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BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ İLE ORTAYA ÇIKAN FORM 

ÜRETİM TEKNİKLERİ 

ÖZET 

Bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin etkisiyle değişen mimarlık disiplininde, mimari 
tasarım anlayışıyla birlikte, form üretim süreci de farklılaşmıştır. Bu bağlamda, 
mimarlara ve tasarımcılara, önceden tahmin edilemeyen, kompleks ve çok 
alternatifli formlar üretmelerine olanak sağlayan, çağdaş form üretim teknikleri 
ortaya çıkmaktadır. Bu teknikler, bilginin, bilgisayar teknolojileriyle farklı biçimlerde 
işlenmelerinden kaynaklanmaktadır; dolayısıyla, sadece form üretiminin sağlandığı 
araçlar değil, mimari tasarım anlayışında form üretim aşamasında yeralan bir süreç 
olarak da görülmektedir. Hedef, bu form üretim tekniklerinin neler olduklarını 
belirlemek, bunların arasındaki ilişkileri saptayarak, Bilgi Çağı’nda ki formların 
oluşum süreçlerini incelemektir. Bu inceleme sonunda gelecek mimari formlarının ve 
tekniklerinin yapısına ilişkin bilgiler ve ipuçları elde edilmektedir.  

Tez kapsamında, ilk olarak, Bilgi Çağı’na gelene kadar ki süreçte, özellikle 1960 ve 
sonrası dönemde, formun ne olduğunun ve form kavramının nasıl bir değişim 
gösterdiğinin sorgusu yapılmaktadır. Tezin ikinci bölümünde, form üretim süreçlerini 
anlamak için, formun bilimle, teknolojiyle, yeni yapım, üretim teknikleriyle ve 
malzemeyle olan ilişkisi incelenmektedir. Üçüncü bölümde, form üretim teknikleri 
anlatılmaktadır. Beş ayrı başlıkta toplanan ve alt başlıklara ayrılan bu tekniklerin her 
biri için bir örnek proje seçilerek form üretimi detaylı olarak anlatılmaktadır. Örnek 
projeler, literatürde o teknikle en çok ilişkilendirilen ve sıklıkla yeralmaları 
sebepleriyle seçilmişlerdir. Bu tekniklerin birbirleriyle ilişkilerini, farklılıklarını ve 
süreçteki benzer noktalarını keşfetmek amacıyla, tanımlayıcı soruların bulunduğu 
form üretim teknikleri karşılaştırmalı tablosu adı verilen tablo düzenlenmiştir. Tezin 
Ek.A bölümünde, anlatılan form üretim süreçlerinden birinin denendiği ve içinde 
bulunduğum deneysel bir çalışma yer almaktadır. Bu çalışmanın anlatılmasındaki 
sebep, süreci yakından takip edip uygulamış olduğum akademik bir çalışma 
oluşudur. Bu dört bölümdeki çalışmalar, bilgiler, oluşturulan tablolar ve diyagramlar, 
sonuç bölümünde değerlendirilmiş ve form üretim teknikleri, Bilgi Çağı’ndaki mimar 
ve mimarlık ile ilgili bir dizi sonuca varılarak bazı gelecek öngörülerinde 
bulunulmuştur.   

Elde edilen değerlendirmeler sonucunda Bilgi Çağı’nda gelişen bu form üretim 
tekniklerinde asıl önemli olanın ortaya çıkan formların değil, bu formların üretimini 
sağlayan süreçlerin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu süreçlerin oluşumu mimarların 
sürekli bir gelişim içinde olmaları ve “keşfedilemeyeni keşfetmek, bulunmamışı 
yapmak” arzuları ile hız kazanmaktadır. Form üretim teknikleriyle üretilen ve sayıları 
giderek artan kabarcığımsı (blobby) formların geleceği belki de yeni bir mimari 
akımla sona erecektir: Neo-Tekno-Modern. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Form Üretim Teknikleri, Form Üretim Teknikleri, Bilgi 
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EMERGENT FORM GENERATION TECHNIQUES THAT DEVELOPING BY 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

SUMMARY 

Within the changing architecture discipline in the light of information and computer 
technologies, form generation techniques have also differentiated. In this context, 
there develops contemporary form generation techniques that are letting architects 
and designers to generate complex and various emergent forms that can not be 
foreseen.These techniques come from information, processed in computer 
technologies in various ways. So, these are not only seen as tools for form 
generations but also as a process in architectural design conception. The aim is to 
specify what research techniques are, determine the relations between them and 
investigate the form process continuum in this information age. With this research, 
clues on future architectural forms and techniques are maintained. 

In the context of this thesis, a quarry on what form is and what changes has form 
been through is made especially in the period before the information age, after the 
1960’s especially. To understand form generating processes, its relation with 
information, technology, new production techniques and materials are observed. In 
the third section of the thesis, form generation techniques are told. For these 
techniques that are explained in five headlines and branches, an example project is 
investigated in details on its form generation techniques.Those example projects 
were picked as they are frequently mentioned in literature in relation with that of 
technique.  Also a table which is called, form generation techniques comparative 
table, is drawn to specify the relations of those techniques with each other, 
differentiations and similar aspects of the techniques in the process. In Ad.A section, 
an experimental work which one of the form generation techniques were applied and 
I have participated is explained. The reason of the explanation of this experimental 
work is that it is an academic research I could have witnessed during its process. 
The whole information, tables and diagrams explained in the four sections are 
reevaluated in the last section and some presumptions for the architecture and 
architect in the information age and form generation techniques are made. 

As a conclusion of the research, what important is that not the emerged form itself 
but the emerging process of the form in the form generation techniques of this 
Information Age.The formations of those processes are bounded to enthusiastic 
architects who are in continuous development and endeavor, looking for the 
unexplored.The future of the numerously increasing “blobby” forms generated with 
the form generated techniques may end up with a new architectural movement: 
Neo-Techno-Modern. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Contemporary Form Generation Techniques, Form Generation 
Techniques, Information Technologies and Form, Form Production Technologies, 
Computer Technologies and Form.  
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1. GİRİŞ  

Mimarlık kabuğunu yeniliyor... 

Bilginin işlenişi ve aktarımı, dünyayı yeniden biçimlendirecek bir güçle karşımıza 

çıkmaktadır. Günlük hayatımızda kullandığımız kelime dağarcığına her geçen gün,  

sanal-gerçeklik, internet, dijital, yapay zeka, etmenler, virüsler, web.. vb gibi, bilişim 

teknolojileriyle ortaya çıkan pek çok yeni kavram eklenirken, bu teknolojilerin 

yarattığı büyük değişimin etkisi hemen her alanda yaşanmaktadır. Oda 

büyüklüğündeki bilgisayarlardan cep bilgisayarlarına, ahizeli telefonlardan 

avucumuzun içine sığan taşınabilir telefonlara, kablolara dolanmış siyah beyaz 

çekim yapan kocaman kameralardan sıradan bir kaleme yada bir kravat iğnesine 

gizlenebilen ultra küçük kameralara, internete, etrafımızı saran kablosuz ağ 

bağlantısına geçiş, aslında son 20-30 yılın konusu iken, teknolojik gelişmelerin hızı 

düşünüldüğünde, artık tarihsel geçmiş olarak nitelendirilebilinecek uzaklıktadır.  

Mimari tasarımda, tasarım anlayışıyla birlikte özellikle form üretim süreçlerinde ve 

oluşan son ürünlerde (formlarda) bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojilerinin 

kullanımı kaçınılmaz bir hal almıştır. Tasarım ofislerinde ve üniversitelerdeki 

stüdyolarda, üzerinde T cetveli bulunan çizim masalarının yerine konulan 

bilgisayarlar ve çeşitli yazılımlar yardımıyla, tasarımın her dalından profesyoneller ve 

öğrenciler, alternatiflerle dolu zengin bir tasarım dünyasına kavuşmaktadır. Bu 

tasarım ortamında, 90-45 derece gibi açılarda görmeye alıştığımız 2D plan 

şemalarının yerini, 3D olmadan zihnimizde tam olarak canlandıramayacağımız hayli 

amorf, organik, etkileşimli, kompleks formlar almaktadır. Bu formların gerçekleşmesi 

ise yine bilgisayar destekli bir üretim süreciyle mümkündür. Günümüzde aslında  

pek çoğu “mimari deneme” olarak görülse de, bu kompleks ve üretilebilir formlar, 

gelecek mimarisini şekillendirecek anlamsal ve biçimsel özellikler taşımaktadırlar -

özellikle tasarım süreçleri bağlamında.   

Bilişim ve bilgisayar teknolojileri, artık sadece mimarlara tasarım ve sunumda 

yardımcı bir “araç” olmakla kalmamakta, mimara yardım eden bir üretici güç olarak 

çalışmaktadır. Tasarımcı “çalıştır” yada “başlat” tuşuna basan kişi, bilgisayar ise 

kendi “zekası ve bilgisiyle üreten” ve “alternatifler sunan” araç durumuna 

dönüşmektedir. Tasarımcı, bu programlanabilir tasarım anlayışında, “bilgisayar 
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programcısı” durumundadır. Ocean North grubu tasarımcılarından Birger 

Seveldsson, bilgisayarın, beklenmeyenin üretilmesi için yapılmış bir makina olarak 

kullanıldığından beri, tasarımcıların dikkatinin üründen çok ürün-öncesi hazırlık ve 

ürün-sonrası duruma, yani kodlama ve kodu çözme durumlarına, kaydığını 

belirtmektedir. “İnsanın bu süreçteki rolü önceden belirlenemeyen olmaktır. (The 

human's role is to be the "un-anticipator".)” (Seveldsson, 2002). Bu bakış açısına 

göre, form üretimine tasarımcının katkısı, geleneksel sistemlerde temel tasarım 

bilgisinin yanı sıra, daha çok tasarımcının kişisel bilgi, beceri ve yaratıcılık kabiliyeti 

iken, bilgisayar sistemlerinde tasarımcının yazılım geliştirme ve ya kullanabilme 

yeteneğine bağlı hale gelmektedir.    

Form üretiminde bilgisayar tabanlı sistemlerin  tercih edilme nedenlerinden biri, akıl 

ile hayal edilip çözülemeyecek karmaşıklıkta geometrileri kısa sürede ve çok 

alternatifli olarak üretilebilmesidir. Örneğin biçim gramerleri, mevcut projelerdeki 

biçimsel ilişkiyi ortaya çıkarmak için kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde, bu 

analizler bilgisayar olmadığından, el ile yapılmaktaydı. Her bir iterasyonun birbirini 

takip ederek adım adım uygulandığı bir sistemde, 1000. iterasyona ulaşmak ne 

kadar vaktinizi alırdı dersiniz? Bilgisayar sistemleriyle sadece saniyeler sürecek bu 

işlem için belkide günlerinizi alacak bir çaba sarfedecektiniz. Bilgisayar ortamında 

geliştirilen biçim grameri modelleri ise, bu yitik zamanı azaltarak, üretim sürecinde 

tasarımcının yaşadığı karmaşık süreci daha kolay, basit ve anlaşılır bir hale 

getirmektedir. 

Form üretiminde, tasarımcıyla beraber üretimi gerçekleştiren şey bilgisayar 

teknolojileri gibi görünse de, aslında daha çok disiplinlerarası bir çalışmayla 

karşılaşmaktayız. Özellikle geometri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, genetik ..vb 

pek çok bilim alanıyla, sinema, müzik, uçak, gemi...vb sektörleriyle bilgi ve bilgisayar 

teknolojilerinin ortak çalışmalarıyla şekillenebilen yazılımlar ya da kavramsal bilgiler, 

tasarımcılara form üretimi açısından çok geniş bir bakış açısı sunarak yardımcı 

olmaktadır. Yılmaz Zenger, kendisiyle yapılan bir söyleşide,  disiplinlerarası çalışma 

ile  ilgili olarak şunları söylemektedir:  

“Geçmişte meslek alanları katı biçimde çerçevelenmişti. Yaşanan gelişmeler bu 

çerçevelere sıkışmayı olanaksız kıldı. Gördüler ki, kendi konumlarında başarılı 

olabilmeleri, başka alanlardaki gelişmelerden haberdar olabilmelerine bağlı. 

Aslında akıl yürütmeyle farkına vardılar ya da zorunlu kılındılar: ‘ara alanlar’ 

oluşmaya başladı. Ara alanlar o denli başarılı ve üretken olmaya başladı ki, ana 

alanlar ana alan olma özelliğini yitirdi. Örneğin bilgisayarda modelleme becerisi 

öylesine öne çıktı ki, modelleme çarpık biçimde ana alan işlevi kazandı, mimarlık 



 3 

ise ara alan konumuna düştü. Sadece mimaride değil, birçok alanda 

gözlemlenebilir bu...” (Önal, 2005) 

Uçak sektöründe kullanılan Catia yazılımının, sinema sektöründe kullanılan pek çok 

animasyon ve görüntüleme programlarının, gemi sektöründe kullanılan terim ve 

tekniklerin, IT sektöründe kullanılan yazılım geliştirme programlarının, tasarım ve 

form üretim araçları olarak yaygın kullanımı disiplinler arası çalışmaların sonucudur.   

Öklid geometrisinin sınırları içinde kalmış formlar, daha esnek, organik ve amorf 

biçimlere duyulan -bir anlamda doğaya duyulan- hayranlığın bir anda 

belirginleşmesine sebep olmuştur. Öklid-Olmayan geometrilerin tanımlanmasıyla, 

mimarlar ve tasarımcılar, geometrik açısından oldukça geniş bir çalışma alanı 

kazanmışlardır. Kuşkusuz, eğrisel, organik biçimler Öklid-Olmayan geometrilerin 

ortaya çıkışından önce de biliniyor ve kullanılıyordu -özellikle süsleme,resim,heykel 

sanatlarında- fakat mimari ürünlere yansıması Öklid geometrisinin temel formları 

olan köşegenler ve tam dairesel formlardan daha zor ve pek çok mimarın denemeye 

bile çekindiği geometrilerdi. Öklid-Olmayan geometrilerle bu formlar birer tanım 

kazanmıştır. Nasıl ki, Öklid geometride “çizgi” iki boyutlu düzlemdeki iki noktayı 

birbirine bağlayan en kısa yol olarak tanımlanabiliyorsa, bir başlangıç ve bitiş 

koordinatı olabiliyorsa, Öklid-Olmayan geometrilerde artık NURBS, Möbiüs Strip, 

Klein Bottle gibi geometrik ve topolojik formların, biçimsel ve matematiksel özellikleri 

parametrik olarak tarif edilebilmektedir; kontrol noktaları, eğrisellik derecesi, 

eğrisellik merkezi vs... gibi. Böylece, bu yeni geometrik ve topolojik formlar, 

bilgisayar ortamında hesaplanabilir hale gelmiştir. Geleneksel sistemlerde el çizimi 

ile kare, dikdörgen veya daire çizmek ne kadar basit bir işlem ise, bilgisayar tabanlı 

sistemlerde hiperboller, paraboller, "spline”lar çizmek o kadar kolay bir hal almıştır.  

Son dönem projelerine genel bir bakışla bile farkedebileceğimiz sıklıkta kullanılan 

kabarcığımsı(blobby) formlar, sadece dijital zamanın formları değildir. 1960-

1970’lerde bugünküne benzer bir formal yaklaşım bulunmaktaydı; kompleks ve 

amorf formların dünyayı sardığı fakat bir anda aynı hızla tüketilip unutulduğu ya da 

gözardı edildiği bir dönem. Bu hızlı tüketim ve unutulmanın sebeplerinden biri, o 

dönemin teknolojik seviyesinin, düşünülen kompleks mimari formları ya da form 

üretim süreçlerini gerçekleştiremeyecek seviyede olmasıdır; ancak, endüstri ürünü 

olan bir takım tasarım objelerinin plastik malzemeyle üretimi sağlanabilmiştir. Fakat 

günümüzdeki teknolojik değişim ve gelişim, 1960’ların gözardı edilen mimari 

formlarını üretilebilir, gerçekleştirebilir düzeye ulaşmıştır. CAD/CAM sistemleri ile, 

bilgisayarda üretilen 3D modeller, direkt olarak dosyadan fabrikaya (file-to-factory)  

mantığıyla CNC makinalarına aktarılabilmekte, ve bu karmaşık formlar kısa sürede, 
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düşük maliyetlerle üretilebilmektedir. Artık, Bilgi Çağı’nda, bilgisayarda 

hesaplanabilen herşey üretilebilir durumdadır, denilebilir.  

Üretilen formların gerçekleştirilebilmesi için gelişen CAD/CAM teknolojilerinin yanı 

sıra, yeni formların gerektirdiği esneklik, hafiflik, incelik, çok fonksiyonluluk, yüksek 

dayanım..vb gibi özellikleri sağlayabilecek malzemelerin de geliştirilmesi 

gerekmektedir. Malzeme biliminin son dönemdeki atılımlarıyla üretilen, kompozitler, 

polimerler, akıllı malzemeler, nanotüpler, metaller.. vs gibi yeni malzemeler 

mimarlara istedikleri bu nitelikleri sağlama potansiyeline sahiptir. Özellikle 

kompozitler, içeriğindeki madde tiplerinin ve bu maddelerin karışım oranlarının 

gereksinmelere bağlı olarak değiştirilebileceği ve bu sebeple üzerinde yoğun 

araştırmaların ve denemelerin yapıldığı bileşimlerdir. Akıllı malzemeler ise, dinamik, 

etkileşimli, uyarılara cevap verebilen, adapte olabilen yapılarıyla tasarımcıların 

dikkatini çekmektedir. Dijital ortamda, internet üzerinden sağlanan interaktiflik 

kavramı, gerçek dünyada  akıllı malzemeler olarak kendini göstermektedir.  

Teknoloji, malzeme ve tasarım ortamındaki bu değişimler, tasarım sürecini ve form 

üretimini, geleneksel dediğimiz süreçlerden kopararak yepyeni bir boyuta 

götürmektedir. Geleneksel tasarımın bilinen (belirli), tahmin edilen formlarının yerini 

farklı dijital üretim teknikleri kullanılarak ortaya çıkan “belirsiz” formlar almaktadır. 

Çağdaş mimarların ve tasarımcıların bir kısmı ise, belirli bir blok tasarım üzerinde 

durmaktansa, dijital tekniklerin onlara sunduğu, formal çeşitlilik, kontrol etme gücü 

ve kısa sürede çok sayıda alternatif üretme, alternatifler üzerinden seçim yapabilme 

olanaklarından faydalanmak istemektedir.  

Tasarımcıların, bilim adamlarının ve IT uzmanlarının ve aslında başka pek çok 

disiplinden uzmanın bir arada çalışarak, bilişim teknolojileri ve bilgisayar destekli 

tasarım yoluyla ortaya koydukları çağdaş form üretimi teknikleri, belirli parametreler, 

kodlar, scriptler kullanarak algoritmik bir süreçle ilerleyen, bilgiyi, tasarımı 

yönlendiren bir araç olarak değil, direkt olarak biçimlendiren güçler olarak kulllanan 

tekniklerdir denilebilir. Bu tez kapsamında Üretken Sistemler ana başlığı altında 

incelenen bu teknikler; Biçim Gramerleri, Evrimsel Üretim Teknikleri, Diyagram 

Tabanlı Teknikler , Örnek Tabanlı Üretim Teknikleri ve Animasyon Tabanlı Üretim 

Teknikleri,  olarak beş bölümde  ele alınıp alt başlıklarıyla incelenmiştir. Tüm bu 

form üretim tekniklerinin ortak noktalarından biri, bilgisayar teknolojileriyle birlikte 

gelişmiş olmaları, geleneksel üretim sistemlerinden farklı tasarım yaklaşımlarıyla çok 

alternatifli, kompleks formlar üretiyor olmalarıdır. Bir diğer önemli ortak nokta ise, 

“bilgi” nin artık geleneksel dönemdeki gibi “tasarıma yön veren” bir araç olmaktan 
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çıkarak, bu teknikler yoluyla, direkt olarak “tasarımı biçimlendiren” araç haline 

dönüşmesidir.  

Tez kapsamında ele alınan form üretim tekniklerinin her biri, form üretmek için tek 

başına kullanılabileceği gibi, bir arada kullanımlarına da sık rastlanmaktadır. 

Özellikle animasyon teknikleri diğer tüm form üretim teknikleri ile birlikte 

kullanılabilmektedir.  Bu sebeple, form üretim teknikleri arasında çok kesin ve keskin 

ayırımlar olması beklenemez; daha çok birbiriyle etkileşimli ve içiçe geçebilen 

uygulamalar görülmektedir.  

Bilgisayar teknolojileriyle form üretilirken asıl amaç kompleks formlar üretmek 

değildir, geleneksel tasarım yöntemleri ve teknikleriyle de bunlara ulaşılabilinir. 

Amaç, form üretim tekniklerini, bu tekniklerin süreçlerini ve üretim teknolojilerini 

anlamak ve bunları geliştirmektir.  

Yapılan araştırmalar çerçevesinde, aşağıda belirtilen bir takım sorulara da yanıt 

aranmaktadır:  

• 1960-1970’lerde yaşanmış,  “blobby” formların bir anda ortaya çıkması ve aynı 

biçimde unutularak geriye itilmesi durumu bugünkü digital form üretim 

teknikleriyle yaratılan ve hatta üretilebilen kompleks “blobby” formlar için de 

yaşanacak mı? İçinde bulunduğumuz ortam, sadece birtakım mimar ve 

araştırmacının geliştirdiği “hevesler” olarak mı kalacak? Şuan “popüler” olan bu 

formların geleceği ne olacak? 

• Form üretim tekniklerinin değişimi hangi yönde olabilir? Tekniklerin gelişmesi mi 

yoksa yeni tekniklerin üretilmesi mi söz konusu olacaktır? 

• Sonuçta üretilen “form”, mimarinin içine ne kadar girebiliyor? Farklı tekniklerle 

oluşturulan bu kompleks ve organik formlar belirli bir mimari niteliğe sahip midir, 

yoksa sadece biçimsel bir zenginlik midir? 

• Form- fonksiyon ilişkisi tam olarak sağlanabilmiş midir? Sağlanabilir mi? Nasıl? 

• Günümüzde hayli gelişmiş teknolojiyle bile henüz üretimi gerçekleştirilemeyen 

fakat gelecekte varolacağı düşünülen formların (özellikle genetik algoritmalar 

taşıyan tohumların üretilmesi ve yetiştirilmesi gibi) yaratacağı bir mimarlık ortamı 

başarılabilinir mi? 

• Mimarlığın artık hedeflerinden biri olan interaktif ve etkileşimli (ve hatta canlı) bir 

form içindeki yaşam nasıl kurgulanacak? 
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• Bilginin tasarıma işlenişi (entegrasyonu, eklenmesi) nasıl bir değişim 

gösterecek? 

• 2051 ve 2101’de dünyanın genel mimarlık çizgisi nasıl olacak? Gerçekten 

organik biçimler ve organik bir yaşam tarzı bizi saracakmı, yoksa yeni bir “neo-

tekno-modern” dönem yaşanarak tüm bu kompleksiteden uzaklaşacak mıyız?  

Araştırmalarımıza ışık tutan bu  soruların cevaplarına, sonuç bölümünde ulaşılmış 

ve Tablo 4’te ayrıca yer verilmiştir. 

Mimarlık ve teknoloji sürekli bir etkileşim içindedir. Mimarlık içinde her zaman 

geleceğin bir adım ötesini tasarlama amacı olmuştur, teknoloji ise bunun gereklerini 

ve yapılabilirliğini destekler. Nasıl ki 1960’ların formları bugün üretilebilirlik 

kazandıysa, bugün mimarlığın ileri sürdüğü ve henüz teknolojinin buna olanak 

sağlayamadığı tasarım, süreç ve formlar, belkide 21.yy ortalarında yapılabilirlik 

kazanarak yüzyıla damgasını vuracak ve mimarinin yeni yüzü olacaktır.  

1.1 Araştırmanın Amacı 

Enformasyon ve bilgisayar teknolojilerinde büyük gelişmelerin ve değişimlerin 

yaşandığı Bilgi Çağı’nda, mimarlık ve tasarım disiplinleri de özellikle form üretim 

teknikleri bağlamında, süreç ve kullanılan teknoloji açısından büyük bir değişime 

uğramıştır. Gerek “bilgi”nin tasarıma işlenişi, gerek bilgisayarların birer tasarım aracı 

olmaktan çıkıp “form üreticisi” haline dönüşümü, gerekse kompleks formların 

gerçekleştirilebilme olanaklarının sağlanması bu değişime ivme kazandırmıştır. Bir 

çoğu son 10 yılda ortaya çıkan ve gelişen çağdaş form üretim teknikleri sadece 

bugüne ve yakın geleceğe değil, uzak geleceğe yönelik tasarımların 

şekillenmesinde de önemli rol oyanayacaktır.  

Araştırmanın amacı, çağdaş form üretim tekniklerini, süreç ve kullanılan teknolojiler 

açısından inceleyerek, günümüz mimarlık disiplinine etkilerini ortaya koymak ve bu 

bağlamda “geleceğin form”larının ve form üretim tekniklerinin nasıl bir gelişim ve 

değişim göstereceği konusunda öngörülerde bulunmaktır.   

1.2. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma kapsamında ağırlıklı olarak bilgi ve bilişim teknolojileri bağlamında form 

kavramının değişimi, bu değişime etki eden faktörler ve günümüzde pek çok mimar 

tarafından stüdyolarda ve tasarım araştırma labaratuarlarında  kullanılmaya 

başlanan dijital çağdaş form üretim teknikleri ele alınmıştır.  
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Bilişim teknolojilerinin ışığı altında, form kavramının ne olduğu, form oluşumunun 

değişim sürecinde bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile matematik, geometri ve genetik 

gibi bilim alanlarının bu değişime etkileri, yeni dijital form yapım teknolojilerinin ve 

yeni malzemelerin katkıları tezin ikinci bölümünde incelenmektedir.  

Tezin üçüncü bölümünde, Form Üretim Teknikleri anlatılmaktadır.  Belirli ortak 

özelliklerine göre gruplanan bu teknikler, Biçim Gramerleri, Evrimsel Üretim 

Teknikleri, Diyagram Tabanlı Teknikler, Örnek Tabanlı Üretim Teknikleri ve 

Animasyon Tabanlı Üretim Teknikler; olmak üzere beş ayrı başlıkta, örnek projeler 

ve çalışmalar ile detaylı olarak tanıtılmış ve karşılaştırmalı tablolarla ve 

diyagramlarla bu tekniklerin ortak ve farklı yanları ortaya çıkarılmıştır.  

Ek.A’da, katılımcı olarak içinde bulunduğum ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari 

Tasarım ve Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programları öğrencileriyle birlikte, 

Warp DS tarafından gerçekleştirilen, diyagram tabanlı bir form üretim tekniğinin 

uygulanarak çeşitli kompleks formların üretilmesi sağlanan “Space _Time Dynamics” 

başlıklı deneysel bir atölye çalışması tanıtılmaktadır. Bu atölye kapsamında Taksim 

İstiklal Caddesi çalışma alanı olarak belirlenmiş ve oluşturulan dört farklı grup elde 

ettikleri “verileri” değerlendirerek diyagram tabanlı bir süreç deneyimlenmiştir.  

İlk üç bölümde ve Ek.A’daki araştırma, inceleme ve çalışmalar ışığında ortaya çıkan 

sonuçların değerlendirilmesi beşinci bölümde yapılmaktadır. Çağdaş form üretim 

tekniklerinin farklı tasarım yaklaşımları ve üretilen formlardaki biçim zenginliği 

sebebiyle günümüzde mimar ve tasarımcıların yoğun ilgisini çekmesi,  bilgisayar 

destekli tasarım konusunda yapılan çalışmaların hızlanması, form üretiminin mimari 

tasarımdaki yeri, form üretilirken gözardı edilen fonksiyon ilişkisinin bu tekniklere 

adaptasyonu, gelecek mimarisinin biçimsel ve teknolojik durumu konusundaki 

sonuçlara değinilmiştir. 

