar kablolar, fotovoltaik paneller ile bir 

Ģebeke gibi çalıĢan bu bünye standart uzun ofis binalarının duvar ve döĢemlerle 

geliĢen mekansal örgütlenmesini dönüĢtürücüdür. Bina cephesinin (ya da derisi) 

tepkisel özellikleri bu çok cidarlı derinin genleĢme potansiyelleri ile birleĢerek 

hacimleĢmesini ve etkin enerji alanları vasıtasıyla kendine yeterli yaĢam üniteleri 

üretmesini sağlar (Anon Mimarlık ve Sanallık, Boyut Yayını, 2001).  

Ayrıca siborg mimarlığıyla yapılmıĢ yapıların içsel veya dıĢsal parçalarında 

elektroniğe bağlı dönüĢümler söz konusudur. Yapı belirli zamanlara göre ayarlanmıĢ 

moda dönüĢebildiği gibi aynı zamanda bu moda uygun forma dönüĢmektedir. 

Siborg mimarlık anlayıĢı ile oluĢturulan tasarımlarda öne çıkan kavramlar aĢağıda 

belirtilmiĢtir: 

 Elektronik Sistem 

 Akıllı Bina Kabuğu 

 Elektroniğe Bağlı DönüĢümler 
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 3.3. Bölüm Sonucu 

Dijital ortam, bilginin kullanımının farklı bir boyutta gerçekleĢtirildiği bir dünyadır. 

Mimari anlamda dijital ortamda verileri birleĢtirerek yeni oluĢumlar elde etme, yeni 

bağlantılar kurma ve bunu fiziksel ortamın gereksinmelerine cevap verebilen 

fonksiyonlara dönüĢtürme iĢlemleri gerçekleĢtirilebilmektedir. Dijital ortam bilginin 

üretim, tüketim, ulaĢım ve sunum Ģeklini değiĢtirmiĢ ve bilgiye dayalı yepyeni bir 

kültür oluĢturmuĢtur. Bu yeni kültürel ortamdan tasarımcı düĢünce yapısı da 

etkilenmektedir. Tasarım faaliyetinin kazandığı bu yeni mekan, düĢünceye farklı bir 

bakıĢ, karmaĢık iliĢkiler dünyalarını algılama yetisi kazandırmıĢtır.  

Dijital medya çağında, mimarlık düĢüncesi radikal bir biçimde değiĢmektedir. 

Mimarlık önceleri, toplumun kendi ifade edebileceği imajlar sağlardı; yeryüzündeki 

değiĢik toplumların tarih üzerindeki geliĢmeleri mimarideki yansımaları sayesinde 

ayırt edilebilirdi. Bugün elektronik medya, sürekli değiĢen bir zeminde toplumun 

tüketimine anında olanak tanıyan yeni imajların devamlı akımını sağlayabilmektedir 

(Avcıoğlu, 1998,).  

Tez çalıĢmasının bu bölümünde dijital ortamda tasarımın günümüz mimarlık 

dünyasına kazandırdığı yeni yaklaĢımlar incelenmiĢ ve bu yaklaĢımların sahip 

olduğu nitelikler ele alınmıĢtır. Bu yeni yaklaĢımlarda dijital ortamın  tasarımcıya 

sağladığı imkanların görsel kanıtları olan örnekler incelenmiĢ ve tasarım 

düĢüncelerine değinilmiĢtir.  

Tablo3.1, bu incelemeye dayanılarak dijital ortam tasarımlarında öne çıkan tasarım 

kavramlarını kapsayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Tabloda kavramlar, tasarımlara 

katkılarını özetleyecek Ģekilde tanımlanmıĢ ve incelenen örneklerdeki tasarım 

düĢüncelerini özetleyen çağrıĢımsal bir imge ile ifade edilmiĢtir. Bu imgeler hızlı 

kavranabilir ve akılda kalıcı nitelikleriyle  daha sonra incelenecek olan örneklerdeki 

değerlendirmelerde çağrıĢımı kolaylaĢtırması açısından gerekli görülmüĢtür. 
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Tablo 3. 1 Dijital Ortamda Yeni Tasarım Kavramları 

 KAVRAMLAR TANIM ÇAĞRIġIMSAL ĠMGE 

SIVI 

MĠMARLIK 

AkıĢkanlık 

_Katı sınırları geçen ve 

akıĢkan formlu eğri 

yüzeyler 

 

 

 

Tanımlı 

olmayan çevre 

(Ġnterkatif 

mekan) 

 

_Fiziksel olmayan 

interaktif mekan 

 

Matematiksel 

algoritma türevi 

_Tasarımın baĢlangıcı 

matematiksel bir 

algoritma olup sonuç 

ürüne doğru çok 

boyutlu bir sisteme 

dönüĢmektedir.   

Geometrik 

olmayan form 

Noneuclidean 

 

 

_Belirli geometrik 

kuralları reddeden 

biçimsel kurgu 

 

 

HĠPER 

YÜZEYLER 

MĠMARLIĞI 

Ġnteraktif 

EtkileĢim 

_Yapının iç veya dıĢ 

yüzeyini saran   kabuk, 

dıĢsal oluĢumlardan 

etkilenerek hareket 

etmektedir. 

