
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anabilim Dalı: Mimarlık 

Programı: Mimari Tasarım 

 

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ���� FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

MEKAN TASARIMINDA DOĞAL IŞIĞIN ETKiLERİ 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Mimar Derya TEZEL 

 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Gülçin P. Gökmen 

 

OCAK 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Mimar Derya TEZEL 

(502031012) 

 

 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih :  25 Aralık 2006 

Tezin Savunulduğu Tarih :  29 Ocak 2007 

 

   Tez Danışmanı : Doç.Dr. Gülçin Pulat GÖKMEN 

Diğer Jüri Üyeleri : Prof.Dr. Orhan HACIHASANOĞLU (İ.T.Ü.) 

 Prof.Dr. Seda TÖNÜK (Y.T.Ü.) 

 

OCAK 2007 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ���� FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

MEKAN TASARIMINDA DOĞAL IŞIĞIN ETKiLERİ 



 ii 

 

 

 

ÖNSÖZ 

Mimari Tasarım Yüksek Lisans programında, çalışmalarım ve araştırmalarım 
boyunca bana yardımcı olan tez danışmanım Doç. Dr. Gülçin Pulat Gökmen’e 
teşekkür ederim.  

Tüm tez çalışmam boyunca manevi destek sağlayan aileme, eşime ve arkadaşlarıma 
teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2006                                                                                                Derya TEZEL 

 

 



 iii

 

İÇİNDEKİLER 

 

TABLO LİSTESİ v 

ŞEKİL LİSTESİ vi 

ÖZET ix 

SUMMARY xi 

 

1. GİRİŞ 1 
 

2. MİMARİ MEKAN VE DOĞAL IŞIK İLİŞKİSİ 4 

    2.1. Kavramlar ve Tanımlar 4 

2.1.1. Doğal Işık Kavramı 4 

2.1.2. Tasarım Kavramı 6 

2.1.3. Mekan Kavramı 7 

2.1.4. Algı Kavramı 9 

2.1.5. Mekan ve Algı 12 

    2.2. Doğal Işık ve Mekana Etkileri 13 

2.2.1. Doğal Işığın Mekan Kullanımına Fiziksel Etkileri 13 

2.2.2 . Doğal Işığın Mekanın Algılanmasına Etkileri 19 

2.2.3 . Işık ve Gölge 22 

2.2.4 . Aydınlık ve Karanlık 24 

 

3. MEKAN TASARIMINDA DOĞAL IŞIĞI KULLANMA BİÇİMLERİ 26 

    3.1. Doğal Işığın Fiziksel Kullanımı 27 

3.1.1. Işığın Mekana Alınış Biçimleri 29 

   3.1.1.1.Düşey Yönde Alınması 32 

   3.1.1.2Yatay Yönde Alınması 37 

   3.1.2. Gölgeleme Elemanları 40 

   3.1.3. Saydamlık, Geçirgenlik 44 

   3.1.4. Işığın Gün ve Mevsimlere Göre Kullanımı 45 

    3.2. Doğal Işığın Simgesel Kullanımı 46 

 

4. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE MEKANDA DOĞAL IŞIĞIN           

KULLANIMI 50 

     4.1. Antik Çağ Dönemi 51 

     4.2. Ortaçağ Dönemi 56 

     4.3. Yeniçağ Dönemi 57 



 iv 

     4.4. Anadolu’da Durum 58 

     4.5. Modern Dönem 62 

 

5. TASARIMLARINDA MEKAN – DOĞAL IŞIK İLİŞKİSİNİ     KULLANAN 

MiMARLAR VE YAPILARI 66 

     5.1. Louis Isadore Kahn 68 

     5.2. Le Corbusier 84 

     5.3. Frank Lloyd Wright 96 

     5.4. Hugo Alvar Henrik Aalto 105 

     5.5. Tadao Ando 118 

     5.6. Steven Holl 127 

     5.7. Alvaro Siza Vieira 138 

     5.8. Doğal Işığı Kullanan Modern Mimarların Karşılaştırılması 147 
 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 154 

 

KAYNAKLAR 158 

 

ÖZGEÇMİŞ 170 

 

 

 

 



 v 

 

TABLO LİSTESİ   

 Sayfa 

No 

Tablo 3.1. Sabit ve hareketli gölgeleme elemanları ........................................ 41 
Tablo 5.1. Kahn’ın eserlerinde gün ışığı kullanım tablosu............................... 83 
Tablo 5.2.  Le Corbusier’nin eserlerinde gün ışığı kullanım tablosu................ 95 
Tablo 5.3. Wright’ın eserlerinde gün ışığı kullanım tablosu............................ 104 
Tablo 5.4.  Aalto’nun eserlerinde gün ışığı kullanım tablosu........................... 117 
Tablo 5.5.  Ando’nun eserlerinde gün ışığı kullanım tablosu........................... 126 
Tablo 5.6.  Holl’un eserlerinde gün ışığı kullanım tablosu............................... 137 
Tablo 5.6.  Siza’ın eserlerinde gün ışığı kullanım tablosu................................ 146 
Tablo 6.1.  Doğal ışığı kullanan modern mimarların karşılaştırma tablosu..... 149 

 

 

 

 



 vi 

 

ŞEKİL LİSTESİ    

 Sayfa No 

Şekil 2.1 
 
Şekil 2.2 
Şekil 2.3 
Şekil 2.4 
Şekil 2.5 
Şekil 2.6 
Şekil 2.7 
Şekil 2.8 
Şekil 2.9 
Şekil 2.10 
 
Şekil 2.11   
Şekil 3.1   
Şekil 3.2   
Şekil 3.3   
Şekil 3.4   
 
Şekil 3.5   
 
Şekil 3.6  
Şekil 3.7  
Şekil 3.8   
Şekil 3.9   
Şekil 3.10  
Şekil 3.11   
Şekil 3.12   
Şekil 3.13   
Şekil 3.14   
Şekil 3.15 
   
Şekil 3.16   
Şekil 3.17   
Şekil 3.18   
Şekil 3.19   
Şekil 3.20  
Şekil 3.21   
Şekil 3.22   
Şekil 4.1   
Şekil 4.2   
Şekil 4.3   
   
Şekil 4.4  

:Dünyanın ekseninin eğimli oluşu, mevsimlere göre Dünya ve 
Güneş’in konumu.......................................................................... 

: Şekil-zemin ilişkisi ……………………...................................... 
: Tamamlama ilişkisi ile algılama................................................... 
: Bulutlu ve açık gökyüzünde günışığı ……...........................…... 
: Işığın kırılma ve yansıması(Şerefhanoğlu,1974)………………. 
: Işığın yansıması (Şerefhanoğlu, 1974)………………………….. 
: Işığın yansıyarak mekana alınması  (Lechner,1991)…………… 
: Işığın kırılması (Şerefhanoğlu, 1974)..…………………….......... 
: Kullanılan geçirgen malzemenin niteliği (Lechner, 1991)............ 
: Venedik’in renkli ve ışık-gölge oyunlarını  
ortaya koyan mimarisi.................................................................. 
: Pompei ve Floransa ışık- gölge etkisi (Tezel, 2005)................... 
: Parlama, kırılma ve doğrusal yayılma………………………….. 
: Işığın renkli yüzeylerden yansıması …………………………... 
: Farklı pencere tiplerinde doğal ışığın mekana alınışı ………..... 
: Projede yer alan günışığının mekana etkilerinin  
   grafiklerinden biri........................................................................ 
: Proje kapsamında günışığının farklı pencere tiplerinde mekana 
etkilerinin karşılaştırılması.......................................................... 

: Işığın mekana düşey yönde alınma biçimleri………………….. 
: Galeria Vittorio Emanuele, Milano ..………………………….. 
: Gazometre, Viyana………..……………………………………. 
: Dives in Misericordia, görünüş, plan ve kesit…..……………… 
: Graz Sanat Müzesi, Avusturya………………………………... 
: Calatrava, TGV, kesit.................................................................. 
: Walraf-Richartz Müzesi…………………………………......... 
: Pencere yan yüzeylerinin ışığı yansıtması…………………….. 
: Işığın mekana alınmasında pencere yüksekliklerinin etkileri….. 
: Işığın mekana alınmasında pencere yükseklik ve 
 yerlerinin etkileri ...................………………………………….. 
: Günışığının mekana etkilerinin grafiklerle anlatılması………... 
: Güneş ışınlarının yayılımı (Lechner, 1991)…………………..... 
: Sabit gölgeleme elemanları......................................................... 
: Güneşin mevsimlere göre konumu ………………………….... 
: Dikey panellerle gölgeleme ……………………………………. 
: Hareketli gölgeleme elemanları ……………………………….. 
: Bauhaus………………………………………………………... 
: İlk yerleşim örnekleri ve tolos tipi konut..…………………….. 
: Amon Tapınağı planı, ışık ile ilişkisi ve fotoğrafı...................... 
: Pompei Roma konutu, plan ve avludan ışığın mekana  
   alınma şeması........................................................................... 
: Maksentius Bazilikası................................................................. 

   
  5 
10 
10 
15 
16 
16 
17 
18 
19 
 
21 
22 
28 
28 
29 
 
30 
 
31 
33 
34 
34 
35 
36 
36 
37 
38 
38 
 
39 
39 
42 
42 
43 
43 
44 
45 
50 
52  
 
53 
53 



 vii 

Şekil 4.5   
Şekil 4.6   
Şekil 4.7  
Şekil 4.8  
Şekil 4.9 
Şekil 4.10  
Şekil 4.11   
Şekil 4.12  
Şekil 4.13 
Şekil 4.14 
Şekil 4.15   
Şekil 4.16   
Şekil 4.17 
Şekil 4.18  
Şekil 5.1 
Şekil 5.2  
Şekil 5.3   
Şekil 5.4  
Şekil 5.5 
Şekil 5.6 
Şekil 5.7   
Şekil 5.8   
Şekil 5.9  
Şekil 5.10  
Şekil 5.11 
Şekil 5.12 
Şekil 5.13 
Şekil 5.14 
Şekil 5.15 
Şekil 5.16 
Şekil 5.17 
Şekil 5.18 
Şekil 5.19 
Şekil 5.20 
Şekil 5.21 
Şekil 5.22 
Şekil 5.23 
Şekil 5.24 
Şekil 5.25 
Şekil 5.26 
Şekil 5.27 
Şekil 5.28 
Şekil 5.29 
Şekil 5.30 
Şekil 5.31 
Şekil 5.32 
Şekil 5.33 
Şekil 5.34 
Şekil 5.35  
  

: Neron’un Altın Sarayı planı ve fotoğrafı.................................... 
: Trajan Forumu........................................................................... 
: Ayasofya görünüş plan kesit ve fotoğrafı.................................. 
: Pantheon görünüş plan, kesit ve fotoğrafları (Fontoynont, 1999).                         
: Romanesk Dönem kesit ve fotoğraflar........................................ 
: Gotik Dönem St. Jean Kilisesi plan ve fotoğraflar..................... 
: Barok Dönem, Neresheim Manastırı (Fontoynont, 1999)......... 
: Türk Evi Cephe Örnekleri  ve Pencere Kullanımı (Eldem, 1987) 
: Süleymaniye Cami, plan ve kesit................................................. 
: Kresge Şapeli, Eero Saarinen...................................................... 
: Crystal Palace kesiti,  planı ve fotoğrafları................................ 
: Jean Nouvel, Arap Enstitüsü kesit, plan ve perspektif çizimleri 
: Paris Louvre müzesi girişi, planı ve fotoğrafları.......................... 
: Daniel Libeskind, Yahudi Müzesi planı ve fotoğrafları.............. 
: Yale Üniversitesi Sanat Galerisi fotoğraf, plan ve kesit .......... 
: Salk Enstitüsü plan, eskiz ve fotoğrafları.................................. 
: Üniteryen Kilisesi, iç mekan, plan, kesit ve fotoğraflar............. 
: Angola Amerikan Konsolosluğu planı, kesiti ve fotoğrafı......... 
: Hindistan İş İdaresi Enstitüsü plan, kesit ve fotoğraflar............. 
: Yale Britanya Sanatı Merkezi plan, kesit ve fotoğraflar ............ 
: Bangladeş Parlamento Binası plan, kesit ve fotoğraflar............. 
: Exeter Kütüphanesi plan, kesit ve fotoğrafları............................ . 
: Kimbell Sanat Müzesi görünüş, plan, kesit, eskiz ve fotoğraflar      
: Villa Schwob’ un  planı, aksonometrik görünüşü ve fotoğrafı 
: Ozenfant Evi görünüş, kesit ve cephe ve fotoğraflar ................... 
: La Roche Villası görünüş, plan, kesit ve fotoğraflar..................... 
: Pessac Yerleşmesi ,   Cook Evi ,   Planeix Evi  ........................... 
: Stein Evi görünüş, plan, kesit ve fotoğraf.................................... 
: Villa Savoye plan, kesit, eskiz ve fotoğraflar............................... 
: Ronchamp Şapeli plan ve ışıklılık değerleri............................... 
: La Tourette Manastırı, plan, kesit ve ışıklılık değerleri............... 
: Chandigarh Adalet Sarayı ve Meclis Binası  ............................. 
: Unity Temple plan, kesit ve fotoğraflar....................................... 
: Robie Evi perspektif, plan, kesit ve fotoğraf............................... 
: Taliesin plan, kesit ve fotoğraflar................................................ 
: Şelale Evi plan, kesit ve fotoğraflar........................................... 
: Johnson Wax Binası plan, kesit ve fotoğraf.............................. 
: Guggenheim Müzesi plan, kesit ve fotoğraf.............................. 
:  İşçi Kulübü................................................................................ 
: Vyborg Halk Kütüphanesi, Plan................................................. 
: Paimio Sanatoryumu................................................................. 
: Baker Yurdu.............................................................................. 
: Saynatsolo Kasaba Sosyal Merkezi planı, kesiti ve fotoğrafları 
: Teknoloji Enstitüsü , Otaniemi planı, kesiti ve fotoğrafı........... 
: Wolfsburg Kültür Merkezi planı, kesiti ve fotoğrafları............... 
: Seinajoki Kütüphanesi planı, kesiti ve fotoğrafları.....................  
: Rovaniemi Kütüphanesi plan, kesit........................................... 
: Mounth Angel Kütüphanesi, Kesit........................................ 
: Akademi Kitap Mağazası görünüş ve ışığın mekana alınış 
şeması............................................................................................ 

54 
54 
55 
56 
56 
57 
58 
60 
61 
63 
63 
64 
65 
66 
72 
73 
74 
75 
77 
78 
80 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
95 
98 
99 
100 
102 
103 
104 
106 
107 
108 
109 
110  
111    
112   
113   
114   
115             

117 



 viii

Şekil 5.36 
Şekil 5.37 
Şekil 5.38 
Şekil 5.39  
Şekil 5.40  
Şekil 5.41  
Şekil 5.42  
Şekil 5.43  
Şekil 5.44  
Şekil 5.45  
Şekil 5.46  
 
Şekil 5.47  
Şekil 5.48  
Şekil 5.49  
Şekil 5.50  
Şekil 5.51  
Şekil 5.52  
Şekil 5.53  
Şekil 5.54  
Şekil 5.55  
Şekil 5.56  
Şekil 5.57  
Şekil 5.58  
  
  

 

 

: Azuma Evi, Sıra Ev planı, kesiti ve fotoğrafı..............................  
: Soseikan (Yamagucki) Evi.......................................................... 
: Koshino Evi kesit ve plan.......................................................... 
: Rokko Yerleşimi  ..................................................................... 
: Rokko Şapeli, plan ve fotoğraflar............................................. 
: Su Üzerinde Kilise plan, kesit ve fotoğraf................................ 
: Işık Kilisesi............................................................................... 
: Fukuoka Konutları................................................................... 
: Makuhari Konutları.................................................................... 
: D. E. Shaw & CO. Bürosu plan, kesit ve fotoğraflar................. 
: Helsinki Kiasma Çağdaş Sanatlar Müzesi plan, kesit ve 
fotoğraflar................................................................................... 

: St. Ignatus Şapeli, plan, eksiz................................................... 
: MIT Öğrenci Yurdu, plan, kesit ve fotoğrafları............................ 
: Bellevue Sanat Müzesi eskiz ve fotoğraflar................................ 
: Nelson Atkins Sanat Müzesi....................................................... 
: Iowa Sanat ve Sanat Tarihi Binası............................................. 
: Boa Nova Lokantası, plan ve kesit............................................ 
: Pinto & Sotto Major Bankası....................................................... 
: Setubal Eğitim Enstitüsü............................................................ 
: Porto Mimarlık Fakültesi............................................................ 
: Aveiro Üniversitesi Kütüphanesi................................................ 
: Galicia Çağdaş Sanatlar Merkezi  plan ve kesit........................ 
: Vitra Fabrikası plan, kesit ve fotoğraflar..................................... 

 

120 
121 
122 
123 
123 
124 
125 
129 
130 
131 
 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

 

 

MEKAN TASARIMINDA DOĞAL IŞIĞIN ETKİLERİ 

ÖZET 

Mekan türü ne olursa olsun içinde gerçekleştirilecek eylem için ışık önemli bir 
faktördür. Işık mekanın görülebilmesi, algılanabilmesi ve kullanılabilmesi için 
gerekli olan en önemli öğedir. Mimari mekan tasarlanırken doğal ışığın bir yapı 
elemanı olarak değerlendirilmesi tasarımda farklı ve özgün sonuçlar ortaya 
çıkarmaktadır. Bu çalışmada, doğal ışık, mekan, tasarım ve algı kavramları, tezin 
kapsamını oluşturmakta, mimari mekanda doğal ışığın fiziksel ve simgesel açıdan 
tasarıma etkileri ortaya konulmaktadır.  

Çalışmada öncelikle doğal ışığın mekan tasarımındaki etkileri konulu araştırmanın 
amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmaktadır. Amaç gün ışığının kullanım biçimleri ve 
tasarıma etkilerinin mekan bağlamında incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek 
üzere kitap, dergi ve internet taraması yapılarak mimarların yapılarında gün ışığı 
kullanımı incelenmekte, tasarımlarında doğal ışığı çeşitli biçimlerde kullanan ve 
bunu tasarım ilkesi olarak kabul eden mimarlar arasından seçim yapılmaktadır. Bu 
mimarların eserleri araştırılmakta, gün ışığına tasarımda öncelikle yer verildiği 
görülen örnekler çalışmanın kapsamına alınmaktadır.  

Çalışmaya doğal ışık, mekan, tasarım ve algı kavramları  açıklanarak başlanmakta, 
bu kavramların tez içinde kullanılışları ortaya konmaktadır. Daha sonra doğal ışık ve 
mekana etkileri incelenmekte, fiziksel ve algısal etkileri ile birlikte ışık ve gölge, 
aydınlık ve karanlık zıt kavramları irdelenmekte ve bu kavramların algıyı nasıl 
etkiledikleri anlatılmaktadır. Bu analizler sonucunda ışık bir mimari eserin 
algılanabilmesi için en etkili öğe olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmanın devamında doğal ışığın fiziksel kullanımı üzerinde durulmakta, mekana 
alınış biçimleri karşılaştırılarak, ışığın yatayda ve düşeyde yayıldığı mekanlardan 
örnekler verilmektedir. Doğal ışığın günün saatlerine, mevsimlere göre farklılaşması 
mekana zenginlik kazandırmaktadır. Doğal ışık bazı yapılarda simgesel olarak 
kullanılmaktadır. Seçilen mimarların örnek yapılarında ışığın mekan içinde bir 
simgeye atıf verilerek kullanıldığı görülmektedir. 

İlk çağlardan günümüze kadar gün ışığının mekanda çeşitli amaçlarla kullanılması ve 
gelişen teknoloji ile geniş açıklıklar ve yeni malzemeler kazanan mekanda gün ışığı 
etkisinin farklılaştırılması tarihsel süreç içerisinde incelenmektedir. 

Çalışmanın özgün bölümünde mekan ve doğal ışık ilişkisini tasarımlarında kullanan 
mimarlar arasından seçilen yedi mimarın yapıları incelenmiş aralarından amaca 
uygun olanlar seçilerek kısaca anlatılmaktadır. Daha sonra mimarlar ve yapıları 
karşılaştırılarak doğal ışığı yapılarında kullanım amaçları, kullanım biçimleri ve 
hangi anlamlarda kullandıkları incelenmektedir. Sonuçta seçilen mimarların 
yapılarında doğal ışığı bazen fiziksel, bazen simgesel anlamlar vererek tasarım ilkesi 



 x 

olarak kullandıkları ve doğal ışığı tasarlanan mekana zenginlik katacak bir öğe olarak 
gördükleri ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Doğal ışık kavramı, Mekan kavramı, Tasarım Kavramı, Algı 
Kavramı 
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DAYLIGHT EFFECTS IN ARCHITECTURAL DESIGN 

SUMMARY 

In every space daylight is an important factor for the actions. Light is the most 
important element for seeing, perceiving and using  the space. While the architectural 
space is designing, if daylight designs as an elemant of the structure, daylight creates 
different and original effects. In this thesis, daylight is researched for its effects on 
human psychology and the way of using daylignt to symbolise  religious and mistical 
meanings.  

In this thesis purpose, content and method of daylight effects in architectural space is 
described. Purpose is researching daylight using types and the effects on architectural 
design in the context of space. To realize this purpose book, magazine and internet 
searched and the architects is selected that uses daylight in their designs in different 
ways as an element.  Architects works is searched, the examples which shows that 
daylight used as an important element of design, are  selected for the thesis. 

The study begins with explaining daylight, space, design and perception concepts 
and their usage in the thesis. Daylight and its effects are investigated, phisical and 
perceptional effects, light and shadow, illuminance and darkness relations and how 
they effect perception  is researched. The analysis shows that light is the most 
important element for perceiving the architectural space. 

In the continuity of the thesis physical usage of daylight is researched, the types of 
using daylight is compared, the spaces that light diffusing horizontal and vertical are 
examined. Daylight changes in the day and seasons. In some of the buildings 
daylight is used in a symbolic meaning.  

The usage of daylight in historical process related to the developing technology 
increasing usage of the glass and large openings and effects on architecture is 
explained.  

In the original section seven architects are selcted that use space and daylight relation 
in their designs, and their works is researhed. Architects and buildings are compared, 
purposes and ways of using daylight is searched. Symbolic and physical usage of 
daylight in their projects are compared. In the conclusion the selected architects uses 
daylight physically or symbolically as an element of design, and strengthen the 
meaning of space. 

 

 

Keywords: Day light, Space, Architectural design, Perception 
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1. GİRİŞ  

Doğal ışık, her zaman insan yaşamı için önemli bir yere sahip olmuştur. Psikolojik ve 

fizyolojik etkilere sahip olan doğal ışığın ev yaşamına alınıp, günlük eylemlerin 

gerçekleştirilebilmesi ve ısınma için kullanılması, antik kentlerden bu güne insan 

yaşamında temel konfor elemanlarından biri olduğunu göstermektedir.  Yapılan ilk 

barınaklarda gün ışığının mekana alınışı küçük deliklerden oluşurken, camın 

bulunması ve üretimindeki gelişmeler gün ışığının mekanda kullanımını oldukça 

etkili hale getirmiştir. Camın kullanımıyla iç ve dış arasındaki sınırlar kalkmış, cam 

modernizmin simgesi haline gelmiştir. Mimari mekanda, doğal ışığın bir tasarım 

öğesi olarak kullanılması, mekanda farklı anlamların ve özgün sonuçların ortaya 

çıkmasını sağlamaktadır.   

İlk bölümde, yapılan araştırmanın amacı ve kapsamı anlatılmaktadır. Çalışmanın 

amacı gün ışığının kullanım biçimleri ve tasarıma etkilerinin incelenmesidir. Doğal 

ışık mimari mekana farklı anlamlar yükleyen fiziksel ve sembolik anlamlar 

kazandıran bir yapı öğesidir. Dünya enerji politikalarının doğal kaynaklara yöneldiği 

ve bu alanda ciddi boyutlarda yatırımların yapıldığı günümüzde gün ışığının 

mekanda kullanımının önemi artmıştır. Doğal ışık, yüzyıllardan beri sadece aydınlık 

mekan elde etmek için değil, davranışsal olarak da etkili mekanlar yaratmak için 

kullanılmıştır. Usta mimarların tasarımlarında yepyeni anlamlar kazanan gün ışığı 

günümüzde de hala gizemini sürdürmekte ve mimarlar için ilham kaynağı 

olmaktadır.  

Tez kapsamında gün ışığının mekanda kullanımı fiziksel ve simgesel olarak 

incelenmiş, ilk çağlardan günümüze kadar doğal ışığın kullanımları, gelişen teknoloji 

ve yöntemlerle değişimi incelenmiş ve doğal ışığın mekana farklı biçimlerde alınışı 

ile mekanda oluşan fiziksel ve psikolojik etkiler araştırılmıştır. 20. yüzyılda tasarım 

öğesi olarak doğal ışığı başarıyla eserlerinde kullanan, dünyanın çeşitli yörelerinde 

gerçekleştirdikleri yapıları ile tanınan modern mimarlar arasından seçilen yedi 

mimarın eskiz, plan, kesit, görünüş vb. çizimleri ile fotoğraflarına ulaşılabilen 

yapıtlarından elli dört örnek ile çalışma sınırlandırılmıştır.  
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Örneklere ulaşmak için literatür tarama yöntemi kullanılmış, kitap, dergi ve 

internetten, seçilen mimarların bazı yapıları araştırılmış, mimarların yapılarında 

doğal ışığı kullanma biçimleri irdelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda her mimar 

için örnek yapılarında doğal ışık kullanımını özetleyen tablolar hazırlanmıştır. Bu 

tablolarda mimarların örnek yapılarında doğal ışığı fiziksel veya simgesel kullanımı, 

mekana yatay veya düşey, doğrudan veya yansımış kullanımı karşılaştırılmıştır.  

İkinci bölümde, tezin kapsamını oluşturan doğal ışık, mekan, tasarım ve algı 

kavramları tanımlanmakta, doğal ışığın mekan kullanımına fiziksel ve simgesel 

etkileri açıklanmaktadır. Fiziksel etkileri ayrıntılandırılarak ışığın yansıması, görsel 

konfor, aydınlık seviyesi, parıltı ve renk kavramlarından bahsedilmektedir. Işık ve 

gölge, aydınlık ve karanlık zıt kavramları irdelenmekte, ışık, gölge ve karanlığın 

algıyı nasıl etkilediği anlatılmaktadır. Işığın, bir mimari eserin algılanabilmesi için en 

etkili öğe olduğuna değinilmektedir.  

Doğal ışığın bir yapı elemanı olarak değerlendirilmesi, tasarımda özgün sonuçların 

ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Mekanda form, strüktür, malzeme ve renk arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkaran ışık olduğu için değişimi, farklı mekan algıları meydana 

getirmekte, ışığın değişik kaynakları, tonları, opaklığı, saydamlığı, kırılması, 

yansıması ile mekanın algılanmasını etkilemektedir. Işık, mekana alınırken yatayda 

veya düşeyde yayılması farklı amaçlara hizmet etmektedir. 

Işık, birçok anlama sahip olup rengiyle, hareketiyle, yönüyle farklılıklar 

göstermektedir. Çevredeki nesneleri görmeyi sağlamakta ve tanımlanıp ölçülebildiği 

için fiziksel olarak nitelendirilebilmektedir. Yansıdığı mekanın özelliğine göre farklı 

yayılımlar göstermektedir. Ayna yansıttığı yüzeyi göstermekte, cam vitrin, metal gibi 

parlak yüzeyler ışığı yansıtırken, opal camlar ışığı yayınık yansıtmakta ve kendi 

yüzeyleri olarak algılanmaktadırlar. Tavana yansıtılarak aydınlatmanın yapıldığı 

hacimlerde, mekanın yüksek veya alçak hissedilmesi sağlanabilmektedir. Mekanda 

kullanılan ışık miktarı, rengi kullanıcı eylemlerini etkilemekte, doğal ışığın az 

olması, insanı yorduğu gibi fazlası da rahatsız edici olmaktadır.  

Simgesel olarak kullanılan doğal ışık bazı dini yapılarda mekana düşük bir seviyede 

alınmakta ve mistik bir hava yaratılmaktadır. Bazılarında ise ışık mekana her yönden 

alınarak Tanrının her yerde olduğu hissettirilmektedir. Doğal ışık, insan ölçeğinde 

mekanı aydınlatarak kutsal hayatın günlük hayatla iç içe olduğunu simgelemektedir.  

Üçüncü bölümde, doğal ışığın mekanda yayılış biçimleri, düşey ve yatay yayılımının 

tasarıma ve mekana etkileri açıklanmıştır. Mimari mekanların işlevlerine göre doğal 

ışığın farklı kullanımları söz konusu olmaktadır. Doğal ışık değişken bir tasarım 
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öğesidir ve sabahtan akşama, günden güne değişiklik göstermektedir. Doğal ışığın 

mekanda kullanımı coğrafyaya, kültüre göre değişmektedir. Kuzey ülkelerinde gün 

ışığı yeterli olmadığı için tasarlanan yapıda doğal ışığı içeri alacak geniş pencerelere 

yer verilmekte, güneş etkisinin daha fazla olduğu ülkelerde küçük pencerelerden 

mekana alınan gün ışığı yeterli olmaktadır.  

Dördüncü bölümde; tarihsel süreç içinde doğal ışığın mekanda kullanımı, teknolojiye 

bağlı olarak açıklıkların ve cam kullanımının artması ve bunun mimariye etkileri 

anlatılmaktadır. Doğal ışık, insan eylemlerini gerçekleştirebilmek ve sağlık için 

gerekli olması sebebiyle ilk çağlardan başlayarak mekanın öğelerinden biri olmuştur. 

Doğal ışık önceleri loş mekanlarda ilahi çağrışımlar yaptıran sembolik anlamlarda 

kullanılırken, teknolojinin gelişimiyle duvarların yerine camlar kullanılarak iç ve dış 

mekanın devamlılığının sağlanmasına ve aydınlık mekanların sıklıkla kullanılmaya 

başlaması ele alınmaktadır.  

Beşinci bölümde; doğal ışığa eserlerinde bir tasarım öğesi olarak yer veren ve 

dünyada tanınmış binaları olan modern mimarlar Luois Kahn, Le Corbusier, Frank L. 

Wright, Alvar Aalto, Tadao Ando, Steven Holl ve Alvaro Siza’dan örnekler 

verilmekte, doğal ışığı sembolik ve fiziksel yönden eserlerinde kullanımları 

karşılaştırılmaktadır.  

Son bölümde, önceki bölümlerde ele alınan; mekan ve doğal ışık ilişkisi, doğal ışık 

kullanımının tarihsel gelişimi, tasarımda kullanımı değerlendirilmiştir. Doğal ışık 

mekanda işlevsel veya simgesel olarak farklı amaçlarda kullanılabilmektedir. Mimari 

mekan tasarlanırken doğal ışık mekana çeşitli şekillerde alınabilmektedir. Doğal ışık, 

tasarımı, cephe karakterini, ritmi etkileyerek tasarımın kimliğine yön vermekte, 

düşey veya yatay yönde mekana alınabilmektedir. Mimarların ne tür bina olursa 

olsun yer, iklim ve yönlerle biçimlenen tasarımlarında gün ışığını önemli bir unsur 

olarak dikkate almaları gerektiği açıktır. Bu tez çalışmasında gün ışığının tasarıma ve 

mekana etkileri incelenen yapılarda açıkça görülmüştür.  
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2. MİMARİ MEKAN VE DOĞAL IŞIK İLİŞKİSİ 

Mekan türü ne olursa olsun içinde gerçekleştirilecek eylem için ışık önemli bir 

faktördür. Işık, mekanın görülebilmesi, algılanabilmesi ve kullanılabilmesi için 

gerekli olan en önemli öğedir. Doğal ışık mekana, kullanımına göre farklı anlamlar 

kazandırmaktadır. Mekanda yaratılmak istenilen etki, tasarımı doğrudan etkilemekte 

ve istenilen loşluk-aydınlık, simgesel-işlevsel etkilere göre tasarım 

şekillendirilmektedir.  

Bu bölümde mimari mekan ve doğal ışık ilişkisi incelenmektedir. Öncelikle 

çalışmada ele alınan doğal ışık, mekan, tasarım ve algı kavramları üzerinde 

durulmakta, doğal ışık ve mekan ilişkisi, mekana etkileri fiziksel, psikolojik ve 

simgesel açılardan irdelenmektedir.  

2.1 Kavramlar ve Tanımlar 

Gözlemci ve çevresi arasındaki ilişkiler mekana, mekana alınan doğal ışığın 

niteliğine ve mekana alınışının tasarlanmasına, bunun sonucunda algılanmasına bağlı 

olarak değişmektedir. 

Bu çalışmada doğal ışık, mekan, tasarım ve algı kavramları, temel kavramlar olarak 

ele alınmaktadır. Bu nedenle bu aşamada kavramların nasıl ele alındığı ve 

tanımlandığı incelenmektedir.  

2.1.1 Doğal Işık Kavramı 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ışık, cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan 

fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr). 

Işık, cisimlerin görülmesine ve renklerin ayırt edilmesine yol açan fiziksel enerji 

olarak tanımlanmaktadır (Hasol, 1990). Güneşin meydana getirdiği ışık gün ışığıdır, 

doğal ışık olarak da adlandırılmaktadır. Webster sözlüğünde günışığı, güneşin 

doğuşu ve batışı arasındaki zamanda dışarıdaki ışık olarak tanımlanmştır 

(http://www.websters-online-dictionary.org). 
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Doğal ışığın kaynağı olan Güneş, sıcak gazlardan oluşan, çevresine ısı ve ışık yayan 

bir yıldızdır. Güneş ışığının etkisi dünyanın konumuna ve ışığının geliş açısına göre 

değişir (Lechner, 1991). 

Işık dünyaya güneşten gelir, bu ışığa “beyaz ışık” adı verilmektedir. Newton’un 

temel prizma deneyi bu ışığın en küçük dalga boyundan en uzununa doğaru giden bir 

ışınım serisinden meydana geldiğini göstermiştir. Bunların renkleri mor, mavi, yeşil, 

sarı, turuncu ve kırmızıdır (M. Larousse, 1971).  

Dünyanın yörüngesinin elips olması güneş ve dünya arasındaki uzaklıkların 

değişmesine neden olmaktadır. Dünya’nın ekseninin 23,5 derece açılı olmasından 

dolayı Güneş ışınlarının Dünya’ya düşme açısı yıl içinde değişmektedir. Böylece 

mevsimler meydana gelmekte, yıllık aydınlık ve sıcaklık miktarlarında farklılıklar 

oluşmaktadır (Lechner, 1991). 

 

Şekil 2.1:  Dünyanın ekseninin eğimli oluşu, mevsimlere göre Dünya ve Güneş’in 

konumu  (Lechner, 1991) 

Fizikte ışık görme duyusuyla algılanan ve ışıma ile yayılan enerji şekli olarak 

tanımlanmaktadır.  Bir cismin üzerine düşen, yani iki ortamın (hava ve cisim) ayırma 

yüzeyine gelen ışık ışınının bir kısmı doğrudan doğruya veya dağılarak (dağılmalı 

yansıma) yansır, bir kısmı gelme doğrultusundan farklı bir doğrultuda cisme girer 

(kırılma). Parlak yüzeyler ışığı doğrudan doğruya yansıtırlar, donuk, mat yüzeylerde 

dağılmalı yansıma görülür (M. Larousse, 1971). Bir cisim üzerine düşen ışığın, enerji 

taşıyan ve “foton” adı verilen tanecikler kümesi olduğu kabul edilmektedir. Fotonlar 

hedefe çarpıp geri döndüğünde doğrudan yansıma söz konusu olmaktadır. Fotonların 

bir bölümü emilmektedir, burada ışığın yutulması söz konusudur (M. Larousse, 

1971).    

Işık çeşitli teorilerle, özellikle yayılım ve dalga teorileriyle açıklanmaktadır.  
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Işık gözü etkileyen ve görmeyi meydana getiren bir enerjidir. Dalga kuramına göre 

ışık elektro manyetik ışınım şeklinde yayımaktadır ve belirli bir yayılma hızına, 

dalga boyu ve frekansına sahiptir. Kuvantum kuramına göre ise ışık, kaynaklardan 

çok ufak taneler halinde her yöne fırlatılmaktadır. (Şerefhanoğlu, 1972)  

Işık bir yüzeye çarptığında bu yüzeyin fiziksel özelliklerine bağlı olarak yansır, 

yutulur ya da diğer tarafa geçer.  Opak yüzeylere çarpması durumunda görülen 

yansıma ve yutulma olayları, saydam veya yarı saydam yüzeylere çarpması 

durumunda ise yansıma, yutulma ve diğer tarafa geçme olayları meydana 

gelmektedir.  

Kuban’a göre mekanın varlığını ışık tanımlamaktadır. Işık günlük yaşamın temel bir 

elemanıdır ve  alanın niteliklerini ortaya koyan çok önemli bir öğedir (Kuban, 1992). 

2.1.2 Tasarım Kavramı 

Türk Dil Kurumu tasarımı, “zihinde canlandırılan biçim, bir sanat eserinin, yapının 

veya teknik ürünün ilk taslağı, desen, tasar çizim, dizayn” olarak 

(http://www.tdk.gov.tr), Webster, “skeç veya plan  yardımıyla bir şeyi 

şekillendirmeye çalışmak” olarak tanımlamaktadır (http://www.websters-online-

dictionary.org).  