1.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma sürecinde: 

• Yapılacak araştırma sonucunda cevaplarına ulaşılması beklenilen, ve araştırmaya 

ışık tutacak soruların sorulması; 

• Bilişim teknolojilerinin genel analizleri yapılarak, günümüz mimarlık disiplinine ve 

form yapım ve üretim süreçlerine etkilerinin incelenmesi; 

• Son dönemde yapılmış farklı mimari projelerin, enstalasyonların, atölye 

çalışmalarının, sergilerin incelenerek, mimarlık ve tasarım ortamı hakkında bilgi 

edinilmesi; 
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• Form kavramının ve tasarlanan yeni formların Bilgi Çağı’ndaki değişiminin 

saptanması; 

• Geniş bir literatür çalışması yapılarak ulaşılabilen form üretim tekniklerinin ortaya 

konulması, bu tekniklerinin birbirleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi; 

• Bulunan form üretim tekniklerinin kullanıldığı proje ve enstalasyonların 

saptanması, bu projelerin örnek olarak kullanıldıkları başlıklar altında incelenmesi; 

• Projelerden ve tekniklerden elde edilen verilerin görsel tablolarla ve diyagramlarla 

açıklanması; 

• Form üretim tekniklerinin süreçlerini daha yakından anlamak amacıyla deneysel 

bir çalışmanın anlatılması; 

• Sonuçların, başlangıçtaki sorular da gözönünde tutularak değerlendirilmesi; 

yoluna gidilmiştir. 
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2. FORM OLUŞUM VE ÜRETİM SÜREÇLERİNİN BİLGİ ÇAĞI İLE DEĞİŞİMİ 

Form oluşumu, hem formun kavramsal tanımı ve tasarımcıların forma bakışı, hem 

de üretimi bağlamında, bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin değişimi ile 

farklılaşmaktadır. Bu bölümde yaşanan değişim ve bazı yeni tasarım, üretim 

yaklaşımları ele alınacaktır.  

2.1. Form Nedir 

Form, günümüze kadar pek çok mimar, düşünür, fizolof ve matematikçinin farklı ilgi 

alanlarından yaklaşarak çeşitli biçimlerde tanımladığı bir olgudur. Sözlük anlamıyla 

form; anlamın işlevin ve içeriğin dış görünüşüdür (Form, 2005). Şekil, biçim; bir 

şeyin istenilen ve olması gereken durumu, gibi tanımlamalar da bulunmaktadır 

(Form,.2005).  

Sanat ve estetik açıdan yapılan tanımlamalar, daha çok formun niteliği ve güzelliği 

ile ilgili yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, Clive Bell’e (1914) göre form, 

“çizgilerin ve renklerin kombinasyonu ve birbirleri arasındaki ilişkidir”. Monroe 

Beardsley’in Aesthetics (1958) adlı kitabında “estetik bir objenin formu , onun 

parçaları arasındaki toplam ilişkiler ağıdır” demiştir (Mitchell, 1990). 

Erken modernist eleştirmen, R.H.Wilenski (1927)’ye göre bir mimarın “sanatçı olarak 

görevi”  katı bir obje yaratarak onun formal tecrübesini tanımlaması, organize etmesi 

ve tamamlamasıdır.  Bu önermenin devamında şöyle der, “mimar, deneyimler 

(tecrübe eder), sentez eder, ve yaratır; oranı, dengeyi, çizgiyi, durgunluğu vs.. 

tecrübe eder, bu deneyimlerini organize ederek binasına son kesin biçimi (formu) 

verir...” (Mitchell, 1990). 

 “Psikoloji’ye göre biçim,  insanlarla birlikte varolur ve bir anlam ifade eder. .. biçim, 

insanın daima ulaşmak istediği son noktadır.” Aristotales, madde ve biçim 

arasındaki ayrımı ortaya koyarak, “Kelimelere yüklediğimiz gerçek anlamlar gibi 

biçimlerde, bireyin o biçime yüklemiş olduğu anlamlar ile zihinde canlanan gerçeğin 

yansımasıdır. Biçim, benim beynimdeki öznedir ve benim dışımda olarak gördüğüm 

nesne arasındaki diyalektik ilişkiden doğup gelmiştir” demiştir (Yakan, 1999).  
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Ünlü matematikçi Monge (1746-1818), “yapının içinin ve dışının tüm biçimlerden 

bağımsız olarak aldığı somut görünüm onun biçimidir” diyerek, matematiksel bir 

tanımla, biçimi, uzayda yer kaplayan cismin sahip olduğu sınırlar anlamında 

yorumlamıştır (Yakan, 1999).  

Günlük dilde, form sözcüğü yerine biçim de kullanılmaktadır. Biçim daha çok 

yapının/nesnenin dış görünüşünü ifade etmektedir. Form ise, biçimle birlikte renk, 

doku vb.. gibi niteliklerle, tasarıma ait ilkeleri de içerebilir. “Biçimin ikinci boyutu, 

formunsa üçüncü boyutu tanımlanmasından dolayı form mimari ürünlerin tasvirinde 

kullanılmaktadır” (Yakan, 1999). “Mimarlıkta form kavramı, nesnenin (kitlenin) veya 

boşluğun (mekanın) sahip olduğu biçimin bütünsel, genel düzenidir. Mimari form, 

algıladığımız tüm formların (düzenli-düzensiz) mimari eser yaratmak amacıyla 

işlenmesi, değişime uğratılmasıdır” (Yakan, 1999). 

Mimarlıkta form kavramı, sadece biçimsel özellikleri değil, mimariye ait bazı tasarım 

ilkelerini de taşıdığı düşünüldüğünden, günümüze kadar gelişen farklı dönemlerde 

farklı tartışmalara yol açmıştır. Bunlardan belki de, en belirgin ve akıllarda yer eden 

tartışma, Mimar Louis Sullivan’ın ortaya koyduğu, modern mimarinin ve endüstriyel 

dönemin en güçlü ifadesinden biri olan ve form ve fonksiyon arasındaki ilişkinin 

açıkça tartışılmasına neden olan “form follows function” ifadesiyle gerçekleşmiştir. 

Bir yapıya dışardan bakıldığında, onun hastane mi, okul mu, ofis mi ya da konut mu 

olduğunu anlaşılmalıydı. Bu tartışmada Sullivan’ın fikirlerini destekleyen mimarlar 

olduğu gibi, daha formalist bir yaklaşımla, tasarımda formun önplanda tutulması 

gerektiğini söyleyenler de bulunmaktadır. Biçimsel kaygıların ön planda olduğu 

Ekspresyonizm ve Dekonstrüktüvizm gibi akımlarda bu yaklaşımı görebiliriz. “İhtiyaç 

esneklik demektedir” sözüyle, Mies Van der Rohe, belki bu iki yaklaşımı da 

dengelerken, mimari formda esnekliğin gerekliliğini vurgulamaktadır. 

2.2. Form Oluşumunda Değişim Süreci 

Form arayışı, insanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte başlayan tarihsel bir süreçtir. 

Doğanın ürettiği oyuklar, mağaralar gibi  formlar içinde hayatlarını sürdüren insanlar, 

artık kendi formlarını üretmeye başladıklarında bir anlamda geometriyi de 

keşfetmeye başlamışlardır. Oluşturulan formların ayakta kalabilmeleri için geliştirilen 

strüktürler, belirli matematiksel hesaplamalar gerektirmektedir. Halen,  tüm sırlarına 

erişemediğimiz Mısır piramitleri, bugün için basit geometrik formlar gibi görünse de, 

o dönemde geometri, matematik ve trigonometrinin çok ileri seviyede olduğunun 

göstergesidir. Basit geometrik formların kullanıldığı antik dönemlerden sonra daha 

eğrisel yüzeylere sahip kemer, kubbe, tonoz gibi mimari elemanların kullanımı 
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yaygınlaşmaktadır. Tabi bu kullanımlar, formların kullanıldığı dönemin ortaya 

koyduğu stillere, akımlara, yaklaşımlara ve değişimin yaşandığı kültüre bağlı olarak 

değişmektedir. 19.yy’a gelene kadar yaşanılan mimari dönemlerde, her bir dönem 

için forma dair kalıplaşmış biçimlenişler söz konusudur. Rönesans, Barok,  Art 

Neuveau gibi dönemlerin; Osmanlı, Hint Mimarisi gibi geleneksel kültürlere ait 

mimarilerin belirli formal kalıpları ve hatta kuralları bulunmaktadır.  

19.yy’a gelindiğinde, form, bu kalıplardan uzaklaşıyor gibi görünse de, modern 

mimarinin erken örneklerindeki, doksan derece köşeli ve eğrisel formlardan uzak 

yapılar aslında forma ilişkin hala bir kuralcılığın sürdüğüne işaret eder. Bu dönemde 

yaşanan forma ilişkin özgürlük, belki de Le Corbusier’in özgür cephe ve özgür plan 

kavramları ile ortaya koyduğu, formun dış kabuğu ile strüktürünün birbirinden 

ayrılmasıdır- ki bu özgürlük günümüz formlarının gelişiminde kavramsal açıdan 

büyük katkı sağlamıştır (Şekil 2.1). Giderek özgürleşen mimar, mimari stillerin 

yarattığı bu kalıplardan sıyrılarak, farklı olanı keşfetmek adına form arayışlarına 

devam etmektedir. 

 

Şekil 2.1. Le Corbusier, Villa Savoye (http://www.arhitektura.co.yu/..) 

Doğadan etkilenerek oluşturulan organik ve yüksek eğrisellikteki formlar, Barok 

mimarinin aşırı hareketli formlarından 20.yy organik mimarisine kadar kendini 

göstermekte ve günümüz formları da izlerini taşımaktadır. Bu formlar, geleneksel 

tasarım ve sunum yöntemleri ve üretim teknikleriyle, anlaşılması ve uygulanması zor 

formlar olduğu için geri plana itilmişlerdir.  

“Gehry’nin projeleri 1920’lerdeki Expresyonizm akımının, Greg Lynn’in kabarcıkları 

(blob)’ları Sürrealizmin örnekleri ve takipçisi gibidir. Hektor Guimard’ın Metro 

İstasyonu (Paris) nundaki eğrisel çizgiler ve daha erken dönmelerde görülen 

organik, biomorfik formlar Art Nouveau içinde de görülen formlardır. Daha sonra ise 

Gaudi’nin organik geometriye sahip  heykelimsi binaları yer almaktadır.” (Kolarevic, 

2003).  

Özellikle, Le Corbisuer’in “özgür cephe, özgür plan” düşüncelerinden etkilenen 

mimarlar 20.yy. ortalarında çeşitli eğriselliklerde modernist projeler üretmişlerdir.  
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Alvar Aalto’nun1939 yılında New York da düzenlenen Dünya Fuarı için tasarladığı 

Finnish Pavilion projesi, düz hatlı mütevazi bir kabuğun içinde dramatik kıvrımlı 

yaylar göstermektedir (Kolarevic, 2003). 

 

Şekil 2.2. Alvar Aalto, Finnish Pavilion, (http://www.designmuseum.org/...) 

Eric Mendelsohn’un Almanya’da gerçekleştirdiği Einsteinturm (1921); Le 

Corbusier’in Chapel at Ronchamp (1955) kilisesi; Eero Saarinen’in New York TWA 

Terminal (1962) binası, bu dönemde incelenmesi gereken, eğrisel geometrilere 

sahip projelerdir.  

 

Şekil 2.3.  a. Eisnteinturm, (http://www.barlieb.com) b. Ronchamp, (www.fondationlecorbusier.asso.fr) 
c.TWA Terminal, (http://arch.ou.edu) 

 

Bilgi Çağı’na doğru ilerledikçe, form arayışları daha çok biçimlerdeki zenginliğin 

arayışı haline dönüşmektedir. Bunda en önemli etken, bilgisayar teknolojilerinin 

ortaya çıkışıdır. Bilgisayarın hesaplama, hız ve depolama potansiyelleri insan 

zihninde hayal etmesi zor olan karmaşık şeylerin yapılmasına olanak sağlamıştır. 

Böylelikle, formu aramak, daha da kolaylaşmıştır. Hatta, giderek ilerleyen 

teknolojinin de yardımıyla, form arayışı yerini  “form üretimi ve seçimi” fikrine 

bırakmaktadır.  

Özellikle 20.yy’ın ikinci yarısından itibaren günümüze kadar gelişen ve pek çok kişi 

tarafından Bilgi Çağı, Bilişim Çağı, Digital Çağ gibi isimlerle tariflenen dönem, 

dünyanın çehresini hızlı bir şekilde değiştirmeye başlamıştır. Sanat, tasarım, ticaret, 
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iletişim, tıp, ekonomi vb. gibi pek çok disiplinle birlikte, mimarlık disiplini de bu 

değişimi yaşamaktadır. Mimari düşünüşten başlayıp üretim sürecinin sonuna kadar 

devam eden bu dijital değişim, kendini en çok bu mimari düşüncelerin 

görselleşmesini sağlayan şeyde, yani formda göstermektedir.  

Dijital mimariler,  stil ve estetiğin kurallarını önemsemeden, yoğun, statik ve dinamik 

tüm fonksiyonel etkenlere ve kavramlara cevap verebilen ve dijital olarak üretilip 

transformasyonlara uğrayan formların sürekli deneyimlenmeleriyle ortaya konulmuş, 

tamamen yeni bir mimari düşünce yolunu önceden kavramış gibi görünmektedirler 

(Kolarevic, 2003).  

1960-1970 Avan-garde’larının ütopik tasarımları, bir “formsuzluk durumu” nu dile 

getirir ki, çok ilginç bir şekilde aslında bu durum, 2001 yılında Peter Zellner’in de 

üzerinde durduğu çağdaş bir durumdur. Reyner Banham’s yeni ufuklar açan kitabı 

Theory and Design in the First Machine Age, çeşitli grup ve akımların ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur: Archigram, Metabolizm, Superstudio vb.. Buckminister 

Fuller’ın çalışmalarını takiben, popüler tasarımcılar (pop designers) 1960 ve 1970’ler 

boyunca  kabarcığımsı (blobby) biçimler yaratıyorlardı; form verilebilen plastik ve 

beton malzemeler, özgür ve hatta çılgın denilebilecek formlara ilham olmuştur. Daha 

önemlisi, mimar, tasarımcı  ve düşünürlerin bu çalışmaları, teknolojinin kültür ve 

pratik içindeki yerini, güzellik ve fonksiyon kurallarını bozarak değiştirdi. Archigram, 

örneğin, Plug-In City (Şekil 2.4), Living Pod ve Instant City projelerinde, yeni 

teknolojilerle, değişim ve seçeneğin sürekliliğini keşfetti (Kolarevic, 2003).  

 

Şekil 2.4. Archigram, Plug-In City, (http://parole.aporee.org) 

Bununla birlikte, 1960’lı yıllar mimari form açısından da oldukça ilginç gelişmelerin 

yaşandığı bir dönemdir. Özellikle Frei Otto’nun hafif strüktürleri geliştirme çabaları 

oldukça başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Sabun köpükleri, mikroskobik bitki ve 
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hayvan davranışları üzerine incelemeler yapan Otto (Otto, 1987), elde ettiği 

bulgularla pnömatik prensipleri kullanarak pek çok “imajinatif” projeler üretmiştir. Bu 

açıdan, 1970 dönemi, hava ve plastik malzemenin birarada sık kullanıldığı bir 

dönemdir (Kütükçüoğlu, 2001). Günümüz strüktürlerinin oluşturulmasında da büyük 

katkıları bulunmaktadır. 

Bilgisayar teknolojileri 1960’lardan çok önce gelişmeye başlamakla birlikte, 

bilgisayar grafikleri ekipmanlarının yazılım ve donanım olarak gelişmesi 1970’lerin 

sonunda gerçekleşmeye başlamış ve malesef 1960-1970 döneminin enteresan 

formlarını görselleştirmeye veya sunmaya yetişememiştir. 20.yy’ın özellikle son on 

yılında ise, artık bu kabarcığımsı formları digital ortamda tasarlamak, görselleştirmek 

ve hatta üretebilmek mümkün hale gelmiştir. Frederic Kiesler’in 1959 yılında 

tasarladığı Endless House projesi (Şekil 2.5), bugünün kabarcığımsı formlarına 

benzemekle birlikte, gerçekleşmesi o dönem teknolojileriyle mümkün olmamıştır; 

ancak bugün CAD/CAM sistemleri ile yapılabilir görünmektedir.  

 

Şekil 2.5. Endless House, Frederic Kiesler (www.amourfou.at) 

Kabarcık formlar, açıkçası, eğer sadece formal olarak anlaşılır ya da 1960’larda 

olduğu gibi sadece ütopik mimarlar tarafından kullanılırlar ise, mimarinin 

geleceğinde çok büyük etkiler yaratmayacaktır (Kolarevic, 2003). Burada mimarların 

ve tasarımcıların anlaması gereken şey, ortada görülen kabarcığımsı formların 

kendileri değil, bu formlara ulaşılmasını sağlayan üretim teknikleri, teknolojileri ve 

dijital tasarım olanaklarıdır. 

Frei Otto, hafif strüktürleri ve membranları konu aldığı Forming Bubbles adlı 

kitabında, mimarların, mimarlık tarihinde sadece ellerindeki bilinen formları 

uygulamakla kalmadıklarını, sürekli yeni formlar ve üretim teknikleri geliştirmeye 

çalıştıklarını söylemektedir. “Bunu yaparken onları memnun eden şey, ‘tonoz’u 

bulmuş olmak değil, hangi açıklığı ne tip malzeme ile nasıl geçeceğini iyi analize 
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ederek istedikleri optimize formlarda tonozu kullanabilmekti.” (Otto, 1987). Burada 

Otto, tonoza değil, tonozun üretim sürecine dikkati çekmektedir.  

Form üretiminde bilgisayarın devreye girmesiyle, birtakım form üretim teknikleri 

geliştirilmeye başlanmış, bu bağlamda form üretim süreçleri de değişmiştir.  

Geleneksel tasarım anlayışıyla hayal edilemeyen karmaşıklığa sahip formlar, bu 

teknikler kullanılarak dijital ortamda kolaylıkla tasarlanabilmekte, hatta dosya dan-

fabrikaya üretim teknolojileri sayesinde düşük maliyetlerle üretilebilmektedir.   

Form üretim teknikleriyle elde edilen bu kompleks formlar genellikle, önceden 

tahmin edilemeyen formlar olarak karşımıza çıkar. Burada “emergence”, yani, “ani 

ve belirsiz ortaya çıkış” kavramından söz etmek gerekmektedir. Emergence, daha 

çok karmaşıklık teorileriyle birlikte anılmaktadır; çok basit geometrik formların basit 

kurallarla nasıl kompleks sistemler oluşturabileceklerini gösterirken, ortaya çıkan bu 

kompleks formları önceden tahmin etmek olanaksızdır (Resnick ve Silverman, 

1996). Emergence kavramı, üçüncü bölümde tekrar ele alınmıştır.  

Peter Zellner (Zellner, 2000), 20.yy’ın bu değişen mimarlık imajını, endüstriyel ve 

askeri teknolojilerinin katı formlarından, bilgisayar teknolojilerinin yarattığı “soft 

teknolojilere” dönüşüm hala süre gelen bina estetiğinde teknolojinin yerini 

sorgulayan bir manifesto olarak tanımlamaktadır.  

Sadece mimarlık disiplininin değil; film, animasyon, uçak, uzay, gemi, otomotiv.. vb 

disiplinlerinin yaşadığı gelişmeler de formun oluşumunu etkilemektedir. Mimarlar, 

hep bir adım ileriyi hayal ettiklerinden, varolan tüm teknoloji ve teknikleri 

kullanmaktadırlar. Örneğin model çalışmaları için kullanılan, Maya, Alias, Soft Image 

gibi yazılımlar, aslında film sektörünün özel efekt ihtiyiacını karşılamak için 

geliştirilmiş yazılımlardır. Aynı biçimde, Frank Gehry’nin herkesce bilinen projesi 

Guggenheim Musuem için kullanılan CATIA programı, yaklaşık 20 senedir uçak 

sektörü için kullanılan bir yazılımdır. Sadece yazılımlar değil, kullanılan 

malzemelerde de bu disiplinlerarası etkileşim görülmektedir. Bu etkileşimi anlamak 

için, mimari ofislerde kurulan proje takımlarına bakmak yeterli olacaktır. Artık bu tip 

takımlarda, sadece mimarlar ve tasarımcılar değil, IT mühendisleri, bilgisayar 

programcıları, film sektöründen uzmanlar gibi farklı meslek gruplarından kişiler yer 

almaktadır.  

Bilgi çağında form oluşumuna etki eden teknoloji, bilim ve üretim teknolojileri 

faktörleri bu bölümde incelenmektedir. Burada “oluşum” hem formun farklı 

biçimlenişlerini, hem de üretilebilirliğini ifade etmektedir.  
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2.2.1. Teknoloji Form İlişkisi 

Endüstri devrimi, her ne kadar yıllar önce toplumun sosyal hayatını etkilemiş bir 

sanayi devrimi olsa da,  etkilerini günümüze taşımış ve gelecek nesil için mimarlığın 

yönünü değiştirmiştir. Günlük hayatımızda kullandığımız kelime dağarcığına her 

geçen gün sanal-gerçeklik, internet, dijital, yapay zeka, ajanlar, virüsler enformasyon 

teknolojileri, web.. vb gibi pek çok yeni kavram eklenirken, bu kavramlarla dolu 

“sanal” dünyamız aslında temeli endüstri devrimine dayanan, ve sınırları her dakika 

açılan milyonlarca yeni web sayfasıyla genişleyen, aktif bir ortamdır. Oda 

büyüklüğündeki bilgisayarlardan cep bilgisayarlarına, ahizeli telefonlardan 

avucumuzun içine sığan taşınabilir telefonlara, kablolara dolanmış siyah beyaz 

çekim yapan kocaman kameralardan sıradan bir kaleme ya da bir kravat iğnesine 

gizlenebilen kameralara, internete, etrafımızı saran kablosuz ağ bağlantısına geçiş 

artık yeni diyebileceğimiz olaylar olmaktan çıkmıştır.   

James Steele, teknolojinin insanların kontrol edebileceği nötr bir güç olduğu 

söylemektedir (Steele, 2002). Teknolojinin gelişimi sırasında yaşanan nükleer 

patlamalar, hızlı tren kazaları, roket patlamaları.. vb kazaları ise, zarar olarak 

görmemek ve teknolojiden bıkmadan bu gelişmelere devam etmek, ilerlemek 

gerektiğini vurgulamaktadır. Yaşadığımız binalar bile artık teknolojiyle entegre olmuş 

“akıllı binalar” haline dönüşmekteyken, oda büyüklüğündeki bilgisayarlardan dizüstü 

bilgisayarlara geçilmişken, bu gelişmelere sırtını dönmek imkansızdır.   

Teknoloji ve bilgisayar ile birlikte ele alınan önemli bir konu da “bilgi”nin (information) 

ne olduğu konusudur. Bilginin bilgisayar ortamında sunulması ve 

değerlendirmesinde gelinen son nokta Yapay Zeka (Artificial Intelligence) 

sistemleridir. Bu uzman sistemlerde bilgisayar, insan beyni gibi çalışmakta, insan 

davranışlarını simüle etmekte ve bir kişilik kazanmaktadır. “Kendi karar 

mekanizmasına sahip, öğrenebilen ajanlar, siber uzayda gezinen insanlar gibidirler”. 

“Herkesçe sorulan, bir makine kendini üretenden daha zeki olabilir mi, sorusunun 

cevabı artık ‘evet’tir” (Steele, 2002).  

“Endüstri Çağı’ndan, Bilgi Çağı’na önemli bir geçiş dönemi yaşıyoruz ve her alanda 

olduğu gibi mimarinin kuralları da değişiyor. Endüstri çağının makinesi dinamo, 

endüstri sektörü için en başta yer alırken, şimdi üçüncü derecede önem taşıyor. 

Bugünün  makinesi bilgisayardır-formalizasyon, transmisyon ve bilgi sistemlerinin 

gelişimiyle gerçekleşmiştir “(Kolarevic, 2003). 

 

 



 17 

2.2.1.1. Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi 

Bilgisayar uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal 

bağlantılara dayalı karar verip işlem yürüten makinadır. Kısacası bilgisayar, bilgi 

işleyen elektronik bir makinadır (Capron ve Johnson, 2004).  

Bilgisayarın tarihsel gelişimi aslında çok öncelere, M.Ö. 3000’li yıllarda, ABAKÜS’ün 

bulunmasına dayandırılmaktadır. Abaküs, çağdaş hesap makinelerinin ve 

bilgisayarın atasıdır (Şekil 2.6). M.Ö.1800’lerde Babilonlu matematikçilerin 

algoritmaları geliştirmesi, bilgisayarın tarihçesinde önemli bir ayrıntıdır. Bundan 

sonraki gelişmeler daha çok bugünkü anlamda hesap makineleri dediğimiz araçların 

ortaya çıkışıyla devam eder.  

 

Şekil 2. 6. Abaküs ve Eski Hesap Makinesi, (http://www.planet-wissen.de) 

Fransız Blaise Pascal, 1642 senesinde vergi tahsildarı babasına, yardımcı olacağını 

düşündüğü bir makine geliştirdi. Küçük tekerlekler biraz çevirilince, toplama veya 

çıkarma işlemleri otomatik olarak yapılabiliyordu. Ancak geçimlerini saatler alan 

hesap işlerinden kazanan kâtipler, Pascal’ın makinesi PASCALINE’ı (Şekil 2.7) bir 

rakip olarak gördüler ve ona hiç iltifat etmediler (Computer History, 2005). 1624 

yılında Wilhelm Schickard dört işlem yapabilen ilk hesap makinesini geliştirmiştir.  

 

Şekil 2. 7. Pascaline, (http://www.xtec.es) 
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Bundan sonraki büyük adımlardan biri de, sadece bilgisayarların değil tüm elektronik 

araçların çalışmasını sağlayan “elektiriğin” bulunuşudur. Benjamin Franklin 1780’de 

elektriği bulmuştur.  

1939 yılında J.Atanasof ilk Otomatik Dijital Bilgisayar Prototipi’ni geliştirmiştir. 1946 

yılında ise, 1.kuşak bilgisayarların başlangıcı olan ENIAC bilgisayar üretilmiştir 

(Şekil 2.8). Sonraki yıllarda bilgisayarların kapsamlarının giderek arttığı ve 

büyüklüğünün yavaş yavaş azalmaya başladığını görüyoruz. 1948 yılında 

transistörlerin kullanımıyla bilgisayarların ağırlıkları azaltılmaya, hacimleri 

küçültülmeye, bellek kapasiteleri ve hızları artırılmaya başlanmıştır. ilk elektronik 

program saklayabilen bigisayar IBM-701 1952 yılında üretilmiştir. 1954’te John 

Backus Fortran dilini geliştirmiştir (Computer History,2005).  

 

Şekil 2.8. ENIAC Bilgisayar, (www.cedmagic.com) 

1963 yılından sonra birden fazla transistörün birleştirilerek entegre devrelerin 

bulunması, bilgisayarın gelişimini daha da hızlandırmıştır. Bilgisayar alanında kısa 

sürede yaşanan bu önemli gelişmeler sayesinde, tonlarca  ağırlıkta, yavaş işlem 

yapabilen oda büyüklüğündeki modellerden, milyonlarca işlemi çok kısa sürede 

yapabilen, elde taşınabilen ve hatta cebe girebilen modeller geliştirilmiştir. 1946 

yılından sonra bilgisayarları dört kuşak olarak ele alabiliriz: 

• Birinci Kuşak Bilgisayarlar: 1946-56 yılları arasında vakumlu tüpler kullanılan 

bilgisayarlardır. 