 

DeğiĢken Mekan 

_DeğiĢen yapı yüzeyi, 

ortamı deneyimleyen 

kiĢiler tarafından farklı 

farklı algılanmaktadır.    

DeğiĢken Yüzey 

Örtüsü 

(DönüĢebilir 

Esnek Yüzey) 

 

_Zaman ve içinde 

bulunulan fiziksel 

ortamın koĢullarına 

göre dönüĢen kabuk 
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GENETĠK 

MĠMARLIK 

 

Biyolojik Taklit 

(Biomimetic) 

 

_Bitki, canlı varlık 

(animals) veya doğal 

güçlere bağlı 

yapılanmalar 

 

 

Organik Form 

_Eğrisel yüzeylerden 

oluĢan, canlı 

organizmaya dayalı 

strüktürel kurgu 

 

 

Geometrik 

olmayan form 

(non-euclidean) 

_Belirli geometrik 

kuralları reddeden 

biçimsel kurgu 

 

SIBORG 

MĠMARLIK 

Elektronik 

Sistem 

_Fiziksel yaĢam 

koĢullarını optimum 

koĢullarda 

gerçekleĢtirebilme 

amaçlı elektronik 

sistemler. 

 

Akıllı Bina 

Kabuğu 

 

_Fiziksel ortam 

koĢullarına uyum 

sağlayabilen dıĢ kabuk  

 

Elektroniğe 

Bağlı 

DönüĢümler 

_Mekansal değiĢimin 

elektronik sistemlerle 

sağlanması 
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4. DĠJĠTAL ORTAMDAKĠ TASARIM KAVRAMLARININ MĠMARĠ PROJE 

YARIġMALARINA ETKĠSĠ 

Dijital ortam mimarlığının tasarım dünyasına kazandırdığı yeni yaklaĢımlar, yeni 

kavramların oluĢumuna zemin hazırlamıĢtır. Bu kavramların günümüz tasarımlarına 

etkilerini sorgulayabilmemiz ve mimari ifadeye ne gibi etkileri olduğu konusunda bir 

değerlendirme yapabilmemiz için bir etkileĢim tablosu oluĢturulacaktır. EtkileĢim 

tablosu, kapsamında mimari temsil/ifade biçimlerinin ve mimarın düĢünce yapısının, 

değiĢimine neden olarak gösterilen yeni mimarlık kavramlarıyla etkileĢim içerisinde 

olduğunu gösteren bir tablodur. Bu tablo oluĢturulurken ülkelerin sahip olduğu 

mimari anlayıĢ ve mimari ürünün bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle tezin bu 

bölümü görsel özetlerden oluĢmaktadır. Tezin  kavramsal strüktürü ise yeni mimarlık 

anlayıĢlarını oluĢturan bileĢenlerin ortaya koyulması üzerine kurulmuĢtur. ġekil 

4.1.‟de bu kavramsal strüktür gösterilmektedir. 

Tablo 4. 1. Mimari Ġfade/Temsil Biçimleri Kavramsal Strüktürü 
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Tez kapsamında ele alınan kavramsal strüktürde mimari temsil/ifade biçimleri yani 

çizim süreci mimari ürünün görülebilir olması açısından önemlidir. Bu strüktüre göre 

toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik etkenler tasarımın her 

aĢamasında tasarlama faaliyetlerini ve mimari ürünü etkileyen etkenlerdir. Çünkü bu 

etkenler ülkenin sahip olduğu değerleri yansıtmaktadır. Bu  kapsamda mimari ifade 

tekniklerinin bilgisayar teknolojisiyle etkileĢim içinde olan yani dijital tekniklerin ön 

planda olduğu dijital ortamda tasarım anlayıĢları ele alınmıĢtır. Dijital tekniklerle 

oluĢturulan sanal gerçeklik çalıĢmaları oluĢturulan “yeni tasarım kavramları” için bir 

ortam hazırlamaktadır. Temsil/ifade biçimleriyle etkileĢim içinde olan ve dijital 

anlatım Ģekilleriyle geliĢtirilen bu yeni kavramlar mimari düĢünce yapısının 

değiĢiminde ve yeni biçimlerin oluĢmasında etkili olmaktadır. Fakat mimari ürün 

sadece bu kavramlarla oluĢturulmamaktadır. Yeni kavramların yanında geleneksel 

anlatım teknikleri ve dijital tekniklerle mimari ürün oluĢturmaya da devam 

edilmektedir. Yeni kavramlar tasarım düĢüncesine sadece yeni ufuklar kazandırmıĢ 

ve yeni alternatiflerin oluĢmasına olanak sağlamıĢtır. Mimari ürün geleneksel, dijital 

veya her iki anlatım biçimiyle görselleĢtirilebilmektedir. Bilgisayar teknolojisinin 

geliĢimi mimari ürünü oluĢturmak için kullanılan teknikler için alternatiflerin 

fazlalaĢmasını sağlamaktadır. 

“Mimari ifade/temsil biçimleri kavramsal strüktürü” üzerinde kurgulanan yeni 

tasarım kavramlarının tasarım düĢüncesine etkilerini net bir Ģekilde ortaya 

koyabilmemiz için daha dar bir kapsam içinde ele alınması gerekmektedir. Bu 

kapsam da mimari proje yarıĢmaları olarak belirlenmiĢtir. Böylece belirlenmiĢ bu 

tasarım ortamının sonuç ürünlerin incelenmesi mimari temsilin tasarımlardaki 

etkilerini ortaya koymamız ve sonuca ulaĢmamız açısından yararlı olacaktır. 