Tasarımın sözlük anlamı, bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde canlandırmak; 

biçim vermek ya da üretilmek üzere zihinde canlandırılan bir plan ya da bir şey, bir 

sonucu hazırlayan adımların ortaya konulduğu zihni bir proje ya da şemadır. Tasarı 

bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin 

tasarlama sonucu zihinde aldığı biçim olarak Türkçe'de kullanılmaktadır. Tasarım, 

tasarı kökünden tasarı-m olarak türetilmiştir. Tasarımlama eylemi veya zihinde 

canlandırılan biçimdir. Tasarım temel bir insan eylemidir. Amaçlanan belirli bir 

hedefe yönelik, planlanan insan eylemleri tasarlama sürecini oluşturur (Bayazıt, 

2003). Fikir ve Sanat Eserleri ile Marka ve Patent Mevzuatı tasarımı, bir ürünün 

tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, 

malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya 

özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlamaktadır (Özmen, 2007). 

Tasarım sözcüğü İngilizce’deki “design” ve Fransızca’da ki “projeter” sözcükleri 

karşılığı olarak kullanılmaktadır. Design sözcüğü Latince’den gelmekte, “de” ve 

“signare” köklerinden oluşmaktadır. Signare işaret etmek olup, signum işaret 

kökünden türetilmiştir. Tasarım, bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde 

canlandırmak; biçim vermek ya da üretilmek üzere zihinde canlandırılan bir plan 
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yada bir şey, bir sonucu hazırlayan adımların ortaya konulduğu zihni bir proje ya da 

şemadır (Bayazıt, 2004).  

Tasarım; gereksinimleri karşılamak üzere saptanan işlevleri yerine getirecek olan 

yapı bütününün, onun kurgusunda yer alan tüm öğelerin ve çevresinin kavramsal, 

işlevsel, biçimsel, strüktürel, eylemsel özelliklerinin ve niteliklerinin, yorumlanması, 

belirlenmesi ve belgelenmesidir (İzgi, 1999).  

Tasarım, duyuların ya da belleğin zihinde sunduğu görüntü, daha önce algılanmış 

olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyasıdır (Cevizci, 1996). 

Tasarım ve yaratıcılık, özgün bir fikrin ortaya çıktığı bir yetkinlik, çok boyutlu bir 

düşünce ve gerçekleştirme sürecidir (Şatır, 2005).  Bir plan ve sistem çözümünde de 

tasarım söz konusudur. Tasarım, günlük yaşamın her anında bulunmakta, bir 

problemi çözmek veya çevreyi güzelleştirmek amacı ile kullanılabilmektedir.  

Tasarım, yaratıcılık ile ilişkilendirilmekte, yaratıcı düşünce de akıcılık, esneklik, 

orijinallik, problem duyarlılığı, yeniden strükürleştirme, gerçekleştirme, bütün 

ayrıntıları ile etkinleştirme özelliklerine sahip olmaktadır. Bu özellikler her bireye 

göre değişebilmektedir. Guilford’un “zeka-strüktür” modeli, düşünce içeriği ve 

ürünlerini gruplandırarak ayırt ederek zekanın yeteneklerini üç boyutta sınıflandıran 

bir modeldir. A. Koestler’in yaratıcılık süreci tanımında, ilgili olmayan alanların 

kesişmesi veya birleşmesi, “ani fikir” evresinin meydana getirmektedir (Şatır, 2005).   

2.1.3 Mekan Kavramı 

Mimarlığın konusunu oluşturan mekan; boşlukların sınırladığı her yer olarak 

tanımlanmakta, mimari doğrudan mekana yönelerek insanı bu mekanın merkezine 

yerleştirmektedir (Scott, 1998). Leibniz’e göre mekan cisimlerin herhangi bir 

durumu değil, onların birbirlerini izlemelerine olanak veren durumlar dizinidir. 

Kant’a göre mekan insan kafasının temel yaratımlarından birisidir: maddeden farklı 

ve ondan bağımsızdır, deney dışı bir seziştir, dış uyumun biçimidir (Hançerlioğlu, 

1993). Ching yaşanılan mekanın görsel biçim, akustik ve ışık kalitesi, çevreleyen 

elemanların özellikleri gibi değerlerle mimari mekana dönüştüğünü ifade etmektedir 

(Ching, 2003).  

Türk Dil Kurumu mekanı, "yer, bulunulan yer", "ev, yurt” olarak tanımlamaktadır 

(http://www.tdk.gov.tr). Mimarlık Sözlüğü’nde mekan: "Kişiyi çevreden belli bir 

ölçüde ayıran ve içinde çeşitli eylemlerini sürdürmesine elverişli olan bir boşluk" 

şeklinde ele alınmaktadır (Hasol, 1998). Mekan çok anlamlı bir yapıya sahip ve 

algılama açısından psikolojik boyutlu, kompleks bir oluşumdur (Schulz, 1972). 
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Aristo mekanı, nesnelerin birlikteliği olarak ya da en genel anlamından en ayrıntılı 

anlamına kadar birbirini kapsayan tüm olguların birlikteliğinin bir başarısı olarak 

tanımlamaktadır (Meiss, 1990). 

Mimari mekan sonsuz uzay içinde kuşatılma ile tanımlanabilen, algılanabilir sınırları 

olan bir boşluktur. Sınırlar her zaman maddesel çeperlerden oluşmak zorunda 

değildir. Mimari mekan, çevresinden duyularla fark edilebilir, algılanabilir. Buna 

göre madde olarak var olan çeperlerin yanında, insanın duyuları yolu ile 

algılayabileceği ışık, renk, ses, hava akımı, vb. özelliklerin oluşturduğu, çevresel 

mekandan ayrışan ortamlar "mimari mekan" olarak tanımlanabilmektedir 

(Kahvecioğlu, 1998). 

Mekan ve mekanı sınırlayan öğeler ilişkisini kurmadan bu organik bütünü kavramsal 

olarak çözümlemek kolay değildir. Mimari mekan sadece kendi başına var olan bir 

gerçeklik değil, aynı zamanda kendi gerçekliğini kavramak için başvurulacak bir 

kavramsal araçtır (Yücel, 1981). 

Frank Lloyd Wright mekanın, mimarlığın özü olduğunu ileri sürmüştür Roth’a 

(2000) göre mimari gerçeklik mekanı oluşturur gibi gözüken somut elemanlarda 

değildir, çatı ve duvar gibi elemanlarla çevrilen boşlukta bulunmaktadır .  

Schulz mekanın beş farklı türü olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; fiziksel hareketin 

oluşturduğu cisimsel (pragmatik) mekan, doğrudan yönlenmenin oluşturduğu algısal 

mekan, insanın çevresine ait imajını oluşturan varoluşsal mekan, fiziksel dünyanın 

oluşturduğu kavramsal mekan ve mantıksal ilişkilerin oluşturduğu mantıksal mekan 

kavramlarıdır (Schulz, 1972). 

Prak’ın sınıflandırmasına göre ise fiziksel, kavramsal ve davranışsal olmak üzere üç 

mekan türü vardır. Kavramsal mekan; Geştalt algı kurallarının bir ürünüdür, görünen 

mekandır. Kavramsal mekanın bir alt kategorisi algısal mekan olarak ifade 

edilmektedir. Fiziksel mekan ise psikolojiden bağımsız, geometri ile 

tanımlanabilmekte ve ölçülebilmekte, kavramsal mekanla aynı yer ve zamanda 

bitmemektedir. Prak, fiziksel mekan ve kavramsal mekan arasındaki gerçek mekanın 

bulunmasının, gerçeğin tanımına bağlı olduğunu belirtmektedir (Prak, 1968). 

Mimari mekanla ilgili tanımların sayılarını artırmak mümkündür. Tüm bu tanımlar 

sonucunda, mimari mekanın bir boşluğa karşılık geldiği mimarlık kuramcıları 

tarafından kabul görmüştür. Buna göre, boşluğa karşılık gelen bir kavramın, insanın 

algılaması için üç boyutlu bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Üç boyut 

oluşturulması için çeşitli sınırlandırma elemanlarının kullanılmaktadır, bu elemanlar 
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farklı düzlemler, yüzeyler olabileceği gibi tam kapalı olmayan, strüktürel oluşumlar 

da olabilmektedir.   

Kuban mekanı tanımlarken biçimsel özelliklerin dışında, insan yaşamına ilişkin 

değerlerin de dikkate alınması gerektiğini söylemekte, bunun için de sınırlarıyla 

tanımlanan boşluk değerlerinden (derinlik, uzunluk) başka hareket ve ışığın da 

önemini vurgulamaktadır. Potansiyel hareketi mekanın tanımlayıcı öğesi olarak 

ortaya koyarak, hareket etmeyi sadece yapı içinde bir yerden bir yere gitmek olarak 

değil aynı zamanda insanın bakışıyla yapı sınırlarına doğru uzanan görsel bir hareket 

olarak da kabul etmektedir. Işık, mekanın varoluşunu belirleyen doğal bir özellik 

olması ve sınırlanan boşluğun niteliğini belirtmesiyle mekanın önemli bir parçası 

haline gelmektedir (Kuban, 1992).  

2.1.4 Algı Kavramı 

Algı, bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma olarak tanımlanmaktadır 

(http://www.tdk.gov.tr). Çevredeki bileşenlerin fiziksel duyarlılık ile farkına 

varmaktır (http://www.websters-online-dictionary.org). Algı çevredeki uyaran 

örüntülerinin organizasyonu ve yorumlanması süreci (Howard, 1963), duyumları 

yorumlama, onları anlamlı hale getirme süreci (Morgan, 1995), nesnel dünyayı 

duyular yoluyla öznel bilince aktarma (Hançerlioğlu,1993), içsel düşünce ve 

duyumsamalardan kaynaklanan zihinsel oluşumlar olarak tanımlanmaktadır (Schulz, 

1972). Rapoport (1977) algıyı, duyumlarla kavramak, fark etmek olarak 

tanımlamaktadır. 

Algı, çevrelenen organizma tarafından çevresinden gelen uyarıların algılanarak bir 

uyarının varlığından duyular yoluyla bilgi sahibi olmaktır. Algılanan şey beyine 

iletilmekte, beyin tarafından, eski deneyimler yoluyla yorumlanmaktadır, 

uyumlandırılıp kavrandığında organizmanın tanıdığı bildiği bir şey, biliş olmaktadır. 

İlk uyarıya tepki gösterilirse bu önceden bilinen bir imgeye gönderme yapılarak 

gerçekleşmiştir (Gür, 1996). 

Mimari mekan görme, işitme, koku, dokunma duyularıyla algılanmaktadır. Fakat en 

önemlisi görsel algıdır ve görsel algının olabilmesi için de ışık gereklidir. Mimarlıkta 

ışık algıda önemli rol oynayan mimari bir bileşendir. Işık mekanı tanımlamakta, 

yüzey dokularını ortaya çıkarmakta, formu göstermekte, ölçek belirleyip, 

fonksiyonları farklılaştırmaktadır. Görsel algılama için ışığın, bu ışığın renk ya da 

ışıklık karşıtlarıyla anlamlandırılmış olması gerekmektedir. Algıların çoğu görme 

durumuna bağlıdır. Mekanın nasıl algılandığı, bu algılama sonucundaki tepkiler, 

mekanın nasıl sunulduğuna bağlıdır.  
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• Şekil – zemin ilişkisi: bir uyaranın algılanabilmesi için bulunduğu ortamda farklı 

olması gerekir (Şekil 2.2). Uyaran “şekil”, bulunduğu ortamsa ”zemin” olarak 

adlandırılmaktadır.  

    

Şekil 2.2:  Şekil-zemin ilişkisi  Şekil 2.3: Tamamlama ilişkisi ile algılama 

• Gruplama: ayrı ayrı algılanan uyaranların düzenli bir ilişkiye dönüştürülerek örüntü 

halinde algılanması gruplama yoluyla olmaktadır. 

• Yakınlık: Birbirine yakın konumlanmış objeler grup olarak algılanmaktadır. 

• Benzerlik: elemanların nitelik, boyut, doku, renk gibi özellikleri benzeştiği oranda 

grup halinde algılanmaktadır. 

• Tamamlama: uyarımdaki boşluklar doldurularak kopuk parçalar yerine bir bütün 

olarak algılanmaktadır (Şekil 2.3).  

• Devamlılık: devam eden elemanlar bir bütün oluşturarak tek bir bütün olarak 

algılanmaktadır.  

• Kapalılık: bir şekli oluşturan kontürler ne kadar kapalıysa şekil o kadar belirgin 

biçimde algılanmaktadır. 

• Alan: biçim küçüldükçe şekil olarak algılanması daha kolaylaşmaktadır.  

• Bakışım–simetri: biçim ne kadar simetrikse şekil olarak algılanması kolay 

olmaktadır (Erkman, 1973). 

Algısal süreç, uyaranların duyu organlarına ulaşarak onları uyarması ile 

başlamaktadır. Erkman, görsel algılamada, gözün iki boyutlu bir retina tabakasına 

sahip olmasına rağmen çevreyi üç boyutlu algıladığını belirtmektedir (Erkman,1973). 

İnsan beyninin çalışma ilkelerine göre, her duyu organının beyinde algılandığı bir 

bölge bulunmaktadır, aynı anda birden çok algı ile uyarıldığında tüm verileri bir 

araya toplayarak bu verilerin birbirlerini etkileyecek biçimde hissedilmesine neden 

olmaktadır. Algılama sürecinde ışığın durumu diğer algılanan kavramlara göre daha 
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karmaşık bir yapı içermektedir. Işığın dağılımı, düzeyi ve oranı algılamayı etkilediği 

gibi işitme ve sıcaklık hislerini de etkilemektedir.  

Algılama sürecinde insan bedeninde karmaşık biyolojik olaylar meydana 

gelmektedir. Bu nedenle algı, biyolojik süreçler olan duyumları, ve onların 

devamında gelişen zihinsel ve bilişsel süreçleri içermektedir. Algısal sürecin duyum 

aşaması daha çok nesnel verilere dayanırken, zihinsel ve bilişsel süreçlerle birlikte 

öznelleşen bir gelişim göstermektedir. Fiziksel uyaranlarla sonuçta oluşan algı 

arasında öznel bir ilişki oluşmaktadır. Tüm sürecin sonunda ise, çevresel uyaranlar 

kavramsallaşarak deneyim olarak hafızada yerini almaktadır. Bu deneyimlerin, yeni 

algılamalarda etkili olması, algısal sürece geriye dönük olarak da işleyen aktif bir 

özellik kazandırmaktadır.  

Algılamada algılanan ile algılayan arasında oluşan ilişki ve algılama esnasında 

algılayan kişinin beynindeki süreç incelendiğinde algılama sürecinde bazı aşamaların 

olduğu görülmektedir. 

Algılamanın şiddetine göre farklı algılama eşikleri bulunmaktadır. Mutlak eşik,  bir 

duyu organında duyumsal süreci başlatabilecek en alt düzeydeki uyarıcı şiddetidir. 

Kişiden kişiye, aynı kişiler için farklı durumlara göre değişmektedir. Bir uyarandaki 

değişimi veya iki uyaran arasındaki farkı ayırt edebilmek için uyaranlar arasındaki 

farkın belli bir sınırın üzerinde olması gereklidir. Bu sınır fark eşiği olarak 

tanımlanmaktadır. 

İlk kez yirminci yüzyılın başında Almanya’da algı konusunda gelişen Gestalt teorisi 

Almancada “bir bütünün kendisini oluşturan parçaların algılanışını etkilediğini” 

vurgulamakta, Türkçede “biçim” ,”tertip”, ”konfigürasyon”, ”örüntü” anlamlarına 

gelmektedir. Duyular yoluyla alınan bilgiler tek tek değil, bütün halinde 

algılanmaktadır. Bu organizasyonun kuralları Gestalt kuralları olarak 

adlandırılmaktadır.  

Gestaltçı bir yaklaşımla derinlik algılaması, bütünsel algının kurulması ve farklı 

parçaların istenilen kompozisyonu oluşturup, bir anlam bütününe ulaşılmasında en 

önemli faktördür. Derinlik uyarıcıları perspektif, örtme, harelet ve ışık gölge olarak 

sıralanabilmektedir.  

Görme, gözün ışığa duyarlı olmasıyla oluşan bir eylemdir. Retinaya düşen ışık, 

sinyalleri beyine iletililerek anlamlandırılır. Görsel bilgilenme, göz ve beyinin ortak 

çalışması sonucu meydana gelmektedir (Lechner, 1991). Işık gözdeki saydam 

tabakadan içeri girmekte, damarlar arasındaki gözü siyahlaştıran hücreler, gözün 
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karanlık odasını oluşturmaktadır. Gözbebeğinin arkasında bulunan göz merceği, 

görüntüyü ağ tabaka üzerine düşürür. (Şerefhanoğlu, 1974). 

Amheim, görüşü göz gibi fiziksel bir obje, fiziksel bir olay değil, zihinsel bir 

deneyim olarak tanımlamaktadır. (Amheim, 1976) Görme, bireyler ve kültürler 

arasında farklılık gösteren, algının önemli bir parçasıdır.  

2.1.5 Mekan ve Algı 

Mimari mekan, sınırlanmışlığıyla kişi tarafından algılanabilmekte ve içindeki 

yaşamla bütünleşen bir anlam ifade etmektedir (Jeodicke, 1985). Mekanın 

elemanları, mekanın algılanabilmesi için sınırlayıcı, belirleyici, yönlendirici 

özelliklere sahiptirler (Gür, 1996). Mimari mekan içinde yaşanılarak anlaşılabilir. 

Binayı anlatmak için yapılan çizim, model ya da maketlerin mekana anlam 

kazandıran doku, ışık ve renk olmadan bitmiş bir mekan etkisi veremediği 

gözlenmektedir.  

Schulz (1972), insanların çağlar boyunca eylemlerini mekanda gerçekleştirdiğini, 

mekanda algıladığını ve mekanda var olduğunu, kullanıcının amaçlarını dışa 

yansıtabilmek için mekansal ilişkileri anlamak ve bu ilişkileri mekan kavramında 

birleştirmek zorunda olduğunu belirtmektedir.  

Mimarlık teorisiyle uğraşan ve çalışmalarında mekanı konu alan uzmanlar mekanın 

tanımını üç boyutlu geometrik mekan ve kişinin deneyimine, gözlemine dayanan 

algısal mekan olarak iki grupta toplamışlardır (Schulz, 1972). Geometrik mekan, 

literatürde “tasarım mekanı” (Schulz, 1972) ve “temsili mekan” (Lefebre, 1991) 

olarak da tanımlanan ölçülebilen mekandır. Kişiyi doğayla bütünleştirip onu doğal, 

organik çevresiyle tamamlayan bu mekan kişinin fiziksel aktivitelerini de 

belirlemektedir. Geometrik mekan insan yapısı olan, tasarlanmış mekandır. Algısal 

mekan ise içinde bulunan insan tarafından gözlenen, yaşanan ve algılanan mekandır. 

Duyularla kavranan, kişiye göre değişkenlik gösteren bu mekanlar, kişinin zihninde, 

zamana bağlı olarak algılanmaktadırlar. Algısal mekan, yaşanılan bir mekanı ifade 

etmektedir. Işığın yönü, kalitesi ve miktarına göre mekanın algılanması da 

değişmektedir (Aydınlı, 1993). 

Mimarlar mekanı duyularla algılanan, sezgi veya bilgiyle biçimlendirilen bir olgu 

olarak değerlendirmektedir, ancak mekanın bunun dışında da bir takım anlamları 

olduğu açıktır. Boşluk ve zaman içinde sınırlandırılarak kavranan mekan, öncelikle 

algılanabilir olma özelliği ile ayırt edilebilmektedir (Yücel, 1981). Mekanın 

algılanması, gözlemcinin yerine bağlı olup, bu yerin değişmesine göre farklılık 
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göstermektedir. Mekanın algılanması, gözlemcinin rastlantısal yerine bağlı olmayıp, 

mimari elemanların arasındaki ilişkilerin “nesnel görünümünü" yansıtmaktadır. 

Mekan geometrisi mekanda yer alan nesnelerin durumu ve ilişkilerini kavramakta; 

uzunluk, genişlik ve yükseklik gibi üç boyutta mekanı ifade etmektedir (Gürer, 

1992). 

Schulz mekan algısının sosyo-psikolojik ya da subjektif yönüne ağırlık vermekte, 

mimarinin devamını, sürekliliğini sağlayan mekanın bina içinde kişi tarafından 

algılanan mimarlık olduğunu, statik ve durağan bir kavram olarak mimarlığın, 

zamana ve mekana bağlı olarak değişip, canlılık ve hareket kazandığını ifade 

etmektedir (Schulz, 1972). 

2.2 Doğal Işık ve Mekana Etkileri   

Doğal ışık mekanı algılamada ve kullanmada çok etkili bir faktördür. Mekanı 

strüktür, malzeme, renk ve biçim oluşturur, ancak bunların bütünle ve bibirleriyle 

ilişkisini ışık sağlamaktadır. Bu nedenle mekanın görsel algılanmasında ışığın rolü 

önemlidir. Doğal ışık iç mekanın bir parçası olarak kabul edilirse ışığın, iç mekana 

alınış şekli, şiddeti, yapı elemanlarının cinsi, mekanı oluşturan sınırlayıcı elemanların 

biçimi, istenilen anlamsal etkinin oluşturulabilmesi için doğal ışıkla beraber bir arada 

olması gereken unsurlardır. 

Mekanda doğal ışığın etkisiyle içinde yapılması planlanan eylemlerin yapılışı 

kolaylaşmaktadır. Doğal ışığın çeşitli kullanımlarında dikkati bir yöne veya istenilen 

bir noktaya çekmek ve böylece bu noktaya ölçülebilen değerlerin dışında bir anlam 

kazandırmak mümkündür. Yüzyıllardır mimarlar yapılarında doğal ışığı daha verimli 

ve etkili kullanabilmenin yollarını aramışlardır. Tarihsel süreçte ortaya çıkan 

rasyonel ve fonksiyonalist anlayışla doğal ışığın mekanda aydınlık ve görünürlük 

sağlamak için  kullanımı yaygınlaşırken, simgesel anlamda kullanımı azalmıştır. 

Eldem’e göre (1992) geometrik mekan her bağlamda ve koşulda tanımlanabilmekte 

mimari mekanda ışık, ısı, ses gibi yumuşak öğelerin büyük etkileri bulunmaktadır. 

2.2.1 Doğal Işığın Mekan Kullanımına Fiziksel Etkileri 

Mimari mekan içinde gerçekleştirilecek eylem ya da eylemler için yaratılmış bir 

hacimdir. Kullanıcının mekandaki eylemini gerçekleştirmesinde en önemli faktör 

mekana giren gün ışığıdır. Işık eylem ya da eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli 

optimum konforu sağlar. Doğal ışık olmadan kişi mekanı ve donatıları göremez., 
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eylemini gerçekleştiremez. Farklı eylemler için farklı düzeylerde ışık düzeyi 

gereklidir. Örneğin bir sınıfta öğrencilerin dersi izleyebilmeleri ve not alabilmeleri 

için gerekli bir aydınlık düzeyi vardır. Işık bu düzeyin altında olduğunda öğrenciler 

mekanı efektif kullanamazlar. Benzer şekilde içeri giren gün ışığı düzeyi fazla 

olduğunda da öğrenciler yansıma ve parıltıdan rahatsız olurlar ve mekan yine efektif 

kullanılamaz. 

Mekanın tasarlandığı eylemleri için kullanılmasında mekana alınan gün ışığı 

düzeyinin iyi hesaplanması gerekir. Bina tasarımında mekanların kullanımına ve  

kullanım süresine göre yönlere (kuzey – güney – doğu – batı) dikkat edilmesi 

gerekir. Örneğin yatak odası doğuya konulduğunda doğan güneş kullanıcıyı rahatsız 

edebilir.  

Doğal ışığın mekan kullanımındaki etkileri psikolojik ve fiziksel olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. Doğal ışık kullanımlarının anlamsal ifadelerde, kullanım 

performansında etkileri  farklı sonuçlarda olmaktadır. 

Watson (1993) “The Architect of Meaning” kitabında ışığı belli kalıplara 

sokulamayacak bir kavram olarak tanımlamaktadır. Işığın etkilerinin fizyolojik 

olarak aynı, psikolojik açıdan farklı olduğunu, birçok anlam taşıyıp rengiyle, 

hareketiyle, yönüyle değiştiğini belirtmekte, ışığı algısal, fiziksel, kutsal, farklı 

uzmanlık alanlarına göre değişen bir öğe olarak gruplandırmaktadır. Bu gruplar şöyle 

sıralanmaktadır: 

• Çevredeki nesnelerin görünürlüğünü sağlayarak, gözlemcinin deneyimleri 

ölçüsünde anlamsal özellikler kazandığından algısaldır.  

• Işık cisimlerin görülmesine ve renklerin ayırt edilmesine yol açan fiziksel  bir 

enerjidir ve  tanımlanıp ölçülebildiğine göre somut bir kavram olmasından 

dolayı fizikseldir.  

• Kutsal kabul edilmektedir; çünkü bilinen ama ulaşılamayan bir gerçekliktir, 

açıklayabilmek için bir takım kabuller yapmak ve bazı öğeleri gözardı etmek 

gerekmektedir. 

• Işık renk, doku, biçim ve gölge gibi bir takım tasarım öğelerinin yardımıyla 

algılanmaktadır. Bu öğelerin tümü ışığı oluşturmaktadır. Farklı uzmanlık 

alanlarına sahip kişiler,  ışığı farklı değerlendirirmektedirler. Bir ressamın 

ifadesindeki ışık ile bir mimarın kullandığı ışık farklı olmaktadır (Watson, 

1993). 
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Gün ışığının aydınlatma ve ısıtma özellikleri bulunmaktadır. Soğuk iklime sahip, 

güneş ışığının çok etkili olmadığı yerlerde, doğal ışık mekanda istenen bir tasarım 

öğesidir, güneşin çok etkili olduğu sıcak yerlerde ise tasarımda doğal ışığın rahatsız 

edici aşırı parlak ve ısıtıcı etkisi farklı yöntemlerle önlenmeye çalışılmaktadır.  

Duvar malzemelerinin yansıtıcı, geçirgen veya yarı geçirgen oluşu doğal ışığın 

mekandaki etkisini değiştirmektedir. Malzemelerin dokusu, yarattığı gölgeler ile 

mekana zenginlik kazandırmaktadır. Yansıtıcı yüzeyler, mekana daha fazla aydınlık 

sağlayabilmekte, yüzeyin düz veya dokulu oluşuna göre ışığın hareketli oyunlarıyla 

etkileyici mekanların yaratılmasını sağlayabilmektedir.  

Işık kaynak üstüne veya mekana geldiğinde bir bölümü yutulur, bir bölümü kırılır ve 

yansır.  

Işığın fiziksel özellikleri yansıma, kırılma ve yutulma şeklinde sıralanabilir ve 

geldikleri yüzeyler geçirgen, geçirimsiz (opak), yarı geçirimsiz, yansıtıcı olarak 

guruplanabilir. Bu fiziksel özellikler görme, algılama ve kullanımda mekanı 

zenginleştirmektedir. 

Güneş ışığı doğrudan, bulutlu gökyüzünden ya da döşeme ve çevre yapılardan 

yansıyarak dolaylı olarak mekana girdiğinde ışığın niteliği değişir (Şekil 2.4). Fakat 

bulutlu bir günde bile görsel algı için gerekli olan ışığın elli kat fazlası güneş 

ışığından sağlanabilmektedir (Lechner, 1991).  

 

Şekil 2.4: Bulutlu ve açık gökyüzünde günışığı  (Lechner, 1991) 

Bir yüzeye gelen ışık yüzeyin fiziksel özelliklerine göre kırılır, yansır, yutulur ya da 

geçer (Şekil 2.5). Yansıma ve geçme olayları yüzeylerin ve nesnelerin yapısal 

özelliklerine göre düzgün, yayınık ve karışık olmaktadır (Şerefhanoğlu, 1972).  
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Şekil 2.5 :   Işığın kırılma ve yansıması (Şerefhanoğlu, 1974) 

 

Şekil 2.6 :   Işığın yansıması (Şerefhanoğlu, 1974) 

Işığın özelliklerinden yansıma ışık dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön 

değiştirmesidir (TDK, 2006). Işığın etkisiyle bir maddenin görüntüsünün yansıtıcı bir 

yüzeye vurması ve orada maddenin yeni bir gösteriminin ortaya çıkması doğal bir 

süreçtir.  

Işık, yansıdığı yüzeyin özelliğine göre farklı görsel etkiler meydana getirir, ayna gibi 

yüzeylerde düzgün yansıma yaparak farklı bakış açılarında yansıttığı yüzeylerin 

görülmesini sağlar (Şekil 2.6). Parlak yüzeylerde ışık düzgün yansıma yaparak farklı 

görüntüler ve mekansal kullanımlar ortaya çıkarır, mekanın daha geniş algılanmasına 

neden olur. Parlak yüzeyli vitrin, cam ve metal cepheler, çevreledikleri yapılara ışığı 

yansıtırlar. Opal cam gibi donuk yüzeyler ışığı yayınık yansıtarak her açıdan kendi 

yüzeyleri olarak algılanırlar (Şerefhanoğlu, 1974). 

Aydınlık düzeyi yüzeylerin yansıtma katsayısına bağlı olarak görünürlüğünü 

etkilediğinden dolayı, değişimi aynı hacmin farklı algılanmasına neden olmaktadır. 

Aydınlık düzeyi arttığında görünürlük artarak mekanın daha iyi algılanmasına neden 

olur. Koyu yüzeylerin kullanıldığı mekanlar yansıtma çarpanı az olduğundan  

karanlık ve kasvetli algılanır. Açık renkli yüzeyler aydınlık miktarı az olsa bile kolay 

algılanıp, yansıyan ışığın artmasını sağlayarak aydınlık düzeyini arttırmakta ve 
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gölgelerin saydamlaşmasını sağlamaktadır. Mekanda ışık yukarı yönlendirildiği 

dolaylı aydınlatmalarda duvarların yansıtma çarpanı yüksekse mekan daha yüksek ve 

geniş algılanır. Bu durum, yarı dolaylı aydınlatmalarda daha etkilidir. Duvarlar koyu 

renk olduğunda tavan ve duvarlar arasında ışıklılık ayrımları olması bu etkiyi azaltır, 

tavanın doğrudan aydınlanmadığı dolaysız aydınlatmalarda ise hacmin yüksekliği 

kolaylıkla algılanamaz. Duvarların da koyu renk olması durumunda mekanın 

aydınlatılan bölümü algılanıır. Yayınık aydınlatılan açık renk yüzeyli mekanlar 

genelde gölgesizdir ya da saydam gölgelere sahip olurlar (Şerefhanoğlu, 1974).  

     

 

Şekil 2.7: Işığın yansıyarak mekana alınması  (Lechner, 1991) 

Mekanda kullanılan ışık, eylemleri fiziksel olarak etkiler. Işığın yetersiz veya fazla  

parlak olduğu ortamlarda çalışma, okuma gibi eylemlerin gerçekleştirilemediği 

gözlenir.  İyi bir biçimde, dolaylı olarak aydınlatılan açık renk ya da geniş yüzeyli 

yayıcıların kullanıldığı mekanlarda gölgesiz aydınlatmalar oluşur ve bu tür hacimler 

genelde geniş, rahat mekan etkisi yaratır.  

Işığın suya yansıma etkileri öncelikli olarak mimaride kullanılmıştır. Mimarlar 

tarafından “yansıma havuzu”, “yansıma göleti” olarak tanımlanmakta,  yoğun 

parlatılmış taş zeminler, metal ve cam karışımı dik veya eğri yüzeyler de benzer 

etkiler yaratmaktadır. Mimarlığın çeşitli dönemlerinde ayna kullanılarak hem 

imgelerin çoğaltılması denenmiş, hem de aynanın açısı ile oynanarak değişik ışık 

şartlarında değişik imge kaymaları elde edilmiştir. Bu genelde batı kültürlerinde 

gözlemlenirken, doğu kültürlerinde kişisel kullanım aracı olarak kalmıştır (Pamir, 

2000). 

Işığın özelliklerinden kırılma saydam yüzeyler, kırılma kanununa uyarak düzgün 

geçirme yapmaktadırlar (Şekil 2.8). Gelen ışığın bir kısmı yansır ve yutulur. Yüzeyin 

kalınlığı arttıkça yutulma çarpanı da artmaktadır. (Şerefhanoğlu, 1972)  



 18

 

Şekil 2.8 :   Işığın kırılması (Şerefhanoğlu, 1974) 

Çeşitli fonksiyonları yerine getiren binalarda farklı kullanımlara sahip olan doğal 

ışığın, mimari mekana alınış şekli, yönü ve aynı zamanda da onunla temas eden yapı 

elemanlarının biçimi önemlidir. Işık, kullanımına göre mekana farklı ifadeler 

kazandırabilir. Doğal ışığı mekana almada kullanılan geçirgen malzemelerin 

niteliğine göre kırılma, parlama, yansıma veya geçme meydana gelmektedir (Şekil 

2.9). 

Baeza, Le Corbusier gibi ışığın bir çok ve değişik niteliklerini ayırmaya ve 

birleştirmeye çalıştığını ifade etmektedir. “Dikey ve yatay yönde yayılan ışık, 

doğrudan ışık ve yansıtılmış ışık, sabah vaktinin berrak mavi ışığı ve günbatımının 

sıcak altınsı ışığı, öğle vaktinin dramatik ışığı, katı bir blok kadar kalın ışık, ve daha 

bir çok ışık türü... Sadece bir ölçü sorunundan daha çok şey ifade eden bir çok 

niteliğe sahiptir" (Baeza,1991). 

Gün ışığında net olarak görünen formlar, bulutlu gökyüzüyle solmakta, birçok form 

karanlıkta kaybolmaktadır (Millet, Marietta, 1996). Işık formları görünür ve anlamlı 

duruma getirmektedir.  

Doğal ışığın mimari mekanla olan ilişkisi ve onun biçimlenişine etkisi daha çok 

fiziksel açıdan incelenmiş ve ışığın anlamını mimarlık kuramı içerisinde, 20. yy'ın ilk 

yarısının sonlarına doğru Zevi ve Giedion'un, ışık ve mekan ilişkisine bakışı 

mimarlık araştırmacılarının dikkatini sadece fiziki kullanım sonucunda yarattığı 

izlenimler açısından dikkat çekmiştir. Rudolf Arnheim da ışığın görsel sanatlardaki 

konumuna eğilmiş, kavram olarak ışığı incelemiş ve çalışmalarında mekanı algılayan 

insanın doğal ışıkla kurduğu anlamsal ilişkiyi araştırmıştır (Brownlee, 1991). 
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Şekil 2.9 :  Kullanılan geçirgen malzemenin niteliği (Lechner, 1991) 

2.2.2 Doğal Işığın Mekanın Algılanmasına Etkileri 

Schultz’un mekan sınıflamasında yer alan varoluşsal mekanda ışığın soyutlanmış 

etkisi görülmektedir. Mekanı aydınlatan ışık, mekanı var etmektedir. Schultz, mekan 

kavramlarını bir bütün olarak görmekte ve meydana gelen ortamın, atmosferin 

yaşanan, hissedilen mekanı ifade ettiğini vurgulamaktadır. Mimari mekanı da 

varoluşsal mekanın soyutlaşmış şekli olarak tanımlamıştır. Ona göre insan ile mimari 

mekan arasındaki ilişki iki yönlü bir süreçtir. Gerçek bir karşılıklı ilişkidir ve mimari 

mekan bu karşılıklı ilişkinin somut fiziksel görünümünü oluşturmaktadır (Schulz, 

1972). 

Mekanın görsel algılanması, ışık, mekansal organizasyon ve renk algılanmasıyla 

ortaya çıkmaktadır (Aksugür, 1977). Bir nesnenin ayırt edilmesi göze gelen ışıkta bu 

durumu sağlayan ayrımın bulunmasına bağlıdır. Görüş alanını kaplayan 

gökyüzündeki bir bulutun ayırt edilmesinin nedeni gökten ve buluttan gelen ışıklar 

arasındaki ayrımdır (Ünver, 1985). 

Hareket sonucunda elde edilen görsel deneyimin zihinde oluşturduğu anlam birikimi, 

mekandaki algısal sürekliliği oluşturmaktadır.  

Mekanın nitelikleri sınır, hareket ve ışık kavramları ile oluşur. Işık yardımıyla 

algılanan mekanın biçimlenişi bireyin mekanın içinde ya da dışında oluşunu ve 

dolaşım organizasyonunu göstermektedir (Uz, 1999). Schulz (1972) mekan algısının 
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sosyo-psikolojik ya da subjektif yönüne ağırlık vermekte, mimarinin devamını, 

sürekliliğini sağlayan mekanın bina içinde kişi tarafından algılanan mimarlık 

olduğunu, statik ve durağan bir kavram olarak mimarlığın, zamana ve mekana bağlı 

olarak değişip, canlılık ve hareket kazandığını ifade etmektedir. 

Mimari mekanın formu ve ışığın anlamsal boyutu bir arada doğru şekilde 

kullanılarak mekana istenilen anlam verilebilir. Mekansal ilişkilerin anlamlarına 

yönelik yapılan bir çalışmada Beck, beş mekansal değişkeni; kalabalık - tenha 

mekan, açık - tarif edilmiş mekan, düşeylik - yataylık, yatay düzlemde sağ - sol, 

dikey düzlemde aşağı - yukarı gibi mekansal ilişkiler olarak sıralamıştır (Yıldız, 

1995). Bu tarifler günün içinde güneş ışığının mekana alınış biçimiyle farklı 

psikolojik ve anlamsal etkiler ortaya çıkarabilmektedir.  