• İkinci Kuşak Bilgisayarlar: 1957-63 yılları arasında tüplerin yerine transistörlerin 

kullanıldığı bilgisayarlardır. 

• Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar: 1964-79 yılları arasında kullanılan entegre 

devrelerin kullanıldığı bilgisayarlar. 

• Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar: 1980’den sonra transistörlerin yerine 

mikroçiplerin kullanıldığı bilgisayarlardır. 
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Bu gün kullandığımız  bilgisayarlar dördüncü kuşağa aittir. Ancak her gün yenilikler 

eklenmekte, bilgisayarların çalışma hızı ve kapasitesi arttırılmaktadır.Bu yıllarda 

Amerikan ve Japon teknolojilerinin elektronik ve küçültme alanındaki ürünü olan ev 

bilgisayarları ortaya çıktı. 

Günümüzde, 1990’lardan başlayarak bilgisayar teknolojisine egemen olması 

beklenen beşinci kuşak bilgisayarlara doğru bir ilerleme görülüyor. Çok daha güçlü 

olacağı düşünülen bu bilgisayarlar büyük ihtimalle, bugünkülere göre daha fazla 

insan beynine benzer bir biçimde çalışacaklar. Bunun için de kendi deneyimlerinden 

öğrenebilmeleri gerekecek. Beşinci kuşak bilgisayarlar insanlarla konuşabilecek, 

onları dinleyebilecek ve belki de düşüncelerini de anlayabilecekler. Böylece 

bilgisayarlar yapay zekalarını daha da geliştirebilecekler. "Düşünen" bilgisayarların 

yardımıyla, robotlar bizim için daha çok iş yaparak, çeşitli alanlardaki uzmanların 

bilgileri bir araya getirilerek "uzman sistemler" üretebilecek. Bu tür sistemler, 

birleştirilmiş uzmanlık bilgilerini, problemleri çözmek için kullanacaklar (Bilgisayarın 

Tarihçesi, 08.02.2006). Bütün bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, neden 

bir "bilgisayar devrimi"nden söz edildiği daha iyi anlaşılabilir (Şekil 2.9).  

 

Şekil 2.9. Bugünün Bilgisayarları, (www.3k.com.tr/ bilgisayar.htm) 

Bir bilgisayar iki temel birimden oluşur: donanım ve yazılım. Donanım, bilgisayarın 

gözle görülen birimlerden olup klavye, ekran, fare, yazıcı, kablolar, kasa, elektronik 

devreler ve benzeri kısımlardan oluşur. Yazılım ise, bilgisayarın donanımını 

kullanabilmek ve bilgisayarı çalıştırabilmek için kullanılan programlar topluluğudur. 

Günümüzde, mimarlar sadece mimarlık için hazırlanan paket programlarını değil, 

istedikleri efektlere ve formlara ulaşabilmek için, film ve eğlence sektöründe 

kullanılan çeşitli animasyon ve modelleme programlarıyla, CATIA gibi uçak 

sektöründe kullanılan yazılımları da kullanmaktadırlar (Şekil 2.10). 

Bilgisayar, önceden sadece limitli ve basit mühendislik problemleri için kullanılırken, 

şimdi yavaş yavaş yapay çevremizle ilişkili kompleks problemlerin çözümü içinde 

kullanılır hale gelmektedir (Toy, 1995). Bilgisayar yardımıyla üretilen formlar da bu 



 20 

kompleksiteden payını almakta ve kullanılan bilgisayar teknikleri belirsiz ve 

rastlantısal formların ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.  

Mimar ve Tasarımcıların Kullandığı Yazılımlardan Bazıları 

VISIONALE DynaCAD 
Mountain Top GDS 
Alias Sonata PowerDraw 
DesignCAD 2D Easy CAD 
FlexiCAD FastCAD 
PenDrafter DrafixCAD Ultra 
Vellum SNAP 
Jazzline Archicad 
Form-Z MiniCad 
AutoSkecth IBM AES 
Generic CADD MicroStation 
AutoCAD TurboCAD 
GIFTS CADVANCE 
IBM CAD/Plus MegaModel 
Wincad Inertia /InSolid 
3DStudio Point Line 
MicroStation Silver Screen 
DataCAD ARRIS 
CADMAX REALTIME 
DrawBase StrataVision CAD 
MTEL ANSYS FEA 
The CEDRA System Architrion II 
CADDS5 The Advanced Visualizer 
CYWare LOGOCAD 
VersaCAD Design CAD 2D/3D Mac 
Professional CADAM Design Bid 
DGS-2000 Maya 

 

Şekil 2.10. Günümüzde Mimarlıkta Kullanılan Yazılımlar  ( Steele, 2002) 

2.2.1.2. Bilgi Teknolojilerinin Gelişimi 

Bilgi/Enformasyon teknolojisi; bilgisayarları, bilgi, ses ve video taşıyan yüksek hızlı 

iletişim linkleri ile çakıştıran bir teknolojidir (Hobart and Schiffman, 1998).  

Enformasyon, bir sistemin, kendi durumunu başka bir sisteme bildirmesi olarak 

tanımlanabilir. Bu bildirme, sistemin alacağı her durum için ayrı bir biçime 

girebilecek bir işaret (sinyal) aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir başka deyişle 

enformasyon denildiğinde, yalnızca dil alanında olduğu gibi bir bildirme değil, 

sibernetikle birlikte kazandığı yeni anlam doğrultusunda, fiziksel bir uyarı da anlaşılır 

(Garfinkel, 1999). Enformasyon kavramı; bildirme edimi sonunda elde edilen veriye, 

üzerinde uzlaşmaya varılan kurallardan yararlanılarak yöneltilen şey, anlamı da 

içerir. Enformasyon teknolojisi enformasyonun toplanması, iletilmesi, işlenmesi, 

saklanması, enformasyonu veren ve alan kaynak arasındaki iletişim teknolojilerinin 
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toplamı ve tümleşimi olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama temelinde, yaygın olan bir 

yanılgıyı önlemek için belirtmek gerekir ki, enformasyon teknolojisinin ortaya çıkışı, 

bilgisayarların ya da bilgisayar ağlarının ortaya çıkışıyla doğrudan bağlantılı bir olgu 

değildir. Bir başka deyişle, bilgisayarlar ya da bilgisayar ağları, enformasyon 

teknolojisi için ne gerek ne de yeter şarttır. Ancak, tarihsel gelişim içinde, 

enformasyon teknolojisinin değiştiği; özellikle de mikroelektronik, bilgi saklama ve 

işleme teknolojileriyle; bunlara bağlı olarak gelişen uzaktan iletişim ve yayıncılık 

(broadcasting) teknolojilerinin yeni ve kapsayıcı unsurlar olarak enformasyon 

teknolojisine katılıp kaynaşmasıyla, tümleşmesiyle, çağımızda son derece hızlı bir 

dönüşüme uğradığı ve kendisiyle birlikte sayılan bütün bu teknolojileri de içerir hale 

geldiği, yadsınamaz bir gerçektir (Enformasyona Giriş, 2006). 

Yaşadığımız bu dönemde, enformasyon (bilgi) devrimi gerçekleşmektedir. Dijital 

teknolojiler doğayı ve mimari düşünüşü, mimari yaratıcılığı değiştirmekte; madde ve 

bilgi, gerçek ve sanal, organik ve inorganik arasındaki ilişkiler bulanıklaşmakta ve 

bizi zengin, değişken formların belirdiği değişken alanlara götürmektedir.  

“Objeler, yerler, insanlar, binalar ve şehirler artık bir an içinde donuklaşmış kareler 

değil. Görsel ve görsel olmayan mobil sistemlerle -uydu, uzaydan görüntüleme, 

elektron tarama ve ya ısı algılayıcı sistemlerle-  binalar geleneksel bakış açısından, 

sabitliğin ve hareketsizliğin sembolü olmaktan kurtuluyorlar. Bununla birlikte oluşan 

yeni yaşam biçimi ise daha ilginç, artık binalar değil ama binayı kullanan insanlar 

statik bir hale dönüşüyor. Sensörler, alıcılar, kameralar, televizyon, bilgisayarlar, 

internet gibi sistemler aracılığıyla binadaki tüm bilgi akışına oturduğu yerden binada 

dolaşmadan sahip olabiliyor. “(Zellner, 2000).  

Gelecekte binalar “akıllı” hale geldikçe, yüzeylerin bizi saran çevreden aktardığı şey 

“bilgi- information” olacak –form değil- ve bu daha önemli hale gelecek 

(Kolarevic,2003). 

“In the future, as buildings become more ‘intelligent’ it will be the information the 

surface transmits to and from the surrounding environment –and not its form- that 

will matter more.” (Kolarevic,2003). 

INTERNET, birbiriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağlarının birleşiminden 

oluşan devasa bir bilgisayar ağıdır. Telefon hatlarıyla birbirine bağlı bu ağda, kişi ve 

kuruluşların kullandığı farklı yapıda bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda kullanılan 

farklı işletim sistemleri bulunabilir. Internet, bu farklı yapıda bilgisayarların ortak bir 

dille iletişim kurmasına imkan sağlayarak, üzerlerinde farklı programlar çalıştırılsa 
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bile, kişilerin ekranda aynı bilgileri görmesine ve değerlendirmesine olanak sağlar 

(İnternet Nedir, 2006). 

20.yy’ın ortalarında, iki dünya savaşı arasında ve son savaş boyunca, bugünün 

iletişim teknolojilerini doğuran birtakım gelişmeler yaşanmıştır: Norbert Wiener’in 

sibernetiği insan bilimleriyle kaynaştırma çabası ve Yapay Zeka (AI) pratikleri; 

Enigma, Colossus, Turing aygıtı ve diğer kriptografi çalışmaları ve nihayet ENIAC, 

ARPANET ve telekom tekeli MaBell kanalıyla iktidarın kuşatması altındaki 

üniversitelerle askeri tesisleri birbirine bağlayan ilk enformasyon ağları, bunların en 

belli başlı örnekleridir.  

Internet orjinal ARPANET'den doğmuş bağlantılı ağların dünya çapında bir 

kolleksiyonudur. Bu ağlar değişik fiziksel ağlardan tek bir mantıksal ağa bağlantı için 

Internet protokolu (IP) kullanırlar. Internet'i başlangıçta yoğun olarak akademik 

dünya kullanmakla beraber, son yıllarda Internet bilgi çağı toplumlarının her kesimi 

için vazgeçilmez bir araç olmuştur (İnternet Tarihçesi, 2006). 

İnternetin günümüzdeki yaygın kullanımı, 1980'lerin sonuna doğru fizikçi Dr. 

Berners-Lee’nin kendisi için küçük bir bilgisayar yazılımı geliştirerek “world wide 

web”in temeli olan HTML (hypertext markup language) dilini geliştirmesiyle 

başlamıştır. Bu dil, internet üzerinden dosya aktarımını ve paylaşımını 

sağlamaktadır. Web safyaları 1992'ye kadar ağırlıklı olarak sadece metin içerikli 

olarak kalmışlardır. Bunu takip eden iki yıl içerisinde web'in çehresini tamamen 

değişerek, ses ve video dosyalarını da barındıracak gelişimler yaşanmıştır.  

Tasarım etkinliğinin başarılı ve senkronize bir biçimde yürütülebilmesini etkileyen 

önemli etkenlerden biri de iletişimdir; yapılan işin kalitesini, zamanında bitirilmesini 

sağlar. Bu iletişim internetin yaygınlaştığı döneme kadar yüzyüze yapılan 

toplantılarla gerçekleşmekte iken, artık çok büyük uluslararası projeler de bile bu 

toplantılara neredeyse gerek duyulmamaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde 

konuşlanmış farklı tasarım ve inşaat şirketleri arasındaki bu iletişim internet 

aracılığıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bilgisayarda üretilen projeler direkt 

olarak dosya transferiyle üretici firmaya, oradan da üretici fabrikalara 

gönderilmektedir. Bununla birlikte, video-konferans sistemleri ile, bu uzak 

mesafedeki tasarımcı ve üretici gruplar isterlerse toplantılarını yine eş-zamanlı 

olarak internet üzerinden gerçekleştirebilirler.  

İnternetin ve bilgi teknolojilerinin varlığı, bilginin toplanması, işlenmesi ve taşınması 

bağlamında yeni bir ortam yaratmıştır. Hatta bu ortam mimarlık için “sanal” bir takım 

mekanların kurgulandığı, interaktif ortamlar haline dönüşmüştür. Dünyanın farklı 
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yerlerinden, farklı insanların, aynı sanal iki ve üç boyutlu ortamlarda, kendilerini 

sembolize eden avatarlar yoluyla varolmaları ve hatta etkileşime girmeleri bu sanal 

dünyanın gerçekliğinin sürekli sorgulanmasına neden olmaktadır.  

William J. Mitchell, “CITY OF  BITS: Space, Place and The Infobahn” adlı kitabında, 

(Mitchell, 2000) fiberoptik kabloların yarattığı şehirin tanımı yapmakta ve bu “gelecek 

şehrini” günümüz şehri ile karşılaştırmaktadır.“ Mitchell’a göre “erişilebilirlik ve arazi 

değerleri açısından değil bağlantı kabiliyeti, bant kalınlığı kısıtlamaları tarafından” 

biçimlenen şehir, gitgide birer bit depolama havuzu olarak kullanılan yapılarla birlikte 

(Mitchell, 2000) değişen bir yaşam alanı ve kültürü ortaya koymaktadır.  

Ruşen Yamaçlı, 2000 yılında İstanbul’da gerçekleşen ‘Türkiye’de İnternet’ konulu 

konferansta Mitchell’in “bitlerin şehri” düşüncesine benzer biçimde bilgi 

teknolojilerinin şehir üzerindeki etkilerine dair fikirlerini şu sözleriyle açıklamaktadır:  

“Kaçınılmaz bir gerçek olarak geleceğin tasarlanması ve yaşam biçimlerinin 

mimarlar ve giderek bireyler tarafından belirlendiği günümüzün teknoloji, bilgi ve 

bilişim toplumlarında “elektronik kentler”e doğru bir yapılanma süreci 

yaşanmaktadır...Artık kentte hızlı erişim ağları network sistemini oluşturmakta, 

kesintisiz hatlar’la sınırsız iletişim sağlanmakta ve  online  hizmet /servis yapısı 

kurulmaktadır. Yaşamsal süreç içinde yapay ya da fiziksel çevre; bütünlüğü ve 

sahip olduğu kompleks yapısıyla insan tarafından biçimlendirilen bir oluşumdur. Bu 

bütünsel insan yapımı kompleks tüm parçalarıyla kendine özgü, kendi gelişimini ve 

dönüşümünü yaratabilen, kendi kendini yenileyen bir süreci devam ettirmektedir.” 

(Yamaçlı, 2000).  

İnternetle birlikte ortaya çıkan başka bir kavram da İNTERAKTİVİTE’dir. “Nasıl ki, 

cam malzeme ve geçirgenlik kavramları Modern Akım için çok farklı, önemli bir rol 

oynamış ise, interaktivite de Bilgi Çağı’nda benzer bir rol üstlenir.“ (Rosa, 2003). 

Bilgi teknolojilerinin gelişiminde yaşanan bir diğer önemli gelişme de yapay zeka ve 

robotların ortaya çıkışıdır. Yapay zeka ile ilgili farklı dönemlerde farklı tanımlar 

yapılmıştır. Bu tanımlara göre yapay zeka; insanlar gibi düşünmek, insanlar gibi 

davranmak, rasyonel düşünmek ve rasyonel davranmak gibi dört farklı boyutta ele 

alınmıştır. Robotlar, bu yapay zeka ile çalışan araçlardır.  

“1972 yılında, yapay zekanın ortaya çıkışının verdiği heyecan yaşanırken, 

Dr.Dreyfus, “What Computers Can Do” adlı kitabını yayınlamış, ve bu sınırsız gibi 

görülen ortamın “limit”lerini belirlemiştir. On yıl sonrada “What Computers Still Can’t 

Do” kitabını yayınlamış, ve halen süregelen sınırlamaların altını çizmiştir” (Steele, 

2002). Bugün belki halen bu limitlerin bir kısmı yaşansa da, yapay zeka konusunda 

yapılan çalışmaların bu limitleri kısa sürede aşacağı düşünülmektedir.  
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Bilgi teknolojilerinin ortaya çıkışı ve bu teknolojilerdeki tüm gelişmeler, mimarlık 

tarihinde –ve hatta tüm dünya tarihinde- yeni bir dönemin açılmasına yol açmıştır: 

“Bilgi Çağı”. Dünya bilgi çağını yakalayan insanların çalışmalarıyla şekillenmekte, 

bugün hayal ürünü olarak görülen mimari formlar ve biçimlenişler giderek gerçek 

dünyanın birer parçası olmaya başlamaktadır.  

2.2.2. Bilim ve Form İlişkisi 

İnsanoğlunun doğayla ilişkisi, daha çok onun doğayı anlama ve öğrenme çabası 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İster istemez, doğa insanoğluna her zaman bişeyler 

öğretmiştir. Bu bazen doğanın kendisiyle bir olarak onu tanımak, bazen de doğanın 

güçlerine karşı koyarak hayatta kalmak yoluyla olmaktadır. Doğayı anlamak 

konusunda insanlara yardımcı olan bir sistem geliştirilmiştir: Bilim. 

Bilim, sözlük anlamıyla, evrenin ve olayların bir bölümünü konu olarak seçen deneye 

dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli 

bilgi (Bilim, 2006) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, 

dünya ile ilgili herşey bilimin süzgecinden geçmektedir. Sonsuz bilgi içeren evrenle 

ilgili “herşey” tek bir bilim tanımı altında incelenemeyeceğinden, belirli alanlarda 

özelleşmiş bilim dalları ortaya çıkmıştır. Mimarlık ve bilim ara kesitinde ise, fizik, 

kimya, biyoloji, matematik, geometri, genetik gibi farklı bilim dallarının izleri 

görülmektedir.  

Bilim ve form arasındaki ilişki, formun doğada varoluşundan, üretilmesine; 

büyümesinden hayatta/ ayakta kalışına uzanan bir süreçte ortaya çıkmaktadır. 

Burada sadece canlı organizmaların formları değil, doğada varolan tüm nesnelerin 

formları bilimin sınırları içindedir (Johansen, 2002).  

Doğada varolan formları anlamızda, keşfetmemize yardımcı olan bilim dalları 

matematik ve geometridir. Biyoloji ise, daha çok formun gelişimi ve değişimi 

üzerinde fikir edinmemizi sağlamaktadır. Özellikle evrim teorisinin ortaya 

atılmasından sonra, biyolojinin ve genetik bilimlerin “form” üzerindeki çalışmaları 

dikkat çekmektedir. Her ne kadar, buradaki form kavramı “canlı organizmalar” olarak 

işlense de, ortaya çıkan sonuçlar ve açıklamalar mimari formların üretiminde de rol 

oynamaktadır.  

Doğadan esinlenerek oluşturulduğu söylenen, canlıların/organizmaların formlarının 

birebir kopyalanmasıyla oluşturulan tasarımlar sadece formal birer doğa taklididir. 

Tasarımcılar, doğa gibi üretmelidirler. Doğa gibi üretmek aslında, formun oluşum 

sürecini anlamak demektir. Günümüz mimarlarının başarmaya çalıştığı bir konu da 
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“doğanın form üretimini” bilgisayar teknolojileriyle bütünleştirerek, form arayışında 

yeni bir döneme girmektir.  

Giampiero Bosoni ve Francesca Picchi, “doğa, kalıcı ders” başlıklı makalelerinde 

şunları söylemektedir: “.. doğa dersi, belki de kurallar sisteminin soyut ve saf bir 

sentetik kavramsallaştırılmasına uygun olarak yalnızca matematik-geometrik bakış 

açısıyla bile öğretilemez; formları adice taklit edilerek, eğri hatlar, yumuşak kütleler 

ya da yuvarlatılmış figürlerle organik büyüme formlarına öykünülerek tam olarak 

anlaşılmaz...” (Bosoni and Picchi, 2005).  

D’Arcy W. Thompson’un ilk kez 1917’de basılan, 1961’de John Tyler Bonner 

tarafından yeniden düzenlenen kitabı “On Growth and Form”, formun gelişimi ile ilgili 

önemli açıklamalar içermektedir.  

“(...) ama fizikçi,bu arada karşılaştığımız fiziksel olayların canlı şeylerin arasında 

bizi hayranlığa sürükleyenlerden daha az güzel ve daha az çeşitli formları 

olmadığını yüksek sesle ilan etti. Denizdeki dalgalar, sahildeki dalgacıklar, iki burun 

arasındaki kumla bezeli koyun genel çizgisi, tepelerin silueti, bulutların hatları, tüm 

bunlar gibi formun öyle çok bilmecesi ve morfolojinin öyle çok problemi var ki (...) 

Hücre ve doku, kabuk ve kemik, yaprak ve çiçek meselenin parçaları ve bunlar, 

parçacıkları harekete ettirilmi, şekil verilmiş ve boyun eğdirilmiş fizik kurallarına 

itaat ediyor. Theos aei geometrei (Tanrı her zaman geometriler yaratır) kuralının 

istisnası yoktur(...)” (Thompson, 1961).  

Bruno Murani, “ bir ağaç, yalnızca bir tohumun yavaş, çok yavaş patlamasıdır” 

(Bosoni and Picchi, 2005) sözleriyle, büyüme ve gelişmenin form üzerindeki etkisini 

örneklemektedir.  

Bilişim teknolojileri, doğadaki karmaşık formların matematiksel tariflerini 

yapabilmemize olanak sağlamaktadır. Bu tarif özellikle formların 

görselleştirilebilmesi ve üretilebilmesi için gereklidir.  

Çeşitli bilgisayar teknikleriyle üretilen formların yapılabilmeleri için gerekli yeni 

malzemeler, kimya, metalurji gibi bilim dallarının ışığı altında gerçekleştirilmektedir. 

Bu malzemelerin dayanıklılık, incelik, korozyon, sürtünme...vb gibi fiziksel 

özelliklerinin geliştirilmesinde ve yeni malzeme türlerinin oluşturulmasında bilimin 

büyük katkıları bulunmaktadırlar. Malzeme konusu, tez kapsamında bu bölüm içinde 

ayrıca ele alınmıştır.  

Bilişim teknolojileriyle form üretiminde geometri, matematik, biyoloji, genetik, fizik, 

kimya, gibi pek çok bilim dalının etkileri görülmektedir. Tez kapsamında, form üretim 
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teknikleri bağlamında, özellikle matematik ve biyoloji gibi iki ana bilim dalının ve 

bunların alt dallarının etkileri irdelenecektir.  

2.2.2.1. Matematik ve Geometri Bilimlerinin Formun Gelişim ve   Değişimi 

Üzerine Etkileri      

Bilim, bilim adamlarının ortaya koydukları tezler ve bunlara karşı geliştirilmiş 

hipotezlerle sürekli ilerlemekte, gelişmektedir. Bu kuralı anlamak için verilebilecek en 

iyi örnek belki de uzun yıllar kesinliği tartışılamayan ve bir devrim sayılan Öklid 

geometrisinin, bugün bilgisayar yazılımlarının hemen hepsinde kullanılan Öklid-

Olmayan geometrilerin oluşmasında temel olmasıdır.  

Öklid geometrisi beş ana kuraldan oluşur. İlk dört kural, mutlak geometrinin 

kurallarını oluşturmaktadır. Beşinci kural ise, çok önemli olan ve pek çok 

matematisyen tarafından çürütülmeye çalışılmış “paralellik” kuralıdır. Bu kurala göre, 

eğer iki çizgi birbirine paralel ise (keşismiyorsa), bu iki paralel doğrudan birine dik 

kesen çizgi, diğer doğruyuda dik keser- ya da tam tersi , bir çizgi diğer iki çizgiyi dik 

kesiyorsa, diğer iki çizgi birbirine paraleldir.   

Öklid-Olmayan geometrinin bulunmasına sebep olan, Öklid’in beşinci kuralı 

olmuştur. Pek çok denemeden sonra, Carl Frederick Gauss’la başlayarak ondan 

sonraki matematisyenler bu tezi çürütmüşlerdir. 1868’de Eugeni Beltrami’nin Essay 

on an İnterpretation of Non-Euclidean Geometry adlı yazısında, eğrisel çizgilerin düz 

gibi görülebileceğini ve küresel geometrilerde bu kuralın geçerli olmadığı öne 

sürmüştür. Bu çalışmalarla sadece Öklid geometrisi değil, bu geometriyi temel 

alarak düşünülmüş Newton fiziği de, gerekli eğrisel yüzeyleri kapsamadığı için 

başarısız olarak değerlendirilmiştir ve Albert Einstein yeni Öklid-Olmayan geometriyi 

temel alarak Bağıllılık Teorisi’ni geliştirmiştir (Kolarevic, 2003).  

Matematikçilerin daha sonraki çalışmalarında,  mekanın sadece eğrisel değil, çok-

boyutlu olabileceği de görülmüştür. Örneğin, Riemann geometrisinde –küresel 

geometri olarak da bilinir- düzlem (plane) bir küre üzerine yerleştirilir, ve çizgi ise 

küreyle aynı çapta bir çemberdir. Buna göre Riemann geometrisinde paralellik 

yoktur, ve her sonsuz çizgi, diğer sonsuz çizgileri keser; iki nokta rasındaki mesafe 

herzaman eğrisel bir mesafedir (düz değildir) (Biographies of 

Mathematicians:Riemann, 2005,).  Başka bir Öklid-Olmayan geometri olan, 

Poincare geometrisine göre ise, çizgiler kartezyen düzlemdeki hiperbollerdir. Her bir 

Öklid-Olmayan geometrinin belirli kullanım alanları bulunur. Riemann geometrisi 

daha çok denizcilikte, Poincare ise balistik incelemelerde ve elektromanyetik 
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güçlerin gösteriminde kullanılır. Öklid-Olmayan geometriler, uzaysal mekanın eğrisel 

ve çok-boyutlu oluşları ana fikirleri üzerinde gelişen geometrilerdir (Kolarevic, 2003).  

Reimann mekanın eğriselliğiyle birlikte, positif ve negatif eğrisellik kavramlarını da 

ortaya koymustur. Ona göre 0 eğimindeki bir yüzey, düzdür. Riemann’ın mekan 

konseptine göre,  “kutular ve kabarcıklar” formal çeşitliliği ve yoğunluğun gösterildiği 

bir yelpazede yeralan ve bulundukları “boşluğun” (space) bazı küçük parametreleri 

değiştirildiğinde birbirlerine dönüşebilen geometrilerdir. Daha basit anlamda, 

kabarcıklar (blob),  deforme edilmiş basit kutucuklardır(box).   

Halen Öklid geometrisi temel geometri olarak anlatılmakta fakat Non-Öklid 

geometriler daha yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Geometri ve matematik bilimlerinin bir diğer katkısı da, NURBS eğrileri olmuştur.  

Non-Uniform Rational B-Splines, kısaca NURBS, yüksek derecede eğriselliğe sahip 

yüzeylerdir. NURBS yüzeylerini ve eğrilerini çekici kılan özellik, kontrol noktaları, 

gerilme değeri ve düğümleriyle eğimlerinin çok kolay bir şekilde kontrol ediliyor 

olmasıdır (Şekil 2.11). NURBS aynı zamanda, dijital mimarinin hesaplama 

gerektiren heterojen formlarını rahatlıkla gerçekleştirebilme, ve hatta yapım 

aşamasında da CNC ve MJM makinalarına gereken datayı verebilme imkanı 

sağlamıştır (Nurbs, 2005).  

 

Şekil 2.11. Basit bir Nurbs Eğrisi, (www.mathdata.com) 

Spline kelimesi, aslında gemicilik sektöründe, geminin uç kısımdaki eğimi vermek 

için bir parça ahşabın mengene ve çivi kullanılarak getirildiği hale verilen isimdir, ve 

matemikçiler kompleks eğriler familyasını açıklamak için kullanmışlardır. 
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NURBS kelimesi içindeki B harfi, eğrinin eğim derecesi belirleyen ana fonksiyondan 

(basis function) gelmektedir. R harfi ise, “ratio” dan gelmekte, ve iki basit fonksiyon 

arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır. Non-uniform rational b-spline, kısacası eşit 

olmayan aralık ve eğim derecelerine sahip eğrisel bir çizgiyi ifade eder (Kolarevic, 

2003). 