Mimari bir projeyi ifade edilebilmenin en iyi yolu onun temsilinin net bir dille 

sunulması ve projenin tasarımcısı olmadan anlaĢılır olmasının sağlanması ile 

mümkündür. Nitekim mimari proje yarıĢmalarının tasarımcısı olmadan anlaĢılır bir 

ifadeye sahip olma zorunluluğu vardır. Tasarımcının tasarlama sürecindeki son 

aĢamalardan biri olan sunum aĢaması mimari proje yarıĢmalarında diğer mimari 

projelerde olduğundan daha uzun sürmektedir. Bu aĢamada yarıĢmaya katılanlar 

projede anlatmak istedikleri fikirleri en iyi Ģekilde ifade edebilmek için birçok temsil 

Ģekillerinden yararlanmaktadırlar. Kendi tasarımlarının özgün bir dile sahip olması 
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için en iyi temsil Ģeklini araĢtırmaya ve  hatta yeni ifade biçimleri üretmeye yönelik 

çalıĢmalar yaparak özgür bir tasarım ortamı sağlamaktadırlar. Bu nedenle tez 

kapsamında mimari proje yarıĢmaları temsil Ģekillerinin örneklenmesi için gerekli 

görülmüĢtür.  

Akansel‟e göre yarıĢmalar, bir tasarım elde etmek için bir araç, yeni fikirlerin 

üretildiği, yeni savların öne sürüldüğü, tasarımcının en uç fikirlerini sorguladıkları 

platformlardır (Akansel, 2003). Yeni fikirlerin ve tasarım düĢüncelerinin bir rekabet 

ortamı içinde oluĢturulması tasarımcıları daha çok araĢtırmaya ve eldeki imkanları en 

iyi Ģekilde değerlendirmeye sevk etmiĢtir. Mimari proje yarıĢmalarının sahip olduğu 

rekabet ortamında temsil Ģekillerinin en ileri düzeyi kullanılmakta ve bu ortam içinde 

mimari ifadeyi güçlendirici yeni temsil Ģekillerinin araĢtırılması ve sunum 

tekniklerinin geliĢtirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan mimari proje 

yarıĢmaları hem mimari ortama yenilikçi bir yaklaĢım teĢkil etmekte, hem de mimari 

ifade Ģekillerinin araĢtırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir.  

Mimari proje yarıĢmalarında elde edilen sonuç üründe mimari ifade, farklı ülkelerin 

ekonomik, politik ve teknolojik geliĢme yapısı ile orantılı olarak farklılıklar 

göstermektedir.  Özellikle teknolojik geliĢmelerin hızlı yaĢandığı ülkelerde mimari 

temsil/ifade biçimleri de daha hızlı geliĢmektedir. Bu nedenle tez kapsamında 

geçmiĢten günümüze bu temsillerin incelenmesi, mimari tasarım anlayıĢına etkilerini 

araĢtırmamızda yararlı olacaktır. Tez kapsamında incelenecek olan temsil kavramının 

mimari proje yarıĢmalarında örneklenerek irdelenmesi ülkemizden ve yabancı 

ülkelerden örneklerin görsel analizleriyle ve kavramlarla etkileĢimleriyle mümkün 

olacaktır. Bilgisayar teknolojisinin mimarlık ortamına dahil olduğu 1970 yılı görsel 

özetlerin ve etkileĢim tablosunun alt sınırı olarak kabul edilmiĢtir. 

4.1.Ülkemizde Düzenlenen Mimari Proje YarıĢmaları 

Mimari proje yarıĢmaları özneler ve nesneler farklı olmak üzere, zamanın 

beğenilerini yansıtan ve günümüzde  o çağı anlamamızı sağlayan en önemli bilgi 

aktarım Ģekli olarak karĢımıza çıkmaktadır. Mimarlık tarihine baktığımızda geliĢen 

ülkelerin yükseliĢ dönemlerinde, yapı sanatının geliĢtiğini, bu sanatı yaparken de 
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yarıĢmaları amaca giden araçlardan en önemlisi saydıkları görülmektedir. (Çimen, 

1993)  

Dünyada yaklaĢık 2500 yıldır kullanılan, estetik ve fonksiyonel yapıyı bulma çabası 

gösteren yarıĢmalar, ülkemizde 1930‟lu yılların baĢında olması gerektiği yeri 

almıĢtır. Gerek ortaya konulan üründeki baĢarı, gerekse yarıĢma süreçlerinin getirdiği 

izlenimi yüksek ortam bir çok kiĢinin aynı platformda karĢılaĢmasını sağlamaktadır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra mimaride yeni yapı yapma ihtiyacından kaynaklan 

yabancı mimarların tasarımları göze çarpmaktadır. Bu mimarlar (Ernst Egli, Bruno 

Taut, Clemens Holzmeister, Bruno Zevi) kendi ülkelerindeki yapı teknolojilerini de 

tasarımlarına yansıtmıĢlardır. Bu dönemde yapılan yapıların çoğunu kamu binaları 

teĢkil etmekteydi. Yabancı mimarlar özellikle kamu alanında, devlet seçkinleri 

tarafından yeni rejimin baĢarılarını görselleĢtirecek simge yapıların inĢası ile 

görevlendirilirken, yerli mimarlar “varlıklarını ve yeterliliklerini ispat etme ve 

mimarlık mesleğini yasal bir çerçeveye oturtarak yabancı mimar ve kalfalara karĢı 

haklarını belirleme” mücadelesi vermiĢlerdir. Bu mücadelelerden biri de yapı yapma 

adına yeni bir mimari ortam alternatifi sağlayan mimari proje yarıĢmaları idi.  