Doğal ışık gibi renkler de algıda önemli rol oynamaktadır. Doğal ışığın değişkenliği 

bir mekanda kullanılan renk tonları üzerinde etkili olmaktadır. Ufak bir oda, soluk 

bir renge boyanarak daha büyük gösterilebilir. Kuzeye ya da doğuya bakan "soğuk" 

bir oda da sıcak renkler kullanılarak güneş ışığı etkisi sağlanabilmektedir.   

Yüzeylerdeki renk kullanımı, mekanların farklı algılanmasını sağlamaktadır. Bir 

odanın duvarında görünen çekici bir renk, başka bir odada kullanıldığında 

günışığının içeri alınma biçimine bağlı olarak çekiciliğini kaybedebilmekte, hatta, 

aynı yüzeyde aynı renk, değişik renklerle birlikte görüldüğünde çok farklı bir algı 

yaratabilmektedir. Nötr bir gri, kırmızı renkli bir yüzey üzerinde yeşilleşmekte, yeşil 

renkli bir yüzey üzerinde ise kırmızılaşmaktadır. Hem güneye hem de kuzeye açılan 

iki penceresi olan bir odada ise aynı gri renkli duvar güney penceresi yanında sıcak, 

kuzey penceresi yanında ise soğuk bir tona sahip olmaktadır (Rasmussen,1970). 

Renk kullanımında belli kurallara uyulması, aydınlatan ışık renginin uygun seçilmesi 

mekan tasarımında yararlanılması gereken bir konudur. Mekanın boyut algısını da 

etkileyen kullanımda yüzeyler arası renk etkileşimi sonucu renk dönmeleri ya da 

renksel yoğunlaşma gibi değişiklikler oluşmaktadır. Aydınlatan ışığın renksel 

özellikleri yani renksel geriverimleri, renk sıcaklıkları ya da renkli ışık kullanılması 

durumları da mekanların farklı algılanmasında rol oynayan faktörlerdir 

(Şerefhanoğlu, 1992).   

Rasmussen (1970) Venedik mimarisinin renkliliği ile kentte gökyüzü ve deniz 

arasındaki yansımalar sonucunda oluşan gölgelerin siyah ve anlamsız olmadığı, 

mimarinin parlak yansımalarla aydınlandığı görüşündedir (Şekil 2.10).  
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Şekil 2.10:   Venedik’in renkli ve ışık-gölge oyunlarını ortaya koyan mimarisi 

(Tezel, 2005) 

Bir iç mekanda gözlemci doğal ışık yerine onun etkilerini görmektedir. Duvar, 

döşeme, tavan ve mobilyalardan yansıyan ışık, kişinin beynine mekanı oluşturan  

yapı malzemeleri, renkleri ve yüzey özellikleri hakkında veri göndermekte, 

nesnelerin özellikleri ve boyutları mekan hakkında bilgi vermektedir. Mekanda 

oluşan gölgeler gün içinde zamanı anlamaya yardımcı olmaktadır. (Şenbabaoğlu, 

2004) Yüzeylerdeki dokuların algılanışı yapıya düşen ışığın kalitesine bağlıdır. Bir 

mimari mekanı okutmanın ilk yolu boşluğun sınırlarının ifadesini güçlendirmektir. 

Bu duruma ışık eklendiğinde daha özgün sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

Mimari mekan boyut, biçim, çevreleyen elemanların özellikleri, içinde oluşan ışık ve 

ses kalitesi gibi fiziksel koşullar ile nitelik kazanır (Ching, 1979). Scott’a göre, 

mimarlık yalın bir biçimde, ışık, gölge, mekanlar ve çizgiler bütünü olarak 

algılanmaktadır. Herhangi bir mekandaki insanın bu mekanı algılaması ve 

kavramasında ışık, ses, yankı, dokunma hissi ve koku mekanı algılamada etkili olsa 

da, asıl olarak mimari mekan; ışığın nesneleri aydınlatması ve onları sarmasıyla 

görünür olmaktadır. Meiss (1990) mimarlığı yerleştirme ve ışık kaynaklarını denetim 

altında tutma sanatı olarak tanımlamaktadır.  

Mekan kişinin deneyerek yaşayabileceği yer olup, mekan algısı deneyimle ilişkilidir 

ve sınırlama söz konusu değilse kişi mekanı algılayamamaktadır (Jeodicke, 1985).  

Mekan algısında öne çıkan etkenler, mekanın boyutları, sınırları (duvar, tavan, 

döşeme), doğal ışığın alınış biçimi, ışık-gölge, aydınlık-karanlık ilişkileri, mekan 

bileşenlerinin özellikleri (rengi, dokusu, geçirgenliği, yansıtıcılığı vb.), sıcaklığı, nem 

oranı, hava koşulları olarak sınıflanmaktadır.  

Mekansal algıda psikolojik ve sosyal etkenler de kişinin ruh durumu, kültürü, dahil 

olduğu grubun sosyal ve ekonomik özellikleri olarak sıralanabilir. 

Le Corbusier’e göre, mimarlık doğal ışık altında biraraya getirilen hacimlerin açık ve 

olağanüstü bir oyunudur. Tasarımcı doğal ışığı kullanarak özgün eserler ortaya 
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çıkarabilir. Doğal ışığın tasarımın bir öğesi olarak kullanımı mekana fiziksel, algısal 

ve psikolojik olarak anlam kazandırmaktadır (Rıfat, 1998).  

2.2.3 Işık ve Gölge 

Işık kaynağından yayılan ışık, bir nesneye çarptığında, nesnenin aydınlanan yüzünün 

tersinde, nesnenin şeffaf olmamasından dolayı oluşan karanlık izdüşümü gölge 

olarak adlandırılmaktadır. Işık kadar, ışığın bir sonucu olarak ortaya çıkan gölgenin 

de mekanın algılanmasında ve mekan karakteristiğinde büyük etkisi bulunmaktadır. 

Örneğin yüzeylerin koyu renk olduğu ve bir obje odaklı aydınlatmaların yapıldığı 

hacimlerde mekanlar sert gölgeli ortamlar olarak algılanmaktadır. Bu durum 

aydınlanmış yüzeyler ile yan yana kullanıldığında ortaya çıkan sonuç çoğu zaman 

rahatsız edici olabilmektedir.  

Mekanda oluşan koyu gölgeler kullanıcıda yorucu etki meydana getirmekte, gölgenin 

nitelikleri algılanan mekanı etkilediğinden istenilen etki için gölge niteliklerinin 

belirlenmesi gerekmektedir (Şerefhanoğlu, 1992). 

Le Corbusier gözlerin formları ışıkta görmek için yapılmış olduğunu, ışığın ve 

gölgenin bu formları açıkladığını belirterek mekan için önemini vurgulamaktadır 

(Kortan,1986). Füeg’e göre (1980), mimari boyutlar, oranlar, ışık oyunları, ritm, 

renkler aracılığıyla kendini göstermekte, mimari yapıt ışık-gölge durumlarına göre 

farklı etki yapmaktadır (Şekil 2.11). 

    

Şekil 2.11: Pompei ve Floransa ışık- gölge etkisi (Tezel, 2005) 

Gölgenin nitelikleri ışık kaynağı özelliklerine; nesnelerin uzaklığına; yüzeylerin 

yansıtma katsayılarına; aydınlatan başka ışık kaynaklarının olması durumlarına göre 

değişmektedir. Gölgeler birincil ya da ikincil başka ışık kaynaklarından 

aydınlatıldıkları zaman saydamlaşmaktadır. Değişik gölge nitelikleri mekanın 

algılanmasını etkilemektedir. Gölgelerin olmaması ya da kolay algılanamaması, 



 23

yüzeylerde ışıklılık karşıtlıkları meydana getirmektedir (Şerefhanoğlu, 1992). Gölge, 

ışığın geliş yönüne, yüzeyin dokusuna göre oluşmakta ve yarattığı ışık karşıtlılığıyla 

mekana zenginlik kazandırmaktadır. Işık ve gölge mekana hareketlilik getirmekte, 

birbirinin tamamlayıcısı olarak mekanın algılanmasında, dokuların, biçimlerin ifade 

kazanmasında ve en önemlisi mekanın kullanımında etkili olmaktadır.  

Meiss (1991), bir mekanın farklı niteliklere sahip gün ışığı ve yapay ışıkta farklı 

algılandığı üzerinde durmuştur. Işık mekanı sınırlayan elemanların özelliklerinin ve 

dokularının algılanmasında önem kazanmakta ve gölge ile birlikte plastik etkiler 

yaratmaktadır.  

Rasmussen’e göre (1970), ışık ve gölge mekanın algılanmasına estetik açıdan katkıda 

bulunan mimari öğelerdir. Işık gölge ilişkileri ve yansımalar ışığın alındığı 

yüzeylerin ya da mekanın renk, doku ve malzeme özellikleri ile yatay ve düşey 

elemanların geometrisi gibi mimari değişkenlerle ayarlanmaktadır.  

Işık kaynağının doğrultusu, gölgelerin yerini ve biçimini etkilemektedir. Bir yüzey, 

gölge ve ışıklılık durumuna göre farklı renk tonlarında algılanabilmektedir. Akdeniz 

mimarisindeki cephelerde gözlenen bezemelerin, ışık-gölge oyunları ile etkileyici ve 

plastik bir etki yaratması örnek olarak gösterilebilmektedir. 

Doğal ışık, yapı ve yapı bileşenleriyle ışık-gölge oyunları aracılığıyla  ilişki 

kurararak bir görsel kompozisyon oluşturmaktadır. Bir mimari mekana giren ışığın 

nitelik ve niceliği, öncelikle insanın mekanda gerçekleştireceği eylemlerde, çevreyle 

iletişiminde ve davranışlarında, mekana anlam vermesinde etkili olmaktadır. 

Tasarımda ışığın ve gölgenin doğru ve yerinde kullanılması mimari yapıttaki estetik 

algılamanın etkilerini arttırmakta, gözleyende farkı duygular yaratmaktadır (Altan, 

1983) 

Read’e göre (2000), mekan kabuğuna etki eden faktörlerin başında ışık ve gölge 

gelmektedir. Mimari eseri çözümlemek için; çizginin ritmi, biçimlerin yığılması, 

mekan, ışık-gölge ve renk  faktörlerini ortaya koymaktadır. O’na göre kütle, ışık-

gölge, kütle-mekan ilişkisinin sonucu oluşmaktadır. Bir yapı içten sınırlandığı 

mekan, dıştan ise yüzeylerin belirttiği kütle olarak görülmekte, yüzeylere gelen ışık 

kütlelerin algılanmasını kolaylaştırmaktadır.  

Işıkta olduğu gibi gölge de farklı kültürlerde faklı değerlere sahiptir. Japon odasının 

süslemeden uzak sadeliğindeki güzelliği gölgenin çeşitliliğine dayanmakta, koyu ve 

açık gölgeler mekanda yer almaktadır. Bahçedeki ışık kağıt panelli kapılarla (shoji) 
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dolaysız olarak içeri alınmakta, gölgeler gizem yaratarak mekanı etkileyici 

yapmaktadır (Millet, Mariette, 1996). 

Pencerelerden giren ışık, düzenli dağılmayarak, bazı yerlerin gölgeli, bazı yerlerin 

ışıklı algılanmasını sağlamakta, böylece mekana derinlik kazandırmaktadır (Erkman, 

1973). 

2.2.4 Aydınlık ve Karanlık 

Mimari mekanın geçirimsiz yüzeylerle çevrili olduğu ve ışığın var olmadığı ya da 

yetersiz olduğu durumlarda, doğal ışık içeri giremez ve mekan karanlık olur. İç 

mekanda ışığın ve gölgenin yanısıra, karanlık ve aydınlık da yer almaktadır. 

Karanlık, ışığın varolmama durumu olarak tanımlanmaktadır. Işık ve karanlık 

birbirleriyle algılanmaktadır. Mimari mekan "aydınlık" ve “karanlık" olarak 

gruplandığında, aydınlık mekan ışığın hakim olduğu, karanlık mekan ise ışığın 

karanlık bir fonda tanımlandığı mekan olmaktadır. 

Genellikle aydınlık beyaz renk ile, karanlık çoğu kez siyah renk ile ifade 

edilmektedir. Karanlık bir mekanda siyah renkte algılanmakta ve bu anlayış eski 

yerleşimlerde ve eski kavramlarda da yerini bulmaktadır. "Ev" için kullanılan Grek 

ve Latin kökenli kelimelerden türeyen "megaron" ve "atrium" karanlık ve siyahı 

çağrıştırmaktadır (Arendt, 1958). Işık siyah ve beyaz zıtlığı içinde, kendinden 

referans almak zorunda olan bir kavramdır. Lobell bu durumu ışığı çizilmesi 

mümkün olmayan beyaz kağıda benzetildiğinde üzerine çizilen lekenin siyah olarak 

ayırt edilebileceği bir kavram olarak açıklamaktadır. O zaman resim açığa çıkmakta 

ve belli olmaktadır  (Lobell, 1979).  

Mimari mekanın sınırlayıcı elemanları doğal ışık ve aydınlatma yoluyla 

tanımlanabilmektedir. Işık sınırlayıcı olmasının yanısıra mimari mekanda oluşan 

karanlık da sınırlayıcı bir öğe olarak hissedilebilmektedir (Jeodicke, 1985). 

Rasmussen  aydınlığın ve karanlığın mekanı tanımlamasını anlatmak için kamp ateşi 

örneğini vermektedir. Karanlık bir gecede yakılan kamp ateşi, çevresi karanlığın 

duvarlarıyla çevrili ışıktan bir mağara oluşturmakta, ateşin aydınlığı içinde kalanlar, 

aynı odada bir arada bulunmanın güven verici duygusunu yaşamaktadırlar 

(Rasmussen, 1970). Ateşin aydınlığı yoğun bir ışıktır ve çevresi kapalı bir hacim 

etkisi yaratmaktadır.  

Karanlığa ve ışığa tarihsel süreçte çeşitli bakış açıları, mimaride farklı yaklaşımları 

getirmektedir. Tanizaki'ye göre (1977), Batı toplumu ile Doğu toplumu arasında 

belirgin bir biçimde görülen ışık-karanlık farklılığı, batılının konfor durumunu daha 
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iyi bir hale getirmek isterken, bir Japon’un sahip olduğu değerlerin huzur içinde 

olmasını istemesi ve mistik değerlere daha fazla önem vermesinden 

kaynaklanmaktadır. Batı toplumları her köşenin aydınlatılmasını, ışığın net ve yeterli 

olmasını istemektedirler. Arendt (1958), karanlığı, kutsal olan herşeye muhteşem ve 

gösterişli bir şekilde katılma ile günlük yaşamın arasındaki Ortaçağ gerilimi şeklinde 

tanımlamaktadır.  

Eski  düşünce  sistemlerinde  karanlığa  çeşitli  anlam ve  tasvirler yüklenmiştir. Eski 

Japon kültüründe ağır gölgeler ve karanlık ayrı bir yere sahiptir. Tanizaki'ye göre 

Japon kültüründe, karanlık mekanın özel bir yeri vardır ve geleneksel Japon 

mekanının ana özelliğidir. Japon mekanının estetiği, ışık ve gölgeye karşı gelen ağır 

gölgelerin çeşitliliğine bağlıdır. Bir Japon evi,  bu  anlayışın  hakim  olduğu  bir 

gölge ve karanlığın evidir. Çin kültüründe Yin-Yang felsefesinde, Yin dişi olup, 

karanlık, soğukluk ve nemlilikle temsil edilmektedir. Arnheim (1974), birçok kültür 

ve mitolojide bulunan düşmanca güçleri, Çin ve Pers kültüründe gece ve gündüz, 

Tanrı ile Şeytan arasındaki çatışma olarak tanımlamaktadır. 

Karanlık ve ışığın diyalektiğinden kaynaklanan anlamsal zıtlık, temelde doğuş 

gerçeğine dayanan bir anlamsal kimliği de bünyesinde bulundurmaktadır. Thurell 

(1989), canlıların karanlıktan dünyanın ışığını görmek için doğup, daha sonra 

ölümün gölgesine döndüğünü ifade etmektedir. 
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3. MEKAN TASARIMINDA DOĞAL IŞIĞI KULLANMA BİÇİMLERİ 

Doğal ışığın mekan tasarımında kullanımı, mekana alınış biçimi ile mekan 

kurgusunu etkilemektedir. Mekanın ve mekanda yer alan objelerin görünürlüğü ışık 

ile sağlanmaktadır. Doğal ışık mekana alınışındaki farklılıklara göre mekana çeşitli 

anlamlar yüklemekte, kullanımı çeşitlendirmektedir.  

Doğal ışığın mimari mekana alınması, yönü, şekli, miktarı ve ilişkilendirilen eden 

diğer yapı elemanlarının formları önemlidir. Işık bugün mimari mekan tasarımında 

tuğla, çelik gibi temel bir araç olarak ele alınmaktadır (Şerefhanoğlu, 1974).  

Venedik evlerinde iki penceresi geniş bir duvar parçasıyla birbirinden olabildiğince 

uzaklaştırılmış odalara rastlamak olağandır. Eski Venedik saraylarında genellikle 

cephe kısmında açık bir locası olan derin bir merkezi oda bulunmaktadır. Bu yaz 

odasının her iki yanında ise pencereleri birbirinden uzak olan kış odaları yer 

almaktadır. Böylece her odanın içindeki tablo ve heykellere yakışan kendine özgü bir 

ışığı bulunmaktadır.Venedik ve Hollanda kentleri dışında mimarlar nadir olarak bu 

tür aydınlatma etkileri ile çalışmışlardır (Rasmussen, 1970). Pencerelerin yönlenmesi 

de mekana alınan doğal ışığı etkilemektedir. Doğuya yönlenen pencereler sabah hava 

sıcaklığının düşük olduğu saatlerde mekana güneş ışığını almakta, kuzeye yönlenen 

pencereler ise her zaman homojen gün ışığının mekana girmesini sağlamaktadır. 

Doğal ışığın mekana alınması, ya da gün ışığından mekanın korunmak istenmesi 

tasarımı şekillendiren etkenlerdir. Güneş ışığının güçlü olduğu iklimlerde küçük 

açıklıklar yeterli olurken, zayıf olduğu yerlerde geniş açıklıklar tercih edilmektedir. 

Doğal ışık, tasarımı, iç mekanı ve cephe karakterini, dolu boş dengesini, ritmi 

doğrudan etkilemektedir. Mekanın işlevine göre farklı ışık düzeylerine ihtiyaç 

olabilmekte, istenen etkiyi yaratmak için bunun göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir.  
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3.1 Doğal Işığın Fiziksel Kullanımı 

Mekanın kullanımında doğal ışığın etkilerini görsel konfor, aydınlık düzeyi, 

parıltı/parlama ve renk başlıkları ile incelemek mümkündür. Mekan kullanımında, 

eylemlerin gerçekleştirilmesinde optimum aydınlık düzeyi söz konusudur. Ancak 

sadece aydınlık düzeyini düzenlemek yeterli değildir, mekanda oluşan parıltı görsel 

konforu olumsuz etkiler ve eylemin gerçekleştirilmesinde rahatsızlıklara yol açar.  

- Görsel Konfor: Görme ortamını belirleyen, görsel konforun nitelik ve 

niceliğini etkileyen etkenler, aydınlık seviyesi, parıltı ve renk olarak 

sınıflanmaktadır. Kullanıcının görsel açıdan konforlu olabilmesi, görsel konfor 

durumunda süreklilik sağlanabilmesi, göz sağlığının korunması ve sonucunda 

kullanıcı performansının ve yapılan işin veriminin artmasını sağlamak için bu 

değerlerin belirli ölçülerde tutulması gerekmektedir (Küçükdoğu, 1975). Bu değerler 

yapılan eylemin türüne göre farklılaşmaktadır. Örneğin kitap okurken, dikiş 

dikerken, çizim yaparken farklı aydınlık düzeylerine ihtiyaç duyulur. 

- Aydınlık düzeyi: Görme yeteneği, aydınlık düzeyine bağlı olarak 

değişmektedir. Gözün görme yeteneği kavramı, gözün kontrast duyarlığı, görüş 

keskinliği, görme hızı olaylarını içermektedir. Gözün görme yeteneğinin arttırılması 

ile, yapılan iş için dikkatin gerginliği azaldığından, konfor durumu artmaktadır. 

Yapılan işteki verim artarak, yorgunluk azalmaktadır (Küçükdoğu, 1975). 

- Parıltı: Cisimlerin görülebilirliğinde rol oynayan parıltı etkeninin çok 

yüksek değerlere ulaşması, kamaşmayı meydana getirmektedir. Büyük parıltı 

kontrastları gözün görme yeteneğini azaltarak huzursuzluk veya konforsuzluk 

yaratabilmektedirler (Küçükdoğu, 1975). 

Güneş ışığının belli kullanım yüzeylerinde kısmen yansıması, kısmen de emilmesi ile 

yansımanın olumsuz tarafı olarak tanımlanan parlama oluşur (Şekil 3.1). Pencerelerin 

veya çok beyaz pürüzsüz duvarların güneş ışınlarını yansıtması, günün belli 

zamanlarında parlama oluşturabilir. İç mekanda kullanılan bazı malzemeler ve 

aynalar da benzer sorunlara neden olabilmektedir (Pamir, 2000). 
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Şekil 3.1 :   Parlama, kırılma ve doğrusal yayılma (Lechner, 1991) 

- Renk: Cisimler, yansıttıkları ışık ile görünmekte ve renkleri, üzerine düşen ışığın 

yapısı ve değişik dalga boylarındaki yansıtma özelliklerine göre değişmektedir 

(Küçükdoğu, 1975).  

Renkli yüzeyler ışığı, bütün dalga boylarını eşit oranda yansıtamaz ya da 

geçiremezler (Şekil 3.2). Örnek olarak kırmızı bir yüzey, kırmızı ışın içermeyen bir 

ışıkla aydınlatıldığında, yüzey kırmızı görülmemektedir. Bunun nedeni, yüzeyin 

gelen ışına karşı seçici olması ve kendi rengini içermeyen renkleri yutmasıdır. Aynı 

yüzey, bütün dalga boylarını içerecek bir ışıkla aydınlatılırsa, kırmızı ışıklar kırmızı 

yüzeyden yansıyarak yüzey kırmızı görünecektir. Renksiz yüzeyler ise gelen ışığın 

bütün ışınlarını eşit oranda yansıtmaktadırlar (Şerefhanoğlu, 1972). 

 

Şekil 3.2 :   Işığın renkli yüzeylerden yansıması 

Işık bir maddedir ve fiziki olarak görülebilir, fakat görebilmek için de gereklidir. 

Objelerin kendileri ışığa sahip olabilmekte veya fazla aydınlatılan bir madde ışık 

kaynağı gibi görünebilmektedir. Mimar tasarladığı binayı konumlanacağı yerde 

güneşin günlük, mevsimlik hareketleriyle, bunun sonucunda nasıl gölgelerin 

oluştuğunu, ışığın mekandaki etkisini göz önünde bulundurduğunda daha başarılı 

tasarımların ortaya çıktığı gözlenmektedir. Cephe ve çatıdaki açıklıklar, ışığın 

yansıtılarak ya da direkt mekana alınması mekanda farklı ışık değerleri ve nitelikleri 

meydana getirir. Mekandaki işleve göre homojen bir ışık istenmekteyse pencereler 

kuzeye yönlendirilir ve gök ışığından yararlanılır. Sabah ve öğle saatlerinde ya da 

farklı mevsimlerdeki doğal ışığın mekana etkisi bazı mimarlar tarafından tasarımı 

yapılan yapının bir bölümünün maketinin yapılması ve konumlanacağı yerde 

gözlemlenmesi ile ışık mekan ilişkisi gözlemlenebilmektedir.  
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3.1.1 Işığın Mekana Alınış Biçimleri 

Bir mekan etkisinin algılanması görünürlükle ortaya çıktığı için, mekanı oluşturan 

öğeler ile getirilen aydınlatma düzeni önemlidir. Görünürlüğü aydınlatılan yüzeyler 

ya da pencereler, açıklıklar sağlamaktadır. Yüzeylerin biçimlerinin yanısıra açık ya 

da koyu renk olmaları, parlak ya da mat yüzey olmaları mekanı algılamayı etkileyen 

önemli öğeler olarak ortaya çıkmaktadır. Doğal ışığın oluşturduğu aydınlatmada; 

Aydınlık düzeyinin azlığı-çokluğu, gelen doğal ışığın renkleri, ışığın geliş biçimi ve 

yönü ile oluşan gölgelerin niteliği gibi konular mekanların kullanımını ve farklı 

algılanmasını sağlamaktadır (Şerefhanoğlu, 1974). Bir ya da birkaç kaynaktan gelen 

doğal ışık mekanı, biçimini ve yüzeylerini en iyi şekilde göstermektedir. 

Mekanın algılanması için de öncelikle görülebilir olması, bunun için de yeterli ışığın 

bulunması gerekmektedir. Doğal ışık, mekana yatay düşey yönlerden veya açılı bir 

biçimde alınmaktadır. Mekana yataydan alınan ışık için pencereler alçak, orta, 

yüksek, içe ve dışa eğimli, köşe penceresi, çıkmalı, tek veya bant şeklinde 

olabilmektedirler. Düşey yönde yayılım için, yatay, eğimli, düşey tavan pencereleri 

kullanılabilmektedir (Şekil 3.3). Yaygın ışık dinlendirici etki yaratırken, dikkatin bir 

yöne odaklanması istendiğinde doğrultulu ışık tercih edilmektedir.  

 

Şekil 3.3:  Farklı pencere tiplerinde doğal ışığın mekana alınışı 

Kuzey iklimlerinde günışığından yararlanabilmek için pencere ya da açıklıklar 

sıklıkla kullanılmaktadır. Güneyde ise ışık parlaktır ve fazlası rahatsız edicidir. 

Barcelona ve İspanya’da sıklıkla görülmekte olan yüzeylerdeki süslemeler, güneşin 

gün içindeki hareketiyle oluşan ışık ve gölge oyunlarıyla cepheye zenginlik 
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kazandırmaktadır. Gün ışığının fazlası parlaklığından dolayı mekanlarda rahatsız 

edici ve bunaltıcı olmaktadır (Millet, Marietta, 1996).  

Einthoven Teknik Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, mekanda gün ışığı 

kullanımını araştırmak amacıyla farklı pencere tiplerinin bilgisayar programı 

yardımıyla modellemiş, her tip pencere için mimarların  tasarımlarından örnekleri ve 

tasarımcıların gün ışığı kullanımda doğru sonuca ulaşabilmesini sağlamak için 

pencere tiplerinin değişim grafiklerini “Günışığı Tasarım Değişimleri Kitabı” adı 

altında bir projede toplamışlardır (Şekil 3.4). Projede pencerelerin mekandaki 

konumları, pencere tiplerinin ve konumlarının, mekana alınan gün ışığı miktarının 

grafiklerle anlatımları ve karşılaştırılması ile yapılmış yapı örnekleri bulunmaktadır 

(Şekil 3.5).  

Projede toplam elli iki adet pencere tipi yer almaktadır. Bilgisayar ortamında 

oluşturulan oda modeli aynı büyüklükte tutularak farklı büyüklüklerde, yatayda ve 

düşeyde bant pencereler, kare ve dikdörtgen biçimli pencerler odada alçakta, 

yüksekte, yanlarda ve tavanda konumlandırılmıştır. Oda içindeki konumuna, pencere 

büyüklüklerine göre gruplanan pencereler için yapı örnekleri verilmektedir. 

Çalışmada pencere tiplerini, odanın görünüşleri, zemin ve tavanda ışığın yayılışı ve 

aydınlık derecesine göre renklendirilen, planda ve kesitte tabloya dönüştürülen 

aydınlık ilişkilerini yanyana karşılaştırma olanağı sağlanmaktadır. 

 

Şekil 3.4: Projede yer alan günışığının mekana etkilerinin grafiklerinden biri 

(http://sts.bwk.tue.nl) 
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 Şekil 3.5: Proje kapsamında günışığının farklı pencere tiplerinde mekana etkilerinin 

karşılaştırılması (http://sts.bwk.tue.nl) 
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3.1.1.1 Düşey Yönde Alınması 

Doğal ışığın mekana düşey alınması mekanda gerçekleştirilen işlevle yakından 

ilişkilidir. Düzgün ışığın gelmesi ve mekana homojen yayılması istenen yapılarda 

örneğin resim atölyelerinde, fabrikalarda, kütüphanelerde, müzelerde, camilerde, 

laboratuvarlarda, tren garlarında üstten alınan doğal ışık önemli olmaktadır.  

Üstten aydınlatılan bir yapıda, mekan plastiğine farklı bir boyutta katkıda 

bulunulmaktadır. Üst döşemenin biçimi, diğer mekan çeşitlerine nazaran bu mekanda 

farklı bir yere sahiptir.   

Lundberg, yaklaşık dört yüz yıl önceki bir mekan türünü anlattığı yazısında mekanın 

üst döşemesindeki küçük pencerelerden gelen ışığın yarattığı etkiden bahsederken 

gün ışığının döşemedeki küçük deliklerden girdiğini, fakat duvara yerleştirilen uygun 

ışık açıklıklarından daha detaylı bir görünüm sağlayarak bu zengin ışığın her yeri 

aydınlattığını ifade etmektedir. Üstten aydınlatılan bir mekanın kendine özgü ve 

sembolik özellikleri vardır. Yandan gelen bir ışığa göre daha farklı bir ışık üstte 

açılan bir boşluktan mekana girmektedir. "Yüksek güçlerin tasvirini sembolize eden 

bir dramatik etki" yaratmak için kullanılmıştır (Thurell, 1989). 

Mekanın değişik kısımlarının iyi ve eşit şekilde aydınlatılması isteği ya da ihtiyacı, 

modern mimarların sık sık karşılaştığı konulardan biridir. Çatı penceresi ile tepeden 

gelen ışık biçimlerle dokuları açık ve kolayca görebilmek için gereken gölgeleri 

yaratamayacak kadar dağınıktır. Daha iyi olmasına rağmen yandan alınan doğal ışık 

mekanın içine yeterli alınamadığı zaman tek başına tatmin edici bir sonuç 

vermemektedir. Rasmussen, çözüm için mekanın her bölümünü kusursuz şekilde 

aydınlatan şed çatıları uygun görmektedir (Rasmussen, 1970). 

Avlular yapılarda  doğal ışığın düşey yayılımını sağlamaktadır. Avlular, gecenin 

serin havasını tutup, gündüz serinlik vermesinden dolayı, sıcak ve kuru iklimlerde 

tercih edilmektedir. Serin iklimlerde avluların dar olması, yeterince 

havalandırılamaması yosunlaşmaya neden olmaktadır. Türk evlerinde üstü açık, 

Avrupa’da üstü camla kapalı olarak kullanıldığı örnekleri görülmektedir. Doğal 

ışığın enerji tasarrufu sağlaması da fabrika ve alışveriş merkezi gibi yapılarda sıklıkla 

kullanımına neden olmaktadır.  

Doğal ışık mekana çatı pencereleriyle yansıtılarak ya da doğrudan alınabilmektedir 

(Şelik 3.6). Çatı penceresi kullanımında çatı eğimli ya da düz olmaktadır. Dikey 

panellerin kullanılması durumunda doğal ışık yansıtılarak mekana alınmaktadır.   
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Şekil 3.6: Işığın mekana düşey yönde alınma biçimleri (Lechner, 1991) 
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Galeria Vittorio Emanuele, Giuseppe Mangani tarafından, 1861 yılında Milano’da 

alışveriş merkezi olarak tasarlanmış, haç şeklinde kesişen iki caddenin tavan 

açıklıklarının bir kubbe ile birleştirilmesiyle meydana gelmiştir (Fontoynont, 1999) 

(Şekil 3.7). Tüm çatı örtüsü ve kubbede demir konstrüksüyon uygulanmış, cam 

malzeme ağırlıklı olarak kullanılıp doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanılmış, 

böylece galeride yağmurun, soğuğun etkilerinden korunan bir iç mekan yaratılmıştır. 

Zeminde parlak seramik kullanılması yansımayı arttırarak aydınlık seviyesini 

yükseltmektedir. 

      

Şekil 3.7 : Galeria Vittorio Emanuele, plan ve kesit (Fontoynont, 1999) 

Viyana’da tarihi gazometre olarak kullanılan binalar, günümüzde Jean Nouvel 

tarafından restore edilerek alışveriş merkezi ve konut işlevleri kazandırılmıştır. 

Binaya çatıdan alınan gün ışığı, mekanı aydınlatmaktadır (Şekil 3.8). 

    

Şekil 3.8 :   Gazometre, Viyana (Tezel, 2005) 

 



 35

Roma’daki Dives in Misericordia kilisesi Richard Meier tarafından tasarlanmıştır 

(Şekil 3.9). Meier, ışığın mekanı anlamak ve  okumak için en önemli etken olduğunu 

belirterek ışığa verdiği değeri vurgulamaktadır (http://www.wirednewyork.com). 

Meier, bu binayı tasarlarken ışığı ana tasarım öğesi olarak kabul etmiştir. Beyaz 

çimentodan yapılan yelken formunda üç adet kabuğun gün ışığını mekana alışı 

kullanıcı için etkileyici bir ortam yaratmakta, gün ışığı Tanrı’nın varlığını 

simgelemektedir. Meier, kullandığı zemin seviyesindeki dar pencerelerle de kilisenin 

yerden kopmuş gibi algılanmasını sağlamıştır.  

     

  

Şekil 3.9:   Dives in Misericordia, görünüş, plan ve kesit (Tezel, 2005) 

Peter Cook ve Colin Fournier tarafından tasarlana Graz Sanat Müzesi, tarihi Graz 

kentinin diğer sembolü saat kulesi ile de ilişki kurmaktadır (Şekil 3.10). Böylece 

geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Şekli ve cam duvarları, 

onun uçan bir balon gibi görünmesini sağlamakta, dış cephesi akrilik cam olan 

müzenin, çıkıntı yapan yerlerindeki pencerelerinden gün ışığı içeri alınmaktadır. Bu 

pencereler, kuzeye yönlendirilmiştir, böylece yaygın gün ışığından 

faydalanılmaktadır. Pencerelerden biri ise tarihi saat kulesine yönlendirilmiştir 

(http://www.eventsworldwide.com/moregraz.htm). 

İstasyon binalarında, geniş açıklıkların geçilmesi gerekli olmuştur. Bu nedenle çelik 

ve camdan oluşan hafif strüktürler tarih boyunca gözlenmektedir. Calatrava’nın TGV 

istasyonu strüktüre getirdiği yenilik ile örnek olarak gösterilebilmektedir (Şekil 

3.11).  
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Şekil 3.10:   Graz Sanat Müzesi, Avusturya (Tezel, 2005) 

Yolcular istasyonlarda, bekleme, bilgi edinme gibi eylemlerde bulunmaktadırlar. 

Kullanıcıların yönlenebilmeleri için ışığın doğru kullanılması gerekmektedir. 

Bilgilendirme işaretlerinin parlaması ya da arkadan güçlü bir ışığın ışıklılık kontrastı 

yaratarak görülmesinin engellemesi istenmeyen durumlardır. Doğal ışığın, yolcuların 

stresini azalttığı gözlenmiştir (Fontoynont, 1999). 

    

 

Şekil 3.11:  Calatrava, TGV, kesit (www.strutture.info) 

Müzeler, doğal ışığın kullanımında en fazla dikkati gerektiren bina tipleridir. 

Ziyaretçiler, sanat eserlenin detaylarını görmek için yüksek ışık isterken, hassas sanat 

eserlerinin de yüksek ışıktan korunması gerekmektedir (Şekil 3.12).  
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Şekil 3.12:  Walraf-Richartz Müzesi  (Fontoynont, 1999) 

Kütüphanelerde, yazma, okuma ve raf bölümlerinin işlevlerine uygun aydınlatılması, 

bilgisayarlar bulunuyorsa, parlama ve yansımanın engellenmesi gerekli 

görülmektedir. Tasarımlarda kitaplar direkt güneş ışığı etkilerinden uzak tutulmaya 

çalışılmaktadır. Kütüphanelerde doğal ışık psikolojik bir ihtiyaç olmakla birlikte, 

dikkatin dağılmaması için kullanıcılar pencereden uzak masaları tercih etmektedirler. 

Bunun için tüm cephede devam eden bant şeklindeki pencereler, bir dizi bant pencere 

ve güneş ışığının doğrudan mekana girmesini engelleyen aşağı doğru eğimli 

pencereler kullanılabilmektedir. Atriyum ya da galeri boşluğundan gelen doğal ışık 

kütüphanelerde kullanılan bir mimari öğedir, atriyum ya da avlu kullanıldığında ısı 

ve gürültü faktörlerinin dikkate alınması gerekli olmaktadır (Fontoynont, 1999).  

3.1.1.2 Yatay Yönde Alınması 

Yapılarda en sık rastlanan durum olan ışığın mekana yatay alındığı pencereler ile 

mekanda yatay olarak mekan derinliğine yayılan bir ışık söz konusu olmaktadır. 

Öncelikle bürolarda, okullarda, hastanelerde gerçekleştirilen eylemler için yatay ışık 

gerekli olduğundan en çok kullanılan ışık türüdür. Pencere boyutları doğal ışığın 

mekanın tümünün aydınlatmasında etkili olmaktadır.  