Bununla birlikte, Fransız otomotiv mühendisi Pierre Bezier’in keşfettiği, B-Splines, 

eşit aralıklara sahip spline’lardır (B-Spline, 2005). Splinelar için “curve-degree” ve 

“curve-radius” ( eğim derecesi ve eğim çapı) önemli parametrelerdir. Çünkü bunların 

değişimleri farklı biçimlerin oluşmasına sebep olur. 

 

Şekil 2.12. Nurbs Eğrileri ile Oluşturulmuş bir Yüz Modeli, (http://www.videographics.com.br) 

Bugünün modelleme yazılımları genellikle NURBS tabanlıdır. Çünkü minimum bilgi 

girişiyle maksimum kompleks biçimlere ulaşılabilmekte ve bunların hesaplamaları 

rahatlıkla yapılabilmektedir (Şekil 2.12). Kullanım ve kontrol kolaylığı da geniş bir 

alana yayılmasının sebeplerindendir.  

Formların parametrik tanımı (parametrics) sayesinde, kompleks eğriler ve yüzeyler 

çok çeşitli biçimde tarfilenebilir. Örneğin iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde, 

basit bir daire x=r.cost ve y=r.sint olarak gösterileceği gibi r²=x²+y²  eşitliğiyle de 

gösterilebilir (Kolarevic,2003).  

Matematiksel olarak, topoloji, geometrik biçimlerin gerçek, sayılabilir özellikleri 

üzerine yapılan bir çalışmadır. Boyut ve biçim değişimlerinden etkilenmez. Bir daire 

elips ile ya da bir kare bir dikdörtgenle, topolojik olarak eşit sayılır, çünkü bu biçimleri 

çekip uzatarak deforme ederek, diğerine benzetebiliriz. Kare ve dikdörtgen eşit 

sayıda kenar ve köşeye sahiptir, bu nedenle topolojik olarak aynı kimliğe sahiptir 

(Topology, 2005).  
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Mobius Strip ve Klein Bottle gibi topolojik strüktürler  “tek yüzlü” geometri 

özelliklerinden dolayı, iç ve dış mekanın birbirine karışarak bulanıklaştığı ve iç-dış 

kavramından kaçan bir mimarinin potansiyelini artırmaktadır (Şekil 2.13 a,b). 

Topolojiyi, genel anlamda ilgi çekici yapan şey, Mobius Strip gibi kompleks formlar 

değil, öncelikle mimari projeyle ilgili içsel ve dışsal bağlamların birbirleriyle olan 

ilişkileri ve bağlantıları ve bu bağlantıların oluşturduğu strüktürel formlardır 

(Kolarevic, 2003). 

 

Şekil 2.13. a.Mobius Strip, b.Klein Bottle, (http://mathworld.wolfram.com) 

Ben van Berkel’in Mobius Strip biçimdeki diyagram yardımıyla geliştirdiği Möbius 

House projesi, bu topolojilerin kullanımlarına örnektir (Şekil 2.14). 

 

Şekil 2.14. Ben van Berkel, Mobius House, (www.manovich.net) 

2.2.2.2. Biyoloji ve Genetik Bilimlerinin Formun Gelişim ve Değişimi Üzerine 

Etkileri   

Doğadan esinlenerek form üretme fikri, sadece bu dönemin ve sadece 

tasarımcıların konusu değildir. İnsaoğlunun tarihinin ilk gününden itibaren doğayla 

içiçe yaşaması ve kendini ve doğayı anlama çabasıyla ortaya çıkmıştır. Fakat bu 

ortaya çıkış, uzun yıllar sadece, doğadan esinlenme ve ya doğadaki biçimleri taklit 
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etme yoluyla yaşanmıştır. Doğanın bu katıksız formlarının oluşumunu biyoloji ve 

genetik bilimlerinin ilerlemesiyle gün yüzüne çıkmış, ve giderek ortaya çıkan biyolojik 

formları çok “ortaya çıkış” süreci önem kazanır olmuştur.  

Biyoloji, doğa ve mimarlık ara kesitinde yıllar boyu farklı tasarım yaklaşımları ortaya 

konulmuş ve farklı kavramlar kullanılmıştır. Organik mimarlık, biyonik ve genetik 

mimarlık bunlara örnektir.  

ORGANİK MİMARLIK, yaşayan mimarlık tanımıyla, strüktürü, çevresi ile uyum 

içerisinde olan mimarlıktır. Havaya, topoğrafyaya, çevresine ve çevresindeki tüm 

ihtiyaçlara cevap vererek şekillenir (Wythe, 2005). Ekolojik bir yaklaşım sergiler. 

Yapı gerçekten yaşayıp hareket eden bir organizmadır.  

Organik mimarlıktaki bir başka yaklaşımda organizmalardaki organların konumu ile 

ilişkilidir. Her organizmada yaşamsal faaliyetleri yerine getirecek bir takım “organ”lar 

bulunur. Bu organlar birbirleriyle bir bütün olarak çalışıp organizmayı oluşturur ve 

hayatta kalmasını sağlarlar. Bina da bir organizmadır (Johansen, 2002). Binalar 

birbirinden bağımsız parçalardan (organ) oluşan bir bütündür. Bu organlar: düşey 

sirkülasyon araçları, HVAC sistemleri, güvenlik sistemleri vb.. 

Mimarlığın yeni türleri bu organlardan daha farklıdır, organizmaların yaşama 

biçimlerine bağlı kurallara dayalıdır:  

• Kendine Organizasyon (self organization): Kendi kendini organize etme, canlının 

çevresi ile etkileşimi ve ilişkisi, etkilere tepki verebilmesi. 

• Kendine Düzenleme (self regulation): Kendi ihtiyaçlarını organlarıyla 

sağlayabilmesi. 

• Kendini Teşhis Edebilme (self-diagnosis of malfunction): aksaklıkların, hasarların 

teşhisi 

• Kendine Onarım (self healing): kendini tamir etme, hasarlı bölgelerin 

yenilenmesi (Johansen, 2002). 

Burada tarif edilen organik mimarlık, doğaya saygılı, ekolojik bir mimarlık değil, 

doğadaki organizmaların kendisini örnek almış bir mimarlıktır. Greg Lynn’in Ark of 

the World Museum projesinde benzer bir organik yaklaşım sözkonusudur. Formal 

olarak bir bitkiyi andıran bu yapının bileşenleri, tıpkı bir canlının organları gibi belirli 

görevleri yerine getiren ve birbirleriyle ilişkili parçalardır. Costa Rica’nın dağlık 

alanındaki birincil yağmur ormanlarının kalbinde konuşlandırılmış olan bu projenin, 

programı doğal tarih ve çağdaş sanat müzesi karışımı bir ekoloji merkezi kurmaktır. 

Greg Lynn,  form, renk ve sembol olarak ülkenin yerlisi olan tropikal bitki örtüsü ve 
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hayvan türlerinden etkilenmiştir (Rosa, 2003). Örneğin bu projede, müzenin ana 

girişi olarak tasarlanmış geniş ön alan içi su dolu kolon-bitki strüktürlerle çevrilmiştir, 

strüktürlerin içinde gezen soğuk su, ortamı serin tutmaya yaramaktadır. 

 

 

Şekil 2.15. Greg Lynn, Ark of the World Museum, (Rosa, 2003). 

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmeye başlamasıyla doğayla ilişkili bu biyolojik 

formların tasarlanması ve üretimi daha da kolaylaşmıştır. Son dönem projelerinde, 

bu “organik biçimleniş” oldukça karşımıza çıkmaktadır. Eylül 2003-Ocak 2004 

tarihleri arasında Londra Victoria and Albert Museum’da gerçekleştirilen Zoomorfik 

Mimarlık sergisi, adeta bu düşüncelerin kanıtı niteliği taşır. O tarihe kadar yapılmış 

pek çok formu ve bu formun oluşmasına etki eden organik düşünceyi açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. Sergideki projeler dört farklı grupta ele alınmıştır (Aldersey, 

2003) :  

• simge olarak hayvan 

• işlevsel olan hayvan imgesi- statik 
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• işlevsel olan hayvan imgesi- dinamik 

• amaçlanmamış hayvan imgesi 

Simge olarak hayvan başlığı altında sergilenen yapılar, direk olarak hayvan formuna 

benzer formların kullanıldığı projelerdir. Bunlardan bazıları, Gehry’nin balık formunu 

kullandığı, Lewis House,Villa Olimpica, Fishdance Restaurant, DZ Bank Building 

projeleri ; Calatrava’nın Milwaukee Sanat Müzesi, Lylon Havaalanı Tren İstasyonu; 

Tsui’nin Reyes Evi, Watsu Merkezi Uluslararası Okulu; Micheal Sorkin’in Hayvan-

Evler ve Beached Evler projeleridir (Şekil 2.16). 

  

 

Şekil 2.16. Simge olarak Hayvan İmgesi, Frank Gehry, Vila Olimpica (http://www.pixelmap.com) 

İşlevsel olan hayvan imgesi-statik bölümünde biçimsel değil, strüktürel açıdan 

hayvan imgesine yönelme bulunmakta: Renzo Piano’nun Parco della Musica 

Oditoryumu, Menil Koleksiyonu Müzesi, Padre Pio Hac Kilisesi ; Foster and 

Partners’ın Swiss Re Yönetim Binası, İskoç Sergi ve Konferans Merkezi; Moshe 

Safdie and Associates’in peabody Essex Museum, Metropolitan Kansas City 

Performans Sanatları Merkezi örnek projeler içinde yer almaktadır (Şekil 2.17). 
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Şekil 2.17. İşlevsel olarak Hayvan İmgesi-Statik, Foster, İskoç Sergi ve Konferans Merkezi (Aldersey, 

2003) 

İşlevsel olan hayvan imgesi- dinamik bölümünde, statik bölümünden farklı olarak 

strüktürün etkilenildiği  hayvan imgesiyle, o strüktürün yapıdaki konumunun ilişkili 

olmasıdır. “Örneğin, hayvanların omurga biçimlenmesinden yola çıkarak yeni bir çatı 

örtüsü kurgulamak böyle bir etkinlik” (Aldersey, 2003). Bu bölümdeki projelere örnek 

olarak: Nicholas Grimshaw Cennet Bahçesi Projesi, Uluslararası Waterloo 

Terminali; Festo’nun Hava-doku (Airtecture), Pneumatrix ve Aiquarium projeleri; 

Marks Barfield’in Geleceğin Köprüsü, projeleri sergilenmiştir (Şekil 2.18). 

 

Şekil 2.18. İşlevsel olarak Hayvan İmgesi-Dinamik, Marks Barfield, Geleceğin Köprüsü , (Aldersey, 

2003) 

Amaçlanmamış Hayvan İmgesi bölümünde, adından da anlaşılacağı üzere, 

tasarımcıların hayvan imgesini amaçlamadan rastlantısal olarak ulaştıkları projeler 

bulunmaktadır, sadece yapı ile canlı ararsında bir analoji kurulabilir. Bu bölümde 
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sergilenen projelerin bir kısmı şunlardır: Ushida Findlay’in Stade Maritime, Truss 

Wall House; NOX’un Delta Expo Pavyonu, Softoffice,Şişme Tuvalet Ünitesi ; Reiser 

ve Umemoto Cardiff Körfezi Opera Evi; Asymptote’un Mercedes-Benz Otomobil 

Müzesi (Şekil 2.19).  

 

Şekil 2.19. Amaçlanmamış Hayvan İmgesi, NOX, Şişme Tuvalet Ünitesi (Aldersey, 2003) 

Biyolojik+Organik, yani BİYONİK, organik mimarlığın sınırlarını doğa kanunlarıyla 

birleştirmektedir. 1950’lerde bu kültürel tutumdan doğan bir tasarım disiplini olarak 

biyonik, biçimsel bir tarzdan çok bir çalışma biçimi olarak değerlendirilebilir. Biyonik 

araştırmasının üstünde durduğu temel konulardan biri, genellikle içinde yapay 

nesnelerin (ürün ve mimari) ve doğal olanların (bitkiler ve hayvanlar)  doğduğu, 

özünde farklı yolların gözlemlenmesidir. Biyonik, evrimin altında yatan formun 

dinamik denetiminin yasalarını keşfetmeye ve doğal büyüme ve dönüşüm yasalarını 

labaratuvar ortamında mümkün olduğunca yaşama geçirmeye çalışır (Bartolo, 

2005).  

Sayısız avantaja sahip bu yaklaşım tasarımın pek çok anahtar öğesini etkiler. 

“Herşeyden önce biçimin, naturalistik göndermenin tam zıddı olan stilistik 

tutumlardan özgürleşmesini sağlar; aslında biyoniğin dikkati, sonuc -son değil- ve 

onun önceden belirlenmiş şema düzenine nihai bağlılığına değil, yöntem ve formun 

evrimi üzerine yoğunlaşır.” (Bartolo, 2005). Doğa, evrimin dinamikleri ve verili 

çevrenin koşullarına uymayan türleri (bu arada biçimler ve işlevsel çözümü) eleyerek 

kesintisiz deneme ve yanılma süreci yoluyla, diyalog ve uyumlu birlikte varoluşun 

temel bir formunu korur (Bartolo, 2005).  

Bununla birlikte doğal dünya bu iki temel öğeye ek olarak, nesnelerin estetik kalitesi 

denilen, en klasik anlamıyla form konusunda önemli bir vurgu da yapar. Doğal 

nesneler estetik problemine ilişkin bir ipucu verir: doğa, taklit yoluyla güzelliğin 

peşinden koşmaz. Bir bakıma estetik değerlendirmesinin en üst noktasıdır, çünkü 

doğa onun kaynağıdır.  

Son günlerde, biyonikle ilgili bir çalışma dikkat çekmektedir. Bu çalışma bir mimarlık 

ürünü olmamakla birlikte, biyonik kavramını daha rahat anlamamızı sağlamaktadır. 
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(İlk Gerçek Yarı-Biyonik İnsan, 2005) ABD’de Haziran 2005’de,  daha önce kaza 

sonucu kollarını kaybeden bir kişiye, düşünerek hareket ettirebildiği biyonik kollar 

takıldı. “Jesse Sullivan, yapmak istediği her hareketi beyninden giden komutlarla 

birkaç saniye içinde, 360 derece dönebilen, yapay eline yaptırabiliyor.” (Şekil 2.20) 

İlk gerçek yarı biyonik insan olarak nitelendirilen Sullivan, Terminatör’ü bir bilim 

kurgu olmaktan çıkaracak bir örnek teşkil etmektedir.  

 

Şekil 2.20. İlk Yarı-Biyonik İnsan, (http://www.ntvmsnbc.com) 

Organik ve biyonikten bir adım ileri gidilerek oluşturulan yeni bir mimarlık yaklaşımı 

da GENETİK MİMARLIKtır. Genetik bilimindeki gelişmelerle, artık organlar ve 

organlar arası ilişkiden öte, canlının temel yapı taşı olan DNA üzerine yapılan 

çalışmalar gün yüzüne çıkmaktadır.  

“1840’larda doğa bilimci Charles Darwin’in evrim teorisini, 1860’larda Avustralyalı 

Gregor Mendel’in kalıtımı sağlayan genleri ve kalıtım yasalarını ortaya koymasıyla, 

doğaya ve doğada yaşayan canlılara ait tüm sırlar yavaş yavaş çözülmeye başladı. 

Doğadaki canlıların  yaşamlarını sürdürebilmesi, kimi türlerin zaman içinde yok 

olup yeni bir takım organizmaların, türlerin ortaya çıkması, ekolojik dengeler, insan 

ırkının evrimi,artık  günümüzde rahatlıkla cevap verebileceğimiz sorular haline 

geldi. Bilim adamlarının 2000 yılında İnsan Genom Projesi’ni (Human Genome 

Project) tamamlamasıyla insanın genetik bilgisine ait her bir genin okunması, 

kısacası insan şifresinin çözülmesi genetik alanda yaşanılan büyük bir başarı oldu 

Hiç kuşkusuz binlerce genin bu kadar kısa sürede okunmasında –ki 1990 yılında 

başlayan bu proje 10 yıl gibi bir sürede tamamlanmıştır- gelişen bilişim 

teknolojilerinin büyük bir payı oldu. “ (Çakır ve Aksoy, 2005). 

Genetik mimarlık dediğimiz kavram, doğadaki türlerin, canlı organizmaların üremesi 

ve gelişmesi ile tasarımcının ürettiği mimarlık ürünü ve bu ürünün gelişimi ara 

kesitinde yer alır. Genetik mimarlık, temelinde kendi kendine üreyebilen gelişen ve 

yaşamını sürdüren evrimsel bir mimariyi tarif eder. 

Barselona-Katalunya Üniversitesi’nin (UIC-Universitat Internacional de Catalunya) 

ekolojiyi temel tartışma konusu alan Mimarlık Okulu’nun (ESARQ-Escuela Técnica 
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Superior de Arquitectura) kurucu yöneticisi Dr. Alberto T.Estevez “Genetic 

Architectures / Arquitecturas Geneticas” adlı kitapta, ekolojiye duyarlı, erken modern 

mimarların, çevreye, sürdürülebilirliğe, alternatif enerji kaynaklarına ilişkin pek çok 

deneme yaptıklarını fakat bu denemelerin oldukça zor ve sınırlı kalması nedeniyle, 

sonuç ürünlerin belirli bir standarda ulaşamadığını; 1980’lerden sonra ise, ekolojinin 

daha ötesinde bir mimarlık için araştırmaların başladığını vurgulamakta, bu süreçte 

ortaya çıkan “yeni-ekolojik mimari tasarımı”, “genetik mimarlık” da denilebilecek katı 

bir model olarak tanımlamaktadır (Estevez ve diğ, 2003). 

Genetik mimari söyleminde, mimarın artık sonuç ürünü değil mimari süreci 

düşünmek durumunda olduğu ve mimarın, bir genetik mühendisin DNA üzerinde 

yaptığı  çalışmalara benzer şekilde, kendi kendine ürün geliştirebilecek yazılımları 

tasarlayabileceği savunulmaktadır.  

Genetik mimarlığı, evrimsel mimarlığın bir alt başlığı olarak tanımlayanlar da vardır. 

Bu duruşun dayandığı nokta; evrimsel mimarlığın, genetik mimarlıkta olduğu gibi 

kendi kendine organize olup, kendi kendine büyüyen, gelişen bir mimariyi ifade 

ediyor olmasıdır (Estevez, 2003). 

Genetik mimarlıkta, forma ait bilgiler, hücreler veya tohumlar içindeki DNA şifreleri 

gibi, scriptler olarak kodlanırlar. Bir anlamda binanın genetik şifresi yazılmaktadır. 

Bu genetik şifre, formun büyüme gelişme sürecinde alacağı biçimi belirlerken, 

doğada da gerçekleşen evrime ait “crossover”, “mutasyon”, “fitness” gibi 

değişkenlerin etkileriyle biçimlerini değiştirebilir, hayata devam edebilir ya da 

ölebilirler. Tamamen evrim sürecine dayalı bir yaşam göstermektedirler. Genetik 

bilgiyi bilgisayarda ifade edecek araç ise genetik algortimalardır (Aksoy ve Çakır, 

2005). Genetik algoritmalar evrimsel bir form üretim tekniği olarak, tez kapsamında 

form üretimi bölümünde tekrar ele alınmaktadır.  

Kas Oosterhuis’ın programlanabilir “E-Motive Mimarlık” için düşündüğü bina 

modelinde de, “Binanın genetik bilgisi- yani formülü- bir script içine gömülmüştür, bu 

script gerçek zamandan parametreler secerek binayı formule eder. Kullanıcı bu 

parametreleri değiştirerek binayı etkilemektedir.” (Oosterhuis, 2002). 

Organik, biyonik ve genetiğin ortak noktası, form üretiminde, bir biçimde doğayı, 

doğada yaşayan organizmaları ve doğa kurallarını (evrim) işlemeleridir. Bugün 

özellikle genetik ve biyonik gelecek mimari biçimlenişleri için belirleyici etkenlerden 

olacağı düşünülmektedir. 
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2.3. Form Yapım Sürecinin Değişimi 

Çeşitli geleneksel ve çağdaş yöntemlerle üretilen formların kağıt üzerinde ya da 

bilgisayar ekranında kalmaları, şüphesiz en çok da onları tasarlayan tasarımcıları ve 

mimarları üzmektedir. Nitekim, 20.yy’da yaşanan büyük teknolojik değişim 

tasarımcıların bu konudaki sıkıntılarını giderecek yenilikler getirmektedir. Sürekli 

gelişen üretim araçları, robotlar, makineler, bilgisayar teknolojileri, bilişim 

teknolojileri, dijital üretim teknolojileri, yeni malzemeler pek çok tasarım objesini 

hayal ürünü olmaktan çıkarmıştır; üstelik üretilen bu formlar çok karmaşık yapıya 

sahip, hayal bile edilemeyecek formlar olmalarına rağmen.  

1960-1970’lerde tasarımcıların büyük bir coşkuyla tasarladıkları kabarcığımsı 

formlar, o dönemin teknolojik yetersizlikleri sebebiyle geçici birer heves olarak 

nitelendirilmiş ve kısa sürede unutulmuştu- ya da geri plana atılmıştı. 1970’lerin 

sonlarına doğru bilgisayar ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, CAD/CAM 

sistemlerinin, dijital üretim araçlarının, robotlarının ortaya çıkışı bu kompleks 

formların üretilebilirliğini arttırmıştır. Üretilebilirliği etkileyen bir diğer etmen de 

malzemedir. Tasarımcıların yarattıkları formun ya da kabuğun ısısal direnç, 

mukavemet, esneklik, su ve nem geçirgenliği gibi fiziksel özelliklerini; renk, doku, 

şeffaflık gibi görsel özelliklerini ve özellikle son dönem formlarında karşımıza çıkan 

dışarıdan gelen uyarılara cevap verebilme, tepki gösterebilme ve hareket edebilme 

özelliklerini karşılayacak malzemelerin bulunması gerekmektedir. Beton, ahşap, 

tuğla, cam gibi bilinen yapı malzemelerinden öte, bu değişen ihtiyaçlara cevap 

verebilecek tekstiller, kompozitler, akıllı malzemeler (smart materials), farklı metal 

alaşımları, nano ölçekteki moleküler malzemeler ve hatta “bit”ler günümüz 

formlarına hayat veren yeni malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2.3.1. Yeni Yapım Teknolojileri 

Bilgi Çağı’nda fikir ve ürün arasında bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli 

üretim teknolojileri -CAD/CAM sayesinde direkt bir bağ kurulmuştur. Artık projeler 

sadece dijital olarak tasarlanmakla kalmamakta, dosyadan-fabrikaya (file-to-factory) 

prensibiyle üretilmektedir.  

Dijital mimarinin ortaya koyduğu akışkan, dinamik, içiçe geçen “kabarcığımsı ve 

kutucuğumsu” olarak tarif edilen formların dijital üretimlerinin artması ve kompleks 

bir yapıya sahip olmaları, mimarları form yapım tekniklerini yeniden incelemeye ve 

geliştirmeye yönlendirmiştir. Bilgisayar ortamındaki matematiksel ve geometrik 

değerlerin işlenerek form üretilmesini sağlayacak dijital araçlar geliştirildi. Tıpkı 

bilgisayarın gelişiminde yaşanan devreler gibi bir süreçte gelişen bu araçların ilki, 
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basit iki boyutlu CNC’lerdi(Computer Numerical Control).  İki boyutlu CNC’ler sadece 

çıktıları alınmış iki boyutlu imajların –ki bunlar daha çok yüzeyler olarak kullanılabilir- 

kesilmesini sağlamaktaydı (Schodek ve diğ., 2005). Daha sonra bilgisayardan bu 

bilgileri direkt olarak okuyabilen araçlar geliştirildi. Bir sonraki adımda ise, 3D 

formların üretilmelerini sağlayacak ürünler piyasada yerini aldı.  

 

Şekil 2.21. Frank Gehry, Nationale-Nederlanden Building, (http://www.artthrob.co.za) 

William Mitchell, Roll Over Öklid: How Frank Gehry Designs and Builds, adlı 

kitabında der ki, “mimarlar yapabileceklerini çizdiler, ve çizebildiklerini yaptılar” 

(Kolarevic, 2003). Yeni teknolojiler ve üretim teknikleriyle beraber, mimarlar üretim 

süreci içine daha fazla girmektedirler, yarattıkları bilginin dijital fabrikasyon 

ekipmanlarıyla gerçek objelere dönüşü kontrol altında tutmaktadırlar. Örneğin, Frank 

Gehry’nin Prag’da yaptığı, birbirinden farklı ve düzensiz bir biçime sahip cam 

panellerden oluşan Nationale-Nederlanden Building binası, dijital-kesim 

makinalarıyla direkt dijital model üzerinden alınan bilgilerle kesilerek, daha sonra bir 

araya getirilmiştir (Şekil 2.21). 

Bilgisayarda hesaplanabilen herşeyi üretebilmek mümkün hale gelmiştir. Artık 

sorulan soru “bu form yapılabilir mi?” değil, “ bu formu üretecek dijital araçlar 

nelerdir?” olmuştur (Kolarevic, 2003). 
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2.3.1.1. Dijital Yapım Araçları 

CNC ve hızlı prototip teknikleri gibi gelişen üretim teknikleri, materyalleştirmenin 

(üretimin elle tutulur hale getirmenin) her safhada form ile etkileşimine izin veriyor. 

Kavram ve ürün arasındaki gecikmeyi böylece azaltarak ve onların oluşumunun 

herhangi bir anını somutlaştırmak için tekilciliğe müsade ediyor.  Bu yeni form üretim 

mantığı, mimarinin zaten tükenmiş formları üzerindeki azalmış ilginin, daha da 

azalmasına engel olup, hatta teknik ve materyalistik süreçlerin seri üretimi ve seri 

kişiselleştirilmesi ile bu ilgiyi tekrar kazandırmaya başlıyor (Mennan, 2003). 

Yapı marketlerinde bugün farklı işlemleri yapabilen pek çok farklı CNC makinesiyle 

karşılaşabilirsiniz. İki ve üç boyutlu kesme, çıkarma, ekleme, biçimlendirme 

makinalarından, varolan bir objeyi ya da binayı 3D olarak tarayabilen üç boyutlu 

tarayıcılara ve çok akslı kesme makinalarına -markette 5 aksa kadar mevcuttur-  

kadar uzanan geniş bir yelpaze sunmaktadır. Tüm bu araçların en önemli ortak 

noktası bilgisayardan aldıkları sayısal verilere göre üretim işlemini gerçekleştiriyor 

olmalarıdır.  

 

Şekil 2.22. Dijital Yapım Araçları, CNC ve SLA Makineleri, (Schodek ve diğ., 2005) 

Bilgisayar destekli üretimin tersi bir durum, fiziksel ortamdaki objenin dijital ortama 

aktarılmasıdır. Fiziksel bir modelin dijital geometrisi, pek çok farklı çeşidi olan 3D 

obje tarama teknikleriyle, bilgisayar ortamına aktarılabilir. “Tersine mühendislik” 

denilen bu durumda, model scan edilince, imaj üzerinde belirli “nokta bulutları” 

görülür, bu bulutlardaki yoğunluğa,ve noktaların durumuna göre modelin geometrisi 

bulunmaya çalışılır (Kolarevic, 2003). Tipik olarak, bu noktalar NURBS eğrilerinin 

üretilmesi için kullanılır, ki daha sonra eğriler bir araya gelerek yüzeyleri ortaya 

çıkarırlar.  