Sayar‟a göre (2004), batıda yeni savların ortaya atıldığı ve tasarımın uç noktalarının 

sorgulandığı yarıĢma modellinden farklı olarak, Türkiye‟de Erken Cumhuriyet 

döneminde yarıĢmalar, Türk mimarının mesleki faaliyetini sürdürebilmesi için 

gerekli olan “meĢrutiyet zeminini” oluĢturmuĢtur. Bu dönemde açılan mimari proje 

yarıĢmaları, resmi ideoloji ile mimarlık üretimi ve ideolojisi arasındaki iliĢkileri 

sergilemesi bakımından ilgi çekicidir. Ancak, vurgulanması gereken bir nokta, 

yarıĢma olgusunun bu dönemde bürokrasi ile olan tüm iç içeliğine rağmen, “modern” 

in dolayısıyla da “yeni”nin deneyimlendiği bir ortam sağladığıdır. Deneyimlenen 

modernizm derin eleĢtirel bir zemine sahip olmamakla birlikte, yarıĢmalar sonucu 

elde edilen yapı stokunun, sonraki dönemlerde çoğu kez aĢılamayan bir kalite ve 

özeni sergilediği de belirgindir.  

1950‟lerde ülkede gerçekleĢen politik ve ekonomik alandaki ilerlemeler mimarlık 

alanında da kendini göstermiĢtir. Bu dönemde serbest mimarlık büroları önemli 

ölçüde artıĢ göstermiĢtir. Özel sektör hizmetinin artması ile birlikte mimarlık ortamı, 

daha eleĢtirel ve yenilikçi tavırlar sergilemek amacıyla yeni arayıĢlar içerisine 
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girmiĢtir. Fakat 1960‟lardan sonra mimari proje yarıĢmalarına Bayındırlık Bakanlığı 

yönetmelikleri ile belirli standartlar getirilmiĢtir. Bu da projelerin yenilikçi tasarım 

düĢüncesinden çok belirli kurallara bağlı olarak standartlaĢmasına neden olmuĢtur. 

Örneğin, çatı malzemesinin kiremit olması gerektiği Ģartı yarıĢma Ģartnamelerinde 

yer almıĢtır (Yatman veYatman, 2003). 

1980‟ler ise mimari anlamda çoğulcu bir ortamın hakim olduğu ve ülkede toplumsal, 

kültürel, ekonomik ve teknolojik geliĢmelerin hız kazandırdığı „yeni‟ yi arayan 

tasarım ekiplerinin kendini gösterdiği bir dönemi temsil eder. Bu dönemde mimarlar 

mevcut mesleki pratiklerinin yeni bir boyut kazandığı ve her geçen gün yeni mekan 

anlayıĢlarının tartıĢıldığı bir ortam olan mimari proje yarıĢmaları ortamında eleĢtirme 

ve eleĢtirilme yoluyla proje elde etme yöntemini benimsemiĢlerdir. Mimarlar 

projelerini ortaya koyarken çeĢitli ifade araĢtırmalarına yönelmiĢlerdir. Öyle ki 

projelerin ifade biçimleri bu eleĢtiri ortamında değerlendirilmenin daha anlaĢılır 

olmasını sağlamaktadır. GeliĢen teknolojinin sağladığı tüm olanaklarla birlikte 

kullanılan temsil araçları ve yöntemleri ile mimari ürünün görselleĢtirilmesinde 

istenilen etkiyi oluĢturmak mümkün olmaktadır.  

Mimari bir projenin geleneksel ifade teknikleriyle anlatımı ya da dijital ifade 

teknikleri ile anlatımı arasında görsel açıdan farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılıklar dijital ortamda tasarım faaliyetinde gerçekleĢtirilen yeni yöntemlerle gün 

geçtikçe daha da artmaktadır. Özellikle ıĢık ve gölge efektleri, „render‟ seçenekleri, 

sinematik etki oluĢturabilme gibi özellikler mimari mekanın temsilini fotogerçeklik 

kalitesine taĢımıĢ ve mekanın deneyimlenmesinde önemli rol oynamıĢlardır.  