Mekana ışığın yatay olarak alındığı pencerelerde, pencerenin derin olması 

durumunda, ışık pencere yan yüzeylerinden yansıdığından ışıklılık kontrastı 

azalmakta, ışıklılık mekanın iç kısımlarına doğru azalmaktadır. Küçük ve derin 

pencereler loşluk oluşturmaktadır. Pencerelerin yan yüzeylerinin dışa eğimli olduğu 

durumlarda güneş ışığı dışarı yansımaktadır (Şekil 3.13). Gölgeleme elemanlarının 

kullanımıyla güneş ışığının istenmeyen parlama etkileri önlenebilmektedir 

(Şerefhanoğlu, 1972).  
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Şekil 3.13:  Pencere yan yüzeylerinin ışığı yansıtması 

Pencerelerin yükseklikleri de güneş ışığının ve yansıyan ışığın mekana alınmasında 

etkili olmaktadır. Alçak pencereler, zeminden yansıyan ışığı tavana 

yönlendirmektedirler (Şekil 3.14). Dış mekanda kullanılan su öğesinin 

yansımalarının iç mekanda en etkili şekilde algılanmasını alçak pencereler 

sağlamaktadır. Göz seviyesinin altında kaldığı için yansımanın gözü rahatsız 

etmemesi önemli olmaktadır. Orta yükseklikteki pencereler, hem güneş ışığını hem 

de yansıyan ışığı mekana alabilmektedir, aydınlık düzeyi pencere yakınında daha 

yüksektir. Yüksek pencerelerin kullanımı durumunda, zemin daha aydınlık 

olmaktadır. Köşe pencerelerinin kullanımı aydınlık mekanlar yaratmakta ve geniş 

manzaraların görülmesini sağlamaktadır (Lam, 1991).  

 

Şekil 3.14: Işığın mekana alınmasında pencere yüksekliklerinin etkileri 

Tavanın yüksekliği, ışık yansıtıcılığı, biçimi ve eğimi de günışığı aydınlatmasını 

etkilemektedir (Şekil 3.15). Genellikle tavan yüksekliğini arttırmak mekanda ışığı 

azaltır. Bunu önlemenin bir yolu tepe penceresi olarak da anılan ikinci bir yüksek 

pencere kullanmaktır. Düz tavanlar ışığı daha iyi yansıtmakta, tavandan sarkan 

kirişler, tavandan yansıyan ışığı keserek etkisini azaltmaktadırlar. Tavana çeşitli 

şekiller vererek tümü aydınlık veya giderek değişen aydınlıkta tavan elde etmek 

olanaklıdır (Lam, 1991).  

Doğal ışık kullanıldığı yapı türlerine göre farklı kullanım özelliklerine sahiptir. 

Konutlarda, istanyon yapılarında, kültür yapılarında, ofislerde, eğitim yapılarında 

doğal ışığın farklı kullanım özellikleri tercih edilmektedir.  
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Şekil 3.15: Işığın mekana alınmasında pencere yükseklik ve yerlerinin etkileri 

(Lechner, 1991) 

Doğal ışık kullanımı konutlarda tasarlanırken mekandaki donatı ile birlikte 

düşünülmekte, ışığın doğrultusuna göre düzenlenmektedir (Şekil 3.16). Yatak 

odalarında doğal ışığın yandan gelerek tuvalet masasını aydınlatması istenirken, 

çalışma odalarında soldan ya da önden gelen ışık tercih edilmekte, mutfaklarda 

kullanıcının gölgesinin tezgah üzerine düşmemesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Oturma bölümünde oturma elemanlarının arkasından doğal ışığın gelmesi halinde 

karşılıklı oturan kullanıcılardan pencere önünde oturanın yüzüne gelen gün ışığı 

rahatsız edici olmaktadır (Şerefhanoğlu, 1972). 

 

Şekil 3.16:  Günışığının konutlarda kullanım örnekleri (Şerefhanoğlu, 1972) 

Eğitim yapılarında sınıflar en iyi soldan gelen gün ışığıyla aydınlatılmaktadır. 

Hareketli gölgeleme elemanlarıyla yazı tahtasında rahatsız edici parlamalar 

engellenebilmektedir  (Fontoynont, 1999).  
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3.1.2 Gölgeleme Elemanları 

Gölgeleme elemanlarının, güneşin rahatsız edici etkisinden korunmak ve gün ışığını 

kontrollü bir biçimde mekana almak için cephede ya da iç mekanda, hareketli ya da 

sabit olarak kullanıldıkları görülmektedir. Tarih boyunca gölgeleme elemanları 

mimaride yer almaktadır. Yunan ve Roma mimarisinde kullanılan portikler hem iç 

mekana hem de yarı açık mekana gölge sağlamaktadır.  

Gölgeleme elemanları sabit ve hareketli olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tablo 3.1’de 

gölgeleme elemanları örnekleri gösterilmektedir. Sabit gölgeleme elemanları yatay, 

düşey ve dikey paneller ile yatay düzlemde asılı yatay veya dikey panjurlar olarak 

gruplanmaktadır. Bu elemanlar ahşap, beton, çelik vb. malzemelerden yapılmaktadır. 

Hareketli gölgeleme elemanları ise kumaş tente, yatay ve dikey panjurlar ile ağaç, 

bitki gibi doğal peyzaj elemanları kullanımı şeklinde olabilmektedir.  

Gölgeleme elemanının modeli, büyüklüğü ve konumu, güneş ışığının doğrudan, 

yayınık ya da yansıyarak gelmesine bağlı olarak değişir (Şekil 3.17). Ağaç ve bitkiler 

gölgeleme elemanı olarak kullanılabilmektedir. Yayınık yansıyan güneş ışığı geniş 

bir açıyla mekana girdiğinden kontrolü daha zordur ve iç mekanda alınan önlemlerle 

rahatsız edici etkisinin önlendiği gözlenmektedir. Doğrudan gelen güneş ışığında dış 

mekanda alınan önlemler etkili olmaktadır. Tozlu ve hava kirliliğinin yüksek 

düzeyde olduğu yerlerde güneş ışığının dağınık olarak yayıldığı gözlenmektedir 

(Lechner, 1991). 

Şiddetli gün ışığı etkisinin ve yansımanın meydana geldiği yerlerde gün ışığı rahatsız 

edici düzeylerde olabilmektedir. Beton yüzeyler, açık renk duvarlar, reflekte camlar 

güneş ışığının yansıyarak mekana girmesine neden olmaktadır (Lechner, 1991).  

Gölgeleme elemanlarının kullanımı, kimi zaman doğal ışığa olan ihtiyaç ile 

çelişmektedir. Fakat, güneş enerjisi mekana kontrollü olarak alındığında, yüksek 

aydınlık değerleri ve ısı kazanımı sağlayabilmektedir. Dış mekanda kullanılan 

gölgeleme elemanları iç mekanda kullanılanlara göre daha etkilidir, ayrıca cephe 

karakterini de etkileyerek tasarımı şekillendirmektedir (Lechner, 1991). 
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Tablo 3.1: Sabit ve Hareketli Gölgeleme Elemanları (Lechner, 1991) 

 

Yatay panel Güney, Doğu, Batı 
Sıcak havayı engeller, 
kar ve rüzgar ile yüklenebilir. 

Yatay düzlemde  
asılı yatay panjur 

Güney, Doğu, Batı 
Serbest hava hareketi olur,  
kar ve rüzgar yükü azdır. 

Yatay düzlemde  
asılı dikey panjur 

Güney, Doğu, Batı Görüşü sınırlar. 

Düşey panel Güney, Doğu, Batı 
Serbest hava hareketi olur,  
kar yükü olmaz, görüş 
sınırlanır. 

Dikey panel Doğu, Batı, Kuzey 
Görüşü sınırlar, Sıcak iklimde 
 kuzey cephesi için uygundur. 

Açılı dikey panel Doğu, Batı 
Kuzey yönünde eğim verilir, 
Görüşü sınırlar. 

Kafes Doğu, Batı 
Çok sıcak iklimler için uygun,  
görüşü engeller,  
sıcak havayı engeller. 

Açılı dikey 
paneller  
ile oluşturulan 
kafes 

Doğu, Batı 
Kuzey yönünde eğim verilir, 
görüşü sınırlar, çok sıcak 
iklimler için uygundur. 

SABİT  
GÖLGELEME 
ELEMANLARI 

Tente Güney, Doğu, Batı 

Kötü hava koşullarında 
tamamen toplanır, sıcak 
havayı  
engeller. 

Hareketli yatay  
panjur 

Güney, Doğu, Batı 
Güneşin her konumunda  
kullanılabilir. 

Hareketli dikey 
panjur 

Doğu, Batı Sabit panjurdan daha etkilidir.  

Hareketli yatay  
panjurlu kafes 

Doğu, Batı 
Hareketsiz kafese göre daha 
geniş 
görüş açısına sahiptir. 

Ağaç ve bitki 
Doğu, Batı,  
Güneydoğu,  
Güneybatı 

Görüş sınırlanır,  
serin hava sağlanır. 

HAREKETLI 
GÖLGELEME 
ELEMANLARI 

 

  
 

Dışarıdan 
montajlı  
panjur 

Doğu, Batı,  
Güneydoğu,  
Güneybatı 

Esnektir, kapalı olduğu 
zaman  
görüş engellenir. 

 

 



 42

 

Şekil 3.17:  Güneş ışınlarının yayılımı (Lechner, 1991) 

Pencerelerin yönlenmesi de mekandaki gün ışığını etkilemektedir. Güney yönündeki 

yatay çatı pencereleri yaz aylarında güneş ışınlarının dik gelmesi sonucu güneş 

ışığını daha fazla almaktadır (Şekil 3.18). Güneş ışınları eğimli geldiğinde yatay 

gölgeleme elemanlarının yeterli olmayarak düşey gölgeleme elemanlarının da 

kullanıldığı gözlenmektedir. Doğu ve batı yönündeki pencerelerde ise güneşin 

rahatsız edici etkisini önlemek için yatay ve düşey gölgeleme elemanları 

kullanılabilmekte fakat bu gölgeleme elemanları görüşü sınırlandırmaktadır 

(Lechner, 1991). 

 

Şekil 3.18: Sabit gölgeleme elemanları (Lechner, 1991)  

Güneş ışınlarının etkili ve rahatsız edici olduğu yerlerde yatay çatı pencereleri yerine 

yüksekte düşey pencerelerin kullanılması daha uygun olmaktadır. Özellikle yaz 

mevsimi öğle saatlerinde güneş ışınları dik olarak gelmekte ve mekan doğrudan 

güneş ışığından etkilenmektedir.  Güneş ışınları geliş açısı mevsimlere göre değişim 

göstermektedir. Yaz aylarında dik gelen güneş ışınlarının rahatsız edici etkileri yatay 

gölgeleme panelleriyle engellenirken, kışın güneş ışınları eğimli geldiğinden iç 

mekana alınabilmektedir (Şekil 3.19). 
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Şekil 3.19: Güneşin mevsimlere göre konumu (Lechner, 1991) 

Yatay gölgeleme elemanı genişliğinin pencere genişliğinden fazla olması durumunda 

güneşin yönü değişse de mekanın doğrudan güneş ışığından korunması 

sağlanabilmektedir. Güneşin fazla olduğu yönlerde kullanılan dikey gölgeleme 

panellerinin  sayısının arttırılması yatay yönde gelen güneş ışınlarının etkisini 

azaltmaktadır (Şekil 3.20). Aynı şekilde açılı konulan gölgeleme panelleri de mekana 

kontrollü olarak güneş ışığının alınmasını sağlamaktadır. 

 

Şekil 3.20: Dikey panellerle gölgeleme (Lechner, 1991) 
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İç mekanda kullanılan jaluzi, stor perde gibi hareketli elemanlar, sabit gölgeleme 

elemanlarına göre daha etkilidir. Güneş ışınlarının etkisi hava durumuna göre 

değişebilmekte, bu durumda hareketli gölgeleme elemanları ihtiyaca cevap 

vermektedir. Hareketli gölgeleme elemanları yaz kış kullanımları farklı olmakta, 

kışın kaldırılarak kullanılan elemanlar sayesinde mekana daha fazla gün ışığı 

alınabilmekte, yazın açılan elemanlar ile güneş ışığının zararlı ve rahatsız edici 

etkilerinden mekan korunabilmektedir. Benzer şekilde ağaç ve bitkilerle yapılan 

peyzaj tasarımı ile iç mekana alınan güneş ışığı kontrol edilebilmektedir (Şekil 3.21).  

 

Şekil 3.21: Hareketli gölgeleme elemanları (Lechner, 1991) 

3.1.3 Saydamlık, Geçirgenlik 

Saydam olma niteliği ya da durumu; şeffaflık; ışığı ve havayı geçirebilir olma 

durumu, saydam olan özel, yarı şeffaf madde, üzerinde görülür hale getirilir resim, 

baskı, işaret tanımlamalarına sahipken, cam veya başka saydam madde üzerinde 

geçirdiği ışık yoluyla görülmesi tasarlanmış fotoğraf, resim, madde olarak da ifade 

edilmektedir (http://www.tdk.gov.tr). Geçirgenlik, ışığın geçmesine ve arkasındaki 

nesnelerin görülmesine engel olmama özelliğidir.  

Kepes, “Language of Vision” adlı eserinde cisimlerin geçirgenliğinin bulunduğunu; 

birbirinin görüntüsünü bozmadan içiçe bulunabildiklerini veya birbirlerinin içine 

tamamen girebildiklerini,  ancak geçirgenliğin optik bir özellikten fazlasını, daha 

geniş bir mekansal düzeni ifade ettiğini belirtmiştir (Slutzky, 1997).  
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Geçirgenlik, saydamlık söz konusu olduğunda cam ön plana çıkmaktadır.  

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle farklı yapı malzemeleri ile de geçirgenlik 

sağlanabilmektedir. Camın kullanım alanlarının gelişmesiyle cam tuğlalar bölücü 

eleman olarak kullanılmaya başlanmıştır. Cam tuğla duvarlar mekana gün ışığının 

girmesini sağlarken, mekanın dıştan algılanmasını engellemektedir. 

Rönesans döneminde cephelerde pencerelerin kullanımının artması ve camın göz 

düzeyine inmesiyle binalarda saydamlık artmaya başlamıştır. Modern Mimari’nin 

uluslararası evresine gelindiğinde, doğrudan saydamlık, binanın içi ve dışı arasındaki 

ayrımı kaldırmanın bir yolu olarak görülmüştür. Giedion (1941) yeni Bauhaus 

binasını anlatırken “içten dışa-dıştan içe giden görsel sürekliliği sağlamak binada 

kamusal ve yarı-özel alanları kaynaştırmanın bir yolu olarak görülmüştür” 

demektedir (Şekil 3.22) (Gür, 2006). Cam binalarda saydam, yarı-saydam, yansıtıcı 

veya geçirimsiz olarak kullanılabilmektedir.  

     

Şekil 3.22:  Bauhaus (www.bauhaus-dessau.de) 

3.1.4 Işığın Gün ve Mevsimlere Göre Kullanımı 

Gün ışığının zamana, mevsimlere, günün saatine bağlı değişimi, mekanın farklı 

zaman dilimlerinde farklı algılanmasına ve kullanımına sebep olmaktadır.  

Mekan, farklı zamanlarda güneş ışığının etkisiyle aydınlık yada karanlık, farklı renk 

tonları ve güneşin konum değiştirmesiyle farklı yansıma etkileri sonucu değişik 

algılamalara neden olabilmektedir. 

Schulz'un çalışmalarında, insanın mekanla ilişkisi belirli bir zaman dilimi ile 

sınırlanmaz. Nesiller boyunca içinde yaşanması ve algılanmasıyla süreklilik 

oluşturan mimari mekanın fiziksel boyutlarının ötesindeki boyut ve anlamları ortaya 

konur (Schulz, 1972). Schulz ile paralellik gösteren bir yaklaşımla Zevi’de mimari 

mekanın durağan bir olgu yerine, zaman ve hareket ile deneyimlendiği görüşündedir 

(Zevi, 1968). “Zaman”  etkeni Zevi’nin kullanıcıyı göz önünde  bulundurmadan 

yaptığı yorumdan farklı olarak, objeye x, y, z boyutlarından bakış süresi olarak 

tanımlanabilmektedir (Verdi, 1972). 
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Doğal ışığı etkileyen “zaman” kavramı gözlemcinin mekanı algılamasıyla ilişkilidir. 

Zevi bir ressamın bir açıdan bakarak bir  objeyi çizdiğini, ancak onun çevresinde 

dolaşıp, farklı açılardan resimler çizmesi gerektiğini belirtmektedir. Bir objeyi tam 

olarak kavrayabilmek için her yönden bakmak gerekir. Zaman içinde oluşan bu farklı 

bakışlar, olaya yeni bir boyut daha kazandırır. Dördüncü' boyut olarak nitelendirilen 

bu boyut zaman olarak nitelendirilmektedir (Tanizaki, 1977). Gözlemcinin mekanı 

algılaması için çeşitli yönlerden bakması, mekanı deneyimlemesi ve bir süre 

mekanda zaman geçirmesi gerekir.  

Mimar kütlelerin ve boşlukların boyutlarını kesinleştirebilmekte, yapının yönünü 

belirleyebilmekte binanın niteliklerini ve niceliklerini tanımlayabilmekte, fakat 

sabahtan akşama, günden güne hem yoğunluk hem renk bakımından farklılıklar 

gösteren gün ışığını her zaman kontrol edememektedir (Rassmussen, 1970). Işık 

günden güne, aya ve mevsimlere göre sürekli değişir ve içine girdiği mekanı da 

değiştirir. Zamanın değişmesine bağlı olarak mekanın algılanmasında ve 

kullanımında birtakım farklılaşmalar olmaktadır.  

Doğal ışık durağan olmayan önemli bir tasarım öğesidir. Mevsimlere bağlı olarak ve 

gün içinde Sürekli olarak değişmekte, hareket etmekte böylece mekanda değişik 

etkiler yaratmaktadır. Işığın değişimi kullanıcının mekanı anlama, kavrama ve 

kullanma biçimini belirlemektedir. (Özorhon, 2002). 

Gece gündüz ayrımı kadar mevsim farklılıkları da doğal ışığın niteliğini değiştiren 

etkenlerin başında yer almaktadır. Doğal ışık, zamanla ilişkilidir. Bir çok kültürde, 

Mısırdaki Piramitler, İngiltere’deki Stonehange gibi eserler bu ışıktan etkilenerek 

yapılmıştır. Ressamlar da doğal ışığın etkilerini eserlerinde kullanmışlardır. Monet, 

yaz ışığında gökyüzünü sarı, gölgeleri mor; kış ışığında, dağları soğuk mavi, kar 

rengi; günbatımında ise gökkuşağının tüm renklerini kullanmıştır. Bu değişimler, 

renklerin doğal ışıkla ve zamanla değiştiğini göstermekte ve doğada 

gözlemlenebilmektedir. Kahn, doğal ışığın güzelliğini yok etmemek için evinin 

duvarlarında renk kullanmadığını, doğal ışığın zamana ve mevsimlere göre değişerek 

odayı renklendirdiğini belirtmektedir (Mıllet, Marietta, 1996). 

3.2 Doğal Işığın Simgesel Kullanımı 

Günışığı yapı içine alındığında yalnız görmeyi değil, mekanı sınırlayan yapı 

elemanlarının algılanmasını daha da ötesi doğru kullanıldığında mekanın etkileyici 

olmasını sağlar, insan üzerinde çeşitli uyarılar yapar. Bu nedenle mimarların 
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yapılarında yaratmak istediği duyguyu, günışığını uygun kullanarak ifade 

edebildikleri gözlenir.   

Doğal ışığın kısa bir süreliğine azalması insan üzerinde moral bozucu bir etki 

yaratmakta, uzun bir zaman çok kuvvetli bir doğal ışığın etkisinde kalmak da, 

karanlığın yarattığı etki gibi rahatsiz edici olabilmektedir (Altan, 1983).  

Doğal ışık mekanın kullanıcılarını etkilemekte ve ruh hallerini kontrol 

edebilmektedir (Benedikt, 1979).  

Işık kavram olarak bir çok dini inanışta, felsefede yer bulan ve bu bağlamda da çeşitli 

anlamların yüklendiği soyut yönü ağır basan bir kavramdır.  

Lobell (1979) ışığın varolmanın gerçek kaynağı, yokluk durumunu vara çeviren ve 

maddelere can veren bir öz olduğuna dikkat çekmiş, doğadaki tüm nesnelerin, 

yeryüzünün, canlıların ışıktan meydana geldiğini belitmiştir. Bu kütlelerin 

oluşumunda gölgenin rolü olduğunu, gölgenin de ışığa ait olduğunu vurgulamıştır.  

İnanç sistemindeki farklılıklara göre doğal ışığın anlamsal kullanımı değişmektedir. 

Işık, gizem ve korku hissi yarattığı için dini yapılarda ilahiyatın yaratılması amacıyla 

kullanılmakta ve ana eleman olarak gözlemcide farklı anlamsal etkiler 

uyandırmaktadır.  

Işık, mekanda bir doğa etkisi yaratırsa ışığın cinsi, şiddeti, doğrultusu, rengi ve 

çevreyle ilişkisi ışığa ifade kazandırmaktadır. (Mıllet, Marietta, 1996) Işık, bir 

mekanda yönlendirici öz anlamları da bünyesinde bulundurur. Işık, yöneltim ve 

yoğunluk anlamına gelmekte, fakat aynı zamanda açıklık ve odaklama anlamlarına 

da sahip olmaktadır (Thurell, 1989).  

Tarih boyunca doğal ışığa gizem, korku, saygı gibi soyut anlamlar yüklenerek 

mekanda simgel etkiler meydana getirildiği gözlenir. Farklı coğrafyalarda yaşayan 

farklı kültürler doğal ışığa değer yargılarına göre değişik anlamlar yüklemişlerdir. 

Her toplumda, ışığın önemli bir simgesel anlamı olmuş, toplumda yaşayan, 

gelenekleri doğultusunda doğal ışığa anlam yüklemiştir. Örneğin Batı toplumları 

ışığı bir konfor öğesi olarak kabul ederken, Doğu toplumlarının ışığa mistik bir 

anlam yüklediği görülmektedir. 

Frampton (1985) "mimarlar insanların sessizlik hissi veren bir çeşit ışığa olan 

ihtiyaçlarını unutuyorlar" sözleriyle ışığın ruhsal yönüne dikkat çekmektedir. Işık 

görmeyi sağlayarak herşeyi vareder ve bu özelliği ile mimaride çok önemsenecek bir 

yere sahiptir. John Lobell, ışığın bu özelliğini kastederek mimarlığın gözlemciyle 



 48

dünya arasında duran bir olgu olduğuna dikkat çekmiştir (Lobell, 1979). Kahn’a göre 

(1957) mekan, mistik olarak doğal ışığa göre belirlendiğinde, oluşan enerji mekana 

hayat vermektedir. 

Tanrıya ibadet etmek amacıyla yapılan dini yapı mimarisinde kullanılan doğal ışık, 

ibadet duygusunu güçlendirmek ve ilahi güçleri tasvir etmek amacıyla genelde 

yukarıdan mekana alınır ve mekanın simgesel etkisini güçlendirir. Gropius, renkli 

pencerelerden giren bir güneş ışığının, bir katedral içinde orta kısmın 

alacakaranlığında yavaşça dolaştığında ve aniden mihrabın arkasındaki mozaik resim 

veya heykele çarptığında yaşanan canlılığı ve şaşkınlığı hayal etmenin zorluğunu ve 

bu anı yaşayan için müthiş bir uyarıcı olduğunu ifade etmektedir  (Aydınlı,1993). 

Hristiyanlıkta tanrı göktedir, ışıkla tasvir edilir. Dikkat ve ruhi yönleniş, daha çok 

yukarıdan mekana alınan ilahi ışığa yani göğe doğrudur. Kilise mimarisi dönemlere 

göre farklılık gösterse de hepsinde ortak olarak yukarıdan gelen doğal ışığa 

yönelinmektedir. Saygı hissi uyandırmak için loş mekanlar yaratılmıştır. Camilerde 

ise doğal ışık her yönden mekana alınarak tanrının her yerde olduğu ifade edilir. 

Avrupa’da cam parçalarının kurşun kayıtlarla tutturulduğu vitray, Osmanlı 

mimarisinde ise farklı olarak cam parçalarını tutturmak için alçının kullanıldığı 

revzen görülmekte, doğal ışık mekana yüksek yapıların üst kısımlarındaki bu 

pencerelerden içeri alınmaktadır.  

"Işık" olarak "tanrı fikri" çok eski geleneklerden gelmektedir. Güneşin veya ışığın iyi 

etki yaratan eylemin kişileştirmesinden iyiliğe uzanan bir gelenektir. Sahte Dionysios 

"tanrıdan birçok kez "ışık", "ateş", "aydınlık kaynağı" olarak söz etmiştir. Aziz 

Bonaventura ışığı cisimlerin ne iseler o olmalarını sağlayan, semavi ya da dünyevi 

her cisimde bulunan ortak doğa ve cisimlerin ifadesi olarak kabul etmektedir (Eco, 

1999). İncil’de, Tanrı, İsa, doğruluk, erdem “ışık" ile; tanrısızlık ve şeytan da 

"karanlık" ile ifade edilmektedir (Arnheim, 1976).  

Camilerde aydınlık mekanlar dikkat çekmektedir. İslamda ışıktan nur olarak 

bahsedilmekte ve tanrıyı nitelemek için kullanılmaktadır. Tanrı her yerdedir 

düşüncesi ile her yönden doğal ışığı alan ibadet mekanları tasarlanmıştır. Camilerde, 

doğal ışığın konutlarda kullanımına benzer bir kullanım görülmekte, ışık insan 

ölçeğinde mekana alınmaktadır. 

Portoghesi, Müslümanlık ve Hıristiyanlıkta doğal ışığın mimaride Tanrı'nın simgesi 

olduğundan, kullanımına çok özen gösterdiğini ifade etmektedir. Müslümanlıkta 

anlamsal boyuttaki kullanımıyla bağlantılı,  Roma Camisi'nden ve bu caminin 

mekanına hakim olan anlamı Kuran'daki "Allah, göklerin ve yeryüzünün ışığıdır" 
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sözlerinden etkilenerek yakaladığını ifade etmektedir. Camiye  ışık hem alt ölçekten, 

hem de mekanın üstünden alınmaktadır. Böylece yeryüzünün ve gökyüzünün ışığı 

olarak nitelenen bu mekandaki ışık kullanımıyla tasvir edilmiş ve bu mekan bir 

Müslüman ibadet mekanı olarak yapıya belirli bir anlam yüklenmiştir  

(www.carloratti.com). 
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4. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE MEKANDA DOĞAL IŞIĞIN           

KULLANIMI 

Antik çağlardan günümüze, mekan ve ışık arasındaki etkileşim mimarlar tarafından 

kullanılmaktadır. Doğal ışığın davranış ilkelerinin gözlenmesi, teknolojinin de 

gelişimiyle tarihi süreç içerisinde mimari tasarımı yönlendirmiştir. Günlük 

eylemlerini gerçekleştirirken doğal ışığa olan gereksinim ve güneş ışığının insan 

bedenine, psikolojisine olan yararları nedeniyle doğal ışık mimari mekan tasarımında 

her zaman önemli bir veri olmuştur. 

Mimarlık tarihi içinde farklı işlevlere sahip olan yapıların mimari mekanları, işlevsel 

anlamlarına ait bir kurgu ile biçimlenmiş ve anlamsal kimliklerini bulmuşlardır. 

Önceleri çoğunlukla ilahi boyutta bir anlamsal kimliğe sahip olan doğal ışığın 

kullanımı, aydınlanma ve endüstri devriminden sonra, bir çok felsefe ve düşüncenin 

kurgulanması amacıyla da kullanılmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da, doğal ışığın 

üstlendiği anlamların artışı, mekanlarda biçim zenginliğine neden olmuştur 

(Panofsky, 1974). 

Işık, mağara yaşamından günümüze, önemini korumuştur. Mimarlar, güneşin günlük 

ve yıllık hareketlerini gözlemleyerek doğal ışığın etkilerini kullanmışlardır. Örneğin 

Panteon’da, tepe açıklığından mekana alınan kontrollü ışık, sabah saatlerinde bir 

altarı, öğleden sonra ise başka bir altarı aydınlatmaktadır (Millet, Marietta, 1996). 

Curtis (1992), mimarlık tarihinin, tümüyle duvar açıklıkları etrafında döndüğünü 

belirterek tarihsel süreçte mekana ışık almak için oluşturulan cephedeki açıklıkların 

mimariyi şekillendirdiğini ifade etmiştir. 

     

Şekil 4.1 :   İlk yerleşim örnekleri ve tolos tipi konut (Caracristi, 1999) 
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Mimaride, doğal aydınlatma tarihi, daha çok mimari biçim, yapım yöntemleri ve 

teknik gelişmeler ile ilgilidir. Başlangıçta insanların ışığın sadece duvardaki küçük 

bir pencereden veya çatıdaki baca deliğinden içeri girebildiği ağaçtan veya kerpiç 

bloklardan sığınaklar yaptığı görülmektedir (Şekil 4.1). Aileler, korunmak ve ticaret 

için bir arada yaşamaya başlayınca ortak alanlar, avlular kullanılmaya başlamıştır. 

Güvenliğin artması, doğal ışığın gerekli olduğu yerlerde pencerelerin kullanımına 

olanak vermiştir (Caracristi, 1999).  

İlk çağlarda, duvar ve tavanlardaki açıklıklardan mekana doğal ışık ve hava alınması 

sağlanırken sonraları camın üretimi ile küçük açıklıklarda cam kullanılarak iklimsel 

koşullardan korunulması sağlanmıştır.  

Barok dönem mimarları, dini yapılarda mistik bir hava yaratabilmek için gizli 

pencereler kullanmışlardır. Empresyonistler, atmosfer ışığının renk paletinde nasıl 

değişiklikler yarattığını fark etmişlerdir. Oryantalistler yumuşak iç mekanlar 

yaratmak için ışığı süzmüşler, İslami mimarlar, ızgara şekilli pencerelerle ışığı 

mekana alırken desen de meydana getirmişlerdir (Millet, Marietta, 1996). Şeffaflık 

ve geçirgenlik ile yakın ilişkide olan teknolojinin gelişimiyle, doğal ışığın mimari 

mekana alındığı açıklıklar genişlemeye başlamış, mekanda bir yöne dikkati çekmek, 

daha çok manzaranın seyredilmesine olanak veren, tamamen mekanı aydınlatan ışık 

kullanlmaya başlanmıştır. 

4.1 Antik Çağ Dönemi 

Güneşin sıcak ve parlak olduğu Mısır’da kalın duvarlarda yapılan küçük açıklıklar 

yeterli ışığı sağlamakta ve serin bir hava yaratmaktadır (Caracristi, 1999). Amon 

Tapınağı’nın sık taş strüktürü dini törenler için gerekli doğal ışığın içeri süzülmesini 

sağlamaktadır (Şekil 4.2). Karnak’daki Amon Tapınağı’nda, merkezi eksen boyunca 

yer alan dev sütunlar, Nil’in batısındaki Krallar Vadisini işaret eden kış 

gündönümünde doğan güneşe doğru yönlenmektedir (Roth, 2000).  

Abu Simbel’deki Mısır Tapınağında, yılda iki kez gün ışığı kutsal mekanı işaret 

etmektedir. Günışığının hareketleri gözlemlenerek bu tapınakta etkileyici bir ışık 

oyunu yapılmıştır (Millet,1996). 

Tapınaklar, Nil nehrine dik bir eksende inşa edilmiş, böylece rahiplerin sabah 

törenlerinde Tanrının simgesi olan doğan güneşin karşısında durabilmeleri 

sağlanmıştır (Roth, 1993). 
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Şekil 4.2:   Amon Tapınağı planı, ışık ile ilişkisi ve fotoğrafı 

(http://www.westga.edu/~rtekippe/slides1201/karnakplan.html) 

Yunan konut ve diğer sivil mimari örneklerinde avlular görülmeye başlanmıştır. 

Atriyumların üzerleri iklimden korunma özelliği olan, ışık ve gökyüzünün 

görülebilmesini sağlayacak şekilde örtülmüştür. 

Uluslar yöneticiye hizmet eden kullar fikrinden, birbirlerinin gereksinimlerini 

karşılayan vatandaşlar fikrine geçtikçe, ulusal kurumlar kurmaları ve geliştirmeleri 

gerekmiştir. Teknik gelişmelere uygun olarak da beton, kemer, tonoz, kubbe 

kullanılması, geniş kamusal mekanların, halkın toplanabileceği alanların yapılmasına 

ve geniş pencerelerle aydınlatılmasına imkan vermiştir. Romalılarda yeni mimari 

biçimleri kullanılmıştır.  

Gerçek ışık-mekan sanatı, Roma Mimarisi ile başlamış, dini yapı, hamam ve 

konutlarda çatı ışıklıkları önem kazanmıştır (İzgi, 1999). 
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Roma'da konutlar bir iç avlu etrafında oluşturulmuş tek katlı yapılardır (Şekil 4.3). 

Mekanlar doğal ışıkla aydınlanacak şekilde iç avlu etrafında yerleştirilerek 

gökyüzüyle ve dış mekanla ilişkisi sağlanmıştır. Üstü açık iç avlu opak duvarlar 

yerine kolonlarla desteklenmekte ve genellikle avlunun orta bölümünde bir çeşme 

yer almaktadır. Roma mimarisi, evleri doğanın içine yerleştiren Yunan mimarisinin 

tersine, doğayı evlerin içine katmıştır (Kostof, 1995). Avluya bakan cephelerde 

saçaklar kullanılarak güneş kontrolü ve yağmur sularının orta havuza toplanması 

sağlanmıştır. 

   

Şekil 4.3:  Pompei Roma konutu, plan ve avludan ışığın mekana alınma şeması 

(http://www.proxima-veritati.auckland.ac.nz/insula9/Pages/Commentary.html) 

Bazilika formu Romalılarda sık kullanılmıştır. Bu mekan kişisel, ticari ve politik 

fikirlerin tartışıldığı, politik vaazların verildiği, alış verişin yapıldığı kamusal bir 

mekandır. Roma’daki Maxentius Bazilikası’nda, beton tonozun geniş açıklıkları 

geçmesi sağlanmış ve geniş pencereler kullanılmıştır (Şekil 4.4.). Ana bölümü 

aydınlatmak için yüksek pencereler yapılmıştır. Bu formun başarılı bulunmasıyla, 

Caracalla Kaplıcalarında ve Trajanın Forumu’nda da kullanıldığı görülmektedir 

(Caracristi, 1999).  

 

Şekil 4.4:  Maksentius Bazilikası (Caracristi, 1999) 

Roma döneminin gün ışığının mimaride kullanılmasına örnek teşkil eden önemli 

yapılarından üçü Roma’daki Neron’un Altın Sarayı, Trajan Forumu ve İstanbul’daki 

Ayasofya’dır.    

Neron’un Sarayı’nda, ışığın ilginç bir oyunuyla karşılaşılmaktadır (Şekil 4.5). 

Merkezi kubbenin göz penceresi, merkezi mekana doğrudan, yüksek pencereler de 
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ana mekana dolaylı olarak ışık sağlayan  yakın mekanları aydınlatmaktadır. 

Merkezde, tepeye doğru yarım küreye dönüşen geniş bir göz pencereyle açılan 

sekizgen bir tonozun örttüğü, sekizgen alçak bir oda bulunmaktadır. Etrafında, daha 

uzun beşik tonozlu odalar kubbeye doğru yönlendirilmiş, merkezi kubbenin dış 

yüzeyinden yansıyan ışıklarla aydınlatılmaktadır (Roth, 2000). 

    

Şekil 4.5: Neron’un Altın Sarayı planı ve fotoğrafı 

(http://www.revuelabyrinthe.org/document58.html) 

Trajan Forum’u, günümüz alışveriş merkezlerinin bir ilk örneğidir (Şekil 4.6). 

Biçimde bazilika formunu izler, merkezi hol, yan koridorlarda yer alan dükkanlar 

için geçiş alanıdır. İki yanında dükkanların bulunduğu iki koridor vardır. Bu 

koridorların üzerinde uzanan ve orta alanı aydınlatan günışığı dikkate değer bir 

yeniliktir (Caracristi, 1999).  

     

Şekil 4.6:Trajan Forumu 

Bizans da yükselen kubbe kasnağında, çepeçevre gelişen bir pencere ritmi yer almış, 

iç mekanın örtülmesinde kullanılan strüktür  taşıyıcı duvardan bir ışık öğesiyle 

ayrılmıştır (İzgi, 1999). Ayasofya, antik Avrupa mimarisinin ve antik bazilikanın son 

büyük ve iddialı örneğidir (Şekil 4.7). Bazilikada, bir dizi tonozun büyük kemerlere 

yaslanması, geniş bir mekanın yaratılmasını sağlamıştır. Bu orta mekana ışık, 

kubbenin her yönünden ve kemerlerdeki  pencerelerden içeri alınmaktadır 
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(Caracristi, 1999).  Roth’a göre, mistik bir ışığın aydınlattığı kesişen ve eğimlenen 

bütün yüzeyler, hareket halinde gibidir. İç mekan, yüzlerce pencereden içeri dolan, 

mermerli yüzeyler ve mozaiklerden yansıyan ışıkla aydınlanmaktadır, iç mekan 

içeriden gelen ışınlarla aydınlatılıyor gibi görünmektedir (Roth, 2000). 

    

 

Şekil 4.7: Ayasofya görünüş plan kesit ve fotoğrafı (http://en.wikipedia.org) 

Pantheon Tapınağı, Hadrian tarafından İ.S. 2. yüzyılda yaptırılarak, tüm tanrılara 

adanmıştır (Şekil 4.8). Romalılar, dünyayı gök kubbeyle örtülmüş bir disk olarak 

tasvir ettikleri için bu yapı dünya ve tanrıların bu evrenini simgelemektedir. Tek ışık 

kaynağı tepedeki  pencere gözüdür. Gelen ışık mermer döşemeye doğru kayar ve dev 

bir saat gibi güneşin devirlerini göstererek duvara yükselir (Roth, 2000). 