Üç boyutlu tarama için sıklıkla uygulanan yöntem, Coordinate Measuring Machine 

(CMM) ile model üzerinde belirli noktaların koordinatlarının saptanmasıdır. Bunun 

dışında, daha pahalı fakat daha hızlı ve pratik tarama yöntemleri de vardır. Lazer 
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ışığı vererek tüm objeyi 3 boyutlu olarak tarayan makineler bulunmaktadır, fakat bu 

makinalarda küçük boyutlu objelerde daha başarılı sonuç alınmaktadır.  

 

Şekil 2.23. Dijital Üretim Araçları, CMM Makinası, (http://www.physics.purdue.edu) 

Frank Gehry, projelerini tasarlarken, önce küçük el maketleri yaparak, daha sonra 

bunları dijital tarama yöntemleriyle dijital ortama atıp, model üzerinde oynayarak 

analizler yapmakta ve daha sonra üretime geçmektedir (Szalapaj, 2005). 

Üç boyutlu modelleme teknikleri sadece dijital fiziksel modeller için değil, yapılmış 

binalar ve araziler için bile kullanılmaktadır. Lazer tarama teknolojileri, farklı ölçüm 

tekniklerine bağlı olarak, dünyanın her bir yanında yaygın olarak arazi ölçümleri için 

kullanılmaktadır. GIS (Geographic Information System) teknolojileri özellikle arazi 

üzerinden alınan verilerle işleyen ve tüm dünya da yaygın olarak kullanılan 

teknolojilerdir.  

2.3.1.2. Dijital Yapım Teknolojileri  

Kolarevic, architecture in the digital age adlı kitabında, digital üretim teknolojileri dört 

farklı grup altında toplamaktadır (Kolarevic, 2003): 

• Kesmeye dayalı sistemler 

• Çıkarmaya dayalı sistemler 

• Eklemeye dayalı sistemler 

• Biçimlendirmeye dayalı sistemler 

Kesmeye dayalı sistemler, daha çok levhalar üzerine iki boyutlu CNC makinalarıyla 

yapılan, ve yüzey üretimi sağlayan teknolojilerdir.  Plazma-yayı,  laser ışını ve su-

jetleri gibi üç farklı yöntemle yapılmaktadır.  

Plazma yayında, elektrikli yay, kesim alanı üzerinden sıkıştırılmış gaz jetiyle 

geçerken, kesme ucu çok yüksek sıcaklığa gelerek levha halindeki malzemeyi 

kesmektedir. Burada bahsedilen sıcaklık 25,000 F olduğu için, bu teknik, ağırlıklı 

olarak ısıya dayanımlı metal malzemelerde kullanılmaktadır.  
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Isıya karşı dayanıksız olan malzeme türleri için, plazma yayı tekniğine benzeyen 

fakat gaz yerine yüksek basınçlı suyun kullanıldığı su-jetleri kullanılmaktadır. Su 

jetleri hemen her kalınlıktaki malzemeyi kesebilmektedir. 

Lazer ışını kesme sisteminde ise, yüksek yoğunluklu infrared ışık, karbon dioksit 

gazıyla birleştirilerek kesilecek alan üzerine gönderilir. Eriyerek veya yanarak kesme 

söz konusudur. Lazer ışınlarıyla kesilebilecek malzeme cinsi ve kalınlığı da sınırlıdır. 

Örneğin 16mm kalınlığına kadar olan malzemeler için –fiyat olarak da optimum- bu 

yöntem kullanılır. Daha kalın malzemelerde ise su-jetleri, hem maliyet hem de 

uygulama açısından optimumdur.  

Görüldüğü üzere kullanılan kesme işlemleri, kesilecek malzemenin cinsine, fiziksel 

özelliklerine ve kalınlığına göre farklılaşmaktadır. 

Çıkarmaya dayalı sistemler, katı bir malzemenin (solid) belirli bölgelerinin 

boşaltılması veya çıkarılması prensibine dayanır. Elektronik, kimyasal veya mekanik 

süreçlerle, öğütülme (milling) işlemi yapılır. Öğütme, aksiyel olarak, yüzeysel ve ya 

hacimsel tabanlı uygulanabilir (Schodek ve diğ., 2005). 

Üç boyutlu katıların/objelerin öğütülmesi işlemi, aslında iki boyutta yapılan kesme 

işlemine benzer özelliktedir. Farkı, x ve y dışında bir de z koordinatının 

gösterilmesidir. Üretilecek formlar, makinanın boyutlarıyla limitlidir.  

 

Şekil 2.24. CNC Makinesine Bağlı Bilgisayar Ekranında Görülen G-Code ve Koda Bağlı Model, 

(www.parallax.com) 
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CNC öğütmede, temel kontrol fonksiyonları ve hareket sistemi bilgisayara bağlanmış 

makina kolu daha önceden kodlanmış bilgiyi kullanarak boşaltma işlemini 

gerçekleştirir. CNC programları,  kelimelerden oluşan bir komut dizisidir, her harf 

daha önceden belirlenmiş bir sayısal değeri refere eder (Şekil 2.24). Bu 

fonksiyonlarda G harfi, kontrol işlemini sembolize eder, bu nedenle CAM 

sistemlerinde CNC programına “G-code” da denilmektedir.  

CNC ler sadece modelin kendisini üretmek için kullanılmıyor, son yıllarda bina 

endüstrisinde, binayı oluşturacak beton elemanların saha içi veya saha dışında 

üretimi için gerekli “kalıp” sistemlerini de üretmektedir (Schodek ve diğ., 2005). 

Eklemeye dayalı sistemlerde, form oluşturma işlemi, katman katman eklenerek 

ilerleyen bir süreçtir. “Additive fabrication; layered manufacturing; solid freeform 

fabrication; rapid prototyping; desktop manufacturing, gibi isimlerde kullanımları da 

görülmektedir.” (Kolarevic, 2003).  Stereolithography tekniği (SLA), likit polimerlerin 

lazer ışığına maruz kalması durumunda katılaşması prensibine dayanır. SLA’ da bir 

tekne içine yerleştirilmiş ışığa duyarlı likit polimer, ve yine tekne içinde yeralan 

hareketli bir platform bulunmaktadır. Laser ışınlarının polimer malzeme üzerine 

düşen bölümleri katılaşırken, platform bir miktar daha aşağıya inerek, diğer 

katmanların oluşturulmasını sağlar. Bu süreç model bitene kadar devam eder. 

Model bitince, platform bitmiş formlar birlikte yukarı doğru çıkar.  

SLA gibi, başka lazer tekniklerde bulunur:  SLS (Selective Lazer Sintering), FDM ( 

Fused Deposition Modeling), MJM (Multi Jet Manufacture)  

Bu üretim tekniği, üretilebilinecek objelerin boyutlarının küçük oluşu, pahalı 

ekipmanlar, uzun üretim süresi gibi sebeplerden dolayı bina üretim sürecinde pek 

sıklıkla kullanılamamakta, daha çok tasarım objeleri üretmek için kullanılmaktadır. 

Biçimlendirmeye dayalı sistemlerde, mekanik güçlerle belirli materyallerin 

biçimlendirilmesi prensibi bulunur. Mesela metal bir çubuğun bükülerek form 

verilmesi gibi. 

Bina bileşenleri, dijital olarak üretildikten sonra, arazi üzerindeki birleşimleri de dijital 

teknolojiler yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Geleneksel sistemlerde, mimarlar ve 

mühendisler, arazi üzerinde binaların yerleşeceği noktaları, ölçüler ve koordinat 

noktalarını kağıt üzerindeki projeden alarak belirlemekteydiler. Fakat artık yeni dijital 

teknolojiler sayesinde, lazerli pozisyon belirleyiciler ve elektronik saptayıcılar, 

dünyanın her yerinde inşaat sahalarında kullanılmaktadır. Gehry, Bilbao’yu “hiçbir 

metre, ya da ölçüm aracı kullanmadan” yapmıştır (Kolarevic, 2003). Ürünlere ait 
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üretim bilgilerinde olduğu gibi, arazi üzerindeki birleşime dair tüm bilgiler de CATIA 

üzerinden aktarılmıştır. 

Japonya da arazi üzerinde yapılan çalışmalar içinde, özellikle montaj ve taşıma 

işlerinde kullanılacak pek çok robotik araç geliştirilmiştir. The SMART sistem firması 

(Shimizu Manufacturing system by Advanced Robotics Technology), 20 katlı Joruku 

Bank Building (Nagoya, Japan) projesini, tamamen dijital olarak üretim, şantiyede 

temelden, çelik strüktürün kurulması, taşıyıcı dış duvarların ve iç duvarların 

yerleştirilmesine kadar tüm işlemleri, dijital robotlar kullanarak gerçekleştirmişlerdir. 

Bu bina, tamamı dijital birleşimle kurulmuş ilk binadır (Kolarevic, 2003). 

20.yy. Modernizmi’nin endüstriyel seri üretime dayalı, fabrikasyon ürünü ve arazide 

montajı yapılan ürün geliştirme mantelitesi, yerini dijital olarak üretilip kontrol edilen 

makineleşmiş bir sisteme bırakmaktadır. Üstelik bu dijital sistemlerde, üretilen her 

ürünün standartlaşmış değildir, tam tersine birbirinden farklı ürünler olabilmektedir. 

Seri kişiselleştirme denilen bu mantıkla, CNC makinalarında standart bir üründen 

1000 tane üretmek ile farklı 1000 adet ürün üretmenin maliyeti hemen hemen 

aynıdır.   

2.3.2. Yeni Malzemeler ve Geleneksel Malzemelerin Yeni Kullanım Biçimleri 

Mimari sunumdaki yeni formlar ve malzeme bilimindeki gelişmeler, mimarlar 

üzerinde malzemeye, onların özelliklerine, yeni estetikler ve uzaysal efektler 

üretebilme kapasitesitelerine olan ilgiyi yeniden canlandırmışlardır. Yeni 

malzemelerin geliştirilmesinin yanı sıra, varolan yapı malzemelerinin iyileştirilmesi ve 

farklı biçimlerde kompozit malzemeler olarak kullanımlarıda bu ilginin bir 

göstergesidir. 

Kimya, fizik, mekanik mühendisliği ve biyoloji yeni malzemelerin keşfedilmesinde rol 

oynamaktadır. Bu yeni malzemeler, akıllı, sensörlerle gömülmüş, enerji ve bilgi 

akışının görüldüğü, çok fonksiyonlu strüktülerin üretilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Maliyet, teknik kompleksite ve kültürel uygulamaların getirdiği bazı sınırlamalar 

tasarımcılara bazen zorluklar yaşatsa da genel anlamda “bukalemum yüzeyler” 

yaratmalarına olanak sağlamaktadır (Cope ve diğ., 2000). 

Bilgi Çağı’nda kullanılan ve değişim gösteren bu malzemeler; kompozitler, akıllı 

malzemeler, nanotüpler, tekstiller ve metaller olarak ele alınabilir.  

Son yıllarda, en çok dikkati çeken ve üzerinde çalışılan malzemelerden biri, sürekli 

geliştirilebilir yapılarından dolayı KOMPOZİTLERdir. Kompozit , iki ya da daha fazla 

sayıdaki, form ve kompozisyon olarak birbirinden tamamen farklı malzemenin bir 

araya gelerek, performans karakteristiklerini kaybetmeden  yeni bir malzeme 
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oluşturmasıdır. Kompozit olarak kullanılan malzemelerin seçimi ,son-kullanıcı 

istekleri, üretilebilen boyut ve üretim maliyetine göre değişmektedir. Ayrıca üretim 

teknikleri de farklılıklar gösterebilir (presleme ya da kalıba döküm..vs..) (Braddock ve 

O’Mahony, 1999). 

Kompozit malzemeler iki prensip malzemenin bileşimidir: güçlendirici ve matris ( 

reinforcement and matrix). Endüstride, kompozitler, içerdikleri matris bileşenine göre 

isimlendirilirler ve üç ana gruba ayrılırlar: metal matris kompoziti (MMC); seramik 

matris kompoziti (CMC) ; polimer matris kompozit (PMC) (Cope ve diğ., 2000). 

Mimari PMC’lerde kullanılan tipik matris materyali polyester ve epoksidir.  Bu 

prensip bileşenler dışında , bir kompozite katkı maddeleri ve dolgular da eklenebilir. 

Bunun dışında kullanılan pek çok çeşit lif bulunur, bunlardan en fazla cam yünü 

(glass fibre) yalıtım için kullanılan malzemedir. Mimari ürün olarak, panellerden 

standart profillere -standart çelik profillerine karşılık gelen- kadar pek çok standart 

ürün kompozit malzemeler ile yapılmaktadır. 

Kompozit malzemelerin ana malzemeleri dışındaki matrisleri farklı işlevleri yerine 

getirecek şekilde, istenilen oranlarda eklenebilir. Kompozitlerin ana hedefi belirlenen 

ihtiyaçlara cevap verebilecek, yüksek performanslı malzemelerin üretilmesidir. 

Dolayısıyla, kompozitler, form için sadece görsel değil, aynı zaman performatif bir 

zenginlik de katmaktadır (Blokland, 2006). 

Polimer kompozitler, yani daha basit anlamda “plastik”ler, kolay biçimlendirilebilme, 

düşük maliyet, minimum bakım ihtiyacı, kolay bulunabilirlik, hafiflik gibi 

özelliklerinden dolayı, mimarlar tarafından tekrar ilgiyle ele alınmaktadır. Plastikler, 

1960’larda çok yoğun bir coşkuyla kullanılmaktaydı, fakat o dönemde üretim 

tekniklerinin bu kadar ileri seviyede olmaması, değişen estetik anlayışlar ve plastiğin 

artık her yerde insanların karşısına çıkıyor olması sebepleriyle, popülaritesini 

kaybetmişti.  

İsveç Mimarlık Okulu öğretim görevlilerinden, Johan Bettum, Polymer Composite 

Materials in Architecture (PCMA)  araştırma projesini yürütmektedir. Bu araştırma 

projesinin amacı, malzemenin mimari formasyon içindeki farklı, daha dinamik ve 

anlamlı rolünü gelişimine katkıda bulunmaktır (Bettum, 2002). Proje, polimer 

kompozit malzemenin doğası ve mimari ürünlerin üretimi için kullanılan geleneksel 

malzemelere alternatif kaynak olma potansiyeli üzerine dayanmaktadır.  

Bazı kompozitler Sulan Kolatan’ın benzetmesiyle “şizofren kimlik”ler haline 

dönüşmektedirler:  
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“...Mesela ferrofluids’leri ele alalım. Siz yağ ve mıknatısı bir araya getirirseniz hiç 

birşey olmaz, bu iki madde birbirinden tamamen farklı olduğu için her ikiside kendi 

başına hareket eder. Fakat, eğer, mıknatısın molekül boyutlarını ayarlayabilirseniz 

(çok küçük parçalara bölerek), ve yaklaşık olarak likit partikülleriyle aynı boyuta 

getirirseniz, bu birleşim bir çeşit “yararlı şizofren”  geliştirebilir. (çoğul kimlikler)  

Manyetik bir alana getirildiğinde bu bileşim, içerisindeki mıknatısı hatırlayarak 

bütün akışkan malzeme mıknatıs gibi hareket eder, diğer zamanlarda ise yine bir 

likit olarak davranış gösterir.” (Kolatan and MacDonald, 2002). 

Dışsal ve içsel etkilere karşı –ışık,ısı ve kimyasallar- dinamik özelliklerini değiştirerek 

cevap verebilen malzemeler, mimarlık ve tasarım ürünlerine farklı imkanlar 

sunmaktadırlar. Bu malzemeler AKILLI MALZEMELER olarak isimlendirilmiştir. 

NASA’nın tanımına göre, akıllı malzemeler, içinde bulundukları koşulları 

hatırlayabilen malzemelerdir. Bu tanımla, akıllı malzemeler, Sulan Kolatan’ın 

şizofren kompozitler tanımını akıla getirmektedir. Akıllı malzemelerin kompozitlerden 

farkı, aldıkları çevresel uyarılara eşzamanlı olarak fiziksel cevap verebiliyor olmaları, 

yani bir anlamda akıllı olmalarıdır.  

Algılama, tepki verebilme, kontrol ve akıl özelliklerine sahip, yüksek derecedeki bu 

kompozit materyaller “İntelligent, smart, adaptive” isimleriyle de literatürde yer 

almaktadır. Tüm bu özellikler, sensörler, kontrol mekanizmaları vs..katmanlar 

halinde içlerine yerleştirilmiştir. Buradaki “intelligence”, yani akıl, aslında 

programlanabilir düzeydedir. Örneğin, bazı materyaller sadece algılamaya 

programlanmıştır, tepki vermezler. İlk akıllı malzemeler, sensörler yardımıyla ısı ve 

basınç değişimlerini algılayabilmekteydi. Daha sonra uzay teknolojileri için yapılan 

çalışmalarla bu malzemeler geliştirilmiştir.  

Akıllı malzemelerin ve teknolojilerin genel karakteristikleri şunlardır (Addington and 

Schodek, 2005): 

• Acil cevap : Gerçek zamanda cevap verebilme 

• Geçiş: Birden fazla çevresel duruma cevap verebilme 

• Kendi Kendine hareket edebilme: akıl, zeka ile hareket etme 

• Seçicilik: Kesin ve önceden tahmin edilebilir cevap verme 

• Doğrusallık: Aktivasyon yaşanan bölgeye bölgesel cevap verebilme 

Michelle Addington ve Daniel Schodek, akıllı malzemeleri iki tipe ayırmışlardır: 

birinci tip akıllı malzemeler, özellik değiştiren (property-changing) malzemelerdir. 

Bunlara örnek olarak ısı, ışık, kimyasal, mekanik ve elektronik etkenlerle renk 

değiştiren malzemeler; durum değiştiren malzemeler  –moleküler durumdan kristal 

duruma geçiş gibi- ; akışkanlıkları değişen malzemeler; likit kristaller örnek verilebilir. 
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İkinci tip akıllı malzemeler ise enerji dönüşümü yaşayan (energy-exchanging) 

malzemelerdir: ışık emici malzemeler; fotovoltaikler; LED’ler; transistörler, biçim 

hafıza polimerleri.. vb. 

Akıllı malzemelerle ilgili bir çalışma, Smithsonian Institution’a bağlı Cooper-Hewitt 

Ulusal Tasarım Müzesinin düzenlediği “Sololar” sergi dizisi için yapılmış, “Akıllı Örtü” 

(Smart Wrap) enstalasyonudur (Altın, 2003). Bu çalışmada, geleneksel yapı 

elemanlarının işlevlerini, her biri farklı bir işlevi gerçekleştiren çok ince film 

tabakalarının ve mikrochiplerin tek bir tabaka olarak “basılması” ile oluşturulmuş 

akıllı bir kompozit örtü düşünülmüştür.   

Mark Goulthorpe’un gerçekleştirdiği Aegis Hyposurface projesinde ise, oldukça 

yüksek kompleksitede, sensörleri pnömatik harekete geçiriciler olan, bilgisayarla 

kontrol edilen, elektromanyetik hibrid strüktür, akıllı davranış (intelligent) dediğimiz 

davranışı sergilemektedir (Burry, 2003). Bu proje Birmingham Hippodrome Theatre 

da sergilenen “interaktif sanat objesi yarışması” için tasarlanmış bir projedir. Binlerce 

üçgen metal shingle malzemeden oluşan kompleks strüktür, oldukça  esnek, 

deforme edilebilir bir forma sahiptir. (Şekil 2.25, 2.26, 2.27). Her bir metal parçanın 

arkasına yerleştirilmiş mekanik ve elektronik aksamlar sayesinde, bu parçalar ışık, 

hareket, ses gibi çevresel etkenlerin değişimine göre biçimlerini değiştirmektedir. 

“Goulthorpe burada, otoplastik (belirli) den alloplastik (interaktif belirsiz) mekana 

geçişi vurgular.” (Kolarevic, 2003).  

 

Şekil 2.25. Mark Goulthorpe, Aegis Hyposurface Projesi Modeli, (Burry, 2003) 

 

Şekil 2.26. Mark Goulthorpe, Aegis Hyposurface, (Burry, 2003) 
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Şekil 2.27. Mark Goulthorpe, Aegis Hyposurface, Üçgenlerin Üretimi ve Mekanizmaları, (Burry, 2003) 

Henüz gelmemiş bir geleceğin malzemesi olarak nitelendirilen “NANOTÜPLER”, 

DNA molekülü  gibi metrenin bilyonda biri (nano) ölçeğinde, fakat çelikten kat ve kat 

daha güçlü moleküllerdir (Şekil 2.28). Antonie Predock’a göre nanatüpler “hayal 

edemeyeceğimiz, gerçekliğin çok ötesinde hafif, ince, havada uçuşan strüktürler” 

oluşturabilir. “bloblar, nanatüplerle yapılmış strüktürlerle karşılaştrıldığında, bloblar 

ağır nesnelerken, nanatüpler ise bulutlar gibi olacak” (Kolarevic, 2003).  

Betonarme malzeme içinde yeralan çelik grid sistem yerine, paslanmayan 

korozyona uğramayan karbon fibre gridler kullanılarak, daha hafif ve daha dayanıklı 

bir beton elde edilebilir. Karbon nanatüplerden oluşan karbon fibreler, 21.yy’ın bina 

malzemesi olabilir, çelik strüktürler sadece tercih gereği kullanılan eski malzemeler 

sınıfına ayrılabilir (Blokland, 2006). 

Nanotüpler, şuan hala üzerinde çalışılan ve gelecek için umut vaad eden 

malzemelerdir. Kompozitlerden farklı olarak, nano ölçekte biraraya gelecek 

bileşenler fiziksel olarak daha güçlü, dayanıklı ve çok fonksiyonlu olabileceklerdir. 

Bu malzemelerin insana ve binaya entegrasyonu da şimdiden insanları 

meraklandıran bir geleceğin habercisidir.  
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Şekil 2.28. Çeşitli Nanatüp İmajları, (www. nanotubes.rutgers.edu) 

Yeni sayılmamakla birlikte, hızla gelişen ve değişen bir malzeme de TEKSTİLdir. 

Özellikle 1990’lardan sonra kullanılan yeni teknoloji ve teknikler, tekstilin  sanat, 

tasarım, mühendislik ve bilim disiplinleriyle daha fazla yakınlaşmasına sebep 

olmuştur. Bu yakınlaşmadaki ortak noktalar, tekstil üreticilerinin de üzerinde 

araştırmalar yaptıkları yeni malzemeler ve yeni kullanım teknikleridir (Braddock and 

O’Mahony, 1999).  

Geçmişte, kimyasal içeriklerinden dolayı statik elektrik toplayan sentetik tekstil 

malzemeler, gelişen üretim teknikleriyle ve bu değişimlerin kolay anlaşılabilmesi için 

isimleri değiştirilerek yeniden ele alınmıştır. Mesela Polyamid, 1990’larda üretilen ve 

naylon ve viskos karışımına verilen yeni addır. Yeni sentetikler daha ince, hafif fakat 

bir o kadar da güçlü ve dayanıklı tekstillerdir, ikinci bir ten gibidirler.  Üretim 

aşamasında ilk halleri kimyasal bir akışkandır. Bu aşamada farklı  kalıplara 

dökülerek istenilen özelliklerdeki sentetiklere dönüştürmemiz mümkündür.  Yani, 

sentetikler özel bir takım durumlar ve kişisel ihtiyaçlara göre de üretilebilir (Blokland, 

2006). 

Mikrolifler , gelecek tekstilin önemli malzemesi olarak görüldüğünden  son 

zamanlarda büyük ilgiyle takip edilmektedir. Mikrolifler, doğada mikro strüktürler 

üzerine araştırmalar yapan tekstil profesörleri tarafından bulunmuştur (Şekil 2.29). 

Teknolojik gelişmeleri de kullanarak bu malzemeler, estetik ve performans kriterleri 

yüksek kumaşlar elde etmemizi sağlamaktadır (Braddock ve O’Mahony, 1999). 
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Şekil 2.29. Mikrolif Malzeme, (Braddock ve O’Mahony, 1999) 

Metaller, genellikle katı sert malzemeler olarak aklımıza gelir, fakat istenildiğinde bir 

ipek akışkanlığına getirilebilir. Metalik tekstillere örnek olarak 1950’lerde bulunan 

“Lurex” verilebilir. İnce aluminyum çubuklardan yapılmıştır. İnsan derisine hasar ve 

rahatsızlık vermemesi için tene değen yüzüne çok ince bir plastik film katmanı 

eklenmiştir. İsviçreli Jakop Schlaepfer firması, 1995 yılında İsveç Tekstil Tasarım 

Yarışmasını kazanan, ve tekstil-metal karışımı pek çok mükemmel kumaş üretebilen 

bir firmadır. İpek ve metal , kulağa pek hoş bir karışım gibi gelmese de, 

Schlaepfer’in vardığı sonuç oldukça başarılıdır. 1993’te Reiko Sudo imzalı “Bakır 

Giysi”  geleneksel malzemeyle metalin birlikte kullanıldığı başka bir örnektir. 

(Braddock ve O’Mahony, 1999) 

Örülemeyen tekstiller (Non-wovens), grubunun ilk örneklerinden biri ‘keçe’dir. Fakat 

günümüzde pek çok farklı doğal ve yeniden üretilen liflerden örülemeyen tekstiller 

üretilebilir.  En büyük karakteristikleri termo-plastik bir yapıda olmalarıdır (Şekil 

2.30). Basınç ve sıcaklık yardımıyla kompleks formlar üretmek için kullanılabilirler.  

Köpükler ve Kauçuklar, (Foams and rubbers) genellikle sentetik polimerlerden 

oluşturulurlar ve termoplastik bir karekteri vardır, bu açıdan örülemeyen tekstillere 

benzerlik gösterirler. Sertlik derecesi ayarlanabilir. Son yıllarda üretilen türleri, bir kil 

gibi oyularak şekil verilebilmektedir. Maria Blaisse adlı tasarımcı,  özellikle çağdaş 

dans kıyafetlerinde kauçuk esaslı malzemeleri kullanmaktadır. Termoplastik 

malzemelerin daha esnek oluşu, tasarımcıları cezbeden bir noktadır.  

Cam yünü,  iç mekan tasarımı ve mimarlık dallarında kullanılmaktadır. 

Fiber optikler ise, (Şekil 2.31) dijital mesajları taşıyabilme özelliğine sahip oldukları 

için kablo olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 2.30. Keçe ile Yapılmış Moda Tasarımları, (Braddock ve O’Mahony, 1999) 

CAD sistemlerin ve bilgisayarın genel kullanımı, belirli bir kumaş üzerine baskı 

yapılması şeklindedir. Çeşitli imajlar ve desenler, kısa süre içinde, moda ve mobilya 

için kullanılan kumaşların yüzeylerine adapte edilebilmektedir. CAD ortamı hızlı ve 

esnek bir ortamdır. Aynı zamanda belirli kalite standartlarını da sağlamaktadır.  

Oluşturulan bu tekstiller, büyük açıklıklı yapılarda veya esneklik gerektiren formlarda 

dış kabuk olarak kullanılmaktadır.  

 
Şekil 2.31. Fiber Optik Kablolar, (Braddock ve O’Mahony, 1999) 

NASA’nın sanal gerçeklikte kullanılan bir uçuş simülasyonu, endüstride, eğlence ve 

tasarım sektörlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bir başlık ve eldivenle (Şekil 2.33) 

gerçeklik hissi veren sanal bir ekranın içine giriş yaparak, dokunma ve görme 

duyularınız, tekstil bir eldiven ve başlıkla sizi gerçek dünyadan koparıp sanal bir 

alemin içine almaktadır.  
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Şekil 2.32. Nasa’nın Ürettiği PowerGlove Eldiven ve Sanal Gerçekliğe Giriş Ekranı (Braddock ve 

O’Mahony, 1999) 

“Powerglove” ve “Cyberglove” daha önce 1980’lerde ev video oyunları için kullanılan 

eldivenlerdendir. Tekstil eldivenlerin parmak uçlarına yerleştirilmiş 18 adet sensör 

kullanıcı elinin bilgisayar ekranında anlamlı dokunuşlar yapmasını sağlamaktadır 

(Braddock and O’Mahony, 1999). 