Söz konusu farklılıkların mimari temsilin görsel dili ile içeriksel dili arasında çeliĢki 

yarattığını savunan araĢtırmacılar da vardır. Sayar‟a göre (2004), son yıllarda 

bilgisayar ortamının gösteriĢli sunuĢ olanaklarıyla beslenen proje yarıĢmalarında 

prezentasyonun söylenmek istenen “söz”ün, “ürün”ün önüne geçtiği eleĢtirileri de 

gündeme gelmektedir. “Antalya Altın Portakal Film Müzesi” Mimari Proje 

YarıĢması jürisi, jüri raporunda “jüri birçok sunumda kullanılan görsel dilin, 

iletilmek istenen bilgiyi gölgede bıraktığı, çoğu projenin kent yaĢantısına katkıda 

bulunma beklentisine yanıt vermediği ve nesne olarak kendisini ortaya koyma 

eğilimi içinde olduğu” belirtmiĢtir (ġekil 4.1). Benzer Ģekilde Çağbayır da (2001), 
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“çeĢitli Ģemaların tasarım araçlarıyla süslenerek, program dahilinde araziye 

uygulandığı, özünde sadece Ģekilci bir yaklaĢımın bulunduğu, kompozisyonel 

tasarımların ödüllendirilmesini eleĢtirmektedir. 2003 yılında açılan Türkiye Noterler 

Birliği Binası YarıĢması‟nda jüri üyelerinin, üç boyutlu imajları dıĢarıda bırakan, 

yerleĢim planı, plan, kesit, cephe ve siyah-beyaz maketleri oluĢan istenenler listesi de 

dikkat çekicidir (Sayar, 2004). 

 

ġekil 4.1. Antalya Altın Portakal film müzesi yarıĢmasından bir örnek 

(www.Arkitera.com) 

Türkiye‟de mimari proje yarıĢmalarına sahip olduğu dönemlerin etkenlerine bağlı 

olarak değindikten sonra bu ortamın yukarıda bahsedilen tarihsel süreç içerisindeki 

görsel bir örneklemesi mimari ifadenin günümüzde geldiği noktayı değerlendirmede 

yararlı olacaktır. Bilgisayarın mimari tasarım sürecinde etkin rol oynaması yüzyılın 

ikinci yarısından sonra gerçekleĢmiĢtir. Mitchell‟e göre (1990) bilgisayar destekli 

tasarım (CAD) 1970‟lerin ilk yarısından baĢlayarak mimarlığın hem düĢünsel hem de 

uygulama sahasında yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu nedenle aĢağıdaki 

görsel analiz tablosunda (Tablo 4.1) yer alan mimari proje yarıĢmaları 1970‟lerden 

itibaren günümüze kadar olan örnekleri kapsamaktadır. Görsel analiz tablosu, dijital 

ortamda mimari tasarım olgusunun ülkemizdeki mimari tasarımların sonuç 

ürünlerindeki etkilerini gözlemlememizde ve buna göre sonuca ulaĢmamızda 

yardımcı olacaktır. 

Tabloda yer alan örneklerin belirli bir kronolojik sıraya göre yerleĢtirilmeleri tez 

kapsamında ele alınan mimari temsil kavramının ve bunun sonucunda dijital 

teknolojinin projelere etkileri ile ilgili olarak geçmiĢ ile günümüz arasında genelleme 
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yapmamız açısından yararlı olacaktır. Seçilen örnekler bu proje yarıĢmalarının ödül 

almıĢ projeleridir. Söz konusu projelerin farklı konulardaki proje yarıĢmalarından 

seçilmeleri değerlendirmeye sadece biçimsel açıdan bakmayacağımızın bir 

göstergesidir. Tablo 1970‟ten günümüze kadar olan  mimari süreci gösteren görsel 

özet niteliğindedir. Ayrıca tez kapsamında ele alınan mimari temsil Ģekilleri olan 

geleneksel ve dijital anlatım biçimlerinin sonuç ürünün temsiline etkilerine bakıp, 

dijital ortamda mimari ifadenin mimari tasarıma etkileri irdelenecektir.   



 

 

72 

Tablo 4.2 Türkiyede Düzenlenen Mimari Proje YarıĢmaları ve Mimari Ġfade Biçimleri 

Görsel Özeti  
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Türkiye‟de düzenlenen mimari proje yarıĢmalarının görsel analiz tablosuna 

baktığımızda bilgisayar ortamında mimari tasarım izlerini tablodaki son dönemlerde 

konumlanan örneklerde daha ağırlıklı olarak görmekteyiz. Buna göre tez kapsamında 

ele alınan dijital ortamda tasarım tekniklerinin kullanılması Türkiye‟de 

düzenlenen mimari proje yarıĢmalarının ilk düzenleniĢ tarihinden çok sonralara 

dayanmaktadır. 

Son yıllarda yapılan projelerde dijital anlatım teknikleri ağırlıkla kullanılmıĢtır. Söz 

konusu projeler aynı zamanda geleneksel anlatım teknikleri ile ifade edilebilir 

niteliklere sahiptirler. Bu projelerde dijital anlatım tekniklerinin kullanımı 

tasarımcıya, zamanın geliĢen teknolojisine ayak uydurma, hızlı sunum imkanı 

sağlama, sayısal verilerde doğruluk oranının artması, hızlı fotojenik etki oluĢturma 

(projenin uygulanmıĢ örneğine yakın bir fotogerçeklik sağlama) gibi imkanlar 

sağlamaktadır. Dijital teknolojiler üç boyutlu ifade tekniği olan maketten dijital 

ortam perspektiflerine geçiĢ, render efektleriyle ıĢık gölge oyunları, sinematik etki 

gibi algıyı arttırıcı araçlardan yararlanma Ģeklinde kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca 

ülkemizde düzenlenmiĢ mimari proje yarıĢmaları dijital teknolojinin veya mimari 

ifade tekniklerinin tasarımın özgünlüğü için birincil etken olmadığı görülmektedir. 