Pantheon, kapalı ve sadece tepedeki gözden aydınlatılan mekanların en güzel 

örneğidir. Karmaşık sokaktan sonra Pantheon’a girildiğinde büyük bir hacimle 

karşılaşılmaktadır. Girişteki peristilin üç katı yüksekliğinde, kubbenin tepesindeki 

gözden gelen doğal ışık huzmesi etkileyicidir. Pantheon tasarlanırken, kubbesi bir 

küreye tamamlandığında mekana sığacak şekilde yapılmıştır. Böylece doğal ışığın 

kusursuz etkisi sağlanmıştır (Rasmussen, 1970).   

Kubbenin tepesindeki dairesel açıklık dış dünya ile olan tek bağlantı olarak 

tanımlanmaktadır. Güneş ışığının eğik bir huzme halinde içeri girdiği zamanlar 

dışında, ışık mekana düzgün bir şekilde yayılmakta, tek bir kaynaktan, belirli bir 

doğrultuda düştüğü için gerçek gölgeler oluşturmaktadır. Kare ve daire biçimindeki 

mermerlerle döşenmiş zemin, tepedeki açıklıktan gelen ışığın çoğunu alarak en 

karanlık noktaları bile aydınlatacak şekilde yansıtmaktadır. Böylece hiçbir yerde 

simsiyah bir gölge oluşmamaktadır (Rasmussen, 1970).   
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Korint üslubu sütunları ve kirişleri ile duvar Pantheon'un bu muhteşem iç mekanı 

farklı boyutlarda kopya edilmiştir. Fakat bu kopyalarda, özellikle tepedeki açıklık 

genişletildiğinde ya da duvara yeni açıklıklar eklendiğinde, mekandaki tüm denge ve 

uyum bozulmuştur (Roth, 2000). 

      

 

Şekil 4.8:   Pantheon görünüş plan, kesit ve fotoğrafları (Fontoynont, 1999) 

4.2 Ortaçağ Dönemi 

Romanesk dönem kiliselerinde taşıyıcılığın sağlanması için tepe penceresi yerine, 

pencereler yanlarda ve galerilerde yer almıştır (Şekil 4.9). Bu nedenle aydınlanma 

düzeyi düşük olmuştur. Yapıda yer alan ve yüksekte konumlanan gül pencereler ile 

mekana daha fazla doğal ışık alınması sağlanmıştır. Kiliseye daha fazla ışık 

sağlanmaya çalışılırken vitraylar kullanılmaya başlanmıştır (Roth, 2000). 

     

Şekil 4.9: Romanesk Dönem kesit ve fotoğraflar  
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Gotik dönemde taşıyıcı sistemde ve malzemede görülen gelişmeler önemlidir (Şekil 

4.10). Özellikle kiliselerde masif taşıyıcı duvarların, taşıyıcı kolonlara dönüştüğü ve 

iskeletin görünür hale geldiği gözlenmektedir. Doluluk ve boşluk ilişkileri ile bina 

hafiflemekte ve strüktür ile gökyüzü arasındaki ilişki güçlenmektedir. Mekana 

taşıyıcı strüktür arasından gelen gün ışığı binayı dikdörtgen biçimli bir form 

olmaktan çıkararak, iç ve dış boşluğu bütünleştirmektedir (Zevi, 1981). Bu yapıların 

bir özelliği de, oluşturulan şeffaf yüzeyin kendi içinde bir anlam ifade etmesidir. Bu 

da en çok Gotik Dönem’e ait dini yapılarda vitray kullanımında görülmektedir. Bu 

özellik dış mekandaki ışığı içeriye alırken, renkli yüzeyler nedeniyle ışığın renkli 

hale gelmesi ve mekanda farklı etkiler yaratmasına neden olmaktadır (Göker, 2006). 

     

 

Şekil 4.10: Gotik Dönem St. Jean Kilisesi plan ve fotoğraflar (Fontoynont, 1999) 

St. Jean Katedrali, Tanrı’nın ışık olarak sembolize edildiği gotik bir katedraldir. 

Yapıda gül pencere kullanılmış ve renkli camlar kullanılarak mekana giren günışığı 

renklendirilmiştir.  

4.3 Yeniçağ Dönemi 

Yurttaşlığın yeniden önem kazandığı Rönesans döneminde, klasik etkide birçok  özel 

ve kamusal yapılar inşa edilmiştir. Yunan-Roma (greco-roman) stilinin tekrar keşfi 

İtalya’dan Avrupa’ya yayılmış, iklimsel ve bölgesel olarak değişikliklere uğramıştır. 

İtalya’da, gün ışığı ve ılıman iklimin hakim olması sebebiyle yapılan küçük 

açıklıklarla gün ışığı kontrol edilmiştir. Pazzi şapelinde ve Saint İvo della Sapienza 
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kilisesinde, oculus ve kubbe etrafındaki sıra pencereler iç mekana yeterli ışığı almayı 

sağlamaktadır. Kuzey ülkelerinde, gün ışığının yetersiz olması sebebiyle pencereler 

daha geniştir (Caracristi, 1999).  

Barok dönemde ışık mimaride önemli bir öğedir. Keskin ışık gölge kontrastları 

yerine her yerin aydınlatıldığı mekanlar göze çarpmaktadır. Yapı bir bütün olarak 

algılanmakta, kurgulanan ışık da bunu vurgulamaktadır.  

Barok kilisede doğal ışık, iç mekanın güzelliğini ortaya çıkarmak için kullanılmıştır 

(Şekil 4.11). Barok mimaride geniş pencerelere ve aydınlık iç mekanlara yer 

verilmiştir. Neresheim Manastırı’nın iç mekanında beyaz duvarlar, mermer ve altın 

heykellerle aydınlık bir mekan yaratılması sağlanmış, gizli kalan mekanlarda da 

parlak malzeme kullanılarak mekandaki ışık yansıması arttırılmıştır (Fontoynont, 

1999). 

    

Şekil 4.11:Barok Dönem, Neresheim Manastırı (Fontoynont, 1999) 

4.4 Anadolu’da Durum 

Anadolu’da Selçuklu Beyliği döneminde anıtsal yapılarda mekanı örtmek için sivri 

koni biçiminde örtü veya kubbe kullanılmış, ve genellikle yapılar boşluklu olarak 

düzenlenmiştir. Üst kısımda yer alan bu boşluklara da çevresi pencereli, üstü kapalı, 

daire veya çokgen planlı alçak kuleler yerleştirilmiştir. “Kubbe feneri” olarak 

adlandırılan bu kulelerle iç mekana gerekli ışık ve hava sağlanmakta, iç mekandan 

gökyüzü algılanmaktadır (İzgi, 1999). 

Selçuklu yapılarında  cephe kompozisyonunda pencereler de kapılar kadar dikkatle 

tasarlanan elemanlar olmaktadır. Kitle ve hacimden önce süs öne çıkmaktadır. Işık ve 

gölgenin etkisiyle yapılarda öne çıkarılan süslemeler  belirginleşmektedir (İzgi, 

1999). 

Osmanlı mimarisinde büyük mekanlar içten ve dıştan bir bütün olarak 

algılanmaktadır. Le Corbusier İstanbul ve Bursa Camilerine yaptığı ziyarette iç 
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mekanların oluşturulurken ışık ile sağlanabilecek sınırsız olanakların bulunduğunu, 

özellikle kırılan ve yansıyan ışıklar yardımıyla mekanların zenginleştirilebileceğini  

düşünmüştür. Osmanlı mimarisinde ışık ve hareket bireyi etkilemekte, özgün bir 

atmosfere sokmaktadır (İskender, 1995).  

Konutlarda insan ölçeğinde kullanılan doğal ışık dini yapılarda da gözlenmektedir. 

Evlerde dış mekana açılma özellikle baş oda gibi önemli odalarda ışığın mekana her 

yönden, cephe boyunca pencereler ile alınmasıyla sağlanmıştır.   

Konutlarda gündelik yaşam işlevlerini içeren sedir, ocak, yüklük ve pencere 

dizilerinin yer aldığı alt bölüm, gündelik işlevlere bağlı olmayan bezemeli, kimi 

zaman vitraylı pencere dizisinden bir raf kuşağıyla ayrılmaktadır. “Üstte gök, altta 

toprak”  anlayışına uygun, somut ve soyut karşıtlığı yaratan tepe pencereleri, alt 

pencerelerin sadeliğine karşılık süslemeli ve renkli yapılmış, bu şekilde mekanda 

renkli ışıklar  zenginlik kazandırmıştır (Tansuğ, 1991). 

Türk evinde, dış mekan ile ilişki uygun pencere boyutları ve sokağa çıkan taşmalarla 

sağlanmaktadır (Eruzun, 1989). Kullanılan kafes elemanları ile de doğal ışığın 

rahatsız edici etkisi azaltılmıştır. Türk evindeki çatı saçağı ve hayat dik gelen yaz 

güneşini engellemekte, kış güneşini ise içeri almaktadır. 

Türk evlerinde genelde komşu bina ile ilişki önemsenmekte, binaların birbirinin 

güneşini ve görüşünü engellememesi sağlanmaktadır. Açık, yarı kapalı, kapalı 

bölümlerin yönü, yeri ve sırası, kullanıcısına yöre ikliminin dört mevsiminin bütün 

özelliklerini yaşama olanağı vermektedir. Böylece konutta aydınlık – yarı aydınlık – 

gölge dengesi kurulmaktadır. En çok ısıdan ya da soğuktan korunacak bölüm olan 

sofa, planın ortasında yer almaktadır. Evlerin çoğunda cumbalar mekana bol 

miktarda ve günün her saatinde farklı gün ışığının alınmasını sağlamaktadır (Bektaş, 

1996). 

Geleneksel Türk evleri oda, eyvan (odalar arası mekan), sofa (oda grupları arası 

mekan) olmak üzere üç tip mekandan oluşmaktadır. Bulunduğu çevre ve iklim 

koşullarına göre de sofasız, sofalı, iç sofalı ve orta sofalı olarak sınıflandırmak 

mümkündür. Avlu Türk evinde ışık ve havalandırma için kullanılan en önemli 

öğedir. Avlu genelde güneye yönlendirilmekte, buradan geçilerek eve girilmekte, 

kapılar avluya açılmaktadır. Sokağa pencere açılma geleneği olmayan yörelerde 

pencereler avluya açılmaktadır.  

Her katta işleve uygun farklı pencere tipleri kullanılmıştır (Şekil 4.12). Depo olarak 

kullanılan zemin katta kapı üstü açıklıkların, kışlık olarak kullanılan ara katta yazın 
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kullanılan üst kata göre daha küçük ve az sayıda pencerenin kullanıldığı mekanlara 

doğal ışığın kontrollü bir biçimde girmesi sağlanmaktadır.  
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Şekil 4.12: Türk Evi Cephe Örnekleri  ve Pencere Kullanımı (Eldem, 1987) 

Üst pencereler, küçük parça camlardan yapıldığı için cam teknolojisi gelişene kadar 

tercih nedeni olmuştur. Kalın duvarlarda doğrama dış yüzeye yakın düzenlenerek 

içeride bir kullanım alanı oluşturulmuş, içeriye doğru genişletilerek mekana 

günışığının daha fazla alınması sağlanmıştır. İnce duvarların kullanımında ise iç 

mekana yakın düzenlenmiş ve açıldığında tam bir dönüş yaparak yer kaplamaması 

sağlanmıştır.  

Mimar Sinan (1490-1588) anıtsal yapılarında duvarı bir perde ve aydınlanma aracı 

olarak kullanmıştır. Daha önce, taşıyıcı bir unsur olan duvarda pencere kullanımı 

azdır, bu da yapının az ışık almasına neden olmaktadır. Sinan bu tarzı değiştirmiş, 

dini yapıların aydınlık hale getirilmesiyle onları karanlık mekanlar olmaktan 

kurtarmıştır. Bunu daha sonra da öğrencisi Sedefkar Mehmet Ağa Sultanahmet 

Camii'nde kullanmış, camide ışık oyunları yaratmıştır (http://nedir.antoloji.com). 

Selimiye Camiinde Sinan, gündüz aydınlatması, mekanda yeterli ışık düzeyi 

sağlanması, güneş kontrolü, pencere kepenkleri ile ışık, ısı ve ses kontrolü, vitraylı 

pencereler, alçı pencereler, yan revaklar, Kıble cephesi revakı kubbelerin 

aydınlatılması, yeterli sayıda pencere yapılması, kubbe pencerelerine niş yapılması, 

gibi öğeler  kullanmıştır.  

Süleymaniye Camisi doğal ışığı etkileyici bir tasarım öğesi olarak kullandığı 

eserlerindendir (Şekil 4.13). Camide orta ve yan sahınlar arasındaki geçiş, iki küçük-

bir büyük kemerle sağlanır. Aynı ritim yan dış cephede ve yan sahınları örten 

kubbelerde de izlenir. Yan cephelerde, kubbeyi taşıyan kemerlerin üstü basamaklı 

olarak biter. Kemer araları pencerelerle delinmiş bir perde duvarıyla örülmüştür. 

Daha aşağı düzeyde yan sahınların kubbeleri bir büyük-bir küçük ritminde 

sıralanırlar. Bütün bu kadamelenmelerle kütle dışarıda bir piramit görünüşü alır 

(www.mimarlikmuzesi.org).  

 

Şekil 4.13: Süleymaniye Cami, plan ve kesit (www.imagins.com) 
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4.5 Modern Dönem  

19. yüzyılda endüstri devrimiyle aynı dönemde başlayan modern mimaride doğal ışık 

kullanımı yapılarda sembolik anlamlarda ve olabildiğince yalın bir biçimde kendine 

yer bulmuştur. Yapılarda cam, çelik gibi malzemeler dönemin yeni teknolojisi ile 

birleşince ortaya yeni mimari formlar çıkmıştır. Bu dönemde doğal ışığın fiziksel ve 

sembolik olarak kullanıldığı görülmektedir. Wright, Le Corbusier, Aalto ve Kahn 

gibi mimarlar diğer özelliklerinin yanında doğal ışığı mekanda kullanmalarındaki 

yetenekleriyle de ön plana çıkmışlardır (Caracristi, 1999).   

Strüktürel kaygılardan dolayı, endüstri devriminden önce yapılarda doğal ışık sınırlı 

olarak kullanılmaktadır. Gotik dönemde kullanılan kaburga kiriş ve büyük taşıyıcı 

kolonlar daha geniş açıklıkların geçilmesine ve ışığın mekana daha rahat alınmasına 

olanak sağlamış, ancak asıl yenilikler çelik, cam ve beton üçlüsünün yapılarda yerini 

almasıyla mimari mekanda doğal ışığın yeni kullanım biçimlerinin ortaya çıkması 

olmuştur. Artık doğal ışık, yapıda kullanılması zor ve ustalık isteyen bir elemandır ve 

farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Rasmussen, mekanın niteliğinin ortaya doğru 

bir biçimde konulmasının bu farklılıkların iyi kavranmasıyla ilgili olduğu 

görüşündedir (Rasmussen, 1970). Modern mimarlığın önemli isimlerinden Wright iç 

ve dış mekanı bir bütün olarak düşünmüş, geniş açıklıklar kullanarak ışığı özgürce 

mekana almıştır.  

Eero Saarinen tarafından tasarlanmış Kresge Şapeli doğal ışığın kullanıldığı diğer bir  

örnektir. Binada altarın üzerinde dairesel bir tepe ışıklığı bulunmakta, buraya küçük 

metal parçalardan oluşan bir heykel asılmaktadır (Şekil 4.14). Böylece ışık 

parıldamakta ve ilahi bir anlam kazanmaktadır. Binanın etrafını çevreleyen su ışığın 

yansımasını ve zeminden tavana dış cephenin aydınlanmasını sağlamaktadır 

(Caracristi, 1999). 

   

Şekil 4.14: Kresge Şapeli, Eero Saarinen (http://lts.brandeis.edu) 
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Modern mimarinin sağladığı olanakların artmasıyla hafif malzemeler kullanılmaya, 

mekanlar geçirgen, şeffaf hacimlere dönüşmeye başlamıştır. İkinci Dünya 

Savaşından sonra modern mimarlığın karşısına, temelleri ‘Crystal Palace’ ile 

başlayan endüstri devrimine dayanan yüksek teknoloji anlamına gelen “High Tech” 

mimarisi çıkmaktadır. (Göker, 2006) Hafif strüktür ile cam cepheler doğal ışığın 

doğrudan mekana alınmasını sağlamaktadır. Cam yüzeylerden yansıyan ışık çevrede 

binanın algısını değiştirmekte, gökyüzü ve çevre binaların yansıması binaya farklı bir 

görünüm kazandırmaktadır (Şekil 4.15).  

     

    

Şekil 4.15: Crystal Palace kesiti,  planı ve fotoğrafları 

(http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/bg_teachers_packs/supp_info/supps7.htm 

Bu yeni mimari, büyük ve hafif yapılarla mimaride güneş ışığından yararlanmaya, 

görsel geçirgenliğe, iç ve dış ilişkilerine olanak vermektedir. (Steele, 2001). Renzo 

Piano ve Richard Rogers tarafından tasarlanan, 1971-77 tarihli Paris’teki Pompidou 

müzesi, Richard Rogers’ın 1986 tarihli Lloyd’s Sigorta Şirketi ofis binası, Norman 

Foster’ın 1985 tarihli Hong Kong Bankası bu hareketin ilk akla gelen 

örneklerindendir (Roth, 1993). 

Yine bu dönemde Jean Nouvel, Arap Enstitüsü’nde, cephede ışık algılayıcıların 

komutu ile açılıp kapanan diyaframlar kullanarak, mekana alınan doğal ışığı kontrol 

etmektedir (Şekil 4.16). 
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Şekil 4.16: Jean Nouvel, Arap Enstitüsü kesit, plan ve perspektif çizimleri  

I. M. Pei’nin Louvre Müzesi’nin girişini tanımladığı cam piramit yapısının formu 

Mısır’daki masif taş mezar yapılarından cam bir yapıya taşınınca farklı etki 

kazanmıştır (Şekil 4.17). Cam yüzeyler ile yerin altındaki alanlara hem ışık 

sağlamakta, hem de yerin altından Louvre’u görebilmeye olanak yaratmaktadır. 

       

 

Şekil 4.17: Paris Louvre müzesi girişi, planı ve fotoğrafları  (www.designboom.com) 
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Modern dönemde ortaya çıkan minimalizm akımında mimarinin saf ve yalın olması, 

çevresiyle ilişkili olması temel alınmış, maddenin özü tanımlanarak bütünün parçası 

haline getirilmeye çalışılmıştır. Form ve malzemelerdeki yalınlıkla doğa ile yakınlık 

kurulmuştur. Minimalizmde form ve malzemeyi öne çıkarmak için beyaz renk tercih 

edilmiştir. Beyaz rengin kullanımıyla doğal ışığın mekana anlam kazandırması, farklı 

zaman dilimlerinde değişken renk tonlarına sahip olması sağlanmıştır.  

Dekonstrüktivizm, doğanın temelinde kaosun bulunduğunu savunmaktadır. Endüstri 

devrimi sonrası gelişen teknoloji, dekonstrüktivistlerin tasarımlarında serbest 

formları kullanmalarını sağlamıştır. Dengeli kompozisyonların karşıtı olan yeni 

formlar deneyimlenmiştir. (Göker, 2006) Teknoloji ile doğanın şekillendirilmesine 

dayanan dekonstrüktivizm, kendinden önceki tüm değerlerin yerini almıştır. 

Libeskind’in Yahudi Müzesi’nde karanlık mekanlar ve simgesel anlamda kullanılan 

doğal ışık dikkat çeker  (Şekil 4.18). 

     

 

Şekil 4.18 : Daniel Libeskind, Yahudi Müzesi planı ve fotoğrafları  (www.pbs.org) 

1970' lerin başlarında eleştiriler modernizmin sona erdiği yönünde olmuştur, ancak 

günümüzde giderek genişleyen bir mimarlar grubu üslup ve formları ile modernist 

akımla ilişkilendirilmektedir. Bu eğilimle modern mimarinin temel unsurları 

korunurken, malzeme ve strüktürde geliştirilen farklılıklar ile tasarıma çeşitlilik 

getirerek çağın mimarisini yakalamanın yolları aranmaktadır (Steele,  2001). Modern 

dönemin yapılarına benzer yapılar tasarlanırken yine doğal ışık ve güneş ışığı 

kullanımına önem verilmekte, yapının “yer”i ile ilişkili olarak bina daha şeffaf ve 

aydınlık tasarlanmaktadır.  



 66

 

5. TASARIMLARINDA MEKAN – DOĞAL IŞIK İLİŞKİSİNİ     

KULLANAN MiMARLAR VE YAPILARI 

Doğal ışığın mimari mekanda kullanımı, mimarlık için vazgeçilemeyecek bir öneme 

sahiptir (Lobel, 1979). Doğal ışık mekana fiziki, anlamsal, psikolojik değerler 

katmaktadır. Doğal ışık geliş yönüne, mekana ne kadar alınmak istendiğine, hangi 

işlev için kullanılacağına, yaratılmak istenen anlama göre tasarımı 

şekillendirmektedir. 

Modernizm ile başlayan dönemden itibaren mimarlık mesleğine katkıda bulunmuş, 

ülkelerinde ve tüm dünyada tanınan, dünyanın çeşitli ülkelerinde bina yapmış 

mimarlar arasından seçilen mimarlardan iki tanesi Amerika Birleşik Devletleri’nde, 

dördü Avrupa’da, bir tanesi Japonya’da yaşamıştır. Ancak yapıtları ve düşünceleriyle 

ün yapmış bu mimarların tümü dünyada ve ABD’de mimarlık okullarında 

konferanslar, seminerler, dersler vermiş, yapıtlarında izledikleri yol ve yöntemleri, 

dersleri ve kitapları ile tüm mimarlara anlatmaya çalışmışlardır. Çok sayıda binaları 

olan mimarların yapıtları arasından tasarımlarında ışık konusuna önem verdiği 

düşünülenler seçilmeye çalışılmıştır.  

L. Kahn’ın 9 yapısı incelenmiştir. Bunlar; 

1. Yale Üniversitesi Sanat Galerisi 

2. Salk Enstitüsü 

3.Üniteryen Kilisesi 

4. Angola Amerikan Konsolosluğu 

5. Hindistan İş İdaresi Enstitüsü 

6. Yale Britanya Sanatı Merkezi 

7. Bangladeş Parlamento Binası 

8. Exeter Kütüphanesi 

9. Kimbell Sanat Müzesi’dir. 

Le Corbusier’in 12 yapısı incelenmeye alınmıştır. Bunlar; 

1. Villa Schwob 

2. Ozenfant Evi 
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3. La Roche Villası 

4. Pessac Yerleşmesi 

5. Cook Evi 

6. Planeix Evi   

7. Stein Evi 

8 .Villa Savoye 

9. Ronchamp Şapeli 

10. La Tourette Manastırı 

11. Chandigarh Adalet Sarayı  

12. Meclis Binası’dır. 

Wright’ın 6 yapısı incelenmiştir. Bunlar; 

1. Unity Temple 

2. Robie Evi 

3. Taliesin 

4. Şelale Evi 

5. Johnson Wax 

6. Guggenheim Müzesi’dir. 

Aalto’nun 11 yapısı incelemeye alınmıştır. Bunlar; 

1. İşçi Kulübü  

2. Vyborg Halk Kütüphanesi 

3. Paimio Sanatoryumu 

4. Baker Yurdu 

5. Saynatsolo Kasaba Sosyal Merkezi 

6. Otaniemi Teknoloji Enstitüsü  

7. Wolfsburg Kültür Merkezi 

8. Seinajoki Kütüphanesi 

9. Rovaniemi Kütüphanesi 

10. Mounth Angel Kütüphanesi 

11. Akademi Kitap Mağazası’dır. 

Ando’nun 7 yapısı incelenmiştir. Bunlar; 

1. Azuma Evi 

2. Soseikan (Yamagucki) Evi 

3. Koshino Evi 

4. Rokko Yerleşimi 

5. Rokko Şapeli 

6. Su Üzerinde Kilise 
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7. Işık Kilisesi’dir. 

Holl’un 9 yapısı incelenmiştir Bunlar; 

12. Fukuoka Konutları 

13. Makuhari Konutları 

14. D. E. Shaw & CO. Bürosu 

15. Helsinki Kiasma Çağdaş Sanatlar Müzesi 

16. St. Ignatus Şapeli 

17. MIT Öğrenci Yurdu 

18. Bellevue Sanat Müzesi 

19. Nelson Atkins Sanat Müzesi 

20. Iowa Sanat ve Sanat Tarihi Binası’dır. 

Siza’nın 7 yapısı incelemeye alınmıştır. Bunlar; 

21. Boa Nova Lokantası 

22. Pinto & Sotto Major Bankası 

23. Setubal Eğitim Enstitüsü 

24. Porto Mimarlık Fakültesi 

25. Aveiro Üniversitesi Kütüphanesi 

26. Galicia Çağdaş Sanatlar Merkezi   

27. Vitra Fabrikası’dır.  

Mimarlar seçilirken Amerika, Avrupa, Asya kıtalarından, dolayısıyla farklı 

kültürlerden mimarlar seçilmiştir. Geldikleri kültürlerin farklı olmasına karşın 

hepsinin tasarımda doğal ışığın kullanılması konusunda evrensel bir dil 

oluşturdukları görülmektedir. Tasarımlarında doğal ışığı işlevsel ve sembolik olarak 

kullanarak tasarlanan mekanın algısını ve kullanımını zenginleştirmişlerdir. 

5.1 Louis Isadore Kahn 

Kahn, (1901-74) tasarımlarında doğal ışığı en çok kullanan mimarlardan biridir. Tüm 

çalışmalarında ve kitaplarında 1952-74 yılları arasında doğal ışığın mekana alınması 

konusuna verdiği önem görülmektedir. Kahn'a göre yapı, mekan ve ışık bir bütünlük 

içinde olmalıdır. Yapıda işlevleri farklı her bölümün kendine özgü doğal ışığa sahip 

olması gerekmektedir.  

Kahn’ın yapılarında, ışık baskın bir rol oynamaktadır. Işığı saf form ve malzemelerde 

kullanımı, Mısır, Roma ve Yunan mimarisine referanslar vermektedir. Kahn, 

mimarlığın bir oda yapmak ile başladığını bir odanın da doğal ışık olmadan bir oda 
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olamayacağı görüşündedir. Kahn gün ışığının olanaklarını kullanmaktadır ve bazı 

yapılarında ışığı mekana kubbe ile almaktadır (Şenbabaoğlu, 2004).  

Kahn’a (1957) göre doğal ışığın mekan içindeki kullanımını belirleyen ve onu 

mekana alan, binanın strüktürel yapısıdır. Kullanılan konstrüksiyon ve strüktürel 

oluşum, ışığın mekana ne kadar alınması gerektiğini belirlemektedir. Mekan mistik 

olarak doğal ışığa göre belirlendiğinde, oluşan enerji mekana hayat vermekte, doğal 

ışığın değişken etkisiyle yaşayan bir mekana dönüşmektedir.  

Doğal ışık Kahn'a göre, doğru olan tek ışıktır, pencereler mekanı özelleştiren, yapının 

önemli bir parçasıdır. Mekanla ışık arasında bir ortak yaşam vardır, mimarın önemli 

gördüğü ışık mimariyi, mimari de ışığı var etmekte, her ikisi de birbirlerinin varoluş 

nedenleri olmaktadır (Tyng, 1984).  

Kahn, “ışık ile sessizlik" arasında bir ilişki kurarak, ölçülen ve ölçülemeyen arasındaki 

temel geçiş elemanını ışık olarak görmüş ve ışığa bu anlayışla bakmıştır. Kahn, 

"sessizlik" kelimesini ölçülemeyen için kullanmıştır, mimarlığı ışık ile sessizliğin 

eşiğindeki varoluş olarak görmüştür. Bunu da gölgenin hazinesi olarak adlandırmıştır 

(Lobell, 1979). Kahn ışığın yalnızca görmek için gerekli olmadığını aynı zamanda 

herşeye varlık vererek anlamsal bir ifade yüklediğini savunmaktadır. Yaratıcı 

mimarlığın tanımını yaparken sessizlikle, ışık ve bu iki kavramın birbirleriyle olan 

ilişkisinden yararlanmıştır. Ona göre tasarım süreci sessizlikten ışığa doğrudur 

(Kahn, 1991). 1940' lardan sonra özellikle Kahn' ın doğal ışığın mimari mekan için 

olan önemine yönelik çalışmaları ile mimarlık kuramında ışığın anlam boyutu 

önemsenmeye başlanmıştır. Kahn doğal ışığın anlam boyutuna eğilmiş ve mimari 

yaratının temel mantığını da, "ışık ve sessizlik" arasında kurduğu anlamsal ilişki ile 

ortaya koymuştur. Kahn, mekanı tasarlarken ana mekan ve yardımcı mekanların 

birbirleriyle ilişkilerinden yola çıkmıştır. Işık tanımladığı yüzeylere anlam 

kazandırmış, mekanlarda anıtsal etki yaratılmıştır. Mimar çevre kültür faktörlerini 

tasarımlarında ince bir hassasiyetle değerlendirmiştir.  Bunlara dayanarak, Kahn’ın 

mimarlığı zamansız olarak tanımlanabilir.  

Doğal ışık bu anlayış içerisinde ilhamın temel çıkış noktasıdır. Işığın mekanda algılandığı 

an, özel bir an olarak değerlendirilmekte, o zaman diliminde varlığın farkına 

varılmaktadır. Sessizlik ve ışık bir yerden diğerine olan geçiş anının bir eşiği 

olarak ele alınmaktadır. Kahn, sanatı ışığın yarattığını ve sanatın sessizlikten ışığa hareket 

eden, giden bazı şeyler anlamına geldiğini söylemektedir. Mimar binalar veya herhangi 

bir sanat eserinin önceden nerede olduğu sorusunun cevabını "sessizlik ülkesi" olarak 

tanımlamaktadır (Lobell, 1979).  
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Kahn’a göre (1974) "Günümüzdeki en modern mekanlarda "binanız ne kadar güneş 

alıyor?" sorusu yerine "ışık mekanınızda size, sabahtan akşama, bir günden öbür 

güne, mevsimden mevsime ve tüm yıllar boyunca ne gibi ruh halleri getirmektedir?” 

sorusu sorulmalıdır.  

Kahn' ın son dönem yapılarının bir çoğunun güçlü etkisi, kütle ile mekanın yapısal 

birlikteliğinden gelmektedir. Kahn'a göre kütle her zaman mantık çerçevesinde bir 

strüktür problemi olarak analiz edilmektedir (Brovnlee, 1991). Strüktür ile ışığın 

beraber işleyişi bir mekanın temel yapısıdır. Kahn, mimarisinin bu temel birleştirici 

elemanını korumuş ve  birarada  çalışabileceğine  inanmıştır. Bu  durumu "Duvarlar 

böler, kolonlar sınırlar ve içeri girmesine izin verilen ışık yapı sistemini yarattığında, 

mimarlık kendi kendine otomatik olarak başlar". sözleriyle açıklamıştır (Kahn, 

1957). Ona göre ışık mekana anlam kazandırarak bir hacmi mimari mekana 

dönüştürmektedir.   

Kahn, mekanı mimarlığın başlangıcı olarak nitelemektedir. Onun boyutları, 

strüktürü, onun karakterine hizmet eden ışığı ve onun ruhaniliğini insanın kurduğunu 

ve hayat  verdiğini, bir  mekanın  strüktürünün, mekanın kendisinin kanıtlayıcısı 

olmak zorunda olduğunu belirtmiştir. Işığın kaynağının strüktür olduğunu 

savunmaktadır (Kahn, 1971). 

Kahn'ın yapılarına bakıldığında her mekanın kendine ait bir tonlaması olduğu 

görülmektedir. Bu tonlamada renk, karanlık ve ışık ile ortaya çıkmaktadır. Kahn'ın 

yarattığı mekanlar ve bu mekanların strüktürleri yine o mekanların sahip oldukları 

ışıklarıyla oluşmaktadır (Kahn, 1991). Kahn, mekanda her fonksiyonun kendine 

özgü, gereksinime uygun ışık değerlerini ve kompozisyonlarını tasarlamış, böylece 

mekanlar farklı ışıklılık etkileriyle tanımlanmışlardır. 

Kahn'a göre; nesneler gerçekte beyaz ışık ve siyah gölgelerden oluşmazlar. Işık 

güneş gibi sarı, gölge ise gökyüzü kadar mavidir. Karanlık bir mekan tasarlansa bile, 

gerçekten ne kadar karanlık olduğunu söyleyen bazı  gizemli ve mistik  açılardan 

gelen yeterli ışığa sahip olmalıdır (Kahn, 1991).  

Kahn’ın 1951-53 yılları arasında ABD Connecticut’ da gerçekleştirdiği Yale 

Üniversitesi Sanat Galerisi’de, servis alanı ve merdiveni merkezde çözmüş, 

oluşturduğu galerilerde de açıklıkları geçebilmek için havalandırma ve aydınlatma 

elemanlarının da içine gizlendiği üçgen formunda uzay kafes bir strüktür kullanmıştır 

(Şekil 5.1). Merdiven kovası üst döşemede de karşılığını bulan üçgen şekliyle 

galerinin strüktürüne referans vermektedir. Merdiven kovasının üst kenarındaki  
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Şekil 5.1:   Yale Üniversitesi Sanat Galerisi fotoğraf, plan ve kesit (Anon., 2002b) 
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eğimli camlar doğal ışığı mekana almakta, üçgen üst döşemede ışık kontrastı 

yaratarak geometrisini vurgulamaktadır . 

Kahn’ın 1959–65 yılları arasında Kaliforniya’da gerçekleştirdiği Salk Enstitüsü, 

Pasifik Okyanusuna karşı dik  bir yamacın kenarında yer almaktadır (Şekil 5.2).  Salk 

Enstitüsü'nünde, merkez avluyu ikiye bölen yarığın içindeki sudan yansıyan ışık 

okyanusun üzerinden yansıyan ışıkla birleşerek, okyanus ve avlu, mimarlık ve 

doğayı bulunduğu yerin metafiziğinde buluşturur (Holl, 1995). 

 

Şekil 5.2: Salk Enstitüsü plan, eskiz ve fotoğrafları (www.arch.mcgill.ca) 
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Kahn’ın 1959-69 yılları arasında ABD’de Rochester kentinde gerçekleştirdiği 

Üniteryen Kilisesi ve Okulu’nda Üniteryen cemaatin inancını temsil eden kilise, 

binanın merkezine yerleştirilen kapalı bir mekandır. İbadethane etrafında koridor ve 

koridorun dışında okul binası bulunmaktadır (Şekil 5.3). Okulun pencereleri, derin ve 

korunaklı tasarlanmış, böylece dolu ve güçlü bir etki yaratılmıştır (Anon., 2002b). 

Kilise’nin yüksek merkezi mekanı dört köşesindeki kulelerden gelen doğal ışık 

tarafından aydınlatılmaktadır. Doğal ışık, bu açıklıklar boyunca duvarlara çarparak 

tüm mekana işlemektedir. Doğal ışığın mekana alınışının bu şekli, içerinin loşluğu 

ile dışarının parlaklığı arasındaki karşıtlığı belirginleştirmektedir (Tyng, 1984). 

Kiliseye kulelerden alınan ışık, döşemede haç şeklini ortaya çıkarmaktadır. Kilisenin 

projenin merkezinde yer almasıyla cephede herhangi bir boşluk açılmamış, böylece 

aydınlık-karanlık kontrastıyla dikkatin tanrıyı tasvir eden gökyüzüne yönlendirilmesi 

sağlanmıştır. 

   

 

Şekil 5.3:  Üniteryen Kilisesi, iç mekan, plan, kesit ve fotoğraflar (Anon., 2002b) 



 74

Doğal ışığın anlamsal kullanımı, ışığın mekana alınışı ile ilişkili olarak mekan 

strüktürünü etkilemektedir. Kahn'ın Angola'da gerçekleştirdiği Amerikan 

Konsolosluğu (1959-62) projesinde doğal ışığın strüktürle olan organik ilişkisi 

izlenebilmektedir (Şekil 5.4). Mimar güneş ışığının yaşam için vazgeçilmezliğinin 

yanında güneş ışığının gözü kamaştıran etkisinin insan için olumsuz yanlarını da 

dikkate almış, bu nedenle doğal ışığı yapılarına duvarlardan yansıtarak alma tarzını 

geliştirmiştir.  

 

 

 

Şekil 5.4: Angola Amerikan Konsolosluğu planı, kesiti ve fotoğrafı (Anon., 2002b) 
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Kahn, Konsolosluğun çevresinde bulunan tarihi kalıntıların, sessizliği hatırlatması ve 

yapının ruhunu ortaya çıkarmasını, yansımış doğal ışık düşüncesiyle birleştirmiş ve 

yapılarını onlardan bağımsız duvarlarla çevirmeyi düşünmüştür. Bu duvarlar ışığın 

girmesinin istendiği yönden açılarak  ışık duvarlarla yapı arasına alınmakta, buradan 

da yapının asıl pencerelerinden veya tavandaki ışıklıktan yansımış olarak içeri 

girmektedir. Önceleri kendi kendini taşıyan ve strüktür sisteminden bağımsız olan bu 

duvarlar Kahn’ın sonraki projelerinde (Dakka, Ahmedabad) ana strüktürün bir 

parçası olmuştur (Venturi, 1977).  