Tekstil ürünlerin mimarideki kullanımları, bugüne kadar dış mekan ve çatı örtüleri,  iç 

mekan tavan kaplamaları (barisol), eşyalar, yalıtım malzemeleri, şeklinde kendini 

göstermekteydi. Fakat bu yeni tekstil ürünleri çok daha fazlasını vaad ediyor.  

Endüstri devrimi döneminin en önemli malzemesi ÇELİK, günümüzde artık rahatlıkla 

kullanılabilen tanıdık bir malzemedir. Fakat pek çok metal yeni yeni mimarlık ve 

tasarım içinde kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, Gehry, Guggenheim Müzesi 

cephelerinde titanyum metalini kullanmıştır. Bu malzeme daha çok uçak ve uzay 

alanlarında kullanılan bir malzemedir, fakat malzeme kriterleri ve yarattığı efektler 

açısından Gehry’nin tercihi olmuştur. Sadece 0.38 mm kalınlığındaki bu malzeme, 

oldukça yüksek bir dayanıma sahiptir. Titanyum henüz hala maliyeti çok yüksek bir 

malzemedir. (Şekil 2.33). Bunun dışında, metal alaşımlar da oldukça sık 

kullanılmaktadır. Metaller eritilebilir akışkan özellikleri sebebiyle  kompozit 

malzemeler içinde de yer almaktadırlar.  

 
Şekil 2.33. Frank Gehry, Guggenheim Müzesi Cephesinde Titanyum Metali Kullanımı,  

(www.kirikou.com) 
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Bilgisayar ekranında renkli “piksel”ler olarak karşımıza çıkan kompleks formların, 

gerçek dünyada üretilebilmesi ve kullanılabilmesi için, “maddeleşmesi” 

gerekmektedir. Bu durum malzeme bilimi üzerindeki araştırmaları tetiklemektedir. 

Mimarların ve tasarımcıların, istekleri efektleri ve fiziksel özellikleri sağlayacak 

malzemeler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber, yeni malzemelerin 

ortaya çıkışı ve varolan malzemelerin yeni kullanım biçimleri, çağdaş form üretim 

teknikleriyle üretilen kompleks formların yapılabilirliğini arttırmakta, böylece 

üretilemedikleri için tartışılan kabarcık formlar daha sık kullanılır hale gelmektedir.  
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3. FORM ÜRETİM TEKNİKLERİ 

Bilişim Çağı’nda, mimarlar, belirli stratejiler ortaya koyarak kendilerine özgü çeşitli 

teknikler ve yöntemlerle bilgisayar ortamından yararlanmaktadır. Kimileri bilgisayarı 

ve CAD gibi yazılımları sadece daha önce geliştirdikleri stillerini ortaya koymak için 

kullanarak teknolojinin desteklediği bu büyük dijital potansiyeli sadece bir araç 

olarak görmektedir. Bu potansiyelin farkına varan mimarlar ise, bilgisayarı sadece 

geleneksel tasarım sürecinden geçerek oluşturulmuş tasarımların sunum ve 

görselleştirme aracı olarak değil, yeni ve farklı teknikler yaratarak tasarımın ilk 

aşamasından üretime kadar süreklilik gösteren ve mimarlara yeni ve farklı formlar 

keşfetmelerini sağlayan üretici ve tasarıma yardımcı bir araç olarak görmektedir.  

Dijital dünyanın içine girmiş tasarımcılar, sürekli gelişimi hedeflemekte ve bunları 

yapılabilirlik seviyesine getirerek gelecek mimarisini şimdiden şekillendirmektedir.  

Bilgisayar teknolojisi, insan zihninde hayal etmesi zor olan karmaşık şeylerin 

hesaplanmasına ve simüle edilmesine olanak sağlamıştır. Hız ve depolama 

kapasitesinin yüksek olması sebebiyle araştırmak ve keşfetmek daha kolay hale 

gelmiştir. Grafik bir yüz kazanmasıyla, bilgisayarlar, uzaysal biçimlerin, desenlerin 

ve strüktürlerin araştırılmasında yardımcı bir araç haline dönüşmüştür (Seveldsson, 

2002).  

Grafik hesaplamaların bilgisayarlar yardımıyla tasarım pratiği içinde uygulanması, 

tasarım süreci konusundaki ilgiyi tetiklemiş ve yeni tasarım methodlarının, 

stratejilerinin ve tekniklerinin keşfedilip geliştirilmesinde bir sıçrama sağlamıştır. Tüm 

bu çabanın otasında ise üretken bir araç olarak bilgisayar durmaktadır. Dijital 

teknolojilerden önce tasarımcılar, çalışmalarını sezgisel bir deneme-yanılma 

yöntemiyle uygularken, geleneksel tasarım yöntemlerinin bilgisayar uygulamalarıyla 

bütünleşerek, bilgisayarda üretim tekniklerinin ortaya konulmuş olması yeni bir 

anlayış yaratmaktadır.  

Tüm bu bilgisayar denemeleri, teknikler ve methodlar mimarların sürekli bir değişim 

ve gelişim içinde olmaları ve “daha önce yapılmamış, hayal edilmemiş, ortaya 

konmamış” tasarımların, formların peşinde olmalarından kaynaklanmaktadır.  
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Bilgisayarda form üretim tekniklerinin, her ne kadar “sınırsız” alternatifler sunduğu 

düşünülse de, aslında bu alternatifler, üretici yazılımların veya programların, ya da 

tekniklerin kapasiteleri ve içerikleriyle limitlidir. Ayrıca bu yazılımları kullanan 

tasarımcıların yazılımlara hakimiyeti de bir başka sınırlandırıcı unsurdur. Frazer’a 

(Steele, 2002) göre bu üretim özgürlüğü kullanılan yazılımlara bağlıdır. Bazı CAAD 

programları, sınırlı ve belirli kalıplar içinde çalışmakta ve yeni formlar 

yaratmamaktadır. Hatta Frazer, tüm tasarım gelişim sürecinde hata olduğunu 

söylemiş, ve yeni bir CAD programı yapmak yerine, kendi öğrenen bilgisayarını 

yapmıştır. Frazer bunun için, insan DNA sına benzer özellikler gösteren  genetik 

algoritmalar kullanmıştır. 

1972 yılında, yapay zekanın ortaya çıkışının verdiği heyecan yaşanırken, Dr.Dreyfus 

“What Computers Can Do” adlı kitabını yayınlamış, ve bu sınırsız gibi görülen 

ortamın “limit”lerini belirlemiştir. On yıl sonrada “What Computers Still Can’t Do” 

kitabını yayınlamış ve halen süregelen sınırlamaların altını çizmiştir (Steele, 2002).  

Kas Oosterhuis’e göre, bilgisayar teknolojileriyle birlikte, mimarlık kullanıcılar 

tarafından oynanan bir oyun haline geliyor. Sadece mimarlık değil, şehir planlama, 

endüstriyel tasarım, içmimarlık, peyzaj mimarlığı gibi diğer disiplinlerde aynı durum 

sözkonusu:  

“Oyun mimar tarafından yapılıyor, ve kullanıcı insanlar, ziyaretçiler ve yapay 

çevrenin kendisi tarafından oynanmış oluyor.  Oyun oynandıkça, kullanıcılar 

parametreleri belirliyor. (set-ting the parameters) Her aktör bilgi tabanına yeni 

bilgiler girerek, hem biçimi hem içeriği değiştirebilecek yeni konfigurasyonlar 

yaratıyor. Yaratılan bu konfigurasyon, önceden belirlenmiş istenen konfigurasyon 

durumlarıyla karşılaştırılıyor. (match conditions) Bina bir küme şeklinde hareket 

eden pek çok farklı bileşenden oluşuyor ve her bir parça diğerleriyle sürekli 

etkileşim halinde. Böylece kullanıcının bir parçada yaptığı değişiklik aynı zamanda 

bütün sistemde kendini gösteriyor.” (Oosterhuis, 2002). 

Mimarlık disiplini için Oosterhuis’in belirlediği yeni  slogan “game,set, and match; to 

be played over and over again.” (Oosterhuis, 2002). 

Çağdaş form üretim tekniklerini incelemeden önce, bu tekniklerle birlikte anılan 

Parametrik Tasarım, Performatif Tasarım ve Evrimsel Tasarım gibi tasarım 

stratejilerinden bahsetmek gerekir (Tablo 1).  

Tablo 1’de görülen büyük renkli daireler içinde beyaz yazı rengiyle yazılmış yazılar 

Çağdaş Tasarım Stratejilerini,  siyah ve daha küçük fontla yazılmış yazılar ise 

Çağdaş Form Üretim Teknikleri ifade etmektedir. Bu tabloda da anlaşılacağı üzere, 

kimi teknikler, kimi tasarım stratejilerine daha yakınken, kimi ise bir kaç tasarım 
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startejisinin kesişim noktasında yeralmaktadır. Örneğin, diyagram tabanlı üretim 

tekniğinde, diyagramlar parametrik bir tasarım için kullanıldığından ve tasarım 

parametrelere bağlı olarak değiştiğinden Parametrik Tasarım Stratejisine; bu 

diyagramları oluşturma amacının, tasarımın performans kriterlerini arttırmak olması 

sebebiyle de Performatif Tasarım Stratejisine ait olduğu söylenebilir. Aşağıda bu 

tasarım stratejilerine değinilmiştir.  

 

Tablo 1. Çağdaş Tasarım Stratejileri ve Teknikleri Arasındaki İlişki Tablosu 

 

PARAMETRİK TASARIM, önceden belirlenen çeşitli değişken niceliğe bağlı olarak 

gelişen bir tasarım stratejisidir. Buradaki değişkenler, sayısal veriler olarak 

bilgisayara işlenir. Genellikle bir algoritma veya formül aracılığıyla kullanılan 

parametreler, mimari form konseptini, geniş olasılıklar sunarak güçlü bir şekilde 

geliştirerek, üretim sürecini stabil olmaktan değişkenliğe, tek olmaktan çoğulluğa 

doğru yönlendirir. Parametreler kullanılarak, objenin milyonlarca benzer çeşidini 

yapmak mümkündür.  

Parametrik tasarım yaklaşımı, bina üretim süreçleriyle birlikte , mimarın bina üretim 

süreci üzerindeki rolünü de değiştirmektedir. Tarihte ilk kez mimarlar, belirli bir bina 

biçimini tasarlamıyor, fakat belirli prensiplerin kodlandığı üretken bir parametreler 

seti yaratıyor. Böylece sabit bir takım formlar ve çözümler reddedilerek, sonsuz 

çeşitlilik potansiyeline sahip bir tasarım dünyası keşfediliyor (Kolarevic, 2003).  
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Parametrik tasarım özellikle karmaşık geometrilerdeki bina formlarının 

modellenmesinde oldukça yararlı bir yöntemdir. Tabi ki parametrilerin etkin 

uygulanabilmesi için tasarım stratejisinin iyi tanımlanmış (well-defined) olması 

gereklidir. Parametrik tasarımda, gösterilen şey, biçim değil, o biçimi ortaya koyacak 

parametrelerdir.  

PERFORMATİF TASARIM, yapı performansının ana kriter olarak ele alındığı bir 

tasarım stratejisidir. Performansın en yüksek seviyede ve kalitede olmasını 

sağlamak amacıyla CFD (computational fluid dynamics), FEM (finite element 

method) benzeri çeşitli iki ve üç boyutlu bilgisayar simülasyonları kullanılarak, 

güneş, akustik, rüzgar, akışkanlar gibi fiziksel etkenlerle, maliyet, strüktür, mekansal 

ve sosyal ilişkiler gibi etkenlerin yapı üzerindeki haraketleri incelenmektedir. Elde 

edilen verilere göre, yapıda gerekli formal değişimler uygulanarak, maksimum 

performansa ulaşılmaya çalışılır (Kolarevic, 2003). 

Performatif tasarımın kullanıldığı projelerden biri olan Future Systems’in 1995 

yılında tasarladığı Project ZED’de bina cephesinin tasarımı aşamasında CFD 

analizlerinden faydalanılmıştır. Bu bina ekolojik olarak kendi kendine yeten, 

sürdürülebilir bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bina üzerinde fotovoltaik paneller ve 

rüzgar için binanın ortasına yerleştirilmiş, enerji üreten bir rüzgar türbinü 

bulunmaktadır (Şekil 3.1). Bina dış kabuğunun eğimi, dışarıdaki rüzgarı türbine 

yönlendirip bir yandan cepheye minimum etkiyecek şekilde oluşturulmuştur. Sonuçta 

ortaya çıkan kabuk, performans analizleri sonucu biçimlenmiştir.  

Performans analizleri, bina tasarım aşamasından itibaren yapılması gereken 

işlemlerdir. Geleneksel olarak yapılan, yap ve gör mantığı artık güncelliğini 

kaybetmiştir. Bina üretimi için harcanan bütçeler düşünülünce, optimum bir bina için 

bu analizlerin önceden yapılması gerektiği bir kez daha anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 3.1. Future System, Project ZED, a. Kesit b. 3D Model c.Fotomontajla Şehirdeki Görünümü, 

(http://www.future-systems.com) 
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EVRİMSEL TASARIM, doğadaki evrim sürecine benzer biçimde, kendi kendine 

büyüyen, gelişen ve kendi kendine organize olup yetebilen formların üretilmesine 

yönelik bir tasarım stratejisidir. Genetik ve biyolojik değişimin sayısal olarak, scriptler 

ve genetik algoritmalarla ifade edildiği bir bilgisayar teknolojisinin desteğiyle, bilgi, 

adeta bir DNA zincirindeki gibi işlenerek, belirsiz ve kompleks formların ortaya 

çıkışını sağlar. Bu formlar, bulundukları ortama adaptaston sağlayarak gelişir, büyür 

ve hatta çevresel şartlara göre yok olurlar. Bu matık, evrim mantığıyla eştir.  

Evrimsel tasarım konusunda çalışmalar yapan John Frazer, “An Evolutionary 

Architecture” adlı kitabında, evrimsel tasarımın form üretimi açısından yaratıcı bir 

süreç olduğunu, mimari konseptlerin, bir dizi üretken kural olarak belirlenerek bu 

kuralların evrim sürecine katılan kodlar olarak şifrelenebileceğini ifade etmektedir 

(Frazer, 1995). 

Evrimsel tasarımlar genellikle genetik algoritmalar yardımıyla oluşturulmaktadır. 

Fitness, mutasyon, crossover gibi değerler bu algoritmalar içine yazılmaktadır. 

Çeşitlilik ve değişim istendiğinde bu algoritmik değerlerin değiştirilmesi yeterlidir.  

Form üretimi çalışmalarında, bu tasarım stratejileri dışında, mimarların üzerinde 

durdukları ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmiyle daha da ön plana çıkan bazı 

kavramlar bulunmaktadır. Bunlardan,  “Emergence” ve “Becoming” kavramları 

üretilen formların genel karakteristiklerini anlatan kavramlardandır.  

“EMERGENCE”, sözlük anlamıyla, ortaya çıkmak, belirmektir (Emergence, 2005). 

Fakat mimarlıkta bu ortaya çıkış, bilinmeyen tahmin edilemeyen formların ve 

teknolojilerin ortaya çıkışları anlamında kullanılmaktadır. Çağdaş form üretim 

teknikleriyle oluşturulan tüm formların “emergent” bir karaktere sahip olduğu 

söylenebilir, çünkü, bütün bu teknikler karmaşık matematiksel hesaplamalara dayalı 

sistemlerdir. Bu sistemlerde ortaya çıkacak ürünü, formüle bakarak hayal etmek 

imkansızdır. Üretimi sağlayan kurallar, parametreler yada objeler basit formların 

rastlantısal, önceden tahmin edilemeyecek, bilenemeyecek kompleksitede formlara 

dönüşümünü sağlamaktadır.  

“BECOMING” kavramı ise, kısaca bir dönüşümü/oluşumu tarifler. Bir obje, belirli 

etkenler ve etkilerle başka bir obje haline dönüşmektedir. Yeni oluşan obje veya 

objeler, başlangıçtakinden farklı bir kimliğe bürünebilirler. Form üretim tekniklerinde 

iki farklı “becoming” izlenmektedir: Birincisi, hibridleşmede olduğu gibi iki veya daha 

fazla objenin bir araya gelerek yeni bir form oluşturmaları gibi fiziksel bir süreçtir. 

İkincisi ise, tüm tekniklerde görebileceğimiz, bilginin forma dönüşümü sürecidir. Bu 
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dönüşüm, farklı tekniklerle sağlanabilmekte ve sayı veya yazı halindeki bilgi, üç 

boyutlu bir form olarak karşımıza çıkabilmektedir.  

Bu bölümde ele alınan ve açıklanan tüm form üretim teknikleri, birbirleri içine giren 

ve birlikte kullanımları sıkça görülen tekniklerdir. Özellikle animasyon ve diyagram 

teknikleri diğer tüm tekniklerle birlikte kullanılmaktadır. Bu sebeple, örnek projelerde 

sadece tek bir tekniğin kullanıldığı kesin bir dille ifade edilemez. Vurgulanması 

gereken bir diğer nokta da, tasarım statejileri bağlamında, bir tekniğin, birkaç 

tasarım stratejisiyle eşleştirilebileceği, örneğin hem parametrik hem de performatif 

özellik gösterebileceği, bu nedenle de literatürdeki farklı yorumların doğru/yanlış 

olarak yorumlanmaması gerektiğidir. Tasarım stratejileri ve form üretim teknikleri 

arasındaki ilişkileri anlatan bir tablo hazırlanmıştır (Tablo 1).  

Mimar ve tasarımcıların, form üretim sürecindeki rolü bu yeni tekniklerle birlikte 

değişmiştir. Bilgisayar yazılımcıları tarafından geliştirilen programlar, algoritmalar 

tasarımcıları sadece parametreleri ve değerleri değiştirerek ortaya çıkan yüzlerce 

form arasında seçim yapan kişiler haline getirmektedir. Tasarımcısız tasarımlar, 

mimarsız mimarlıklar ortaya çıkmaktadır. “Eğer tasarımcılar, bilim adamları gibi 

davranırlarsa ve herşeyi bilgisayar simülasyonları ve hesaplamalı ortaya çıkan 

şeylere bırakırlarsa, bunun en az iki büyük negatif etkisi olur: birincisi, tasarımcı, 

tasarım sürecinde daha az yaratıcı bir moda geçer (pasif kalıyor); ikincisi ve daha 

önemlisi, sonuçlar belirli bir süreçten geçmemiş, hiçbir kültürel içeriği veya anlamı 

olmayan biçimler olarak karşımıza çıkar.” (Seveldsson, 2002).  

Günümüz mimarlarının pek çoğu bu çağdaş form üretim tekniklerini kullanarak 

tasarımlarını yaparken, bazı mimarlar ise sadece dijital teknoloji araçlarını 

kullanarak çalışmalarına devam etmektedirler. Tasarımcılar, form üretmek için bu 

teknikelri kullanmak durumunda değildir; formlar, bu teknikler olmadan da 

düşünülebilir, üretilebilir. Form üretim tekniklerinin katkısı, bilgisayar kullanımıyla 

beraberinde gelen hız ve pratik kullanımdır. Böylelikle, zengin bir görsel alan 

yaratılır. Form üretim tekniklerinin amacı, zaten, mimari olarak kullanılabilecek amorf 

kabarcığımsı formlar üretmek değil, mimari formlarda çeşitliliği sağlayabilecek 

süreçler araştırmaktadır. Bilginin işlenişini geleneksel olmayan, çağdaş  yöntemlerle 

bilgisayar ekranında gerçekleştirmektir. Bu teknikler, mimarlara daha geniş bir 

vizyon kazandıracaktır: hem formal olarak, hemde düşünce biçimi olarak.  

Günümüz mimarlarının kullandığı ve literatürde bugüne kadar yer almış ve 

ulaşılabilinen Bilgi Çağı’ndaki form üretim teknikleri bu bölümde incelenmektedir. Bu 

teknikleri daha iyi anlamak açısından, her bir üretim tekniği için örnek projeler  
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Tablo 2. Form Üretim Teknikleri Karşılaştırmalı Tablosu 
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belirlenmekte ve form üretim süreci bu projelerde detaylı olarak anlatılmaktadır. 

Oluşturulan form üretim teknikleri karşılaştımalı tablosunda, bu tekniklerin 

birbirleriyle olan benzerlikleri ve farklılıkları görülmektedir (Tablo2).  

3.1. Biçim Gramerleri 

Form üretim teknikleri içerisinde, biçim gramerleri, tarihçesi daha önceki yıllara 

dayanan, ve bilgisayar sistemleri ortaya çıkmadan önce de kağıt kalem kullanarak  -

zor da olsa-  uygulanmış bir tekniktir. Biçim gramerleri  “biçimlerle aritmetik 

hesaplamalar yapan algoritmalardır.” (March ve Stiny, 1984; Akipek, 2004).   

Biçim gramerleri ilk olarak kullanılmaya başlandığında daha çok  “mevcut tasarım 

dillerine ait tasarımların kompozisyonlarının anlaşılmasına yardımcı bir araç” 

(Çağdaş, 2003) olarak ele alınmıştır. Bir mimara ve ya genel anlamda bir mimari 

stile ait tasarımlar, biçim gramerleri yoluyla analiz edilip, o tasarımcıya veya mimari 

stile uygun yeni tasarımların üretilmesi sağlanmıştır. 1978 yılında, Palladio’nun villa 

tasarımları için Stiny ve Mitchell tarafından geliştirilen biçim grameri modeli, 

Palladio’n tarzı tasarımların yapılmasına olanak sağlamıştır. Hersey ve Fredman 

(1992) Stiny ve Mitchell’ın 1978 yılında gerçekleştirdikleri çalışmaya referans 

vererek Palladyen stilindeki villaların iki boyutlu kat planları ve cephelerini üreten 

algoritmik bir yaklaşım sunmuşlardır. “Yazarların bu çalışması mümkün olanların 

yanı sıra mümkün olmayan Palladyen villalarına ait plan ve cepheleri üreten bir 

macintosh programını da içermektedir.” (Aksoy, 2001). Her ne kadar bazı açılardan 

eksikleri olsa da, daha önce el ile üretilen bir biçim gramerlerinin bilgisayar 

ortamında varoluşunu görmek açısından önemli bir çalışmadır.  

1972’de biçim gramerleri ile ilgili ilk makale Stiny ve Gips tarafından yayınlanmıştır. 

Bundan sonraki yıllarda, Stiny, Gips, Knight, Wang, Mitchell gibi mimarların biçim 

grameri paradigması üzerinde sürdürdükleri çalışmalar ve bilişim teknolojilerinin 

kullanımıyla, basit iki boyutlu gramerler aşılarak, üç boyutlu modeller üretebilen 

kompleks ve parametrik biçim gramerleri oluşturulmaya başlanmıştır.  

Biçim gramerleri form üretimi yaklaşımı açısından Biçim Gramerleri Türleri ve 

Fraktaller olarak iki ayrı alt başlıkta incelenmektedir.   

3.1.1. Biçim Gramerleri Türleri  

Biçim gramerleri türleri; Standart Biçim Gramerleri, Parametrik Biçim Gramerleri, Set 

Gramerleri, Renk Gramerleri, Ürün/Fonksiyon Grameri Türlerine ayrılır. (Çağdaş, 

2003) Bu türlerin farklılıkları, kullanılan geometrik elemanların ve kural setlerinin 
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farklı biçimlerde tarif edilmesinde kaynaklanmaktadır ve standart biçim gramerlerine 

form üretme zenginliği katmak amacıyla oluşturulmuştur. Form üretim sürecinde 

benzer adımlar göstermektedirler. Bu sebeplerle, tüm bu biçim grameri türleri tek bir 

başlık altında ele alınmıştır.  

Her bir biçim gramerinde farklılaşmalar olabileceği gibi, genel anlamda basit 

standart bir biçim gramerinde form üretimi sağlayan adımlar; 

• Kullanılacak geometrik elemanların tanımlanması 

• Başlangıç biçiminin / konfigürasyonunun belirlenmesi 

• Biçim üretim/dönüşüm kurallarının belirlenmesidir (Çağdaş, 2003).  

Başlangıç konfigürasyonuna kuralların uygulanmaya başlamasıyla üretken süreç 

harekete geçer. Her bir iterasyonla (döngü-kuralın uygulanma sayısı) başlangıç 

biçiminden türeyen fakat ona benzemeyen kompleks formlara doğru gidilmektedir.  

 

Şekil 3.2. Shaper 2D Programında Biçim Grameri Uygulama Örneği 

Biçim gramerlerinde, üretim kurallarının belirlenmesi, doğru tasarımlara ulaşabilmek 

açısından oldukça önemlidir. Biçim gramerinin ilk yıllarında yapılan ve analiz 

çalışmalarının sonuçları değerlendirilerek oluşturulan gramerler belirli stillerin 

devamlılığını sağlayan gramerler olduklarından, kurallar bu stillere bağlı olarak 

şekillenmektedir. Fakat son dönemlerde yapılan biçim grameri modellerinde, yeni 

stiller üretmek ya da tamamen stilden uzak form arayışlarına girmek sebebiyle, 

kuraların oluşumu iki yada üç boyutlu geometrik biçimlerin birbirleriyle olan ilişkileri 

gözönüne alınarak oluşturulmaktadır.   

Kuralları ve başlangıç biçimini tasarımcı oluştursa da, ortaya çıkan formlar özelikle 

iterasyon sayısı artıkça, tasarımcının önceden tahmin edemeyeceği formlar 
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olacaktır. Başlangıç biçimi ve kural setine girilen parametreler ve objeler arttıkça 

daha kompleks formlar ortaya çıkacaktır.  

Biçim gramerinde kullanılacak biçim dağarcığındaki elemanların fonksiyonel bir 

işlevi yerine getirecek elemanlar olarak tanımlanıp, üretim kurallarının da bu 

elemanlar arasındaki fonksiyonel bağlantıyı ve geçişi sağlayacak nitelikte olması 

durumunda üretilen her bir iterasyondaki biçim, mimari bir formu ifade etmese de, 

tüm tasarım alternatiflerini görebildiğimiz fonksiyonel bir biçim konfigürasyonu olarak 

değerlendirilebilir.  

Biçim grameri çalışmaları, bilgisayar teknolojilerinin gelişiminden de önce de 

kullanılmaktaydı. Bilgisayar teknolojilerinin bu form üretim tekniğine katkısı, 

parametrik değerlere ve kurallara bağlı bu sistemin çok kısa sürede ve hızlı bir 

biçimde, tüm olası alternatifleri oluşturabilme kapasitesidir. Sadece mimarlıkta değil, 

resim ve süsleme gibi sanatlarda, endüstriyel tasarım alanında, peyzaj tasarımı 

alanında da biçim grameri çalışmalarına rastlamaktayız. 