Ülkemizdeki mimari proje yarıĢmalarında irdelenen temsil araçlarının sonuç ürüne 

etkilerinin araĢtırılmasında ele alınan örnekler, dijital anlatım tekniklerinin tasarım 

dünyasına getirdiği yeni yaklaĢımlar bakımından değerlendirmek amacıyla yeterli 

çoğunlukta bulunmamıĢtır. Projelerde genel olarak dijital ortamda tasarımın sadece 

sunum için bir araç olarak kullanıldığı söylenebilir. Bir baĢka deyiĢle söz konusu 

örnekler dijital dünyada gerçekleĢtirilen tasarlama faaliyetlerinin geliĢme sürecinin 

baĢlangıcını teĢkil etmektedirler. Bu nedenden dolayı dijital ortam tekniklerinin daha 

yaygın olarak kullanıldığı yurtdıĢı örneklerinin de tez kapsamına alınması 

gerekmektedir. Dijital ortam tasarımları ile birlikte geliĢen yeni  tasarım 

kavramlarının karĢılık bulduğu örneklerin daha fazla olması nedeniyle yurt dıĢı 

örneklerin incelenmesi tez çalıĢmasının amacına ulaĢması için yararlı olacaktır. Aynı 

zamanda incelenecek örneklerin çokluğu değerlendirmede daha sağlıklı bir sonuca 

ulaĢmamızı sağlayacaktır. 
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4.2.Dijital Ortamda Yeni Tasarım Kavramları ile Uluslararası Mimari  Proje 

YarıĢmalarının EtkileĢimi 

Mimari ifade biçimi olarak temsil konusu, mimarın tasarımları ortaya koyduğu  

deneyimsel bir sürece iĢaret etmektedir. Deneyimsel sürecin algılanması için görsel 

analizlerin yapılması gerekli bir koĢuldur. Bu nedenle mimari temsil/ifade 

biçimlerinin mimari ürüne etkilerini ortaya koyulması açısından mimari proje 

yarıĢmalarının görselleĢtirilerek örneklenmesi bu bölüm için de yararlı olacaktır.  

Dijital ortamdaki tasarım kavramları teknolojik geliĢmelerden etkilenen bir yapıya 

sahiptir. Her yeni buluĢ veya teknik bu kavramların değiĢmesine neden olan 

tutumları beraberinde getirmektedir. Teknolojik geliĢmelerin ise toplumsal yapıya, 

politik etkenlere ve ekonomiye bağlı olduğunu düĢünürsek,  farklı ülkelerin farklı 

temsil biçimleriyle farklı tasarımları ortaya koymaları doğaldır. Bu amaçla ikinci bir 

tablo oluĢturulmuĢtur. Bu tablo da bir önceki tablo gibi mimari proje yarıĢmalarından 

seçilmiĢ örnekleri içermektedir. Tablo 4.3, Dijital ortamdaki tasarım kavramlarının 

etkili olduğu örneklerin ülkemizdeki örneklere oranının fazla oluĢu nedeniyle yurt 

dıĢı örneklerinden oluĢmaktadır.  

EtkileĢim tablosunu oluĢturan örnekler seçilirken bulunduğu dönemlerde üzerinde 

konuĢulan, birtakım eleĢtirilerde bulunulan önemli yapılar olmasına dikkat edilmiĢtir. 

Ayrıca seçilen örneklerin mimari temsillerinin algılanabilir, kolay kavranabilir 

olmasına da dikkat edilmiĢtir. EtkileĢim tablosu için seçilen örnekler belirli bir 

tipolojiye göre veya belli bir tasarımcıya göre sınıflandırılmamıĢtır. Çünkü böyle bir 

sınırlama, dijital ortam kavramları ile tasarım örneklerinin etkileĢimleri açısından 

sağlıklı bir değerlendirme yapmamızı zorlaĢtıracaktır. Örneklerin mimari temsil 

Ģekillerini nasıl, hangi kavramlarla ve hangi amaçlarla kullandıklarına ve mimari 

ürüne etkisinin ne olduğuna bakılacaktır. 

Mimarlık düĢüncesi tarihin her döneminde kendini gösteren oluĢumlarda olduğundan 

dolayı süreç bakımından bir takım sınırlandırmaların olması gerekmektedir. Bu tez 

çalıĢmasında dijital teknolojinin mimari temsil üzerindeki etkisine bakıldığından, 

bilgisayarın mimari çevrelerde kullanıldığı tarih olarak 1970 yılı alt sınır olarak 

kabul edilmiĢtir. Bu tarihten baĢlayarak 10 senelik periyotlarla mimari proje 

yarıĢmalarında kullanılan mimari ifade biçimlerine bakılmaktadır.  
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Belirlenen dönemlere ait örneklere bu tarihsel sıralamaya uygun bir kod verilmiĢtir. 

Her proje P harfiyle isimlendirilmiĢ ve proje sırasına göre P-1, P-2,….. P-19 Ģeklinde 

kodlanmıĢtır. Ayrıca her projeye ait bir imaj aynı kod sütunu içinde sunulmuĢtur. Bu 

temsili imaj proje hakkında geniĢ bilgi içermediğinden  her proje EK-1 bölümünde 

daha detaylı bir Ģekilde anlatılmıĢtır. 