Kahn, dolu ve boşlukların kavramsal olarak yer değiştirerek, mekanik sistemlerin 

yapıyla genelinde tamamıyla bütünleşmesi gerektiğini savunmaktadır. Yapısal süreç 

Kahn'a göre binanın olmak istediği gibi gerçekleşebilmesidir. 

Kahn 1962 – 1974 yılları arasında gerçekleştirdiği Hindistan İş İdaresi Enstitüsü’nde 

işlev ve iklim planlamayı yönlendirirken, iklim ve malzeme arasındaki denge 

yüksekliklerin belirlenmesinde etkili olmuştur (Şekil 5.5). Hindistan’a özel bu 

koşullar, iç mekanların iyi havalanmasını ve korunmasını gerektirmektedir. Okul ve 

yurt binasında iç mekanlar balkonlar, koridorlar ve geniş salonlarla korunmuştur. Dış 

duvarlar dairesel açıklıklar ve kemerlerle delinmiştir. Bu açıklıklar kavisli gölgeler 

yaratmış ve yarattığı esinti Hindistan’ın iklimi için uygun mekanlar oluşturmuştur 

(Anon., 2002b).  

Kahn’ın yapılarında beton ve tuğlayı sıklıkla kullanması mimarın bu malzemelerin 

doğal ışığı özgür kılması nedeniyle tercih ettiği şeklinde değerlendirilmektedir (Tümer, 

1988). Kahn, yapılarında yaratmak istediği anlama, çevre ve kültür koşullarına uygun 

yapı malzemeleri seçmiştir. Hindistan’da gerçekleştirdiği İş İdaresi Enstitüsü’nde de 

yerel yapım yöntemleri ve malzemelerini tercih etmiş, tuğla  kullanarak  

uygulanması kolay bir yöntem izlemiştir. 

Mimar 1969 – 1975 yılları arasında gerçeklerştirdiği Yale Britanya Sanatı Merkezi’nde 

(1969-75) iç mekan üstten gelen doğal ışığın düzlemlerdeki açıklıklardan yayılması ile 

aydınlanmaktadır (Şekil 5.6). Giriş mekanını dört kat yüksekliği boyunca çevreleyen 

duvarlar merkezi bir mekan yaratmaktadır. Doğal ışık bu orta mekanı ve girişi 

aydınlatmaktadır. Üst kattaki galeri, günışığıyla aydınlatılmaktadır. Beton kirişler, iç 

mekanda doğal ışığı  yönlendirmektedirler.   
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Şekil 5.5:Hindistan İş İdaresi Enstitüsü plan, kesit ve fotoğraflar (Anon., 2002b) 
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Şekil 5.6:   Yale Britanya Sanatı Merkezi plan, kesit ve fotoğraflar (Anon., 2002b) 
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Kahn’ın 1962-83 yılları arasında Bangladeş’in Dakka kentinde gerçekleştirdiği  

Bangladeş Parlamento Binası’nda kentin en önemli ve sembolik yapısını inşa etme 

fırsatı bulmuştur (Şekil 5.7). Bina programı, büyük bir parkla birbirinden koparılmış 

“Meclis Kalesi” ve daha sonra inşa edilemeyen “Kurumlar Kalesi”nden oluşur. Ana 

plan dengeli ve simetrik olmayan bir düzendedir. Baklava şeklindeki Meclis binası, 

yarım ay biçimli göl ile sınırlanır. Dört minareli cami meclis binasına bitişik, anayasa 

mahkemesi de avlunun karşısında bulunur. (Anon., 2002b).  

Bina doğal ışığın istenilen etki doğrultusunda kullanılabilmesi için tasarlanan perde 

duvar kabuklarla çevrili plastik bir oluşuma sahiptir. Kahn, toplanma mekanının 

önemini vurgulamak için kullandığı ışığı dini mekanda kullanılan ışık gibi anlamsal 

olarak kullanmıştır. Çevreye ve kültüre uygun bir mimari tasarlamıştır. Pakistan’daki 

dinin önemini, ibadet mekanındaki toplanma ruhunu, parlamento binasında 

yansıtmaktadır. 

Kahn bu binayı, 1950' lerdeki Amerikan Demokrasi idealizminin değerlerine ait ulus 

olarak bir araya gelme ruhunu yakalamak için hem bölgesel, hem de yeni insancıl 

ideolojilerden etkilenerek tasarlamıştır. Kişisel gücü, sivil sorumluluk ciddiyeti, 

kilise ve devlet ayırımı, kitle kültürünün homojenliğinin korunması gibi değerleri 

benimsemiştir. Bu mekanda yaratmak istediği anlayışı insanların kişisel çıkarları için 

değil, toplanma ruhunu yaşamak için bir araya gelmeleri olarak belirtmiştir (Ksiazek, 

1993).   

Kahn'ın New York kentinde 1965-72 yılları arasında gerçekleştirdiği Exeter 

Kütüphanesi basit bir plana dayanmaktadır (Şekil 5.8). Buradaki temel mekansal tavır; 

binanın merkezinde ışık dolu bir mekan yaratmak şeklinde olmuştur. Bu yapının 

fonksiyon olarak bir kütüphane, manevi olarak da kutsal bir yer olarak nitelendirildiği 

görülmektedir (Brownlee, 1991). 

Kahn' ın bu yapıda mimari mekana yansıtmak istediği anlam her zaman olduğu gibi 

insan merkezlidir. Kahn, Exeter Kütüphanesi'nin hizmet ettiği fonksiyonun en çok 

ihtiyaç duyduğu duyguyu ve anlamı düşünmüş, insanların kütüphaneye 

yönelmesini ve mekanın hizmet ettiği amaçla uyum içinde bir ruha sahip olmasını 

sağlamıştır.  

Kahn'ın Exeter Kitaplığı’nın kitaba karşı saygı uyandıran bir boyuta sahip bir mekan 

olduğu ve bu mekanı tasarlarken Ortaçağ manastır kütüphanelerini araştırmış olduğu 

belirtilmektedir (Brownlee, 1991).  
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Şekil 5.7: Bangladeş Parlamento Binası plan, kesit ve fotoğraflar (Anon., 2002b) 
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5.8: Exeter Kütüphanesi plan, kesit ve fotoğrafları (Anon., 2002b) 
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Kahn, binanın dış derinliğini, kitaplardan bağımsız, ortası delik bir tuğla, kitapların 

ışıktan uzak olduğu raf bölümünü ise ortası delik bir beton  olarak düşünerek orta 

alanı oluşturduğunu belirtmektedir. Merkezi alanı, büyük dairesel açıklıkların dört 

tarafından kitapların görülebileceği giriş olarak tanımlamaktadır (Anon., 2002b). 

Orta mekanın üzerinde karenin köşegenlerini oluşturan beton kirişler, üst döşemeyi 

yükselterek yanlardan doğal ışığı mekana almakta, ışık tüm mekana hakim olarak, 

kutsallık anlamı yüklemektedir. 

Mimar binayı tasarlarken, çalışma ve okuma isteğini sağlayacak ve cesaret verecek 

aile çevresine yakın bir etki yerine, kitapların ihtiyacı olan saygıyı yaratmaya 

çalışmıştır (Brownlee, 1991). Kahn, insanın kitapla ışığa gittiğini, kütüphanenin de bu 

yolla tasarlandığını belirtmektedir (Kahn, 1957). Kitapları, okuma alanlarından daha 

karanlık bölümlere yerleştirerek, raftan kitabı alan okuyucunun aydınlığa gitmesi 

anlamını vurgulamaktadır. Merkezi mekan ve yapının strüktürü, ışığın kurguladığı 

anlam ile şekillenerek doğal ışığa kutsallık anlamı kazandırmaktadır. 

Kahn’ın 1966-1972 yılları arasında Teksas’da gerçekleştirdiği Kimbell Sanat Müzesi 

bütüncül bir mimari vizyonu konstrüksiyon, malzeme ve ışık ile detaylandırdığını 

ortaya koymaktadır (Şekil 5.9). Yapı onun klasik estetik anlayışını yansıtmakta, 

Yunan Klasik yapılarının mükemmelliği ile kıyaslanabilecek özelliklere sahip olduğu 

gözlenmektedir. Tonozların, traverten panellerle doldurulmuş beton çerçeve strüktür 

ile uyumu çok başarılıdır ve sistem kendi aralarında yapı parçalarının bileşimlerini de 

üretir (Anon., 2002b).   

Paralel beton tonozların yalın kompozisyonu ve kapalı mekanın devamındaki revaklı, 

dört kolon üzerinde ayakta duran tonoz, yapının sütrüktürünü gözler önüne 

sermektedir. Tonozlar arasındaki odalar, insan ölçeğinde servis mekanlarıdır. Kahn, 

müzenin en merkezi mekanlarında bile güneş ışığı ile dış mekan etkisi yaratmıştır. 

Yapının kuzey ve güney kanadında altı, merkezinde dört tonozlu birim vardır.  

Tonozlar avluya ve önündeki havuza açılan üç korunaklı revak oluşturmaktadır.  

Binayı ve parkı çimenlik alanlar, avlular ve küçük koruluklar birleştirir. Binada 

girişler doğal ışıkla aydınlatılmış, müzeyi kapsayan programın diğer parçaları bir 

podyum üzerindedir.  Gün ışığı çatıdaki tonozları delip geçmektedir.  İç mekandaki 

etkileyici ışık yapının kendisi kadar ziyaretçilerin galerilerdeki bulunuşunu 

şekillendirici bir güç olarak görülmektedir.  Mekanları odalara dönüştüren doğal ışık, 

ziyaretçilerin gün içinde zamanı kavramalarını hissettirecek sağlamaktadır (Anon., 

2002b).   
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Şekil 5.9:   Kimbell Sanat Müzesi görünüş, plan, kesit, eskiz ve fotoğraflar      

(Anon., 2002b) 

Kahn’ın yapılarına bakıldığında, incelenen tüm yapılarında doğal ışığı hem işlevsel 

hem de sembolik anlamda kullandığı görülmektedir (Tablo 5.1). Binanın fonksiyonu 

ne olursa olsun doğla ışığı mekanın tasarlanmasında vazgeçilmez bir unsur olarak 

gördüğü anlaşılmaktadır. Özellikle sıcak iklime sahip yerlerde ışığı doğrudan değil, 

dolaylı olarak yapılarına almaya özen göstermiştir. Bu amala sağır duvarlar üzerine 

yerleştirdiği büyük açıklıklar ardında yer alan cam yüzeylerle gün ışığından efektif 

bir biçimde yararlanmayı başarmıştır. Kahn brüt betonu kullanarak malzemenin 

dokusuna gölge ile boyut kazandırıp, tasarımlarında bir öğe olarak yer vermektedir. 
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Tablo 5.1: Kahn’ın eserlerinde gün ışığı kullanım tablosu 

 



 84

5.2 Le Corbusier 

Le Corbusier (1887-1965), tasarladığı eserlerinde doğal ışığı bir tasarım öğesi olarak 

ele almıştır. Corbusier, mimarlığı zeka ve kütlelerin ışık altında etkileyici birleşimi 

olarak tanımlayarak ışığa verdiği önemi vurgulamıştır (Fontoynont, 1999). 

Eserlerinde şeffaflığı ve malzeme olarak sıklıkla betonu kullanarak özgün tasarımlar 

ortaya çıkarmıştır. İlk tasarımlarında, genel olarak güney yönüne bakan pencereler 

kullandığı, ortaya koyduğu serbest cephe fikrini destekleyen  bant şeklinde uzun şerit 

pencereler ile aydınlık mekanlar yarattığı gözlenmektedir. Zaman zaman dairesel 

çıkmalarda kullandığı pencerelerle ışık kontrastı oluşturmuştur. (Özdeniz, 1995) 

Le Corbusier’nin pencerelerin önüne beton kafesler yerleştirerek, ışığı odanın 

derinliklerine ulaşacak şekilde ayarlamaya çalışır, bunun sonucunda yan duvarlar iyi 

aydınlanır ve odanın içindeki her şey ayrıntılı bir biçimde görülebilir  (Rasmussen, 

1970).  

Le Corbusier’ in 1916 yılında İsviçre’ deki la Chaux de Fonds’da gerçekleştirdiği 

Villa Schwob’da (Villa Turque) giriş katındaki bol pencereli saydam kütle ile üst 

kattaki daha az pencereli sağır kütle kontrast yaratmaktadır. Cephede geniş yüzeyli 

pencereler ile tek pencereler işlevlere uygun kullanılarak bir  kompozisyon 

oluşturmaktadır.  

  

 

Şekil 5.10:   Villa Schwob’ un  planı, aksonometrik görünüşü ve fotoğrafı 

(archnet.org) 
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Şekil 5.11:   Ozenfant Evi görünüş, kesit ve cephe ve fotoğraflar (cat2.mit.edu) 
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Le Corbusier’in 1922 yılında Paris’te gerçekleştirdiği Ozenfant evinde mekanların 

işlevlerine uygun yatay ve düşey bant pencereler ile geniş yüzeyli pencereler tercih 

edilmiştir (Şekil 5.11). Sanatçının atölyesi olan üçüncü kat, iki kat yüksekliğinde 

olup yüksek ve geniş yüzeyli pencereler kullanılmıştır. Tavanın yüksek olması, köşe 

ve çatı pencerelerinin mekanın işlevine uygun olarak kullanımı mekana daha fazla 

gün ışığının alınmasını sağlamıştır. Merdiven kovası için düşey bant pencere, yaşama 

mekanlarının bulunduğu katlar için yatay bant pencereler kullanıldığı 

gözlenmektedir. 

Mimarın 1923 yılında Paris’de gerçekleştirdiği La Roche Villası bir avant-garde 

koleksiyoncusunun evidir ve sanat eserlerinin sergilenmesine uygun olarak 

tasarlanmıştır (www.galinsky.com). Birinci katta yüksek bant pencere, diğer katlarda 

tek tek pencere kullanımı görülmektedir. Tasarlanan avlu, aydınlık mekanların 

yaratılmasına olanak tanımıştır (Şekil 5.12).  

 

 

Şekil 5.12:   La Roche Villası görünüş, plan, kesit ve fotoğraflar (Fontoynont, 1999) 
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Şekil 5.13: Pessac Yerleşmesi ,   Cook Evi ,   Planeix Evi  (archnet.org) 
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Le Corbusier’nin 1924-26 yılları arasında gerçekleştirdiği Pessac yerleşmesi iki katlı 

olup, atriumlar ve çatı bahçeleriyle günışığı mekana alınmıştır (Şekil 5.13). Planeix 

Evi (1927), bir sanatçı evidir ve heykel atölyesinin yer aldığı üst katta ışık kepçeleri 

kullanılmıştır. Zemin katta da her yönden geniş cam yüzeylerle çevrili atölyeler 

bulunmaktadır. Benzer şekilde mimar tasarladığı konutlarda yatay ve düşey bant 

pencereler kullanarak mekana olabildiğince çok gün ve güneş ışığı alınmasını 

sağlamıştır. Cook evi, Villa Stein buna örnek olarak gösterilebilir. 

Mimarın 1927 tarihinde Fransa’da Garches’de gerçekleştirdiği Villa Stein’de, 

eserlerinde sıklıkla görülen bant pencereler kullanılmıştır (Şekil 5.14). Pencerelerden 

alınan ışık eğrisel yüzeyleri açığa çıkarmaktadır. Çatı ışıklıkları güneş ışığını mekana 

almaktadır.  

Le Corbusier’in 1929-31 yıllarında Paris yakınlarında Poissy’de gerçekleştirdiği 

Villa Savoye, yerden yükseltilmiş bir kutu biçiminde olup, bant şeklinde pencerelere 

sahiptir (Şekil 5.15). “U” biçimindeki birinci kat planı kareye tamamlanmış, yatay 

bant pencereler kullanılmıştır. Üstü açık balkon bölümü cephelerinin salon pencereleri 

gibi gösterilmesinden dolayı, binaya dışarıdan bakıldığında bu bölüm 

görülememektedir. Kare prizma  şeklindeki binanın kesintisiz yatay pencereleri 

arkasında farklı hacim ve işlevler bulunur. Bina çatı katındaki eğrisel form ile hareket 

kazanır (www.forumfor.biz). 

 

Şekil 5.14:  Stein Evi görünüş, plan, kesit ve fotoğraf (archnet.org) 
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Şekil 5.15: Villa Savoye plan, kesit, eskiz ve fotoğraflar 

(arhitektura.designdestiny.net) 
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Bina, geleneksel yapıların tersine yerden ince kolonlarla koparılıp boşlukta 

duruyormuş etkisi yaratılmıştır. Yapının avlusunda büyük pencereler kullanılarak,  iç 

mekanın avlunun devamı gibi hissedilmesi sağlanmış, bu büyük pencerelerin 

karşısındaki şerit pencereler ise ışık kontrastı oluşturulmuştur. Penceresiz açıklıkların 

kullanılmasıyla mekana derinlik kazandırılmıştır.  

Corbusier’nin 1955 yılında Fransa’da gerçekleştirdiği Ronchamp Şapeli, gün ışığı 

kullanımı açısından en önemli eseridir. Yapıda dini işlevi vurgulamak için loş bir 

atmosfer yaratılmıştır. Küçük, derin pencereler ve kulelerin iç yüzeylerinden 

yansıyan kontrast ışık huzmeleri dışında içeri fazla ışık girmemektedir (Özdeniz, 

1995). Kilisenin duvarları ile tavanı arasındaki dar bir açıklıktan, beton tavanın beyaz 

alçı duvarların üzerinde görülmesini sağlayacak kadar ışık girmekte, bu ince ışık 

bantı, düşey yüzeyleri ve eğrisel çatıyı aydınlatarak yapı strüktürünü açığa 

çıkarmaktadır. Üç adet kule biçiminde ikincil şapel, ışığı yansıtarak yan mekanlara 

ulaştırmaktadırlar  (Şekil 5.16). 

Kilise beyaz alçı sıvayla kaplanarak çok uzaktan bile görülmesi, çevresindeki yeşil 

manzaranın üzerinde parlaması sağlanmıştır. Güney kapısından şapele giren ziyaretçi 

karanlık bir mekana girmektedir. Bu tasarımla Le Corbusier dışarıdaki dünyayla 

başlangıçta karanlıkta gizlenen içerideki mistik dünya arasındaki ayrılığı 

vurgulamaya çalışmaktadır. Göz loş ışığa alıştıkça iç mekanın detayları yavaş yavaş 

açığa çıkmaya başlamaktadır (Roth, 2000). Anıtsal güney duvarı, masif çatı ve taş 

zemin ziyaretçiye bir mağara izlenimi vermektedir. Corbusier Ayasofya’dan 

esinlenerek, doğu ve güney duvarlarını, sadece içeriden algılanabilen eğrisel tavanı iç 

mekanın dinamizmini artıran ince bir yarıkla ayırmıştır (Fontoynont, 1999). Mimar 

Ronchamp Şapeli’nin duvarı ve tavanı arasındaki ışık çizgisinin hayranlık 

uyandıracağını düşünerek ışığın tasarımdaki etkisini vurgulamıştır (Gardener, 1985).  

Yapıda ikisi doğuda biri de batıda bulunan kulelerin tepesinde yer alan ve içeriden 

gözükmeyen pencerelerden giren ışık apsidin hareketli duvarlarını aydınlatmaktadır. 

İbadet edenin dikkati apsidlere, mihraplara ve mekanın tavanında, ışığın en parlak 

olduğu yere doğru yönelmektedir. Bu yapıda Le Corbusier’nin mimariye yeni bir 

katkıda bulunduğu ve gün ışığının sanatçılar için ne kadar üstün bir ifade aracı 

olduğunu gösterdiği ifade edilmektedir (Rasmussen, 1970).  
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Şekil 5.16:   Ronchamp Şapeli plan ve ışıklılık değerleri (Fontoynont, 1999) 
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Şekil 5.17:   La Tourette Manastırı, plan, kesit ve ışıklılık değerleri         

(Fontoynont, 1999) 
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Le Corbusier’in 1953-57 yılları arasında Lyon’da gerçekleştirdiği La Tourette 

Manastırı gün ışığının tanrıyla, kutsallıkla ilişkilendirildiği ve kilisenin içindeki her 

bölümün işlevlerine uygun olarak, mekana giren doğal ışığın özenle tasarlandığı bir 

yapıdır (Şekil 5.17). Mimar keşiş odalarını modüler bir sistemde tasarlayarak, önde 

aydınlık çalışma mekanı, geride loş uyuma bölümü elde etmiştir. Bu modülün tekrarı 

cephede de karşılığını bulmuş, cephede, üst kat pencerelerinde kalın duvarların 

kullanılması ve doğramaların pencere iç kısımlarına yerleştirilmesiyle ışık ve gölge 

etkili bir biçimde kullanılmıştır. Günışığının mekana alındığı yerlerdeki 

renklendirmeler mekandaki tek süslemedir. Le Corbusier’nin tasarladığı üç adet 

konik ışık kepçesi, farklı açılarla farklı doğrultulara yönlendirilmiş, iç mekanda anıt 

mezarı ve kuzey aksını işaret etmektedir (Fontoynont, 1999). 

Le Corbusier’in 1956 yılında Hindistan’da gerçekleştirdiği Chandigarh Adalet Sarayı 

ve Meclis Binası’nda yatay gölgeleme elemanı geniş saçaklar ve düşey gölgeleme 

elemanları görülmektedir (Şekil 5.18). Kullanılan modüler pencereler, cephede 

ışıklılık kontrastı yaratmaktadır. Geniş yüzeyli su elemanı, yansıyan ışığın iç 

mekanda farklı etkiler yaratmasını sağlamaktadır. Meclis binasındaki kule, doğal ışık 

ve havalandırma için önemli bir rol üstlemiştir.  

Le Corbusier’in yapılarına bakıldığında doğal ışığı genellikle işlevsel olarak 

kullandığı görülmektedir (Tablo 5.2). Özellikle konutlarında mekanların aydınlık 

olmasını sağlamaya çalışmış, bunun için yatay-düşey bant pencereler kullanmıştır. 

Manastır, kilise vb. dini yapılarında ve meclis binası gibi anıtsal yapılarında gün 

ışığından işlevselliğin yanısıra sembolik anlamda yararlandığı görülmektedir.  

Mimar yapılarını tasarladığı yere, iklime uygun olarak pencere açıklıklarını ve 

gölgeleme elemanlarını düzenlemiştir. Avrupa’da gerçekleştirdiği eserlerinde küçük 

açıklıklar kullanarak ısı kaybını önlediği, Hindistan’da gerçekleştirdiği eserlerinde 

ise doğal ışığın yansıtılarak mekana alındığı böylece rahatsız edici etkisinin 

azaltılarak gölgeli mekanların oluşturulduğu gözlenmektedir.  

Mimar eserlerinde genel olarak beyaz rengi tercih etmekte, kimi zaman doğal ışığı 

renkli yüzeylerden, kimi zaman su yüzeylerinden yansıtarak mekanı 

renklendirmektedir.  
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Şekil 5.18:   Chandigarh Adalet Sarayı ve Meclis Binası  (www.culturageneral.net) 
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Tablo 5.2: Le Corbusier’nin eserlerinde gün ışığı kullanımı tablosu 
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5.3 Frank Lloyd Wright 

Wright (1867-1959) yapılarında doğal ışığı mimari bir öğe olarak kullanmış, 

tasarladığı yapılarda modern mimariye katkılarda bulunmuş, yeni bir bakış açısı 

geliştirmiştir.  

Wright, mekanın mimarlığın özü olduğu görüşündedir. Wright'ın yapıtlarının önemli 

bir özelliği onun doğal ve yapay ışık kaynakları arasındaki ilişkiyi çok bilinçli 

düzenlemesidir (Wright, 1979). Wright, mimari tasarımı kapalı bloklar dışında, 

üçüncü boyutta bağımsız olarak bulunan düzlemler olarak algılayan ilk kişidir 

(Hitchcock, Johnson, 1997). 

Wright’ın, açık plan olarak adlandırdığı düzende inşa edilen binalarında, duvar ve 

bölmelerin tavana kadar yapılmadığı, tepede açıklıklar için yer bırakıldığı 

görülmektedir. Bu durum odaya açıklık duygusu kazandırmakta, ayrıca içeri fazladan 

doğal ışık girmesini sağlamaktadır. Buna rağmen Wright'in iç mekanları genelde 

karanlıktır. Çünkü büyük pencerelere karşın, geniş saçaklar ve çevredeki ağaçlar 

ışığın çoğunu keser (Rasmussen, 1970). Tasarladığı konutlarda, duvarlar hafif eğimli 

çatı üzerinde ikinci kat denizlikleri düzeyinde yatak odalarının pencere dizisine yer 

sağlamak için kesilerek, doğal ışık, hava ve güzelliğe bir engel yaratmamaktadır. 

Wright, ilk dönemlerinde duvarları üzerine delik delinmesi istenen kutu olarak 

tanımladığını fakat sonra bu düşüncesini değiştirdiğini belirtmektedir. Evi barınak 

görevi yapan yaşanılır bir iç mekan olarak düşünmüş, insan ölçeğinde kapı ve 

pencere tasarlamış, geniş pencere yüzeyleri kullanmıştır (Wright, 1970).  

Wright, normal olarak gölgede kalacak ve ilginç dokusal etkileri gizleyecek köşeleri 

uzun, alçak bir pencere, üçgen bir cam parçası ya da alışılmışın dışında başka bir 

yöntem kullanarak aydınlatmakta, bunun sonucunda profesyonel fotoğrafçıların 

kullandığı ek ışıklarda da olduğu gibi gölgeler aydınlatılmaktadır. Yandan gelen bu 

ışıkta malzemenin dokusu ve geometrik oymalar açıkça görülmektedir. Bu tür 

aydınlatma ayrıntılı bir sanat kabul edilmektedir ve Wright büyük bir ustalıkla 

kullanmıştır. Rasmussen’e göre Wright’ın kullandığı ışığın bilinçsizce taklidi 

tehlikeli sonuçlar doğurmakta, günümüzde birçok evde, herhangi bir sanatsal amacı 

olmadan her yönden gelen ışık, karışık bir kamaşma oluşturmaktan başka bir işe 

yaramamaktadır (Rasmussen, 1970). 
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Şekil 5.19:   Unity Temple plan, kesit ve fotoğraflar (web.quick.cz) 
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Wright’ın 1906-1908 yılları arasında Şikago’da gerçekleştirdiği Unity Temple, bir 

cadde kenarında konumlandırılmıştır (Şekil 5.19). Mimar caddenin gürültüsünü 

önlemek için yol cephesinde pencere kullanmamış, tavandan ve yüksek 

pencerelerden gün ışığını içeri almıştır. Malzeme, renk ve geometri, mekanın 

kimliğini belirlemektedir. İç ve dış mekanda şeffaf cam kapılar ile devamlılık 

yaratılmıştır. Kilisenin içindeki yarı aydınlık iç mekan, modüler, ızgara şeklindeki 

tavan döşemesiyle aydınlatılmakta, aydınlık bir tavan dikkatleri üzerine çekmektedir.  

Kilisenin dört köşesinde olan alçak kütleler merdiven kovalarını oluşturmaktadır. 

Merdivenler arasındaki kütlenin üst kısmında pencereler yer almakta, pencere 

aralarındaki işlemeli kolonlar kilisenin özgün üst döşemesini taşımaktadır. Wright, 

kiliseyi mücevher kutusuna benzetmekte, kilisenin tavanını gökyüzünün 

görülebildiği kalın bir beton tabaka olarak tanımlamaktadır. Binadaki merkez 

mekanın üzerindeki renkli camlar bir kabuk ile korunmaktadır. Renkli camların üst 

döşemedeki her bir modüle farklı yönlerde yerleştirildiği ayrıntılı bir detay 

tasarlanmıştır. Düşey pencereler döşemenin altında beton duvarlara çerçevesiz 

yerleştirilmiş ve böylece iç mekan ile dış mekanın sürekliliği sağlanmıştır 

(http://oprf.com). 

 

 

Şekil 5.20:   Robie Evi perspektif, plan, kesit ve fotoğraf (Roth, 2000) 
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Şekil 5.21:   Taliesin plan, kesit ve fotoğraflar (www.pbs.org) 
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Wright’ın 1908-1909 yılları arasında Şikago’da gerçekleştirdiği Robie Evi’ni doğu-

batı yönünde tasarlarken ana cepheyi güney yönünde konumlandırmıştır (Şekil 5.20). 

Yapı, döşemeden tavana kadar uzanan camlı kapılara sahiptir. Binanın cephesi Roma 

tuğlasıyla kaplanmış, çatıdaki geniş ve basık saçaklar, güneydeki uzun, pencereli 

duvarı yaz güneşinden korumayı sağlamaktadır, çatı örtüsü batıya doğru iyice 

uzanarak akşam güneşini batı pencerelerinden uzak tutmaktadır. Wright, bu eserinde 

iklimsel koşulları, güneşi ve çevreyi değerlendirerek en uygun tasarımı ortaya 

çıkarmıştır.  

Wright’ın 1911-25 yılları arasında Wisconsin’de gerçekleştirdiği Taliesin, mimarın 

evini, bürosunu ve öğrencilerinin yaşama alanlarını kapsayan bir komplekstir (Şekil 

5.21). Ev, çiftlik ve mimarlık atölyelerini içeren bu kompleks, mimarın kırsal 

Amerikan idealleri ile çağdaş dünyayı birleştirmeye yönelik düşüncelerini yansıtır. 

Doğa ile yapının ilişkisi gözlenmektedir. Planlarda asimetrikliğin getirdiği dinamizm 

görülmektedir (Anon., 2002). Alçak belirgin çatılar ve taş duvarların üzerinde yüksek 

şerit pencerelerin kullanımı ile asılı gibi duran saçaklar bahçeye doğru 

genişlemektedir. Yapıda kullanılan pürüzlü taş doku, güneş ışığında meydana 

getirdiği gölgeler ile daha da belirginleşmektedir. Pencerelerde kullanılan kırmızı 

doğramalar, camın şeffaflığıyla kontrast oluşturmakta ve öne çıkmaktadır.  

Wright’ın 1935’de Pensilvanya’da gerçekleştirdiği Şelale Evi, mimarın en çok 

tanınan eserlerinden biridir (Şekil 5.22). Tasarım evin hemen yanından akan küçük 

şelale ile şekillenmiştir. Yapı bu şelalenin üzerinde konumlanmış ve bu konuma göre 

tasarlanmıştır (Anon., 2002a).  Wright’ın bu eve kadar geniş saçaklı eğimli çatılar 

tasarladığı ve bu evde farklı olarak düz çatılar kullandığı gözlenir. Şelale evi, 

prizmatik yatay kütlelerin biraraya gelmesiyle oluşmuştur. Yatay beyaz prizmalar 

düşey doğal taş prizmalarla birlikte kullanılmıştır. Böylece konumlandığı yere de 

uyum sağlamaktadır. Dolu kütlelere kontrast olarak geniş cam yüzeylerin ışık 

kontrastı oluşturduğu gözlenir. Doğramaların da renkli seçilmesi, geniş cam 

yüzeyleri modüler olarak bölmektedir.  
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Şekil 5.22:   Şelale Evi plan, kesit ve fotoğraflar (www.hughpearman.com) 
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Şekil 5.23:   Johnson Wax Binası plan, kesit ve fotoğraf  (www.pbs.org) 
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Wright’ın 1936-39 yılları arasında inşa ettiği Johnson Wax Büro Binası, tavandan ve 

yüksek pencereler ile mantar biçiminde oluşturulmuş yüksek kolonların arasından 

mekana alınmaktadır (Şekil 5.23). Total mekan ve açık büro anlayışıyla tasarlanan 

yapı da çalışma alanları cam cephelerden gelen gün ışığıyla aydınlanmaktadır. 

Wright’ın 1956-59 yılları arasında New York’ta gerçekleştirdiği Guggenheim 

Müzesi yukarıya doğru genişleyen bir koni formundadır (Şekil 5.24). Girişten 

başlayıp üst katlara kadar çıkan bir rampada koleksiyon sergilenmekte ve bu rampa 

ile ziyaretçilerin koleksiyonu seyredebilmesi sağlanmıştır. Cepheden algılanabilen 

katlar arasındaki yarıklardan doğal ışık içeri alınmaktadır. Bu şerit pencereler yapının 

beyaz cephesiyle ışıklılık kontrastı yaratarak gölgede kalmaktadır. Müzenin 

merkezindeki galeri çatıdaki pencerelerden gelen güneş ışığıyla aydınlanırken sanat 

eserlerinin sergilendiği rampalar yapay ışıkla aydınlatılmıştır. Böylece eserlerin 

günün ve mevsimin her saatinde uygun şekilde aydınlatılması sağlanmış ve eserler 

güneş ışınlarının yaratabileceği etkilerden korunmuştur. Geniş yüzeyli cam çatı ile 

avluya alınan doğal ışık ise ferah bir mekan yaratmıştır.  

 

Şekil 5.24 :  Guggenheim Müzesi plan, kesit ve fotoğraf (www.planetclaire.org) 
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Wright’ın yapılarına bakıldığında doğal ışığı genellikle işlevsel olarak kullandığı 

görülmektedir (Tablo 5.3). Mimar doğal ışığı yatay ve düşey yönlerde kullanmakta, 

geniş saçaklar ile konutlarda yaz aylarında güneşin rahatsız edici etkileri önlenerek 

gölgeli mekanlar oluşturmaktadır. Masif kütleler ile geniş cam yüzeylerin 

kullanıldığı ve bu cam yüzeyler için seçilen koyu renk doğramaların karşıtlık 

yaratarak birbirinin tamamlayıcısı olduğu gözlenmektedir. Mimarın eserlerinde 

tercih ettiği taş dokusu gölgenin etkisiyle vurgulanmaktadır. 

Tablo 5.3: Wright’ın eserlerinde doğal ışığı kullanım tablosu 
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5.4 Hugo Alvar Henrik Aalto 

Alvar Aalto (1898-1976), eserlerinde gün ışığına bir tasarım öğesi olarak yer veren 

bir mimardır. Aalto’nun ilk yapılarında klasik düzenlerin kullanıldığı, daha sonraları 

ise farklı yorumların kullanıldığı gözlenir. Giriş katlar geniş cam yüzeylerle aydınlık 

mekanlar olarak tasarlanırken, diğer mekanlar hafif loş olarak tasarlanmıştır. Bu 

mekanlar çatıdan veya duvardan açılan pencerelerle aydınlatılmaktadır. Aalto’nun 

yapılarında derin çatı pencerelerinin sıklıkla kullanıldığı görülür. Pencere 

detaylarının mekana uygun ışığı sağlamak için özenle tasarlandığı gözlenir  

(Özdeniz, 1995). 

Mimarın 1924 yılında Finlandiya’da gerçekleştirdiği İşçi Kulübü’nde zemin katta 

tavana kadar pencerler kullanarak doğal ışığı içeri almış ve iç - dış mekan ilişkisini 

sağlamıştır (Şekil 5.25). Üst katta kullanılan dolu kütle zemin ile kontrast 

yaratmaktadır. Aalto, giriş katında geniş açıklıklara yer veren aydınlık, üst katlarda 

ise küçük pencereler ile daha karanlık bir ortam yaratmıştır.  

 

     

   

Şekil 5.25:   İşçi Kulübü (http://caad.arch.ethz.ch) 
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Şekil 5.26:  Vyborg Halk Kütüphanesi, Plan (caad.arch.ethz.ch) 

Mimar 1927-35 yılları arasında Rusya’da gerçekleştirdiği Vyborg Halk 

Kütüphanesi’nde çatıdaki konik açıklıklar ile gün ışığını kırarak mekana almakta ve 

kontrastı azaltmaktadır (Şekil 5.26). Yapıda yapay ışık da aynı etkiyi verebilmek için 

kullanılmıştır. Mekana giren doğal ışık, iç mekanın açık renklerde olmasından dolayı 

aydınlık düzeyini arttırmaktadır.  

Aalto, tasarladığı kütüphanede yıl boyunca ışığın nasıl gelirse okumaya daha uygun 

olacağını düşünmüş, eskizlerinde gün ışığı ve yapay aydınlatma yöntemlerinde ışığın 

gelişi ve yansımasını çizmiştir. Burada doğal ışık yansıyarak her yönden gelmekte 

böylece okumaya uygun bir ortam yaratmaktadır  (Millet, Marietta, 1996). 

Aalto 1929-33 yılları arasında Finlandiya’da gerçekleştirdiği Paimio 

Sanatoryumu’nda, gölgeli yarı açık mekanlar ve aydınlık iç mekanlar yaratmış, 

güneş ışığının aydınlatma dışında fiziksel yararlarının da olmasından yola çıkarak 

hastaların kullanımı için düşünülen geniş balkonlar tasarlamıştır (Şekil 5.27).   
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Şekil 5.27:   Paimio Sanatoryumu 
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Şekil 5.28:   Baker Yurdu 

Aalto 1946-48 yılları arasında Boston’da gerçekleştirdiği Baker Yurdu’nu yapı 

yerine ve özgül işlevsel gereklere yanıt verecek şekilde tasarlamıştır (Şekil 5.28). 

Aalto, burada öğretmenlik yapmış olduğu için fiziksel çevresini ve konumlandığı 

yeri tanımaktadır. Odaları nehre doğru yönlendirerek, odalarda kalanların kenti ve 

nehri seyredebilmesini sağlamıştır. Nehre bakan bu cephede her bir odada tekil 

pencereler kullanılmıştır. Alana yeterli sayıda odanın sığdırılabilmesi için yapının 

eğrisel formda olması düşünülmüştür (Roth, 2000).  

Aalto’nun Saynatsalo 1949-52 yılları arasında gerçekleştirdiği Kasaba Sosyal 

Merkezi’nde zemin katlarda düşey boy pencerelerinin kullanılması, diğer katlarda 

kullanılan sağır cepheler ile kontrast yaratmaktadır (Şekil 5.29). Gölgeleme 

elemanlarının, sağır cephedeki gölge ritmi, cepheye zenginlik kazandırmaktadır. 