Biçim grameri türleri çalışmalarına örnek olarak (Aksoy, 2001); 

• Geleneksel Bosna Hayat Evleri tasarımları için geliştirilmiş biçim grameri / 

Çolakoğlu /2001 

• Alvaro Siza’nın Malagueria toplu konut evlerinde kullandığı tasarım dili için 

geliştirilmiş biçim grameri / Duarte/ 1999 

• Kahve-makinası tasarımı için geliştirilmiş biçim grameri / Agarwal ve Cagan / 

1998 

• Mimar Yılmaz Sanlı’nın konut tasarımları için geliştirilmiş biçim grameri / Sanlı ve 

Sağlamer /1995 

• Afrika’daki Ndebele ev tasarımları için geliştirilmiş biçim grameri / Herbert, 

Sanders ve Mills / 1994 

• Avlulu ev tasarımları için geliştirilmiş biçim grameri / Aksoy ve Sağlamer /1993 

• Mümkün Palledyen villa tasarımları için geliştirilmiş biçim grameri / Hersey ve 

Freedman /1992 

• Ice-Ray Grameri/ Çin pencere kafes tasarımı için geliştirilmiş / Tapia / 1992 

• Prairie Stili ev tasarımları için geliştirilmiş biçim grameri / Koning ve Eizenberg 

/1981 

• Japon çay odaları tasarımı için geliştirilmiş biçim grameri / Knight /1981 

• Palladion’un villa tasarımları için geliştirilmiş biçim grameri / Stiny ve Mitchell 

/1978 

çalışmaları verilebilir.  
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Bununla birlikte belirli analizler düşünülmeden, sadece biçimlerin biraraya 

gelişlerinin belirli geometrik ve fonksiyonel kurallara bağlayarak alternatif biçim 

arayışları için geliştirilen bilgisayar yazılımları bulunmaktadır. Miranda C. McGill 

tarafından Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde geliştirilen java tabanlı Shaper2D; 

Tapia’nın geliştirdiği G-Edit; üç boyutlu bir biçim grameri olanve Yufei’nin geliştirdiği  

3Dshaper; Celani’nin AutoLips programında çalışan üç boyutlu renk grameri 

AutoGrammer, bu biçim grameri yazılımlarından bazılarıdır (Şekil 3.2 ,3.3, 3.4).  

Özellikle üniversitelerde, biçim gramerleriyle ilgili pek çok yazılım geliştirilmektedir 

(Celani, 2001).  

 

Şekil 3.3. Celani’nin Autogrammer programı arayüzü ve bir biçim grameri denemesi,  

(http://www.arch.usyd.edu.au) 

 

Şekil 3.4. 3DSHAPER programı arayüzü, (http://www.arch.usyd.edu.au) 

Tez kapsamında Alvaro Siza’nın Malagueria toplu konutunda kullandığı tasarım dili 

için Jose P. Duarte tarafından 1999 yılında geliştirilmiş biçim grameri örnek proje 

olarak incelenecektir.  
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Örnek Proje 1- Malagueria Toplu Konutları Biçim Grameri  

Proje Tanıtımı ve Konsept : Bu proje, Jose Pinto Duarte tarafından, 1999 yılında, 

Portekizli mimar Alvaro Siza Vieira’nın Malagueria’da bulunan toplu konut 

tasarımlarında kullandığı tasarım dilini kullanan, “iki ve üç boyutlu plan 

düzenlemeleri üretebilen parametrik bir biçim grameri” çalışmasıdır (Aksoy, 2001).  

Lizbon’da “Laboratorio Nacional de Engenharia Civil” de sürdürülmekte olan bir 

araştırma projesinin parçası olan bu çalışmanın amacı, “bir case-study kullanarak 

etkileşimli bir bilgisayar sistemi için karşılanabilir konutlar üretmeyi amaçlayan bir 

prototip üretmektir.“(Aksoy, 2001).  

Malagueria konutları, 1978-1998 yılları arasında farklı aşamalarda üretilmiştir 

(Duarte, 1999). 1977 yılında, Siza ilk tasarımları yaparken, çok alternatifli bir üretim 

için bazı kurallar belirlemişti. Fakat istenilen sonuçlara ulaşmakta üç problemden 

dolayı zorlanıyordu. Birincisi, onunla birlikte çalışan tüm tasarımcı mimarlar Siza’nın 

kurallarını aynı biçimde özümseyerek uygulayamıyorlardı. İkincisi, geleneksel 

yöntemlerle müşterilere bu kadar çok alternatifi sunmak mümkün değildi. Üçüncü 

problem ise, bu kuralların üretebileceği tüm potansiyel tasarım alternatiflerine 

ulaşmak mümkün değildi-kuralların yarattığı potansiyelden tam olarak 

faydalanamamaktaydı. 

Bu problemleri çözmek için bir biçim grameri geliştirilerek Siza’nın Malagueira 

kuralları bir bilgisayar programında kodlandı. Böylece Siza’nın tasarım anlayışını hiç 

bilmeyen biri bile onun sistemine uygun alternatifleri çok kısa bir süre içerisinde 

üretebilecekti (Duarte, 1999). 

Duarte, bu çalışmada, “sonuç olarak biçim gramerlerinin ve bilgisayar 

programlarının, toplu konut tasarımlarını müşteri ile etkileşimli üretebilmek için 

uygun araçlar olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Mimarların böyle bir aracı 

kullanarak özellikle sosyal konut tasarımlarında kullanıcılarla birlikte 

çalışabileceklerini, böyle bir süreç ile üretilen konut tasarımlarının hem daha az 

zaman kaybına hem de daha iyi tasarım sonuçlarına sebep olacağını savunmuştur” 

(Aksoy, 2001).  

Form Üretimi : Tasarım alternatiflerini üretecek biçim gramerini oluşturmak için 

Duarte öncelikle 1977-1997 yılları arasında tasarlanmış farklı tiplerdeki blokları 

incelemiştir. Bu bir anlamda, biçim gramerinde kullanılacak birleşim ve değişim 

kurallarının belirlenmesinden önceki analiz çalışmasıdır (Şekil 3.5, 3.6). Duarte, 

sadece bu blokları incelemekte kalmayıp kuralları oluşturmak için Siza ile görüşerek 

fikir alışverişinde bulunmuştur.  
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Parametrik gramer beş ayrı elemandan oluşur; kural seti (S), etiketler (L), biçimsel 

tranformasyonlar (T), parametreler (G) ve başlangıç biçimi (I).  

 

Şekil 3.5. Malagueria Konutları, Mevcut Tasarım Tipleri, (http://www.civil.ist.utl.pt) 

 

 

Şekil 3.6. Malagueria Konutları, 1998 Yılına Kadar Yapılmış Tasarımları ve Yerlerini Gösteren Çalışma 

(http://www.civil.ist.utl.pt) 

Kural seti, biçimlerin yanyana geliş kurallarını anlatır, Kural A, Kural B.. vb şeklinde 

gösterilir. Örneğin Kural F; f1 ve f2 gibi iki ayrı biçimin  yanyana gelmesi durumunda 

birleşerek  tek bir biçim haline dönüşeceklerini işaret eder (Şekil 3.7, 3.8). Bu 

gramerde her bir kural setinde iki birleşim kuralı kullanılmıştır.  

Etiketler (labels), L harfiyle sembolize edilir. Biçimlerin birleşimleri ve 

transformasyonları bu etiketlere bağlı olarak gerçekleşir. Bir anlamda biçimlerin 

kontrol noktalarıdırlar. Biçimsel transformasyonlar, döndürme, yerine geçme, 

ölçeğini değiştirme, yansıma ve/veya bunların bir arada kullanımları olarak 
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belirlenmiştir. Parametreler (G), kurallara ilişkin fonksiyonlardır, kare ve dikdörtgen 

biçimlerin en ve boy ilişkilerini tarifler. Başlangıç biçimi (initial shape) I harfiyle 

sembolize edilir. Genellikle bir kare yada dikdörtgendir.  

 

Şekil 3.7.  Malagueria Konutları, Gramer Setini Oluşturan Elemanlar, (http://www.civil.ist.utl.pt) 

 

  

Şekil 3.8.  Malagueria Konutları, Transformasyon Kurallarından Bazıları, (http://www.civil.ist.utl.pt) 
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Şekil 3.9.  Malagueria Konutları, Yeni Gramerle Üretilen Tasarımlar, (http://www.civil.ist.utl.pt) 

Bu gramer, script haline getirilerek bir program içerisinde kodlanmıştır. Algoritmik bir 

üretim sözkonusudur. Daha sonra kurallar ve parametreler değiştirilerek, aynı 

tasarım diline ait farklı tasarım alternatifleri bilgisayar ortamında üretilmiş olmaktadır.  

Sonuç:  Elde edilen biçim grameri sayesinde biçimlerin farklı kompozisyonları 

üretilerek alternatif konut tipleri oluşturulmuştur. Alvaro Siza stilindeki konutları, artık 

sadece Alvaro Siza’nın kendi değil, Duarte’nin yazmış olduğu gramer sayesinde o 

yazılımı kullanan herhangi biri de üretebilecektir.  

Gramerin bilgisayarda kodlanmış olması tasarım üretimi sürecini hızlandırmıştır. 

Yapılan tasarımların kat planlarıyla birlikte üç boyulu modelini de görmek de 

mümkündür. Duarte, “rastgele konut tasarımı değil, verilmiş bağlamlar içinde konut 

tasarımı” gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Bu sebeple üretilen tasarımların 

uygunluğunun garantilenmesi için  kontrol mekanizmaları önerilmiştir (Aksoy, 2001).  
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Şekil 3.10.  Malagueria Konutları, Yeni Gramerle Üretilen Tasarımlar, Plan Tipleri 1 

(http://www.civil.ist.utl.pt) 

 

 

Şekil 3.11.  Malagueria Konutları, Yeni Gramerle Üretilen Tasarımlar, Plan Tipleri 2 

(http://www.civil.ist.utl.pt) 

3.1.2. Fraktaller   

Fraktal; matematikte, çoğunlukla kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık 

geometrik şekillerin ortak adıdır. Fraktaller, Öklid geometrideki kare , daire , küre gibi 

basit şekillerden çok farklıdır. Bunlar, doğada bulunan ve  Öklid geometri aracılığıyla 

tanımlanamayacak pek çok uzamsal açıdan düzensiz olguyu ve düzensiz biçimi 

tanımlama yeteneğine sahiptir. Fraktal terimi “parçalanmış” yada “kırılmış” anlamına 

gelen Latince "fractus" sözcüğünden türetilmiştir (Fraktal, 2005).  

İlk olarak 1975’te Polonya asıllı matematikçi Beneoit B. Mandelbrot tarafından 

ortaya atılan fraktal kavramı, yalnızca matematik değil fiziksel kimya, fizyoloji ve 
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akışkanlar mekaniği gibi değişik alanlar üzerinde önemli etkiler yaratan yeni bir 

geometri sisteminin doğmasına yol açmıştır.  

Fraktallerde, cismi oluşturan parçalar ya da bileşenler cismin bütününe benzer. 

Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek küçülen ölçeklerde yinelenir ve tümüyle 

soyut nesnelerde sonsuza değin sürebilir; öyle ki, her parçanın her bir parçası 

büyütüldüğünde, yine cismin bütününe benzer. Bu fraktal olgusu, kar tanesi ve ağaç 

kabuğunda kolayca gözlenebilir (Bovill, 1996).  

Doğadaki biçimler, Öklid geometirisiyle tanımlanamayacak kadar karmaşıktır.  

Yerküreyi 6-7 kez dolaşabilecek kan damarlarını ve bir kaç tenis kortu kadar alan 

kaplayan akciğer hava keseciklerini bu küçücük vücudumuza; açıldığında 2 metreyi 

aşkın bir uzunluğa erişen DNA molekülümüzü 100 trilyon hücremizin her birindeki bir 

kaç mikrometrelik (milimetrenin binde biri) çekirdeğin içine paketlenmesinin ardında, 

işte bu ‘fraktal’ kurallar yatmaktadır (Fraktaller, 2006).  

Fraktaller  geometri, algoritmik yapısı sebebiyle, bilgisayar ortamında daha rahat 

kullanılabilen bir geometridir. Engebeli dağlık araziler ya da ağaçların karışık dal 

sistemleri gibi karmaşık, çok düzensiz doğal cisimlerin gerçektekine benzer 

görüntülerinin oluşturulabilmesini olanaklı kılmıştır.  

1981 yılında bir matematik probleminin çözümü sırasında bulunan ve en karışık 

fraktal olarak nitelendirilen Mandelbrot kümesi, (Şekil 3.12) aynı motifin tekrarlandığı 

karmaşık bir fraktal örnektir. Teorik olarak, bu fraktalde bir alan seçip büyütme işlemi 

sonsuza kadar tekrarlanabilmektedir (Ediz, 2003).  Her defasında bir önceki 

görüntüye benzer fakat eşit olmayan ve öngörülemeyecek bir biçim ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Şekil 3.12. Fraktaller, Mandelbrot Kümesi Örnekleri, (http://astronomy.swin.edu.au) 
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Fraktallerle ilgili bir diğer biçimsel örnek, Sierpinski Üçgenidir (Ediz, 2003). Bu şekil 

ilk olarak polonyalı matematikçi Waclaw Sierpinski (1882-1969) tarafından 

tanımlanmıştır. Üçgen içinde üçgen formasyonu sonsuza kadar devam etmektedir 

(Şekil 3.13, 3.14).  

 

Şekil 3.13 . Fraktaller, Sierpinski Üçgeni Oluşum Şeması, (Ediz, 2003). 

 

Şekil 3.14. Fraktaller, 3D Sierpinski Üçgeni, (http://www.geoaustralia.com-) 

İsveçli matematikçi Koch’un tanımladığı “Koch Eğrisi”, Mandelbrot’un Fraktal 

geometisini örnekleyen bir eğridir (Şekil 3.15). Koch eğrisi, başlangıçta ele alınan bir 

doğru parçasını sürekli üçe bölüp bu parçaların ortadaki parçasında bir eşkenar 

üçgenin iki kenarını oluşturmakla deam eden iterasyonlarla meydana getirilmektedir.  

 

Şekil 3.15.  Fraktaller, Koch Eğrisi, (Bovill, 1996). 

Fraktaller, güzel sanatlarda, resimde, şehircilik planlamalarında, mimarlıkta ve 

tasarımın pek çok dalında kullanılmaktadır. Özellikle fraktal geometri ve diğer 
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matematiksel modellerle üretilen görsel sanat “eserleri” (bu imajların sanat eserleri 

olup olmadıklarıyla ilgili tartışmalar bulunmakta) son dönemlerde oldukça ilgi 

görmektedir. Fraktaller mimaride plan formu, cephe formu, kütle formu, iki ve üç 

boyutlu süslemeler olarak kullanılmaktedir. Özellikle sonradan gelişmesi, büyümesi 

düşünülen organik yapıdaki mimari tasarımlarda fraktaller alternatif yol olarak 

denenmektedir.  

Tarihte görülen ilk mimari fraktal örnekler Afrika’daki kabilelerin yerleşimleridir. 

Güney Zambia’daki Biala yerleşiminde (Şekil 3.16) yüzük formundaki odacıklar 

biraraya gelerek yine yüzük formundaki bir yeleşimi oluşturmaktadır. Kamerun’un 

Kotoko yerlileri tarafından yapılan yerleşim ise diğer bir örnektir (Şekil 3.17). 

 

Şekil 3.16.  Baila, Afrikada Fraktallik Gösteren İlk Yerleşimler, (http://classes.yale.edu) 

        

Şekil 3.17. Kotoko, Afrikada Fraktallik Gösteren İlk Yerleşimler, (http://classes.yale.edu) 

Avrupa mimarisindeki şehir planları, gotik dönem kiliselerindeki ve Hint 

mimarisindeki süslemeler, modern mimari de Frank Floyd Wright çalışmaları, Jean 

Nouvel’in Arap Enstitüsü cephe örüntüleri, Peter Eisenmann’ın konut tasarımları 

(HouseX- House III- House11A) ve Frankfurt Biyolojik Araştırmalar Merkezi, Charles 

Correa’nın Hollanda’da Previ Yerleşimi ve Kanchanjuga Apartmanı Cephe Düzeni, 

Peter Eisenmann’ın Parc de la Villatte projeleri fraktal geometrinin uygulandığı 

mimari projelere örneklerdir (Ediz, 2003). 

Fraktal geometride objeleri tanımlayan biçimler tekrarlı bir algoritma ile üretilirler. 

Fraktaller, bilgisayarla mimari tasarımda tasarım yardımcı araç ve ve sözdizimsel 
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bilginin temsili amacıyla kullanılan biçim gramerinin bir alt kümesi olarak kabul edilir 

(Çağdaş, 2003).  

Standart bir biçim grameri ile fraktaller arasındaki fark, biçim gramerinde kullanıcının 

belirlediği çoklukta ve gereklilikte kural kullanılabilirken, fraktallerde sadece bir 

kuralın kullanılabilir olmasıdır. Fraktalde tekrar eden basit biçim karmaşık bir yapıya 

dönüşür. Standart biçim gramerlerindeki form üretim adımlarına benzer biçimde, 

fraktallerde,  

• başlangıç biçimi ve  

• bir üretim kuralı belirlenerek form üretimi sağlanır.  

Görsel alanda, matematiksel objelerin modellenmesi ve bunlara duyulan artistik 

ilgiyle bağalntılı bir aydınlanma 19.yy’da gerçekleşiyor. Burdaki ilgi formallikten çok 

sezgilerin, varsayımların ve fikirlerin “varlık”lar halinde görüldüğü forma olan ilgidir. 

1970’lerde Mendelbrot tarafından geliştirilen fraktal geometri, doğanın geometrisini 

fraktal bir düzende gösteriyor. Bunu bilgisayarın yardımı olmadan akla uygunluk 

derecesinde kesinleştiremezdi. Çok küçük bölünemeyen parçalara ilişkin çalışmalar, 

hesaplama ve mantık limitleri ile görselliğin limitlerine kadar uzanıyor (Mennan, 

2004).  

Son dönemlerde, fraktallerle ilgili çalışmalar, daha çok üniversitelerdeki araştıma 

bölümlerinde hazırlanan fraktal tabanlı programlar biçiminde gerçekleşmektedir. 

Fraktal bir kurguyla ve bilgisayar ortamında üretilen 2000 yılındaki Serpentine 

Pavyonu örnek proje olarak ele alınmıştır.  

Örnek Proje 2- Serpentine Pavyonu 2002 

Proje Tanıtımı ve Konsept: Her yıl Londra Hyde Park’da Serpentine Gallery 

önünde çeşitli pavyonlar yapılması için Serpentine Gallery tarafından farklı ve ünlü 

mimarlar davet edilmektedir. Daha önceki yıllarda Zaha Hadid ve Daniel Libeskind 

gibi mimarların yer aldığı ve geleneksel hale dönüşen bu organizasyon için, 2002 

yılında Japon mimar Toyo Ito ve Arup grubundan Cecil Balmond davet edilmiştir ( 

Architectural Review, 2002).  

Toyo Ito’nun zengin ve geniş mimari vizyonu, Cecil Balmond’un yaratıcı ve üretici 

gücüyle birleştirilerek kısa süre içinde uygulaması gerçekleştirilen 2002 Serpentine 

Pavyonu, dış hatlarıyla basit bir “kutu”dan ibaret gibi görünmektedir (Şekil 3.18, 

3.19). İç mekanda hiç taşıyıcı kolonun bulunmadığı, cephe ve tavana bakıldığında 

çılgın bir cam, metal geometrisine sahip bu pavilyon, aslında belirli bir fraktal kurgu 

içeren algoritmik bir süreç ile tasarlanmıştır (Serpentine, 2006). Birbirini gelişi güzel 
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kesiyor gibi algılanan keskin çizgiler ve aralarında oluşan üçgen parçalar bu süreçte 

ortaya çıkan, beklenmeyen bir desen yaratmışlardır.  

 

Şekil 3.18. Toyo Ito, Serpentine Pavyonu 2000, Cephe Görünüşü, (http://www.arup.com) 

   

Şekil 3.19. Toyo Ito, Serpentine Pavyonu 2000, Görünüşler, (http://www.danda.be) 

Kısa süreli olarak kurulan ve çay içme, dinlenme fonksiyonlarını taşıyan pavyonda, 

gün ışığı farklı boyutlar ve açıklıklardaki üçgen cam parçalardan süzülerek içeri 

girmektedir. Yapı malzemesi olarak farklı boyutlarda cam ve çelik kullanılmıştır. 

Taşıyıcı strüktür çok ince hesaplarla bilgisayar ortamında üretilmiş ve hiç hata payı 

olmayan bu parçalar, yerinde Arup’un özel ekibi tarafından birleştirilmiştir.   

 

Şekil 3.20. Toyo Ito, Serpentine Pavyonu 2000, Plan Çizimi ve Kuşbakışı Görüntü (Shikata, 2002) 

Form Üretimi: Basit bir dış geometriye sahip form, cephe ve tavan yapısında 

karmaşık bir bölümlenme göstermektedir. Bu karmaşık durum basit bir tek kurallı 
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fraktal algoritma ile sağlanmıştır (Şekil 3.21, 3.22). Dış kontorleri ve duvar 

yükseklikleri önceden belirlenmiş kare çerçeve, çalışma alanı olarak belirlenmiştir. 

Bu kare alan içerisindeki ilk kare biçim yerleştirildikten sonra, aynı karenin sürekli 

büyüyerek dönmesiyle elde edilen biçim, karelerin kenar çizgilerinin (akslarının) 

uzatılmasıyla daha da kompleks bir hal almıştır. Başta belirlenen konturlerin dışında 

kalan çizgiler kesilip duvarlar yana katlandığında ve belirli bölümler metal, belirli 

bölümler cam panellerle kapatıldığında, ilk baştaki kareden çok uzaklaşmış sadece 

gelişigüzel parçalı üçgenlerin seçilebildiği bir form ortaya çıkmıştır. (Shikata, 2002) 

 

Şekil 3.21. Toyo Ito, Serpentine Pavyonu 2000, Fraktal Kuralların İterasyonları, (Shikata, 2002) 

 

Şekil 3.22. Toyo Ito, Serpentine Pavyonu 2000, Üretim İçin Arup’un Yaptığı Çalışma, (Shikata, 2002) 
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Sonuç: Serpentine Pavyonu, tek kurallı fraktal bir kurgunun görüldüğü ve tamamen 

dijital ortamda üretilmiş bir çalışmadır. Toyo Ito, bundan sonraki bazı çalışmalarında 

benzer kurgu ile cephe düzenlenmeleri oluşturmuştur. Örneğin, Tod's Omotesando 

Building binası cephesinde benzer bir algoritmik düzen kullanılmıştır. (Şekil 3.23) 

 

Şekil 3.23. Toyo Ito, Tod’s Omotesando Building, Fraktal Cephe Örüntüsü, 

(http://www.wirednewyork.com) 

3.2. Evrimsel Üretim Teknikleri 

Evrimsel Form Üretim Tekniklerini incelemeden önce, Evrimsel Mimarlık kavramını 

açıklamak gerekmektedir. Evrimsel mimarlık, kendi kendine organize olup, kendi 

kendine büyüyen, gelişen bir mimariyi ifade eder. Evrimsel mimarlık kavramına 

çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan biri, Eugene Tsui’nin “Evolutionary 

Architecture” adlı kitabında ortaya koyduğu, doğada yaşayan canlılardan etkilenme, 

onların adaptasyon ve yaşam kabiliyetlerinden örnek alma şeklindedir. (Tsui, 1999)  

John Frazer ise, evrimsel mimarlık kavramıyla, doğadaki adaptasyonu bir takım 

yardımcı araçlar kullanarak bilgisayarda işlenen bir sürece dönüştürme ve yeni 

mimari formlar üretme yaklaşımını vurgulamaktadır (Frazer, 1995).  

1840’larda doğa bilimci Charles Darwin’in evrim teorisi ile başlayarak, 1860’larda 

Avustralyalı Gregor Mendel’in kalıtımı sağlayan genleri ve kalıtım yasalarını ortaya 

koymasıyla, Evrimsel Mimarlık söyleminin  ilk tohumları atılmıştır. Gen, kromozom, 

DNA, fitness, crossover, mutasyon, evrim, yaşam, doğum,ölüm ..vb gibi genetik ve 

biyoloji bilimlerine ait kavramların, mimarlık düşüncesine ait bir teknikte yer alan 

kavramlara dönüşümü ise 1940’ların sonlarında Von Neumann’ın “hücresel 

otomata” çalışmaları ile kendini göstermeye başlamıştır. 1950’lerde bilim 

adamlarının doğadaki canlıları simüle etmek için bilgisayarı kullanmaları, ve 
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1960’lara gelindiğinde, Rechenberg’in “Evolution Strategies” adlı kitabında 

“Evolutionary Computing” kavramını ortaya atması, bilgisayar ortamında yaşanacak 

sanal bir evrimin habercisiydiler. Bu kavram üzerine yapılan araştırmalar sonucu ise 

bugün bildiğimiz anlamıyla genetik algoritmalar 1970’lerde Amerika’da Michigan 

Üniversitesi’nde  Prof.Dr.John Holland tarafından sunulmuştur (Çakır ve Aksoy, 

2005). 

John Holland, Evrimsel Mimarlık üzerine yaptığı çalışmalarda, hücresel otomata 

konusuna da değinmiş, hücresel otomatanın adaptasyon ve optimizasyon 

problemlerine eğilmiş, ve genel-amaçlı hücresel otomata simulasyonu programını 

geliştirmiştir.  

Evrimsel Mimarlık söyleminde, sıkça karşılaştığımız bir başka alt başlık da 

GENETİK MİMARLIKtır. Genetik mimarlık dediğimiz kavram, doğadaki türlerin,canlı 

organizmaların üremesi ve gelişmesi ile tasarımcının ürettiği mimarlık ürünü ve bu 

ürünün gelişimi, ara kesitinde yer alır. Genetik mimarlık, temelinde kendi kendine 

üreyebilen gelişen ve yaşamını sürdüren evrimsel bir mimariyi tarif eder (Estevez, ve 

diğ., 2003).  

Genetik mimari söyleminde, mimarın artık sonuç ürünü değil mimari süreci 

düşünmek durumunda olduğu ve mimarın, bir genetik mühendisin DNA üzerinde 

yaptığı  çalışmalara benzer şekilde, kendi kendine ürün geliştirebilecek yazılımları 

tasarlayabileceği savunulmaktadır. (Çakır ve Aksoy, 2005) 

“...Geleceğin mimarı duvar işçilerini değil, genetik mühendislerini 

yönetecektir....genetikçilerin geliştirebilecekleri bitkisel dokularla kendi kendine 

gelişen büyüyen binalar....her yıl evinizdeki duvarları yeniden boyamak zorunda 

kalmayacaksınız. Binalar doğadaki canlılar gibi kendi kendini yeniliyor olacak. 

Kendi ekosistemini kuran formlar kararlı bir şekilde inşa edilecekler... mimar 

sadece her şeyi üretecek bu zinciri programlamak zorunda...” (Estevez ve diğ., 

2003).  

Biyolojik gelişme ve form konsepti, mimari form yaratmak için üretken bir süreçtir. 

Frazer’a göre mimari konseptler, bir dizi üretken kural olarak belirlenebilir ve onların 

evrimi ve gelişimi dijital olarak kodlanabilir (Kolarevic, 2003).  

Evrimsel form üretim tekniklerinde, bilgi taşıyan hücreler ya da tohumlar evrim 

teorisine göre farklılaşarak büyüme gösterirler. Buradaki “bilgi” yani bir anlamda 

genetik şifre (kod) formun gelişimi ve biçimlenişini sağlar. Bu şifre bir anlamda 

hücrenin DNA’sıdır. Ortaya çıkan kompleks formlar, önceden tahmin edilemeyen 

belirsiz formlardır ve bu formların çeşitliği doğum, ölüm, mutasyon, adaptasyon gibi 
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evrimsel kurallara bağlıdır. Bu yaklaşımda, diğer üretken yaklaşımlarda olduğu gibi, 

mimarın görevi formun kendisini bulmak değil, formların üretilmesine sebep olacak 

“formülü, şifreyi, kodu” yazmaktır.  

Mohamad Alkhayer ve John M.Johanser’in, 1998 yılında tasarladıkları Moleküler 

Kurgulu Ev (Molecular Engineered House) projeleri, evrimsel tasarım 

yaklaşımlarından etkilenerek oluşturulmuş bir projedir. Bu ev 2200 yılı için 

geliştirilmiştir. Bilgisayarda yazılan bir genetik algoritma sayesinde, genetik bilgiyi 

taşıyan “tohumlar” dokuz günlük bir evrim ve gelişim süreci geçirerek son halini 

almaktadır. Adeta bir bitkinin gelişimini göstermektedir (Johansen, 2002).  