Tablonun üst bölümünde yıllara göre sınıflandırılan künye bölümü yer almaktadır. 

Bu bölümde tasarımın yapıldığı tarih, tasarımın adı ve hangi mimar tarafından 

yapıldığı gösterilmektedir. Buradaki amaç farklı veya aynı mimarların gösterdikleri 

anlayıĢ veya tutumların daha iyi irdelenebilmesidir. Künye bölümünün altında yer 

alan kullanılan teknikler bölümü mimari tasarımın hangi teknikler kullanılarak 

hazırlandığını anlamaya yöneliktir. Bunun sonucunda mimari tasarlama 

faaliyetlerinde mimari ifade tekniklerinin rolüne bakılmaktadır. Biçimlenmeler 

bölümü ise tasarıma ait temsillerin gösterildiği görsel özetleri içermektedir. 

EtkileĢim sisteminde her bir örnek dijital teknolojiyle geliĢtirilen anlayıĢların 

kavramlarıyla eĢleĢtirilmektedir. Yapılan eĢleĢtirmede, dijital ortamda mimari 

tasarım faaliyetleriyle öne çıkan kavramların dönemsel tasarım örnekleri ele 

alınmıĢtır. Böylece tablo sonucunda biçimsel yaklaĢımlara yönelik bir genelleme 

yapılması amaçlanmıĢtır.  

Tablonun en alt bölümünde yer alan tasarım düĢünceleri bölümü ise, tasarım 

hakkında kısa bilgileri içeren anahtar kelimeleri barındırmaktadır. Burada amaç 

benzer veya farklı projelere ait özelliklerin karĢılaĢtırmalarını yapabilecek veri 

sağlamaktır.   
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Tablo 4. 3 Mimari Proje YarıĢmalarının Dijital Ortamdaki Tasarım 

Kavramlarıyla EtkileĢimi
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Tablo 4.3’e göre bazı genellemeler yapmak olasıdır, fakat gerek ele 

alınan zaman dilimi içindeki örneklerin tümünün göz önüne 

getirilememesi gerekse seçilen örnekler kesin yargılara ulaşmamızı 

sağlayamaz. Yani ulaşılan sonuç sadece seçilen örnekler üzerinden 

gelinen noktadır. Buna göre mimari temsil ile oluşturulan dijital 

tasarımlar belirli ortak noktalar taşımaktadır.  

 Dijital ortam kavramları tasarımlarda 1990‟ların sonlarına doğru etkili  

olmaktadır. Bu etkilerden biri tasarımların mimari temsili ile gerçeğinin 

birbirine yakın özellikler içeren görselleĢtirmeler niteliğinde olmasıdır.  

 Bilgisayar ortamında yeni mimarlık anlayıĢlarının geliĢtirilmesiyle oluĢan 

kavramlar, tasarımların mekansal, yüzeysel ve kütlesel özelliklerinde kendini 

göstermektedir.  Özellikle değiĢken koĢullara uyarlanabilen esnek 

mekanların ve değiĢken yüzeylerin oluĢumu göze çarpmaktadır. 

 Dijital ortamda geliĢtirilen yeni yaklaĢımlar geometri kavramına yeni 

boyutlar kazandırmıĢtır. Bu örneklerde tasarım düĢüncesini vurgulamaya 

odaklı ve düzlemsel geometrinin sınırlarını zorlayan bir tasarım anlayıĢı 

söz konusudur. 

 Tabloda yer alan örnekleri ve yapıyı tasarlayan mimarları göz önünde 

bulundurduğumuzda yapının uygulama aĢamasında oluĢabilecek 

kısıtlamaların aĢıldığı gözlemlenmektedir. Özellikle inĢa problemlerinin 

çözümünün kolaylaĢması tasarımcıya daha özgür tasarım ortamı 

sağlamaktadır.  

 Sözü edilen özgür tasarım ortamı, mimarın hayal gücü ile geliĢtirdiği tasarım 

düĢüncelerinin sonuç ürün ile birebir örtüĢmesini kolaylaĢtırmıĢtır.  

Buna göre, yüzyılın son çeyreğinde mimari ifade dijital ortamın tasarımcıya 

sağladığı olanaklar aracılığıyla bir değişim içine girmiştir.  

Fakat tüm bu değiĢimleri ve teknolojik anlamdaki geliĢmeleri genel anlamda dünya 

mimarlığına eĢdeğer tutmak yanlıĢtır. Değerlendirmeler sadece araĢtırma kapsamına 

alınan mimari örnekleri kapsamaktadır. Günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle 
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dijital ortamda tasarlama faaliyetleri devam ederken diğer bir taraftan geleneksel 

yöntemler ve dijital teknikler sürekliliğini sağlamaktadır. Dijital ortamda tasarım 

mimarlık alanının sadece küçük bir kesiminde oluĢturulmaktadır. Tez çalıĢmasının 

bu bölümü bahsedilen bu alanın incelenmesidir.         
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5. BÖLÜM: SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME  