Işığı mekanları oluşturmakta bir tasarım aracı olarak kullanan mimarların Alvar 

Aalto'nun Saynatsalo'daki belediye binasını örnek alması gerektiği, zamanın ışık 

olabileceği, ışığın binalara en erken giren ve en son çıkan nesne olarak mekanlara 

hayat verdiği ifade edilmektedir (Şahinbaş, 1998). 
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Şekil 5.29:   Saynatsolo Kasaba Sosyal Merkezi planı, kesiti ve fotoğrafları 

(http://www.docomomo-fi.com) 
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Şekil 5.30:   Teknoloji Enstitüsü , Otaniemi planı, kesiti ve fotoğrafı 

(caad.arch.ethz.ch) 

Aalto’nun 1949-64 yılları arasında Finlandiya’da gerçekleştirdiği Otaniemi Teknoloji 

Enstitüsü oditoryumu özgün formda tasarlanmış çatısından doğal ışık almaktadır 

(Şekil 5.30). Doğal ışık, ışık kepçelerinin yan yüzeylerine yansıyarak içeri 

girmektedir. Mimarın 1964-69 tarihlerinde Otaniemi’de gerçekleştirdiği Teknoloji 

Enstitüsü kütüphanesi aydınlatmasında yine çatı pencereleri kullanılmış, doğal ışık 

yansıtılarak mekana alınmıştır. 

Mimarın 1959-63 yılları arasında Almanya’da gerçekleştirdiği Wolfsburg Kültür 

Merkezi’nin cephesinde yaratılan düşey derzlerle sağır kütlede ışık gölge kontrastı 

oluşturulmuştur (Şekil 5.31). Doğal ışığı mekana almak için çatıda  dairesel ve 

çizgisel pencereler kullanılmıştır. Bu ışık kepçeleri kesitte yukarıdan üst döşemeye 

doğru genişlemekte, böylece daha fazla aydınlık oluşmasını sağlamaktadır. 

Duvarlarda açık renklerin kullanılması da iç mekanda ışık düzeyini arttırmaktadır. 
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Şekil 5.31:   Wolfsburg Kültür Merkezi planı, kesiti ve fotoğrafları (www.pia-net.de) 
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Şekil 5.32:   Seinajoki Kütüphanesi planı, kesiti ve fotoğrafları 

(http://architect.architecture.sk) 
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Aalto’nun 1963 yılında Finlandiya’da inşa ettiği Seinajoki Kütüphanesi’nde, okuma 

eylemi için gerekli olan ışık yüksek pencereler ile sağlanmıştır (Şekil 5.32). Yapı 

kapalı bir kütle gibi görünmekle birlikte, iç mekanda eğimli ve düz yüzeylere çarpıp 

yansıyan doğal ışık ile bir kompozisyon oluşturulmuştur. Doğal ışık, kütüphanedeki 

işlevlere göre mekana alınmış, okuma alanları için yansıtılarak kullanılıp okumaya 

elverişli bir ışık elde edilmiştir.  

Aalto 1963-68 yılları arasında Finlandiya’da gerçekleştirdiği Rovaniemi 

Kütüphanesi’nde, yarattığı kot farkıyla yer yer eksi kota inerek rafları gizlemiş ve 

güneş ışığının raflar nedeniyle kesintiye uğramasını engellemiştir (Şekil 5.33). İç 

mekanda ağırlıklı olarak beyaz renk tercih edilmiş, böylece doğal ışığın da etkisiyle 

ferah bir ortam yaratılmıştır.   

    

 

Şekil 5.33  :   Rovaniemi Kütüphanesi plan, kesit 

(http://www.suomenkirjastomuseo.fi) 
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Şekil 5.34:   Mounth Angel Kütüphanesi, Kesit (http://architect.architecture.sk) 
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Aalto’nun 1965-70 yılları arasında Oregon’da inşa ettiği Mount Angel Kütüphanesi, 

bir noktadan kolayca denetlenebilen yelpaze şeklinde işlevsel gereksinimlere göre 

biçimlenen bir plana sahiptir (Roth, 1993). Yalın ve doğal ışığın iyi hesaplanarak 

kullanıldığı bir yapıdır. Merkezde dairesel tepe ışıklığı, ışığı iki kat boyunca içeri 

alarak mekanlar arasında görsel bütünlük sağlamaktadır (Şekil 5.34). Eğrisel dış 

duvarın çevresinde yüksek pencereler okuma alanlarını ve rafları aydınlatmaktadır 

(Caracristi, 1999). Eğimli çatı kuzeye yönlenmekte, güney cephesinde yüksek 

pencerelerle alınan güneş ışınları, tekrar bu cephedeki duvarların iç yüzeyine 

yansıtılarak homojen bir ışık elde edilmektedir. İç yüzeylerin çoğunlukla beyaz 

olması mekanda ferahlık yaratmakta, kullanılan siyah renkli doğramalar cam 

yüzeyler ile kontrast oluşturmaktadır.  

Mimarın 1969 yılında Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirdiği Akademi 

Kitap Mağazası, yüksek pencereler ve çatı fenerleri ile doğal ışığı mekana almaktadır 

(Şekil 5.35). Prizma şeklinde çatı fenerleri, galerinin üzerinde yer almakta, böylece 

doğal ışığın bütün katlara ulaşması sağlanmaktadır. Bu çatı fenerleri, gece de 

ışıklandırılarak aydınlatma elemanı olarak kullanılmaktadır.  

Aalto’nun eserlerine bakıldığında doğal ışığı genellikle işlevsel olarak kullandığı 

görülmektedir (Tablo 5.4). Özellikle kütüphanelerde okuma işlevine uygun olarak 

doğal ışığı çatı pencerelerinden düşey yönde ve yansıtarak mekana almakta, böylece 

homojen ışık elde etmektedir. Aalto eserlerinde beyaz rengi tercih ederek aydınlık 

mekanlar elde etmektedir. Bazı eserlerine yöresel malzeme olarak kullandığı tuğla 

dokusunda ortaya çıkan gölgeler ile görsel zenginlik kazandırmaktadır. Mimarın 

tasarladığı sanatoryumda ise geniş saçaklar ile güneşin rahatsız edici etkilerinden 

korunan, hastaların temiz hava alabileceği teraslar meydana getirdiği 

gözlenmektedir.  
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Şekil 5.35:   Akademi Kitap Mağazası görünüş ve ışığın mekana alınış şeması 
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Tablo 5.4: Aalto’nun eserlerinde doğal ışığı kullanım tablosu 
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5.5 Tadao Ando  

Ando (1941- ) tasarladığı yapılarında doğal ışığı manevi bir öğe olarak mekanda 

kullanmış ve mekana ışıkla ifade kazandırmıştır. Doğu kültürü ve felsefesini 

yapılarında kullanan Ando, doğayı ve ışığı tasarımlarını yönlendiren bir veri olarak 

tasarımlarına dahil etmiştir. Ando, bütün çalışmalarında ışığın önemli bir kontrol 

elemanı olduğunu, ışık ve rüzgarın mekana girip tanımlandığında anlam kazandığını 

belirtir (www.churchoflight.com). Yapılarının çevresiyle kurduğu ilişki, bir kütleyi 

yerleştirmekten çok, o yerin, çevrenin, topoğrafyanın, iklimin, rüzgarların mimar 

tarafından yaşanması, deneyimlenmesiyle oluşmuştur. Yapının algılanmasını 

sağlayan dolaşımlar, çevrede egemen olan ve mimarın sezinleyerek ortaya çıkardığı 

güçler olmaktadır. Yapılarına yaklaşırken Ando’nun kişiyi dolaştırdığı zigzaglar, 

labirentler, bir görüntüyü her yönden izletiyor olması bu şekilde farklı ışıkları 

gündeme getirmesi,  kişinin bedeniyle ve farkındalığıyla yapıya katılmasını, mekanın 

dinamiğinin gerçekleşmesine katkıda bulunmasını sağlamaktadır (Erzen, 2003). 

Ando'nun tasarımlarında yapıyı dolaşırken doğa ve ışıkla karşılaşıldığında mekan 

farkına varılmakta, projelerinde ışık brüt beton duvarlara, mevsime ve zamana göre 

şiddeti ve gölgesi değişerek yansımaktadır. Mimarın çizimlerinden de 

anlaşılabileceği gibi ışık mekana derinlik vermekte, projelerinde değişik manzara 

görünümlerini aralıktan süzülen ışığın ve gölgenin etkisi gibi detayları ayrıntılarıyla 

hesaplamaktadır (Ando, 1990). Ando mimarisinde önemli rol oynayan ışık için: 'Işık 

nesnelere farklılık verir, boşluk ve formu birbirine bağlar, birbiriyle ilişkilendirir.’ 

demektedir (Francesco, 1995). Mimar bütün çalışmalarında ışığın önemli bir denetim 

faktörü olduğunu, ışık ve rüzgarın dış dünyadan mekana girip tanımlandığında anlam 

kazandığını belirtmektedir (www.churchoflight.com). Tasarımlarında bina ile doğa 

ilişkisini denemiş olan Ando için ışık mimariye incelik, sempatiklik ve rahatlık veren 

bir öğe olmuştur. Sade dış görünümlerini içinde ışık yardımıyla gerçekleştiren karışık 

mekan düzenlemesi çok ince bir düşüncenin ürünü olarak değerlendirilmektedir 

(Ando, 1990). 

Mimarisi, Japon estetik anlayışı gibi katılımcı, her an değişen ışık ve çevre 

koşullarına göre dinamik ve yaşantısaldır.  Ando’nun mimarisinde duvar en yalın 

şekliyle yerçekimine karşı gelen dümdüz bir çizgi, pencere dışarıyı bir anda içeriye 

getiren bir yarık; kolon, hareketin yarattığı görsel dönüşümleri ritmleyen, ama aynı 

zamanda göğü yerinde tutan bir elemandır. Yapıya yaklaşırken mekanı yavaş yavaş 

açan bir düzenin içinden geçirmektedir. Bu düzen bir saydamlık değil, kat kat açılan 

bir kabuklar silsilesi, kendi kesin kütleselliğini belirten bir geçiş, ya da bir duvara 

açılan bir delik olabilmektedir. Delikler, geçişler Ando’nun mimarisinde özellikle 

opaklıkları vurgulamak içindir, kütle içinin kendine özgü atmosferi ve tinselliğe 
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uygun olan loşluğu, bu opaklıkla korunmuştur.Aydınlık ve berraklık buna açık bir 

karşıtlık oluşturmaktadır. Bu kesin klasisizm içinde, ışık ve karanlık kontrastları ile 

Ando’nun mimarisine barok niteliği kazandırmaktadırlar  (Erzen, 2003).  

Ando, hala eski bir ahşap evde oturduğunu öğrenenlerin çok şaşırdığını, çünkü 

mimarisinde hep beton kullandığını ama evindeki loşluğun kendisi için çok önemli 

olduğunu belirtmektedir. “Eğer bedenin ışığa ihtiyacı varsa ruhun da karanlığı 

ihtiyacı vardır”  sözleriyle ışığa verdiği önemi göstermektedir (Erzen, 2003). 

Ando 1975 yılında Osaka’da gerçekleştirdiği Azuma evi (Sıra Ev, Sumiyoshi) ile 

1979 yılında Japon Mimarlar Odasının büyük ödülünü kazanmıştır (Şekil 5.36). 

Bina, ortasında yer alan avludan ışık alır. Avluya bakan geniş camlı cephelerden 

giren ışık ile brüt duvarlar karşıtlık oluşturur. Kullanılan brüt beton yüzeylerin 

dokusu ışığı farklı tonlarda yansıtarak mekanın sınırlarının algılanmasını sağlar 

(Özdeniz, 1995). Odaları birbirine bağlayan avlu üzeri açık bir mekandır,  bu evde 

yaşayan kişi doğa ile içi içedir (Yamamoto, 1989). 

 

 

Şekil 5.36:   Azuma Evi, Sıra Ev planı, kesiti ve fotoğrafı (Ando, 1991) 
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Ando 1974-75 yılları arasında Japonya’da gerçekleştirdiği Soseikan Evi 

(Yamagucki), iki dikdörtgen kütleden oluşmuştur. Kütlelerin her ikisinin üzerinde 

tonoz şeklinde çatı ışıklığı bulunmaktadır. Mimar bu çatı ışıklığından mekana ışık 

almakta, kullanım alanlarını aydınlatmaktadır. Binaşarın yan cepheleri az ışık alacak 

şekilde, ortaya koyulan kat yüksekliğindeki pencereler sirkülasyon alanlarını 

aydınlatmaktadır. Ön cephelerde küçük çıkma ve pencerelerle mekan 

aydınlatılmaktadır. Bu evde sağır kütleler sıklıkla kullanılmış, buna karşın yüksek 

bant pencerelerden mekana ışık alınmıştır (Şekil 5.37). Böylece aydınlık-karanlık 

kontrastı vurgulanmaktadır. Çatıdan ışığın alındığı mekanda, aydınlık pencerelere 

karşı siyah doğramalarla kontrast elde edilmektedir. 

 

Şekil 5.37:   Soseikan (Yamagucki) Evi http://architect.architecture.sk) 
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Ando’nun 1979-81 yılları arasında Japonya’nın Ashiya kentinde gerçekleştirdiği 

Koshino Evi iki dikdörtgenler prizması ve bir yarım daire planlı kütleden 

oluşmaktadır (Şekil 5.38). Yapı masiftir ve mimar bant pencerelerle yapının 

cephesinde açtığı ışık-gölge kontrastı meydana getirmektedir. Plandaki dairesel 

alanda duvar toprağı desteklemektedir. Bu duvar boyunca alınan doğal ışık, eğrisel 

sağır yüzeyde ilginç ışık oyunları meydana getirmektedir. 

Mimarın 1978-83 yılları arasında Japonya’nın Kobe kentinde gerçekleştirdiği Rokko 

Yerleşimi’nde konutlar bir yamaçta inşa edilmiştir ve kütleler basamak şeklinde 

yamaca yerleşirken her bir konutun doğal ışık ile olan ilişkisi dikkatle tasarlanmıştır 

(Şekil 5.39). Işık ve manzaraya açılan teraslar ile tasarımın doğaya yakınlığı 

sağlanmıştır. Ando bu yerleşimi, on katlık merdivenin keyifle inilip çıkılması için, 

her katta değişik manzara görünümü, aralıktan süzülen ışık ve gölge etkilerini 

hesapladığını belirtmektedir (Yamamoto, 1989). 

 

 

Şekil 5.38:   Koshino Evi kesit ve plan (Ando, 1991) 
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Şekil 5.39:   Rokko Yerleşimi  (Ando, 1991) 

 

      

  

Şekil 5.40:   Rokko Şapeli, plan ve fotoğraflar (www.anxo.org) 
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Ando’nun 1985-86 yılları arasında Japonya’nun Kobe kentinde gerçekleştirdiği 

Rokko Şapeli, bir tepe üzerinde konumlanır (Şekil 5.40). Proje bir şapel, çan kulesi 

ve üzeri örtülü, sütunlu bir yoldan meydana gelir (Anon., 2000a). Yapı beton bir 

kütleden oluşmakta, yönlendirici olarak uzun camlı bir aks yer almaktadır. Aksın 

sonunda bulunan şapel, aydınlıktan karanlığa geçişi sağlayarak  ziyaretçide mistik, 

duygusal etkiler yaratmaktadır. Yapıda ışık yan yüzeyden mekana alınmakta, uzun 

bant pencerelerden gelen doğal ışık duvara yansıyarak bu yüzeyleri aydınlatmaktadır 

(Özdeniz, 1995). 

Mimarın 1985-88 yılları arasında Japonya’nın Hokkaido kentinde gerçekleştirdiği Su 

Üzerinde Kilise, bir ovada yer alır ve yapının yakınlarında bulunan bir dereden su 

alınarak oluşturulan yapay bir gölün kenarında yer alır. Yapıda su, ışık ve hava 

tasarımın öğeleri olarak kullanılmıştır. Yapı iki kare prizması kütleden oluşmakta, bir 

gölete bakmaktadır. Mimar binada oturma alanlarını göle yönlendirmek amacıyla bir 

cepheyi tamamen cam yapmış ve böylece göle yerleştirdiği haçın görülmesini 

sağlamıştır. Sağır duvarlara karşı geniş yüzeyli bir pencere ile dış mekana 

açılmaktadır. Pencerenin hemen devamındaki gölet üzerinden yansıyan ışık ile 

değişik etkiler yaratmaktadır. Su sesini dinleyerek yumuşak bir tepeye tırmanırken, 

dört bir tarafı camla kapla mekana girince gözlemci kendini bir ışık kutusu içinde 

bulmaktadır. Burada ziyaretçi suyun, rüzgarın ve kuşların sesini dinleyerek doğa ile 

iletişim kurmaktadır. Mimar izleyicinin sadece gözlerine değil tüm duyularına hitap 

etmiştir. Su yüzeyi doğadaki soyut bir ayna gibi uzanmaktadır (Anon., 2000a).  

 

 

Şekil 5.41: Su Üzerinde Kilise plan, kesit ve fotoğraf 
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Şekil 5.42:   Işık Kilisesi   
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Ando'nun tasarladığı özellikle dini yapılar doğa ile daha da bütünleşmektedir. 

Yansıtıcı göl üzerindeki ışık ve rüzgar gibi doğal etkenler ile insanda doğa saygısını 

artırmakta, bu doğa olayları kiliseyi gezen kişinin ruhsal durumunu etkilemekte, ışık-

gölge etkisi de düşünme yeteneğini harekete geçirmektedir. Mimar doğal ışığı ruhsal 

görme aracı olarak ele aldığını ifade etmektedir (Ando, 1990).  

Ando’nun 1987-89 yılları arasında Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirdiği Işık 

Kilisesi, mevcut bir ahşap kilise ve papaz evine ek bina olarak tasarlanmış, bu 

yapılara ve güneşe göre yapının konumu belirlenmiştir. Doğal ışık etkili bir biçimde 

kullanılıp kutsal bir mekan etkisi yaratılmıştır. Mimar yapıda beton sağır yüzeyler ile 

camlı yüzeyler kullanarak kontrast oluşturmaktadır. Kilisenin konumu çevredeki 

mevcut yapılara ve güneşe göre belirlenmiştir. Diyagonal duvar izlenerek, duvardaki 

dar ve oldukça yüksek bir açıklıktan içeri girilmektedir. Dönerek kilisenin ön girişine 

bakılmakta, ilerledikçe zemin kademeli olarak alçalmaktadır (Ando, 2000). Bu 

kilisede aydınlık ve karanlık kavramları oldukça etkili bir biçimde kullanılmıştır. 

Giriş yönünde, duvarla tavan arasındaki ışık çubuğu ile giriş aralığından gelen 

değişken bir ışık huzmesi; diğer yönden ise duvarın bir haç şeklinde açıklıkla 

yırtılmasıyla, karanlık yüzey üzerinde gün ışığından bir haç yaratmıştır (Balamir, 

2000).  

Ando eserinde doğal öğeleri ışıkla sınırladığını çünkü, doğayı en son sınırına kadar 

soyutlamak ve mimariyi arıtmak istediğini belirtmiştir. Işık zeminde de çizgisel bir 

haç şekli oluşturmaktadır. Doğal ışıktaki değişiklikler insanlarla doğa arasındaki 

ilişkiyi yeniden hatırlatmaktadır (Ando, 2000). 

Ando, kendi mimarlığını anlatırken Batı mimarlığında hakim olan baskın geometrik 

düzenle geleneksel Japon mimarlığındaki düzensiz geometrili, akışkan mekan yapısı 

arasındaki farkın altını çizerek kendi mimarlığının bu iki karşıt mekan anlayışını 

bütünleştirmeye yönelik yanını vurgulamaktadır (Ando, 1990). Ona göre, mimarlığı 

oluşturan üç temel eleman; malzeme, yalın geometri ve doğadır. Kendisi 

vurgulamasa da onun tasarımlarında dördüncü öğe ışıktır (Güzer, 2000). 

Ando’nun yapılarına bakıldığında doğal ışığı dini yapılarda sembolik, konutlarda ise 

işlevsel olarak kulandığı gözlenmektedir (Tablo 5.5). Mimar, dini yapılarında doğal 

ışığı su yüzeyinden yansıtarak da kullanmakta, böylece sembolik bir anlam 

kazandırdığı ışık ile mekanı zenginleştirmektedir. Ando’nun melzeme olarak brüt 

betonu tercih etmesi, doğal ışık ve gölgelerle betonun dokusunu, kalıp izlerini ortaya 

çıkarması dikkat çekmektedir. Ando’nun tasarımlarında beton saf ve yalın haliyle 

sağır yüzeylerde kullanılmakta, doğal ışık genellikle bu sağır duvarlara yansıtılarak 

mekana alınmaktadır.  
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Tablo 5.5: Ando’nun eserlerinde gün ışığı kullanımı tablosu 
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5.6 Steven Holl 

Holl (1947- ) gündüz ve gece ışıkları ile gölgeleri birer mimari eleman olarak 

tasarımlarında kullanmaktadır. Mimar ışık, gölge, koku, mekan ve zamanla 

birleşerek günümüzde kentleri tanımlamaktadır  (Savaş, 1995).  

Holl'e göre mekan ışık olmaksızın insanlar tarafından unutulur. Işığın tonları, 

opaklığı, saydamlığı, yarı saydamlığı, yansıma ve kırılma koşulları birbirleriyle 

ilişkili bir şekilde mekanı tanımlar. Işık, yaşama alanları arasında deneysel bir köprü 

oluşturarak mekanı belirsizliğe yöneltmekte, Holl bir ışık havuzunun yalın bir 

mekana ya da bir gölgenin bir yüzeyde yarattığı etki ile mimarlığın, mimarlık 

olgusunun psikolojik ve doğa üstü sınırlarını göstermektedir. Holl’a göre (2000) bir 

mekan duvarının saydamlığı, opak bir camın yansıması, ve bir gün ışığı demeti, bir 

yere özgü yaşantıyı oluşturan karşılıklı ilşkilerle aynı ortamda birbirine karışmakta 

ve algıları yönlendirmektedir. 

Holl, arsa ve binanın işlevlerinin, güneş açılarının, sirkülasyon ve girişlerinin 

bulunduğu yere göre çözülmesi gerektiği ve mimarlığın yere bağlı olduğu 

görüşündedir. Tasarımlarında yörenin gün ışığını bir tasarım öğesi olarak ele 

almakta, yansımasını, kırılmasını hesaplayarak, yerinde maketle değerlendirerek gün 

ışığını en uygun şekilde tasarıma dahil etmektedir.  

Holl, var olan mimari anlatım ile bina arasındaki olası bir çelişkiyi ortadan kaldırmak 

için "paralaks" adını verdiği bir yeni anlatım biçimi geliştirmiştir. Paralaks, bir 

yapıya bir çizgi üzerinde olmayan iki farklı noktadan bakıldığında ortaya çıkan farklı 

yön olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda en az iki bakış noktasından deneyim ve 

hareket sonucu elde edilebilecek görüntü oluşmakta, mekanı oluşturan yüzeyleri, 

gözleyenin duruşuna ve hareketine bağlı olarak düzenlenmektedir. Mimarın 

eskizlerinde ışık, hareket ve düşey sirkülasyonun oluşturduğu hareket duygusunun 

ötesinde bir "bilinç" gizli olduğu ifade edilmektedir. Holl, kentin algılanmasında, bu 

bilinci bireyin bakış açısına önem veren Husserl’in felsefesine dayandırmakta, buna 

göre tüm önyargılardan ve varsayımlardan arınmmış deneyim, fiziksel çevreden 

hissedilen, görülen ve denenen saf veriler toplamaktadır. Holl psikolojik olguları 

içermeyen bir içgüdü tanımına inanmakta, içgüdüyü insanın dışında varolan kentin 

anlatıldığı bilinçli davranışlar olarak tanımlamaktadır (Holl, 1995).  

Holl’un 1989-91 yılları arasında Japonya’da gerçekleştirdiği Fukuoka konutlarında 

mekanlar çok işlevli kullanım amaçlanarak, “menteşeli mekan” kavramıyla 

şekillenmiştir (Şekil 5.43). Bir tip menteşelemede gece yatak odası olarak kullanılan 

alanın bir kısmı gündüz yaşama alanı olarak kullanılır. Diğer bir tip menteşeleme de 
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zaman içinde ailelerde meydana gelen gereksinime göre oda sayısında değişikliğe 

olanak sağlar (Anon., 2000b). Güneş kuzey avlularıyla apartmanların iç mekanlarının 

tavanlarında ışıldayan yansımalar oluşturur (Holl, 2000). 

Mimarın 1991-96 yılları arasında Japonya’da gerçekleştirdiği Makuhari 

Konutları’nda beton taşıyıcı duvarlı kalın cepheler ritmik bir tekrarla devam eden 

açıklıklara sahiptir (Şekil 5.44). Güneşin gerektirdiği şekilde küçük devinimler yapan 

yapı, mekanı ve geçişleri de hareketlendirmekte ve hafif strüktürlerle 

ilişkilendirmektedir (Tanyeli, 2002). Gün ışığının gün içindeki gelişine göre 

tasarımdaki açıklıklar strüktürlerle içsel bir ilişki kurarak mekanları birbirine 

bağlamaktadır.  

 

 

 

Şekil 5.43:   Fukuoka Konutları (Anon., 2000b) 
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Şekil 5.44:   Makuhari Konutları (Tanyeli, 2002) 
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Holl’un 1992 yılında ABD New York’da gerçekleştirdiği D. E. Shaw & CO. Bürosu, 

bir gökdelenin üst katında yer alır ve renkleri yansıtan mekan anlayışıyla 

tasarlanmıştır (Şekil 5.45). Doğal ve yapay ışığın, kullanılan renklerin duvarlar ve 

açıklıklardan geçerek mekanın içine yansıması tasarımda önemli noktalardan biri 

olarak ele alınmıştır. Yalın iç mekan hareket eden kullanıcıya karşılıklı duvarlardan 

yansıtılan ışık ve renkler sayesinde farklı görünümler sunmaktadır (Anon., 2000b). 

 

     

 

Şekil 5.45:   D. E. Shaw & CO. Bürosu plan, kesit ve fotoğraflar (Tanyeli, 2002) 
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Mimarın 1993-98 yılları arasında Helsinki’de gerçekleştirdiği Kiasma Çağdaş 

Sanatlar Müzesi sahne gösterilerinin, performansların, dans ve müzik etkinliklerinin, 

seminerlerin düzenlendiği bir kültür merkezi niteliğindedir (Anon., 1998) (Şekil 

5.46). Projede yörede güneş ışığı etkisinin az olması sebebiyle binanın ışığı 

yansıtması düşünülmüş, binanın şekliyle bu fikir desteklenmiştir. Çatıdaki eğim, 

güneş ışığını galerilere yansıtmakta, üst taraftaki galeriler yukarıdan ve yanlardan, 

alttaki bölüm ise hem yanlardan hem de bu özel kısımlardan ışık almaktadır.  Işığı 

denemek için binanın bir bölümünün ½ ölçekli maketi yapılarak yerinde 

gözlenmiştir. Kuzey enlemlerinin yatay ışığının etkisini artıran su peyzajı, aynı 

zamanda bir kentsel ayna işlevi taşımaktadır (Holl, 2000). 

 

     

 

 

Şekil 5.46:   Helsinki Kiasma Çağdaş Sanatlar Müzesi plan, kesit ve fotoğraflar 

(Tanyeli, 2002) 
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Holl’un 1997 yılında ABD Washington’da gerçekleştirdiği St. Ignatus Şapeli, “Farklı 

Işıklar Birlikteliği” fikrinden yola çıkılarak tasarlanmıştır (Şekil 5.47). Farklı ışıklar 

bir araya gelerek bir bütün oluşturmakta, çatıdan doğan bir dizi farklı ışık demetinin 

her biri, bir başka ışık kalitesi amaçlanarak biçimlendirilmektedir. Her ışık demeti 

yapıdaki ibadet programının bir parçasına karşılık gelmektedir. Güney ışığı, ayinin 

temel öğelerinden biri olan törensel geçiti tanımlarken, kent yönüne dönük kuzey 

ışığı cemaate ulaşma misyonunu anlatmaktadır. Ana ibadet mekanı doğu ve batı 

ışıklarına aynı anda sahip olmaktadır. Farklı ışıklar düşüncesi, her ışık demeti içinde 

saf renk merceği ile yansıtılan bir renk alanının birleşmesiyle daha etkili duruma 

gelmektedir. Farklı ışıklar şöyle sıralanabilmektedir: Ana koridorda ve Nartekste, 

doğal ışık; Ana nefte mavi mercekli sarı alan (Doğu), sarı mercekli mavi alan (Batı); 

Yeni Ahitte mor mercekli turuncu alan; Koro yerinde kırmızı mercekli yeşil alan; 

Şapelde turuncu mercekli mor alan; Çan kulesi ve havuzda ise yansıyan gece ışığı 

kullanılmıştır (Tanyeli, 2002). 

   

 

 

Şekil 5.47:   St. Ignatus Şapeli, plan, eksiz 
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Şekil 5.48:   MIT Öğrenci Yurdu, plan, kesit ve fotoğrafları (Anon., 2000b) 
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Mimarın 2000-02 yılları arasında Boston’da gerçekleştirdiği MIT Öğrenci 

Yurdu’nda gözeneklilik kavramından yola çıkılmış, yapı hem  kampüs hem de kentin 

biçimlenişi düşünülerek ele alınmıştır (Şekil 5.48). Odaları birbirine bağlayan geniş 

koridorlar kentsel deneyimlere açık sokakları anımsatmaktadırlar. Genel kütle küçük 

delikli depheleri olan kütlelerden ve boşluklardan oluşmaktadır. Bu boşluklar ana 

girişe, bakış koridorlarına, jimnastik salonu gibi dış aktivite teraslarına karşılık 

gelmektedir. Bu büyük, dinamik açıklıklar binanın hava almasını sağlayan unsurlar 

olup doğal ışığı alt katlara taşımakta ve kesitte havanın bina boyunca dolaşımını 

sağlamaktadır. Bu strüktür etkileşimi ve esnekliği sağlayan özgün bir tasarım olarak 

değerlendirilmekrtedir. Dış duvarın kalınlığı kentin iklimine uygun bir biçimde 

tasarlanmıştır, yaın güneşin ışığını kesmekte, kışın güneşi içeri almaktadır (Tanyeli, 

2002). 

  

      

Şekil 5.49:   Bellevue Sanat Müzesi eskiz ve fotoğraflar (Tanyeli, 2002) 

Mimar 2001 yılında ABD Washington’da gerçekleştirdiği Bellevue Sanat Müzesi 

“üçlülük” fikrinden yola çıkılarak, mekana üç farklı kademe ve üç galeri ile üç ayrı 

aydınlatma biçimi ve dolaşım seçeneğiyle zenginlik kazandırmıştır (Şekil 5.49). 

Galeri katlarının farklılaşan aydınlatma durumu, farklı zaman ve ışık durumuyla 

benzeşmektedir. Zamanın sürekliliği kuzey katında eşdağılımlı ışıkla, Değişen zaman 

güney ışığının çizdiği çember yolla temsil edilmektedir. Plan geometrisi neredeyse 

güneşin 48° kuzey enleminde izlediği yola karşılık gelmektedir. Parçacıl zaman 

stüdyolar galerisinin doğu-batı ışığında yansımasını bulmaktadır. Müzenin en üst 

katındaki teraslar, sokak panayırlarından esinlenerek tasarlanmış, günışığı ve 
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manzarasıyla dersler, sergi ve etkinlikler için kullanılmaktadır. Galerilere çıkan 

kademeli rampanın sahanlığı aynı zamanda bir sahne olarak da kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Bir üst kademeye çıkan kişi çatı ışıklı bir mekan olan Keşif 

Galerisi’ne gelmekte, forumu yukarıdan gören rampa ile en üst kattaki ana galerilere 

ve Işık Salonu’na ulaşmaktadır (Tanyeli, 2002). 

       

     

Şekil 5.50:   Nelson Atkins Sanat Müzesi (architectook.net) 

Holl’un 2002 yılında Amerika’nın Kansas Eyaleti’nde gerçekleştirdiği Nelson Atkins 

Sanat Müzesi’ne, eklenecek yeni mekanları, yeni gözlem noktalarını ve yeni görüş 

açılarını oluşturacak beş mercek aracılığı ile gerçekleştirilmesi tasarlanmıştır (Şekil 

5.50). Arazi üzerindeki dolaşım ile ek yapının ışık toplayan mercekleri arasındaki 

hareket ile kullanıcılara yeni görsel deneyimler yaşatılması amaçlanmakta, cam 

mercekler galerilere farklı ışık özellikleri kazandırmaktadır. Müzeye ek yapı 

tasarlanırken, bir kütle eklemek yerine, yeni öğelerin tamamlayıcı bir karşıtlık 

sergilemesi öngörülmüştür. Mercekler, gün boyunca galerilere ışık vermekte, gece 

ise galerilerdeki ışık heykel bahçesine vurmaktadır. Giriş için parlak ve saydam 

camdan bir lobi tasarlanmış, rampa ile galerilerle bağlantı sağlanırken, yansımalı 

havuzun dibine konan merceklerle aydınlatılan otopark doğrudan lobiye 

ulaşmaktadır. Cam merceklerin özünde aydınlatma ve havalandırma fikriyle birlikte 

çözülen bir srüktür tasarlanmıştır. Eğrisel alt yüzeyler ışığı galerilere yansıtırken, bir 

askı sistem hem camları taşmakta, hem de havalandırma kanallarını 
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barındırmaktadır. Benimsenen yeşil yapı anlayışıyla gün ışığının ısıttığı hava kışın 

depolanarak mekanlarda ısıtma amaçlı kullanılmakta, yazın ise dışarı atılmaktadır 

(Tanyeli, 2002). 

  

Şekil 5.51:   Iowa Sanat ve Sanat Tarihi Binası (www.stevenholl.com) 

Mimarın 2006 yılında Iowa’da gerçekleştirdiği Sanat ve Sanat Tarihi Binası’nda ana 

mekanlar, sergilerin izlenebildiği cam iç duvarları olan buluşma alanlarıdır (Şekil 

5.51). Yapıdaki ışık gölge oyunları, üstüste binen düzlemsel kütleler aracılığıyla 

denetlenmektedir. Kirişler döşemelerin yanısıra hava dolaşım kanallarını ve 

flüoresan ışık cephelerini de taşımaktadır. Tasarımın dış hatlarının belirsizliği 

lagunadan yansıyan günışığı ya da kışın karın yansıttığı beyaz ışık gibi doğa 

olgularını andıran olumlu bir nokta olarak değerlendirilmektedir (Tanyeli, 2002). 

Holl’un eserlerine bakıldığında doğrudan gelen doğal ışığı konutlarda ve müzelerde 

işlevsel olarak, yansımış doğal ışığı ise müze, ofis ve dini yapılarda simgesel olarak 

kullandığı görülmektedir (Tablo 5.6). Mimar, ışığı renkli yüzeylerden veya su 

yüzeylerinden yansıtarak yapılarına görsel zenginlik kazandırmaktadır. Müze 

yapılarında ise beyaz rengin tercih edildiği ve ışığın yansıtılarak kullanıldığı aydınlık 

mekanlar elde edilmektedir. Zaman zaman tamamen şeffaf dış yüzeyler oluşturarak 

iç mekana doğal ışığı olabildiğince çok aldığı görülmektedir. Ayrıca yapılarında 

güneş ışığını kışın ısınma, yazın serinletme amaçlı kullandığı görülmektedir. Mimar 

yapılarında yönlenme ve gün ışığından yararlanma fikrini bir tasarım kriteri olarak 

bilinçli bir şekilde kullanmaktadır. Bazen yatay bazen çatıdan düşey bir biçimde 

mekana aldığı gün ışığıyla kullanıcılar için mekan içinde farklı görsel etkiler 

oluşturmaktadır. Bina cephelerinde büyük delikler şeklinde oluşturduğu boşluklar ile 

mekana aldığı ışığı kontrol etmekte, bazı binalarında bu deliklerden tüm yapının 

doğal olarak havalanması ve bıraktığı boşluklardan yarattığı peyzaj koridorlarına 

doğal ışığın ulaşmasını sağlamaktadır. Bazen soğuk iklimlerde tasarladığı binalarında 

iç mekanlarda yarattığı atriyumlarda çatıdan aldığı ışık ile sıcak bir ortam 

oluşturmaktadır. 
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Tablo 5.6: Holl’un eserlerinde doğal ışığı kullanım tablosu 
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5.7 Alvaro Siza Vieira 

Alvaro Siza (1933- ) eserlerinde doğal ışığa önem veren diğer bir mimardır. Siza 

mimarlığının önemli özelliklerinden biri olan ışığı tasarımın aktif bir elemanı haline 

getirmekte, ve binalarında yarattığı form içinde ustaca kullanılan bir enstrümana 

dönüştürmektedir (Sönmez, 2000). Siza için doğanın verileri önemli tasarım 

girdileridir. Mimar  çoğu tasarımını Portekiz’de yaşadığı ülkede iklim özelliklerini 

göz önünde bulundurarak yapmıştır. Eğimler, kayalar, toprak parçaları, deniz, su 

mimarın tasarımlarını biçimlendiren veriler olmuştur (Özkan, 2001). 

Siza’nın 1958-63 yılları arasında Porto kentinde gerçekleştirdiği Boa Nova 

Lokantası, doğa içinde bulunmasının etkilerini tasarıma yansıtır (Şekil 5.52). 