Günümüzde insanlar çevrelerini biçimlendirirken, teknoloji, bilimsel buluĢlar ve 

yapay ürünlerden yararlanmaktadır. Bununla iliĢkili olarak mimari biçimi 

oluĢtururken ortaya çıkardığımız düĢünce yapısı da bilgisayar teknolojisiyle bir 

değiĢim içine girmiĢtir. Geleneksel yöntemlerle tasarlanmıĢ mimari ürün uygulama 

aĢamasında deneyimlenebilirken, günümüzde  dijital ortamda oluĢturulan mimari 

ürünler yine dijital ortamda –uygulama aĢamasından çok önceleri- deneyimlenebilme 

fırsatı sağlamaktadır. Yapı inĢa edildikten sonra yaĢanacak mekansal ve algısal 

deneyimler, dijital medyanın kullanımıyla daha tasarım aĢamasında yaĢanmakta ve 

projeye yansıtılmaktadır. Bu da tasarım sürecindeki geriye dönüĢleri arttırarak kısa 

zamanda tüm alternatifleri değerlendirebilme imkanı sunmaktadır. Bunun sonucunda 

ortaya çıkan ürünler özgün  ve bulunduğu döneme öncülük edebilecek biçimsel 

farklılıkları içinde bulunduran yapılar haline gelebilmektedir.  

Tez çalıĢması kapsamında ele alınan temsil aracı olarak bilgisayar kullanımı, mimari 

yapıların biçimsel farklılıklarının ortaya çıkmasında etkin bir rol üstlenmektedir. 

Bilgisayarın mimari bürolara ve tasarlama faaliyetlerine dahil olması geleneksel 

tekniklerin ikincil duruma düĢmesine ve tasarlama sürecinin tekrar gözden 

geçirilmesine neden olmuĢtur. Dijital ortamda yapılan çalıĢmalarda tasarlama 

sürecinin büyük bir bölümü tasarıma harcanmakta, iĢin teknik bölümü ise çok kısa 

bir zaman aralığı içinde gerçekleĢmektedir. Böylelikle artan süre tasarımın 

geliĢmesine ve farklı alternatiflerin oluĢmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca dijital 

ortamda tasarım, zamansal kısıtlamalardan kurtularak daha özgür tasarım 

ortamlarının oluĢumuna olanak sağlamaktadır. 

Elektronik ortamın mimari ortam içinde yer edinmesi ile geliĢen farklı tasarım 

yaklaĢımları, mimari ürünlerin oluĢumunda önemli derecede etken olmuĢtur. Fakat 

bu durum son dönem itibariyle, ülkemizde gözle görülür bir Ģekilde mimari ürüne 

yönelik önemli geliĢmeyi barındırmamıĢ, yeterli bir geliĢme göstermemiĢtir. Uluslar 

arası platformdan bakıldığında ise yeni tasarım kavramlarıyla oluĢturulan örneklerin 
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çokluğu görülmektedir. Temsil/ifade biçimleriyle etkileşim içinde olan ve dijital 

anlatım şekilleriyle geliştirilen bu yeni kavramlar mimari düşünce yapısının 

değişiminde ve yeni biçimlerin oluşmasında etkili olmaktadır. 

Ġkinci dünya savaĢı sonrasında geliĢen gerek bilgi teknolojileri gerekse yapım 

teknolojileri mimari ürün bakımından dünyanın farklı bölgelerinde benzerliklerin 

olabileceği fikrini de beraberinde getirmiĢtir. ĠletiĢim çağı ve küreselleĢme 

olgularıyla mimari düĢünce yapısı birbirlerinden etkilenir duruma gelmiĢ ve bunun 

sonucunda da sonuç ürün olan “yapı formları” değiĢmiĢtir. Ülkemizde bilgisayarın 

mimarlık ortamına dahil olması dijital ortamda oluĢturulan yeniliklerin ve yeni 

tasarım düĢüncelerinin oluĢması için bir baĢlangıç niteliği taĢımaktadır. Fakat 

ülkemizde dijital ortam tasarımlarının gün geçtikçe geliĢen iletiĢim teknolojileri 

sayesinde giderek artan bir ivme ile geliĢmekte olduğu söylemek yanlıĢ olmaz. 

Sadece tasarımcının eline değil, aynı zamanda düĢüncelerine de bir ulaĢım aracı 

olarak bilgisayar kullanımı günden güne artmaktadır. Bunun böyle olması 

bilgisayarsız mümkün olamayacak bir çeĢit mimarlığın oluĢumuna önayak 

olmaktadır ve geliĢtirilen yeni teknolojilerle yeni mimarlıklar oluĢmaktadır. Fiziksel 

mimarlığa referans verecek biçimde dijital araçların kullanımı kavramsal tasarımı, 

tasarım geliĢtirme süreçlerini ve form oluĢumunu köklü bir farklılığa taĢıması yine 

bilgi toplumunun ve teknolojinin sonucudur. 

Bilgisayar kullanımı düĢünme için bir araçtır, beyni diğer yüklerden kurtarıp serbest 

bırakabilir. Tasarım faaliyetinin böyle özgür bir ortamda gerçekleĢtirilmesi 

oluĢturulan tasarımlara da yansımaktadır. Bilgisayarın günümüzde geldiği nokta 

itibariyle yeni formlar elde edilebileceğini iddia eden tasarımcıların sayısı her geçen 

gün artmaktadır. Bu tez çalıĢması, tasarımların aklın sınırlarının deneyimlendiği bir 

gösterge biçimi olan dijital dünyada, görülebilir ve yaĢanabilir olmasını araĢtıran 

gözlem niteliğindedir.  
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