Kayalıklar üzerinde açısal kırılmalarla hareket kazanan kütle, brüt beton duvarlarla 

tanımlanır, ahşap kalıbı ortaya çıkaran dokusuna karşın beyaz duvarlar kayalarla 

karşıtlık oluşturarak mimari bütünlük sağlar (Özkan, 2001).  

Tasarlanan geniş saçaklar, korunaklı bir ara mekan oluşmasını sağlamış, ayrıca güçlü 

doğal ışığın rahatsız edici etkisini azaltmıştır. Mekana eğimli çatıların arasında 

bırakılan açıklıklardan doğal ışık dolaylı ve kontrollü bir biçimde alınmaktadır. 

 

 

Şekil 5.52:   Boa Nova Lokantası, plan ve kesit (Özkan, 2001) 
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Şekil 5.53:   Pinto & Sotto Major Bankası (Testa, 1996) 
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Mimarın 1971-74 yıllarında Portekiz’de gerçekleştirdiği Pinto & Sotto Major 

Bankası bir meydana bakan ve şehrin iki bölümünü birbirine bağlayan bir köşede yer 

almaktadır (Testa, 1996) (Şekil 5.53). Giriş katında ışığı mekana alan cam cephe, üst 

katlarda kullanılan sağır kütlelerle kontrast oluşturmaktadır. Cam cepheyi 

dikdörtgenlere ayıran doğramalar da ışıklılık kontrastı meydana getirmekte, mekanda 

beyaz rengin kullanılması yansımayı arttırarak daha aydınlık ve ferah bir mekan 

etkisi yapmaktadır. Üst katta yer alan organik forma sahip çatı penceresi yukarıdan 

gelen ışığı mekana almakta, bu pencerede kullanılan ve pencereyi dikdörtgen biçimli 

kutulara bölen doğramalar giriş katındaki pencerelerle uyum içinde olup, tasarımda 

bütünlük sağlamaktadır. 

Siza’nın 1986-94 yılları arasında Portekiz’in Setubal kentinde gerçekleştirdiği 

Setubal Eğitim Enstitüsü, “U” şeklinde bir plana sahiptir (Şekil 5.54). Bu “U”nun 

kollarında sınıflar yer almakta, sınıfların avluya açılan yerlerinde bina kabuğuyla 

bütünleşen geniş saçak ve portikler yarı açık mekana ve iç mekana gölge 

sağlamaktadır. Atriyum ve spor salonunda yukarıdan mekana doğal ışık alınmaktadır 

(Testa, 1996).  

 

 

Şekil 5.54:   Setubal Eğitim Enstitüsü (Testa, 1996). 
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Şekil 5.55:   Porto Mimarlık Fakültesi (Testa, 1996). 
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Siza’nın 1987-94 yılları arasında Porto kentinde gerçekleştirdiği Porto Mimarlık 

Fakültesi Douro Nehri’ ne paralel, yanından geçen anayollara göre şekillenen iki 

koldan oluşmaktadır (Testa, 1996). Projede güneş kampüs duvarının yüzeyinden 

akmakta, doğal ışık çeşitli düzeylerde ve her zaman izin verildiği kadar içeri 

girmektedir (Şekil 5.55). Açık ve simetrik avlu saklı bir bahçe gibi düzenlenmiştir. 

Binanın beyaz ve düzgün yüzeyleri kapı ve pencerelerin geniş saçaklı galerilere 

alınması ve kütle oyunları dışında başka süslemelerden kaçınılması, mimarın 

Akdeniz mimarisinden esinlendiğini göstermektedir (Ülgüray, 2000). 

Siza’nın Eğitim Enstitüsü ve Mimarlık Fakültesi’nde beyaz renkte boyanmış dairesel 

kolonlar, düz döşemeler ve duvarlardan oluşan mekanlar, doğal ışığın özellikli ve 

odaklanmış modernist ve konstrüktivistlere göndermeler yaptığı ileri sürülmektedir 

(Özkan, 2001). Yapının beyaz duvarları aydınlık bir mekan yaratmaktadır. 

Kütüphanede kullanılan çatı ışıklığı okuma işlevine uygun olarak doğal ışığı mekana 

almakta, formuyla da mekana bir tasarım öğesi olarak katkıda bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 5.56:   Aveiro Üniversitesi Kütüphanesi (Testa, 1996) 
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Şekil 5.57:   Galicia Çağdaş Sanatlar Merkezi  plan ve kesit (Testa, 1996) 
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Siza’nın 1988-95 yılları arasında Portekiz’de gerçekleştirdiği Aveiro Üniversitesi 

Kütüphanesi üniversite kampüsünün merkezinde yer almaktadır (Şekil 5.56). 

Kütüphanede temel öğe olan okuma masası ve onu çevreleyen kitap rafları ile  

okuyucular için yarı özerk mekanlar yaratılmıştır. Arazide bulunan bir kaideyle aynı 

kotta, zemin katta giriş servis mekanları ve kitap depoları yer alır (Testa, 1996). 

Doğal ışık mekana yatay ve düşey yönlerde alınmaktadır. Galeri’ nin eğrisel 

tavanındaki konik çıkmalar ile doğal ışık yukarıdan mekana girmektedir. Batı 

cephesinde katlanmış bir düzlem formuna sahip beyaz duvar gölgeleme elemanı 

görevi görmekte ve yansıyan ışığı içeri almaktadır. 

Siza’nın 1988-93 yılları arasında Santiago de Compostela’da gerçekleştirdiği Galicia 

Çağdaş Sanatlar Merkezi çevrelendiği yollar doğrultusunda birbirine açılı duran iki 

aks biçiminde planlanmıştır (Şekil 5.57). İki aksın ortasında yer alan üçgen biçimli 

bir avlu bulunur (Testa, 1996).  

Sergi mekanlarının aydınlatılması için merkezi açıklıklardan ve asma yüzeylerin 

içine yerleştirilen aydınlatma elemanlarından yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak 

kullanılan ışık kırıcılar da sanat eserlerini gün ışığından korumaktadır. Sanat 

merkezini bir kabuk gibi saran taş kaplama duvarlar gölgeleme elemanı etkisi 

göstererek iç mekanın rahatsız edici güneş ışınlarının girmesini engellemektedir. 

Siza’nın 1991-94 yılları arasında Almanya’nın Weil am Rhein kentinde 

gerçekleştirdiği Vitra fabrikası projesi kapsamında bir fabrika binası, giriş için 

tasarlanan bir üst örtü ve park alanı yer almaktadır (Şekil 5.58). Binada betonarme 

kolonlar, prefabrike çelik çatı ve kemerli çatı pencerelerinin bir arada kullanıldığı 

görülür (Testa, 1996). Doğal ışık çatı penceresinden düşey olarak mekana 

alınmaktadır. Böylece çalışma işlevi için uygun ve yüksek miktarda güneş ışığı 

sağlanmaktadır.  

Siza’nın eserleri incelendiğinde doğal ışığı işlevsel olarak kullandığı gözlenmektedir 

(Tablo 5.7). Eğimler, kayalar, su öğeleri gibi doğa ile ilgili veriler, Siza’nın 

tasarımlarını şekillendirmektedir. Mimar aydınlık mekanlar yaratmak istediği 

yapılarında geniş çatı pencereleriyle doğal ışığı düşey yönde mekana almakta, 

Akdeniz’e özgü beyaz rengi tasarımlarında kullanmaktadır. Akdeniz kıyılarında 

gerçekleştirdiği eserlerinde güneşin rahatsız edici etkilerini azaltmak için saçak 

kulandığı ve doğal ışığı yansıtarak kullanıldığı gözlenmektedir. Mimarın kütüphane 

yapısında çatıda tasarlanan konik elemanlar doğal ışığı mekanın okuma işlevine 

uygun olarak yansıtarak almakta, bir mimari öğe olarak da tasarımda yer 

almaktadırlar.  



 145 

 

Şekil 5.58:   Vitra Fabrikası plan, kesit ve fotoğraflar (Testa, 1996) 
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Tablo 5.7: Siza’nın eserlerinde doğal ışığı kullanım tablosu 
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5.8 Doğal Işığı Kullanan Modern Mimarların Karşılaştırılması 

Çalışmanın bu bölümünde mekan tasarımında doğal ışığın etkileri incelenirken doğal 

ışığı tasarımlarında bir mimari öğe olarak kullanan ve dünyada tanınan yapıları 

bulunan modern mimarlar Luois Kahn, Le Corbusier, Frank L. Wright, Alvar Aalto, 

Tadao Ando, Steven Holl ve Alvaro Siza’dan örnekler incelenmekte ve 

karşılaştırılmaktadır. Kahn ve Ando doğal ışığı yapılarında genel olarak simgesel 

anlamda ve yansıtarak, Holl’un ve Le Corbusier’in tasarımlarında ise doğal ışığın 

renkli yüzeylerden yansıtılarak kullanıldığı görülmektedir. Wright, Aalto ve Siza’nın 

projelerinde işlevlere uygun olarak doğal ışığı yansıtarak ya da doğrusal olarak 

mekana aldığı gözlenmektedir. 

Doğal ışığı tasarım öğesi olarak ele alıp eserlerinde yer veren mimarlar, hacmi gün 

ışığı ile mimari mekana dönüştürebilmiş ve tasarımlarına özgün nitelikler 

kazandırmışlardır. Gün ışığının, iç mekanda yansıdığı yüzeyler özenle seçilmiş, 

mekana kazandırdığı anlam göz önünde bulundurulmuştur. Doğal ışık değişik 

kaynakları, geliş biçimleri, tonları, yansıma ve kırılmalarıyla mekana çeşitli ifadeler 

kazandırmıştır.  

Mimarların tasarımlarında doğal ışığı farklı şekillerde kullanmaları iç mekanda farklı 

etkiler meydana getirdiği gibi binanın cephesini de etkilemektededir. Doğal ışığın 

mekana alınmak istenen niceliğine ve niteliğine göre geçirgen cepheler ya da dolu 

kütleler, pencere modülleri, yatay ya da düşey gölgeleme elemanları cephenin 

şekillenmesini sağlanmaktadır. 

Doğal ışığı tasarımlarında kullanan mimarların arasından seçilen yedi mimar binaları 

ve tasarımları incelendikten sonra bu bölümde karşılaştırılmaktadır. Mimarlar 

karşılaştırılırken aşağıdaki kriterlere bakılmaktadır; 

- Gün ışığını tasarımlarında kullanma amaçları, 

- Işık almada tercih ettikleri yönler, 

- Mekana ışık alma biçimleri, pencere tipleri ve boyutları, oranları, 

- Mekanda yaratmak istedikleri etki, 

- Mekan içinde ve mekanlar arasında kontrast arayışları varlığı, 

- Kullanılan gölgeleme elemanlarının türü. 

Gün ışığını tasarım öğesi olarak kullanan mimarlar yatay ya da düşey yüzey 

malzemeleri seçiminde de doğal ışığın etkilerini göz önünde bulundurmuşlardır. Işık 

bir yüzeye çarptığında yansıyan dalga boyları yüzeyin rengini ortaya çıkarmaktadır. 

Kullanılan malzemenin özellikleri farklı görsel etkiler oluşturmakta, bu malzemeler 
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ışığı etkilediklerinden bazen mekanlarda ikinci ışık kaynağı olarak 

değerlendirilebilmektedirler.  

Doğal ışığı tasarım öğesi olarak ele alıp eserlerinde yer veren mimarlar Luois Kahn, 

Le Corbusier, Frank L. Wright, Alvar Aalto, Tadao Ando, Steven Holl ve Alvaro 

Siza’nın tez kapsamında incelenen yapı türleri ve bu yapılarda doğal ışığı simgesel 

veya fiziksel olarak kullanımı, mekana yatay veya düşey, doğrudan veya yansımış 

olarak alması Tablo 5.8’de karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 

Önceki bölümde Kahn’ın galeri, okul, kilise, kütüphane, müze örnekleri 

incelenmiştir. Tablo 5.8’de görüldüğü gibi eserlerinde doğal ışığı hem simgesel hem 

de yapının işlevine uygun olarak kullanmakta ancak işlevsel kullanım ön plana 

çıkmaktadır. Doğal ışığı mekana alırken yapının strüktürü ile ilişki kurmuş ve çoğu 

zaman doğal ışığı strüktürden yansıtarak mekana almıştır. “Işıksız mekan olamaz” 

düşüncesinde yola çıkan Kahn’a göre doğal ışık yapının konforlu kullanımı için çok 

önemli bir unsurdur. Mimar gün ışığını mekanın içine almak üzere farklı coğrafya ve 

iklimlerde gerçekleştirdiği yapılarında farklı öğeler kullanmıştır. Hindistan, Pakistan 

gibi Asya ülkelerinde gerçekleştirdiği yapılarında zaman zaman tasarladığı büyük 

boşluklar ile gün ışığını dolaylı olarak içeri almaktadır. Sağır duvarlarda yarattığı 

doku ile binanın algılanmasını etkilemektedir. Modern mimarinin özellikleri tüm 

yapılarında görülen mimarın kapalı mekanlara gün ışığını olabildiğince çok 

girmesine çalıştığı tüm çalışmalarında izlenmektedir. Çatı ışıklıkları ya da 

pencereleri sık kullanıldığı elemanlar olmaktadır (Tablo 5.8). 

Tasarladığı galeride doğal ışığı kuzey yönünden almayı tercih etmiştir. Doğal ışığı 

cephelerde kullandığı strüktürden yansıtarak mekana aldığı, böylece güneş ışığının 

rahatsız edici etkilerini önleyerek bu strüktür dışında gölgeleme elemanı 

kullanmadığı gözlenir. Kahn, doğal ışığı ölçülen ve ölçülemeyen arasında bir geçiş 

elemanı olarak görmüştür. Yapılarını çevre ve kültür etkenlerini göz önünde 

bulundurarak tasarladığından mimarlığı zamansız olarak nitelendirilmektedir. 

Le Corbusier’in incelenen konutlarında doğal ışığı fiziksel olarak, dini yapılarında 

simgesel anlamda, kamusal binalarında ise hem işlevsel hem de simgesel olarak 

kullandığı gözlenmiştir. Mimarın ışığı yatay ve düşey yönlerde, çoğunlukla doğrusal 

olarak mekana aldığı görülmektedir. 

Le Corbusier, beton yüzeylerde ahşap kalıp izlerini kullanarak ışık ve gölge ile 

dokunun etkisini yapılarında bir mimari öğe olarak kullanmıştır. Mimar beton sağır 

yüzeyler ve cam yüzeyler ile karştlık yaratır. Le Corbusier’in binalarında modüler 

bant pencereler kullandığı gözlenmektedir. Gölgeleme elemanı olarak geniş saçaklar  
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Tablo 5.8: Doğal ışığı kullanan modern mimarların karşılaştırma tablosu 
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kullanılmaktadır. Ayrıca yapılarında pencere doğramalarının kalın duvarların iç 

kısımlarına yerleştirilmesiyle birliktedış yüzeye konan modüler gölgeleme 

elemanlarının kullanıldığı gözlenmektedir.   

Le Corbusier, konutu bir makine olarak tanımlamaktadır, fakat O’na göre konutun 

bina programını karşılamaktan öte bir amacı bulunmaktadır, özgün bir üslupla 

tasarım yapılmalı, fakat öncelikle işlevler karşılanmalıdır. Mimar doğal ışığın 

önemini dile getirmiş ve savunduğu beş temel ilkeden biri olan şerit pencereleri 

kullanarak ilk eserlerinde aydınlık mekanlar elde etmiştir. Daha sonraları, La 

Tourette Manastırı ve Ronchamp Şapeli’nde gün ışığını tasarım öğesi olarak 

kullanarak ışığa anlamsal ifade kazandırmıştır. Le Corbusier, cephe 

kompozisyonlarını belli bir pencere modülünü yatayda ve düşeyde tekrar ederek 

oluşturmuş, cephelerde gölgeleme elemanları kullanmıştır. 

Mimarın ilk yapılarında daha çok güney yönünde pencereler, köşe pencereleri veya 

sürekli pencereler kullanarak mekana daha çok ışık almıştır. Daha sonraları, saydam 

ve sağır yüzeyleri kullanarak kontrast elde etmiş, farklı fonksiyonlar için farklı 

pencere tipleri kullanmıştır. Tasarımlarında avlulara, çatı bahçelerine yer vermiş, 

doğal ışığın mekana maksimum alınması ya da doğal ışıktan olabildiğince çok 

yararlanma temel tasarım ilkesi olmuştur.   

Le Corbusier tasarladığı dini yapılarda işleve uygun loş bir ortam oluşturmuş, 

aydınlıktan mekana girişte mistik bir dünyaya girişi hissettirmek istemiştir. Küçük 

derin pencereler ve çatı pencereleriyle kontrast oluşturmuş, yapının strüktürünü gün 

ışığı ile tanımlamıştır. Zaman zaman gölgeleme elemanı olarak Chandigarh Valilik 

Sarayı’ndaki gibi geniş saçaklar ya da La Tourette Manastırı’ndaki gibi derin 

pencereler kullanmıştır.   

Wright’ın incelenen dini yapı ve müzelerinde doğal ışığı simgesel bir anlamda, 

konutlarda fiziksel, ofislerde ise hem fiziksel hem de simgesel olarak kullandığı 

gözlenmiştir. Wright’ın doğal ışığı çoğunlukla düşey ve doğrudan mekana aldığı 

gözlenmektedir. 

Mimar yapay ve doğal ışık arasında bilinçli bir denge kurmuştur. Açık planda 

tasarladığı eserlerinde duvarların tavana kadar uzanmadığı, böylelikle mekanın 

açıklık hissi ve daha fazla ışık kazandığı görülmektedir. Güneşin rahatsız edici 

olduğu iklimlerde kullandığı geniş pencerelere karşın gölgeleme elemanı olarak 

kullanılan geniş saçaklarla ışığı kestiği izlenmektedir. Tasarladığı yapılarda 

pencereler insan ölçeğindedir. Wright profesyonel bir fotoğrafçının gölgeleri 

aydınlatmak için kullandığı ışığı büyük bir ustalıkla pencerelerden mekana 
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almaktadır. Guggenheim Müzesi’nde güneş ışığını mekana yukarıdan orta galeri 

boşluğuna alırken, sanat eserlerini yapay ışıkla aydınlatarak günün her saatinde 

istenilen aydınlatmanın elde edilmesini sağlamıştır.  

Aalto’nun incelenen sosyal mekan, kütüphane, sağlık yapısı, yurt, eğitim yapısı ve 

kültür merkezi projelerinde mimarın doğal ışığı binanın işlevine uygun olarak 

yatayda veya düşeyde, doğrusal veya yansımış olarak kullandığı gözlenmektedir.  

Aalto’nun yapılarında modüler pencereler ve çatı pencerelerini kullandığı, gölgeleme 

elemanı olarak saçak ve portikleri tercih ettiği görülmektedir. Aalto giriş katlarını 

ışıklı, diğer katları da hafif loş olarak tasarlamıştır. Bu loş ortamlar gereken yerlerden 

çatı ve duvarda açılan pencerelerle aydınlatılmıştır. Örneğin kütüphane yapısında 

konik çatı pencereleriyle ışığı kırarak mekana alarak, okuma fonksiyonu için uygun 

ışık düzeyi elde etmiştir.  

Aalto, Le Corbusier’in kullandığı sağır beton yüzeylere karşılık tuğla ve ahşap 

dokusunu daha çok kullanmaktadır. Alto ve Le Corbusier, iç mekanda açık renk, 

beyazı tercih ederek iç mekanın yüzeylerinden de ışığı yansıtıp daha aydınlık 

mekanlar ortaya çıkarmışlardır.  

Aalto büyük ölçekli yapılarda, örneğin kütüphanelerde doğal ışığı mekana yukarıdan 

alarak özgün detaylar oluşturmuştur. Yüksek iç mekanlarda doğal ışığı alış şekliyle 

mekanın boyutlarını insan ölçeğine indirmiştir. Eğimli iç yüzeyleri kullanarak ışığı 

yansıtıp mekana almış, fonksiyona göre istenilen aydınlık düzeyini sağlamıştır. 

Belirli bir ritmde yan yana gelen pencereler kullanmış, farklı işlevdeki mekanların 

cephe kompozisyonlarıyla dışarıdan algılanmasını sağlamıştır.   

Ando’nun incelenen konut ve dini yapılarında doğal ışığı simgesel olarak kullandığı 

gözlenmiştir. Mimar doğal ışığı mekana daha çok düşey yönde almış, yatayda ise 

brüt beton yüzeylere karşılık geniş cam pencereleri tercih etmiştir.  

Ando tasarımlarında doğa ile ilişki kurmaktadır, bu nedenle fonksiyonun uygun 

olduğu yapılarda masif kütleleri tercih etmekte, uzun ve dar şerit pencerelerle içeri 

alınan ışık ile duvarlarda keskin ışık gölge kontrastı oluşturmaktadır. Yapılarında 

ışık, mekana derinlik kazandırmaktadır. Mimar, cam yüzeyleri ince yatay şeritler 

olarak ya da geniş yüzeylerde kullanmaktadır. Eserlerinde ışığın tasarım ile 

ilişkisinin ön planda olduğu görülmektedir. 

Ando, Wright, Kahn ve Corbusier'in eserlerini dikkatlice gözlemlemiş, ve onların 

tasarımlarında kullandıkları bazı öğeleri kendi kültürel süzgecinden geçirerek, 

yorumlayarak uygulamıştır. Işığı dış mekana yerleştirdiği su öğesinden yansıtarak, 
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zaman zaman alçak pencerelerden mekana almış ve mekana ilginç ışık oyunları 

kazandırmıştır. Su öğesini sıklıkla kullanmış, günışığını kullanılan su öğeleriyle bir 

ayna gibi yapıya yansıtmış, sudan yansıyan ışığı denetlemeye çalışmıştır.  

Holl’un incelenen konut, müze ve yurt yapılarında doğal ışığı işlevsel olarak, ofis ve 

dini yapılarında ise simgesel anlamda kullandığı gözlenmiştir. Mekana vermek 

istediği anlama göre doğal ışığı yatayda veya düşeyde, doğrusal veya yansımış olarak 

kullandığı görülmektedir.  

Mimar, tasarımlarında yörenin gün ışığının yansımasını, kırılmasını hesaplayarak en 

uygun şekilde kullanmaktadır. Yapılarında insan ölçeğinde modüler pencereler 

kullandığı gözlenmektedir. Ando ve Corbusier gibi ışığı su öğelerinden yansıtarak 

kullandığı görülmektedir.  

Tez kapsamında Siza’nın incelenen restoran, banka, eğitim yapısı, kütüphane ve 

fabrikalarında doğal ışığı işlevsel olarak kullandığı gözlenmiştir. Mimarın doğal ışığı 

yansımış veya doğrusal olarak ve genelde düşey yönde kullandığı görülmektedir. 

Siza’nın gölgeleme elemanı olarak saçak kullandığı izlenmektedir.  

Siza çevre özelliklerini tasarımlarnda değerlendiren, duru, zaman zaman kaba ve 

güçlü biçimselliğiyle Ando’ya benzerlik göstermektedir. (Özkan, 2001) 

Kahn, doğal ışığı mekana düşeyde alarak sembolik anlamda kullanmaktadır. Ando, 

Doğu’nun gelenekleriyle mekanda kullanılan ışığı yorumlayıp genel olarak duvar ve 

döşeme birleşimlerinden mekana almaktadır. Tasarladığı yapılarda, loş mekanlar 

dikkati çekmektedir. Holl ışığı mekana yansıtarak alarak, yumuşak ve renkli bir 

atmosfer yarattığı görülür. Aalto ve Siza’nın yapıların işlevlerine uygun olarak doğal 

ışığı yansıtarak ya da doğrusal olarak mekana aldığı gözlenir. Holl ve Le 

Corbusier’in doğal ışığı mekana alırken zaman zaman renkli camlar kullandıkları 

veya renkli yüzeylere yansıttıkları gözlenmektedir.  

Kahn, doğal ışığa simgesel anlam kazandırken mekanın işlevine de uygun olarak 

kullanmıştır. Wright fonksiyonu göz önünde bulundurarak doğal ışık ve yapay ışığı 

dengelemiştir. Le Corbusier ışığı kullanarak mekana aydınlık, Aalto dinginlik ve 

Ando şiirsellik kazandırmışlardır. Holl doğal ışığı mekanda yaratmak istediği etkiye 

göre fiziksel veya simgesel olarak, Siza ise güneş ışığının etkili olduğu bir iklimde 

yaptığı tasarımlarında doğal ışığı fiziksel olarak kullanmıştır.  

Seçilen mimarlar farklı iklim ve coğrafyalarda yaşamaktadırlar. Aalto kuzeyde 

Finlandiya’da doğal ışığın belli sürelerde olduğu bir yerde binalarını yapmıştır. 

Soğuk iklimin hakim olduğu yerlerde gün ışığı mekan tasarımında çok önemli 
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olmakta, gün ışığından maksimum yararlanma önemli bir tasarım kriteri olarak 

görülmektedir. Bu nedenle mimar yapılarını tasarlarken gün ışığına göre mekanları 

oluşturmuştur.  

Buna karşılık Le Corbusier ve Siza’nın Akdeniz kıyılarında gerçekleştirdikleri 

yapılarında gün ışığının özellikle yazın rahatsız edici etkilerinden korunma konusunu 

bir tasarım kriteri olarak ele aldıkları görülmektedir. Corbusier tasarımlarında doğal 

ışığın mekana olabildiğince alınması için taşıyıcı strüktürü cephede geri çekerek 

yatay bant pencereler ve köşe pencereleri kullanmıştır. Benzer şekilde Ando ve 

Wright’da yaşadıkları iklimin yaz koşullarından etkilenmeyecek tasarımlar yapmaya 

çalışmışlardır. Bir yandan gün ışığını içeriye olabildiğince alabilmek için mekan 

boyunca düşey pencereler kullanırken, güneşin rahatsız edici etkisini kontrol altına 

alabilmek için geniş saçaklar, sabit gölgeleme elemanları tasarlamışlardır.  

Tüm mimarların cephe tasarımlarında doluluk boşluk oranlarına dikkat ettikleri 

görülmektedir. Le Corbusier’in altın oran kullandığı ve doğal ışıktan olabildiğince 

yararlanmak üzere cephe tasarımı yaptığı izlenmektedir.  

Tüm mimarların sıcak iklimlerde gerçekleştirdikleri yapılarında doğal ışığı dolaylı 

yolla mekan içine almaya çalıştıkları görülmektedir. Bu amaçla cephede bırakılan 

yarıklar, boşluklar ve bunların birbirleriyle olan dengeleri önemli olmaktadır.  
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada doğal ışığın mekan tasarımında etkileri araştırılmıştır. Mimari mekan 

tasarımında biçimlenen mekanda malzemenin etkisi kadar doğal ışığın da etkisi 

bulunmaktadır. Doğal ışık, mekana görünürlük ve çeşitli anlamsal etkiler 

kazanmakta, mekana ölçülemeyen değerler katarak sıradan bir hacmi, bir mimari 

mekana dönüştürerek görsel olarak farklı etkiler meydana getirmektedir. Doğal ışığın 

mekana alınış biçimi, günün ve mevsimlerin farklı gün ışığı etkileri, mekana farklı 

anlamlar kazandırmaktadır.  

Doğal ışık mekanda işlevsel veya simgesel olarak farklı amaçlarda 

kullanılabilmektedir. Okuma, çalışma gibi eylemlerin gerçekleştirildiği mekanlarda 

doğal ışık işlevsel olarak kullanılırken çoğu dini yapılarda mistik bir etki yaratmak 

için kullanıldığı gözlenir. Işığın yansıması görsel konfor, aydınlık seviyesi, parıltı ve 

renk kavramları doğal ışığın fiziksel etkileri olarak mekan kullanımını etkilediği gibi 

mekanın algılanmasında da etkilidir. 

Toplum içinde yaşayan birey, etkileşim içinde olduğu kendi kültüründen çeşitli 

izlenimler edinmekte, farklı kültürlerde ışığa farklı simgesel anlamlar 

yüklenmektedir. Batı kültüründe konforu ifade ederken doğuda huzuru temsil 

etmektedir. Japon kültüründe karanlığın özel bir yeri vardır, gölge ve gölgenin tonları 

mekana anlam kazandırmaktadır.  

Doğal ışık, görsel algıyı yönlendirmektedir. Işığın niteliği, şiddeti, rengi değişince 

gözlemcide yarattığı etki de değişmektedir. Farklı yörelerde, farklı yönlerden gelen 

ışığın renkleri ve etkileri de farklı olmaktadır. Mimarlık, ışığı kontrol etme sanatıdır. 

Diğer sanat dallarından farklı olarak mimarlıkta, gözlemcinin yapıtı yaşaması 

gereklidir. Gözlemci, hareket ederek mekanı algılamaktadır. Mimari mekan durağan 

bir olgu değildir, doğal ışığın, zaman ve hareket faktörlerinin etkisiyle farklı görsel 

algıların deneyimlenmesine olanak vermektedir. Günün saatlerine, mevsime göre 

ışığın rengi, şiddeti değişim göstermektedir.  

Mimari mekan tasarlanırken doğal ışık mekana çeşitli şekillerde alınabilmektedir. 

Yüzey özelliklerinin açık, koyu veya parlak olması ışığı farklı şekillerde yansıtacağı 
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için algıyı etkilemektedir. Kahn, güneş ışığının parlak olduğu yerlerde ışığı mekana 

yansıtarak almış, böylece göz kamaştıran etkisini önlemiştir.  

Doğal ışık, tasarımı, cephe karakterini, ritmi etkileyerek tasarımın kimliğine yön 

vermekte, düşey veya yatay yönde mekana alınabilmektedir. Üstten aydınlatılan 

mekan, daha aydınlıktır fakat ışık dağınık olduğundan cisimleri tanımlayacak gerekli 

gölgeler yaratılamaz. Yatayda mekana giren ışık yeterli aydınlanmayı 

sağlayamayabilmekte, çatı pencereleri hacmin her bölümünü aydınlatarak daha etkili 

sonuçlar meydana getirmektedir. Pencere yönlenimi de ışık koşullarını etkilemekte, 

doğuya yönlendirilen pencereler sabah güneşini alırken, kuzeye yönlendirilenler 

homojen ışık almaktadır. Derin pencereler, ışığı yansıtarak içeri almakta, kamaşma 

yapabilecek ışık kontrastı önlenmektedir. Güneşli yörelerde yan yüzeyleri dışa eğimli 

pencereler ışığın bir kısmını dışarı, alçak pencereler ise dış zeminden yansıyan ışığı 

tavana yansıtmaktadır. Dışarıda bir su öğesinin bulunması, iç mekanda ilginç ışık 

oyunları oluşmasını sağlamaktadır. Pencerelerin cephedeki konumu, büyüklüğü, 

yüksekliği, eğimli olup olmaması mekana alınan ışık miktarını etkilemektedir. Orta 

pencereler, gökyüzünden gelen ve zeminden yansıyan ışığı içeri almakta, yüksek 

pencereler, güneş ışığının daha büyük bir kısmını mekana alırken zeminden yansıyan 

ışığın çok azını alabilmektedir. İçe eğimli pencereler, daha çok güneş ışığı alırken, 

ancak özel camların kullanımıyla kısa sürede kirlenmesi önlenebilmektedir. Dışa 

eğimli pencereler, dışa daha fazla ışık yansıtarak çevrenin gözlenmesi gerektiği 

durumlarda gözleri yormadığından tercih edilmektedir. Güneşin etkili olduğu 

iklimlerde güneş ışınlarının rahatsız edici etkisinden korunmak için kullanılan 

gölgeleme elemanlarının cephe tasarımını etkilediği gözlenmektedir. Ülkemizde 

farklı bölgelerde farklı tip evler görülmekte, avlular, saçaklar ve pencerelerde 

kullanılan kafeslerle yaz aylarında dik gelen güneş ışınlarının rahatsız edici 

etkilerinin engellendiği görülmektedir.  

Tarih boyunca gün ışığının mekanda çeşitli amaçlarla kullanılması ve gelişen 

teknoloji ile geniş açıklıkların geçilebilmesi mekana daha fazla ışığın alınmasına 

imkan sağlamış, ışık farklı işlevlerde kullanılabilmiştir. Gün ışığı mimarlıkla yakın 

ilişki içinde olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle daha geniş açıklıklar geçilmeye 

başlanmış, daha şeffaf mekanlara imkan verilmiştir. Önceleri doğal ışığın simgesel 

olarak kullanımı sadece dini mekanlarda görülmektedir. Taşıdığı sembolik 

anlamlarla mekanda zamansızlık etkisi yaratmış, mekana mistik etkiler yüklemiştir. 

Sembolik anlamıyla daha çok dini mekanlarda tasarımın bir öğesi olarak 

kullanılmıştır. Pantheon, kubbesindeki okulüsden gelen ışık ile aydınlanmakta, 

ekinoks dönemlerinde bu ışık, imparatorun girdiği kapıyı aydınlatmaktadır. Işık, 

günümüze kadar bir çok anlamda kullanılmış, canlılara varlık veren öz olduğu 
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düşünülerek ilahi semboller, ışık ile tasvir edilmiştir. Yakın tarihte kütüphanelerde, 

belediye saraylarında, konutlarda da ışığın mekanda tasarım öğesi olarak kullanımı 

artmıştır. Işığın mekana anlam kazandırarak kullanımı yanında bilinçsiz bir şekilde 

her yönden mekana alınıp amaçsız, gölgesiz aydınlatmaların yapıldığı da 

gözlenmektedir. Louis Kahn’ın mekan-ışık ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla doğal 

ışığın mimari mekan kimliğini belirleyen boyutlarına ilişkin uygulamalar 

yoğunlaşmıştır.  

Doğal ışık mekanda kullanılırken hangi amaç ile kullanılacağı, mekana ne kadar ışık 

alınmak istendiği de düşünülmelidir. Teknolojinin ilerlemesiyle yapılarda 

açıklıkların artması, farklı etkilerde gün ışığı kullanımına imkan vermekle birlikte 

bilinçsiz kullanımı mekana her yönden gelen ve göz kamaştıran, mimari 

kompozisyonda bir değeri olmayan etkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. 

Günümüzde doğal ışığın kaynağı olan güneşin meydana getirdiği enerjinin doğa için 

zararlı olan atıklar bulundurmaması, yerel olarak ve karmaşık bir teknoloji 

gerektirmeden uygulanabilmesi nedeniyle kullanımının arttığı görülmektedir. Güneş 

enerjisi ısı ve elektrik enerjisi elde etmekte kullanılmakta ve mekanları aydınlatarak 

elektrik enerjisi tasarrufu sağlamaktadır. Ülkemiz, güneş ışığının etkili olduğu bir 

coğrafyada yer almaktadır. Doğaya saygılı, ekolojik, alternatif enerji kaynağı olan 

güneş enerjisinin zamanla kullanımının artması nükleer enerji ve petrole bağımlılığı 

azaltacaktır.  

Mimarların ne tür bina olursa olsun yer, iklim ve yönlerle biçimlenen tasarımlarında 

gün ışığını önemli bir unsur olarak dikkate almaları gerektiği açıktır. Binada yer alan 

mekanlarda gerçekleşecek işlevlerin konfor koşullarında gerçekleşebilmesi için 

gerekli aydınlık düzeyinin sağlanmasında mekanın dışa açılan yüzeyinde 

tasarlanacak gün ışığını doğrudan ya da dolaylı içeri alacak açıklıkların boyutları, 

kullanılacak pencere ve kapı boyutları, yöne göre gün ışığının rahatsızlık verecek 

boyutlarının engellenmesi gibi konuların iyice irdelenmesi gerekmektedir.  

Binanın yapıldığı coğrafya, iklim ve topoğrafyanın gün ışığı açısından ele alınması 

zorunludur. Binanın konumlandığı yön, mekanların bakması gereken yönler 

olabildiğince irdelenmeli ve gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. İstenmeyen yöne 

konan mekanlarda gün ışığının rahatsız edici boyutu dikkate alınmalı ve gerekli 

önlemlerle gün ışığının dolaylı bir biçimde veya kontrollü olarak mekana alınması 

sağlanmalıdır.  
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Tasarımlarda opak yüzeylerin dokusu ile bu yüzeylerden yansıyarak ya da kırılarak 

mekana alınan gün ışığının aydınlık düzeyi, miktarı iyice hesaplanmalı, mekana 

alınma amacına uygun bir biçimde kullanılmalıdır.  

Doğrudan gün ışığının alınmasının gerekmediği mekanlarda ışığın nasıl ve hangi 

yönden mekana girmesi gerektiği konusu iyice araştırılmalıdır.  

Enerjinin efektif kullanımı doğal enerji kaynaklarından yararlanma ve ekolojik denge 

konularının önem kazandığı günümüzde gün ışığının bina tasarımlarında en önemli 

faktörlerden biri olarak ele alınmasının gerekliliği açıktır. Gelecekte gün ışığının bina 

tasarımında çok daha önemli bir yer tutacağı görülmektedir. Gün ışığının sadece 

işlevsel kullanımlar için hayati önem taşımadığı, aynı zamanda bina ve kullanımı için 

gerekli ısı, elektrik vb. enerjileri de üretmede daha yoğun bir biçimde kullanılacağı 

tahmin edilmektedir. Cephelere ve çatıya konan güneş ışığı toplayıcılarının  

depoladığı enerji yapının gece aydınlatılmasında ve kullanıldığı sürece ısıtılması ya 

da soğutulmasında kullanılmasının gün geçtikçe yaygınlaştığı görülmektedir.  

Bu tez çalışmasında gün ışığının tasarıma ve mekana etkileri incelenen yapılarda 

açıkça görülmüştür.  
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