 
 

Şekil 3.24.  Mohamad Alkhayer & John M.Johanser,  Moleküler-Kurgulu Evin Dokuz Günlük Oluşum 
Sürecini Anlatan Kesitler, (Johansen, 2002) 

Form üretim süreçlerinde dinamik davranış gösteren ve teorik olarak 

gerçekleştiklerinde de bu dinamik davranışı sürdüreceği düşünülen formlar, ne yazık 

ki henüz hala teoride kalmıştır. Ancak bilgisayar ortamındaki denemelerde dinamik 

süreç sürekli devam ederek formun değişimi ve farklılaşması izlenebilmektedir. 

Evrimsel form üretim teknikleriyle üretilen tasarımların, mimarlık ürünü haline 

dönüşmesi, günümüz teknolojisinde ancak sürecin belirli bir anda kesilerek, elde 

edilen formun işlenmesiyle mümkündür. Estevez, Frazer gibi mimarların, kendi 
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kendine değişebilen, gelişebilen, yaşayan organizmalar olarak tariflediği formlar 

günümüz mimarlık ortamında sadece bilgisayar teknolojileriyle görebildiğimiz formlar 

olarak kalmaktadır.   

“Yapay bir yaşam düşü, sözlerin dışında bir yaşam yaratmak, kutsal bir ayrıcalığı 

çalmak ve birisini ona sahip olduğuna inandırmaktır. Bir bilgisayarda biyolojik 

yaşamınkilere benzer kurallara uygun olarak evrimleşme yetisine sahip matematik 

organizmaları yeniden üretmek; yaşamın maddeselliğini, ona sahip olmak ve istediği 

gibi şekillendirmek amacıyla onu üretmeye yarayan kurallardan ayırma düşüdür. 

Tıpkı tanrı gibi..” (Garassini, 2005). Garassini Hücresel Otomata ve Genetik 

Algoritmaların bu Tanrısal durumu ortaya koyan iki temel teknik olduğunu vurgular. “ 

Hücresel Otomata’da tekrarlanan kurallar, karmaşıklığı, bazı durumlardan da 

önceden tahmin edilemeyen davranış oranlarını artırır... Eğer bir hücre yalnız kalırsa 

ölür,; eğer büyüdüğü ortamda pek çoğuyla çevrilirse boğulur. Sonuç, bilgisayar 

ekranında tıpkı mikroskop altında kıpırdaşan bakteriler gibi sürekli değişen formlar 

doğuran titreşen bir dokumadır. Bir program üretme çiftliği olarak bilgi bilimi genetik 

algoritmalar üzerine kuramların nesnesidir ve ilkesi programcı tarafından ortay 

konulan bir problemi çözecek en uygun programın yaşatılmasıdır. Kodların 

kombinasyonlarına yeni bireylerin (elbetteki software alanında) nesli için izin verilir 

ve sonunda en iyi olan evrimleşecektir.” (Garassini, 2005). 

Evrimsel form üretim teknikleri, genetik algoritmalar ve hücresel otomata olmak 

üzere iki alt başlıkta ele alınmıştır.  

3.2.1. Genetik Algoritmalar 

Evrimsel Üretim Tekniklerinden biri Genetik Algoritma’lardır. En önemli karakteristiği 

doğadaki kromozomların yapısını andıran bir dizi strüktür –ki bu strüktür üretim, 

crossover ve mutasyon için gerekli bilgileri taşımaktadır. Bu diziye pek çok 

parametre kodlanır. Üreme sonunda pek çok genetik olarak birbirine benzer formlar 

üretilir, fakat tüm bu formlar ayakta kalamaz, daha önceden belirlenmiş fitness 

değerine bağlı olarak bazı formlar yaşamlarına devam edemez ve genetik havuzdan 

ayrılır. Genler üzerinde yapılan çok küçük değişimler (mutasyonlar) değişik ve farklı 

çeşitliliğe sebep olabilir (Jakimowicz ve diğ., 1997).  

Genetik algoritmalar, temelde 0 ve 1 sayılarının farklı dizilimleriyle, yani DNA 

zincirindeki bazların dizilişine benzeyen bir mantıkla, oluşturulan ve birtakım kuralları 

içeren küçük program parçalarıdır. İlk olarak Prof.Dr. John Holland tarafından 

1970’lerde sunulmuştur.  

Basit bir genetik algoritma strüktürü aşağıdaki gibidir (Çakır ve Aksoy, 2005): 
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• [Başlangıç] Rast gele seçilmiş  n kromozomlu bir populasyon belirlenir, 

• [Fitness] Her bir kromozom için o populasyondaki uygunluğu hesaplanır,  

• [Yeni populasyon] En uyumlu populasyon bulununcaya kadar aynı işlemlere 

devam edilir ve uygun populasyon kurulur, 

• [Seçim] Populasyondan anne-baba olacak bir çift kromozom seçilir, genelde 

populasyona en uyumlu çift seçilmektedir, 

• [Crossover] Anne-baba kromozomlar eşlenerek çocuk kromozom formlar üretilir,  

• [Mutasyon] Çeşitliliği artırmak için kromozomlar üzerinde bazı değişikler 

yapılabilir, 

• [Kabul] Yeni çocuk kromozom populasyona alınır , 

• [Yer Değiştirme] Algoritmanın devamlılığı için yeni populasyon seçilebilir, 

• [Test] Eğer  sonuç tatmin edici ise durulur ve populasyondaki en iyi çözüme 

dönülür, 

• [Geri Dönüş] 2. adıma geri dönülür. 

Manuel DeLanda, genetik algoritmalar kullanarak evrimsel simülasyonlar 

oluşturmuştur. Bu simülasyonlar tasarımın yerini almıştır ve yazılımlar bu yeni 

formları beslemektedir. DeLanda, şu konuyu vurgulamaktadır: “..olağanüstülük ve 

açık-sonluluk açısından yeterince zengin, verimli mekanlar yaratmaya ihtiyacımız 

var ki, tasarımcı tüm olası konfigürasyonları gözönünde tutmak zorunda kalsın. - o 

kadar fazla sayıda konfigürasyon var ki, görmemezlikten gelmek imkansız ...” 

(DeLanda, 2002). Burada Performatif bir yaklaşımın izleri görülmektedir.  

Eğer sanal evrim, tasarımcı için hesaba katması imkansız olan bütün olasılıkları ya 

da sadece şaşırtan sonuçları içeren bir mekan araştırmak için kullanılıyor olsaydı, 

genetik algoritmalar sadece yararlı görselleştirme araçları olarak kullanılırdı. Verimli 

araştırma mekanları tasarımı görevinde, Deleuze’un çalışmasında da izini 

sürdüğümüz, belirli filozofik fikirler önemli rol oynamaktadır. Genetik algoritmaların 

yaratıcı kullanımı için bu üç filozofik düşünce biçimine ihtiyaç vardır: populasyonel, 

yoğun ve topolojik (DeLanda, 2002). Deleuze bu kavramları keşfetmemiştir fakat ilk 

kez üçünü biraraya getirerek , form üretimi için yeni bir taban oluşturmuştur.  

Tasarım için kullanılan genetik teknikler, bir dış form modellemekten çok, içsel 

mantık modelleme amacını gütmektedir; ve henüz sadece bilgisayarın hayal 

gücünde evrimleşen bir gelecek mimarisinin söylemini oluşturmaktadır (Çakır ve 

Aksoy, 2005). Bilim adamlarının ve eğitimcilerin bugün merak ettiği konu, genetik 

algoritmalarla bilgisayar ortamında deneyimlenen genetik mimarlık ürünlerini gerçek 

hayata geçirebilecek yazılımların kimler tarafından geliştirileceğidir.  
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Genetik algoritmaların bir sanat ürünü üretmek için kullanılması, özellikle son 10 

yılın popüler bir tekniği haline gelmiştir. Bu konuda çalışmalar yapan Karl Sims, 

Steeve Rooke ve Ken Musgrave  gibi isimler genetik-elektronik art olarak 

adlandırılan, sanal ortamda genetik algoritmalar kullanılarak oluşturulmuş sanal 

yaratıklara, animasyon programlarında kullanarak hareket etme özelliği katmış, ve 

oluşan 3D modeli statik durumundan kurtararak, adeta gerçek yaratıklar olarak 

algılanmasını sağlamışlardır. “Sanal Yaratıklar (Virtual Creatures)” projelerinde 

oluşturdukları bu ilginç yaratıkların yanı sıra, yine genetik-elektronik sanat olarak 

görülen ve genetik algoritmalarla yazılmış küçük program parçaları kullanılarak 

yapılan bir takım renkli imajlar da özellikle Internet ortamında sıkça denenen bir 

sanat haline gelmiştir (Şekil 3.25). Bu dijital ve matematiksel imajlara “sanat ürünü” 

denilmesi bazı sanat çevrelerinde yoğun tartışmalara sebep olmuştur.  

 

Şekil 3.25. Elektironik-Genetik Sanat Ürünleri, (http://www.genarts.com) 

Genetik algoritmalar kullanılan projelere örnek olarak; Greg Lynn’in Embriological 

House, John Frazer’ın Interactivator, Mohamad Alkhayer ve John M.Johanser’in, 

Moleküler Kurgulu Ev; projeleri verilebilir. Konu başlığı altında, Interactivator projesi 

daha detaylı olarak anlatılmaktadır.  

Örnek Proje 3- Interactivator  

Proje Tanıtımı ve Konsept: “Interactivator”,  İngiltere’deki Ulster Üniversitesi ve 

Londra Mimarlık Kurumu (RIBA) ile ortaklaşa gerçekleştirilen, evrimsel özellikler 
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taşıyan bir bilgisayar modelinin geliştirildiği bir araştırma projesidir. Projenin 

yürütücüsü ve mimarı John Frazer’dır. Teorik ve pratik bazı denemelerden sonra, 

Ocak 1995 yılında, Interactivator adı verilen bu bilgisayar modeli Internet üzerinden 

dünyaya açılmıştır (Toy, 1995). 

İnternete bağlı bu sistemde birbirine bağlı üç bilgisayar kullanılmıştır. Londra’daki 

ana bilgisayar modelin hücresel gelişimini, genetik araştırma alanının arazisinin 

represantasyonu işlemlerini üstlenmiştir. İkinci bilgisayar, dış dünyayla iletişim, 

çevresel sansörlerle bilgi alınışı ve internet yoluyla genetik kodların havuzdan alınışı 

işlemlerini gerçekleştirirken, üçüncü bilgisayar ise, ortaya çıkan modelin büyümesi 

ve gelişmesinin animasyonu görevini yerine getirmektedir. Modeli, internet yoluyla 

girilebilir yapmanın amacı, geniş katılım sağlamak ve bu sayede gen havuzundaki 

biyolojik farklılığı artırmaktır. Böylece ana bilgisayarın gen havuzunda, pek çok farklı 

genetik materyal toplanmış ve yeni formların üretimi için bu gen bilgilerinden 

faydalanılmıştır. Sanal ziyaretçiler, modellerin mevcut durumunu görebilir ve bir 

açıklama alabilir ya da genetik ve ya çevresel enformasyon ekleyerek katılabilirler. 

Yazılımın kopyası yine internetten yüklenebilir (Çakır ve Aksoy, 2005).  

Proje, sanal ortamda oluşturulmuş “yapay bir doğa”da,  büyüme, gelişme, çoğalma 

ve mutasyon gibi evrimsel bir takım işlemlere uğrayan bir “yapay tohum”, ve bu 

tohumun yarattığı mekansal alanın incelenmesi amacındadır. Bu yapay ortamın 

internet desteğiyle interaktif bir ortama dönüşmesi sağlanmış ve kullanıcılar oluşan 

“form”a  etki edebilme yetisi kazanmıştır.  

Form Üretimi: John Frazer’in araştırmasının arkasında yatan ilham kaynağı 

simbiyotik davranışları ve metabolik dengesi doğal ortamdakine benzeyen, yapay bir 

ortam üretmektir (Toy, 1995). Bu bir bakıma sanal mekanda gerçek ve yeni bir doğa 

yaratmaktır, yani doğanın simülasyonunu yapmaktır. Yaratılan organizmaların 

vücudu, yani yaşam mekanı, çevre ile enformasyon arasındaki alışveriş yoluyla 

adaptasyon ve modifikasyon aktiviteleri için bir model haline gelmektedir.  Bilgisayar 

tekniklerini kullanarak, bir mantık çerçevesi içinde, embriyolojik çekirdekten 

başlayarak, vücudun gelişmesine benzer biçimsel süreci kullanıp, yeni formların 

gelişmesi sağlamaktadır (Palumbo, 2000). Yine doğada gördüğümüz, canlıların 

üremesi ve gelişmesi adımları olan, morfogenesis, genetik kodlama, replikasyon ve 

doğal seleksiyon gibi adımlar başarılı bir şekilde bu yapay dünyada da uygulanıyor. 

Bu bağlamda öncelikle, genetik algoritmalarla yazılmış bilginin evrimsel sürece tabi 

tutulacağı “ortam” çeşitli bilgisayar programları yardımıyla simüle edilmiştir. Burada 

simüle edilenler, evrim için gerekli olan, fitness değeri, ısısal faktörler, mutasyona 



 82 

sebep olacak ani değişimler..vb gibi değerlerdir. Gelişimi belirleyen genetik 

algoritmalar yazılarak “yapay tohumlar” içinde paketlenir. Birbirini takip eden 

büyüme ve gelişmeden sonra, ortamda yapay bir evrim gerçekleştirilir. Tohumların 

içerdikleri genetik algoritmalarda yazılmış olan bilgilere göre bir model ortaya çıkar 

(Şekil 3.26). Ortam burada dondurulup oluşan model kullanılabileceği gibi, süreç 

devam ettirilip değişim izlenebilir ya da yeni mutasyonlar uygulanarak formda 

çeşitlilik sağlanabilir. Evrimin sürekliliği göz önünde bulundurulduğunda hiç 

kesilmemesi gereken süreç, form elde etmek amacıyla durdurulabilir.  

 

Şekil 3.26. Interactivator, Form Üretim Evreleri, (www.ellipses.com) 

Bilgisayar modelleri simüle edilmiş ortamda ürüyen,gelişen formun görselleştirilmesi 

için kullanılmaktadır. Böylece üretimin her aşaması detaylı şekilde görülür ve bütün 

bu simülasyon işlemleri çok kısa zaman dilimlerinde gerçekleşir. Ortaya çıkan 

formlar genellikle beklenmeyen sonuçlardır. 

Interactivator içindeki “tohum”, aslında genetik bilgileri taşıyan ve tohum formunu 

oluşturan bir “genetik kod taşıyıcısı”dır. Tıpkı doğadaki hücrelerin çekirdeklerinde 

taşıdıkları genetik bilgilerin gelecek nesillere üreme yoluyla aktarılması gibi, tohum 

içindeki bilgilerde bölünme işlemi gerçekleşerek diğer tohum hücrelerine geçer, ve 

tüm modele yayılır. (Çakır ve Aksoy, 2005) 

Tohum içindeki başarılı genler, genetik algoritmada yapay ortam için belirlenmiş 

uygunluk (fitness) değerine göre yaşamlarına ya devam eder, yada ölürler, yani 

doğadaki “doğal seleksiyona“ benzer şekilde ayrılırlar. Sadece başarılı genler gen 

havuzunda yaşamaya devam eder ve bir sonraki çaprazlamaya (crossover) 

katılırlar. Çaprazlama ve mutasyon işlemleri ise, genlerde değişikliğe sebep olduğu 

için, oluşacak formlarda çeşitlilik sağlar. (Şekil 3.27, 3.28) 
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Şekil 3.27. Interactivator, Modelin Gelişimi Sırasında Mutasyon İşlemleri Devam Ettirilerek Farklı 

Formlar Üretilmektedir, (Toy, 1995) 
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Şekil 3.28. Interactivator, Tohumların birbirleriyle ilişkileri ve model üretimi, (Toy, 1995) 

Tohum içindeki başarılı genler, genetik algoritmada yapay ortam için belirlenmiş 

uygunluk (fitness) değerine göre yaşamlarına ya devam eder, yada ölürler, yani 

doğadaki “doğal seleksiyona“ benzer şekilde ayrılırlar. Sadece başarılı genler gen 

havuzunda yaşamaya devam eder ve bir sonraki çaprazlamaya (crossover) 

katılırlar. Çaprazlama ve mutasyon işlemleri ise, genlerde değişikliğe sebep olduğu 

için, oluşacak formlarda çeşitlilik sağlar (Şekil 3.27, 3.28).  

Sonuç: Interactivator projesinde, bilgisayar genel anlamda tasarıma yardımcı olarak 

değil, evrimsel bir hızlandırıcı ve üretici güç olarak kullanılır.Tasarım için kullanılan 

genetik teknikler, bir dış form modellemekten çok, içsel mantık modellemektedir; ve 

henüz sadece bilgisayarın hayal gücünde evrimleşen bir gelecek mimarinin sergisini 

yapmaktadır. 

John Frazer’ın açıklamalarında, form üretimi için gerekli direktifleri içeren genetik 

algoritmayı oluşturan bilgilerin, büyüme ve gelişme kuralları, doğayla uyumu, fitness 
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değeri..vb bilgilerin olduğunu belirtmektedir fakat literatürde burada kullanılan 

algoritmanın kendisine ulaşılamamıştır. Frazer, mimari konseptlerin de genetik bir dil 

ile bu üretken genetik algoritmalar içine eklendiğini vurgulamaktadır.  

Frazer’ın, Ulster Üniversitesi’ndeki öğrencileri ile birlikte oluşturduğu bu proje “An 

Evolutionary Architecture” başlıklı, mimarlıktaki temel form üretim süreçlerini 

kapsayan, bir  sergide yer almıştır (Toy, 1995).  

3.2.2. Hücresel Otomata 

Doğadaki canlılar, genetik bilgiler taşıyan hücrelerden oluşur, ve bu genetik bilgiler 

aslında onların formlarını belirlemektedir. Hücresel otomatada da, sistemi oluşturan 

hücreler genetik bilgi taşır ve verilen kurallar çerçevesinde, iki ya da üç boyutlu 

olarak, gelişerek büyür. Tüm canlılarda olduğu gibi, hücresel otomata da da hücreler 

doğar, yaşar, çoğalır ve ölür.  

Hücresel otomataların gelişimi Matematisyen Stanislaw M.Ulam’a dayanmaktadır. 

Ulam, 2 boyutlu bir ortamı, hücrelere bölerek -bir bakıma gridlere ayırarak- bir 

sisteme dönüştürmüştür. Bu sitemde gridler iki durumda bulunabilir: açık ve kapalı; 

yani canlı ve ölü. Ulam, belirli kurallar verildiğinde, bilgisayarın sürekli değişen bu 

şekilleri rahatca takip edebildiğini gördü. Pek çok hücre neredeyse canlılarmış gibi 

çoğaldılar, basit bir küpün nasıl hassas bir mercan biçimini alabildiğini gösterdiler. 

Ulam, hücresel otomatayı kullanarak iki boyutlu ve üç boyutlu oyunlar tasarlamıştır 

(Coates, 1996).  

İlk hücresel otomata örneği 1940’lı yılların sonunda, Von Neumann tarafından ortaya 

çıkarılmıştır. Von Neumann’ın başladığı kendi kendini üreten otomata sistemi, 

KINEMATON, Arthur Burks tarafından tamamlanmış ve tanıtılmıştır. 1970’lere 

gelindiğinde John Holland, Evrimsel Mimarlık üzerine yaptığı çalışmalarda, hücresel 

otomata konusuna da değinmiş, hücresel otomatanın adaptasyon ve optimizasyon 

problemlerine eğilmiş, ve genel-amaçlı hücresel otomata simulasyonu programını 

geliştirmiştir. 

Bir hücresel otomata sistemi, stilize edilmiş bir dünya olarak düşünülebilir. Boşluk, 

düzenli bir grid sistemi olarak hazırlanmış, her bir hücrenin bilgi içerdiği, hücrelerin 

yakın komşularıyla kurdukları ilişkileri adım adım görebildiğimiz bir alan olarak 

tasarlanır. Bu yüzden sistemin kuralları düzenli ve lokaldir. Hücresel otomata da 

büyümenin belirli bir hücresel strüktür içinde gerçekleşmesi, her nekadar bu ortam 

sınırsız olsada, kullanım kolaylığı sağlamakta, ve biçimlerin olası birleşimlerini 

kontrol altında tutmaktadır (Life Like Rules, 2006).  
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Şekil 3.29. Hücresel Otomata, Vision Of Chaos Programında Üretilmiş 2D ve 3D Hücresel Otomata 

Denemeleri. 

Hücresel otomatanın mimarlıkla ilişkisi, mimari form niteliği taşıyabilecek desenler 

üretebiliyor olmalarıdır. Matematik bir yaklaşım gibi görünse de,  evrimsel bir 

yaklaşımla mimari form niteliği taşıyan alternatifler üreten  bir yaklaşımdır (Şekil 

3.29).  

Stephen Wolfram ‘ın “A New Kind of Science” adlı kitabında, hücresel otomata ile 

ilgili yapmış olduğu tek boyutlu sistem çalışmasını anlatmaktadır. Ona göre, 

hücresel otomata “yeni bir bilim dalıdır”. Bugüne kadar keşfedilmemiş olmasını ise 

çok zahmetli ve ancak birçok iterasyondan sonra anlamlı şeyler elde edilebilmesine 

bağlamaktadır (Şekil 3.30). Bilgisayarların günlük yaşama girmesinden sonra uzun 

ve yorucu iterasyonlar çok kolaylaşmış ve sonuçları görsel olarak sunma imkanı 

ortaya çıkmıştır (Wolfram, 2002). Hücresel otomatanın mantığı adım adım ilerleyen 

iterasyonlarda gizlidir. 

Hücresel otomatanın sağlamış olduğu farklılaşarak büyüme ve her iterasyonda 

giderek kompleks bir forma ulaşma mantığı, ayrıca doğum ve ölüm kurallarının 

varlığıyla, evrimsel mimarlık yaklaşımındaki yerini almaktadır. Doğum ve ölüm 

kuralları için 0 ve 1 sayıları kullanılır. (Genetik algoritmalardaki Gen dizilişlerine 

benzer biçimde) Sonuç olarak üretilen formun sayısal ifadesi yapılırken, 

10001101010  gibi bir dizi karşımıza çıkar.  

 

Şekil 3.30. Hücresel Otomata, Wolfram’ın Hücresel Otomata Örneği, (Wolfram, 2002) 
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Son dönemlerde, hücresel otomata tekniği daha çok, üniversitelerdeki çalışmalar 

sonucu hazırlanan yazılımlarda kütlesel biraraya gelişleri deneyimleyen bir teknik ya 

da yazılan algoritmalar sonucu genetik sanattakine benzer iki boyutlu imajlar üreten 

bir teknik olarak kullanımı yaygındır. Örnek proje olarak, bir araştırma projesi 

anlatılmaktadır. 

Örnek Proje 4- Experiments in Architectural Form Generation Using Cellular 

Automata 

Proje Tanıtımı ve Konsept: Bu araştırma projesi, 2002 yılında, Robert J. Krawczyk 

tarafından Illinois Institute of Technology, College of Architecture, USA’da 

gerçekleştirilmiş ve hücresel otomata yöntemiyle üç boyutlu form üretimi için 

geliştirilmiş bir projenin devamında, oluşan formlara destek strüktürleri, zemin, bina 

dış kabuğu gibi mimari elemanlar eklenerek bu formların nasıl mimari formlar olarak 

değerlendirilebileceği de  ifade edilmiştir.  

 

Şekil 3.31. Hücresel Otomata Çalışmaları, (Krawczyk, 2002). 

Hücresel otomata, Krawczyk’nın ifadesiyle “basit bileşenlerin basit kurallarla 

oluşturduğu kompleks bir sistem yardımıyla gelişim sürecini simüle eden bir 

bilgisayar methodudur” (Krawczyk, 2002). Mimarlıkta hücresel otomaya ilginin, bu 

tekniğin organize edilmiş hücreleri veya desenleri kullanarak yeni desenler 

(patterns) üretebilme kabiliyetidir; bu desenler mimari formlar olarak kurgulanabilir.  

Matemetiksel bir yaklaşım gibi görünse de, sadece kuralların uygulandığı basit bir 

method değildir; belirli formlara ulaşabilmek için sürekli devam edebilen 

iterasyonlara bağlı bir süreçtir (Şekil 3.31, 3.32).  

Krawczyk, hücresel otomata yöntemini 1997-2000 yılları arasındaki çalışmalarında 

da kullanmış ve parametrik bir düzenle hücrelerin yaşam-ölüm kuralları başlangıç 

olarak belirlenmiştir. Oluşturduğu formların uygun olmadığını düşündüğünde ya da 

başka formlar üretmek istediğinde hücrelere ait bu parametreleri değiştirerek 

amacına ulaşmaktadır.  

Form Üretimi: Başlangıç olarak üç boyutlu bir “dünya” tanımlanmıştır. Gelişim ve 

büyüme bu dünya sınırları içinde gelişecektir. Biçim gramerlerindekine benzer 
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biçimde bu dünyadaki hücrelerin başlangıç konfigürasyonları belirlenir. Başlangıçta 

kaç hücre olacağı belirlenir. 

 

Şekil 3.32. Hücresel Otomata Modelleri, (Krawczyk, 2002). 

Biçim gramerlerinden farklı olarak, her bir hücreye genetik bilgisi, yani doğum ölüm 

ve gelişim kuralları, verilir. Kurallar, bir sonraki jenerasyonda kimin ölüp, kimin 

yaşama devam edeceğini belirler. Kurallar, bunu belirleyebilmek için hücrenin 

komşuluklarından faydalanır. Basit iki boyutlu bir düzlemde, bir hücrenin 8 adet ( 

(3X3)-1), üç boyutlu bir ortamda ise küp biçiminde tanımlanmış tek bir hücrenin 26 

adet ( (3x3x3)-1)komşuluğu bulunur (Şekil 3.33).  

 

Şekil 3.33. Krawczyk, Hücresel Otomata Projesi, a.Ortam, b.Komşuluklar,  (Krawczyk, 2002). 

Krawczyk, bu sistem de Conway’in Life Game adlı hücresel otomata oyununda 

kullandığı Conway Kuralı’nı uygulamıştır; her komşuluk tek tek kontrol edilecek, iki 

veya üç komşuluk var ise hücre yaşamaya devam edecek, diğer tüm koşullarda 

hücre ölecektir. Doğum, eğer boş bir hücre sadece üç koşuluğa yakınsa 

gerçekleşecektir.  Bu basit kurallar her bir hücre ve 26 adet komşuluğu için tek tek 

uygulanır (Şekil 3.34). Her jenerasyonda, ortaya çıkan biçim bir öncekinden farklı ve 

önceden tahmine edilemeyecek biçimlerdir.  
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Şekil 3.34. Krawczyk, Hücresel Otomata Projesi, Basit Üretim  (Krawczyk, 2002). 

Krawczyk, üretimi 8.jenerasyonda durdurarak, elde ettiği formun mimari bir form 

olarak nasıl değerlendirebileceğini sorgulamıştır. Burada, sistemde 4 hücrenin 

diğerinden bağımsız kaldığını, bir kısmının ise düşeyde onları destekleyen alt 

hücrelerin olmadığını belirlemiştir. Ayrıca bu hücreler herhangi bir mimari ölçek yada 

iç mimari fonksiyon içermemektedir. Bu bağlamda yapılan işlemlerden biri yatayda 

bu hücreleri akışkan birbiçimde birbirine bağlamaktır (Şekil 3.35). Oluşan yuvarlak 

hatlı formlar alternatif olarak değerlendirilebilir. Bir diğer işlem, strüktürel problemleri 

çözmek için taşıyıcı sistem önerisidir  (Krawczyk, 2003).  

 

Şekil 3.35. Krawczyk, Hücresel Otomata Projesi, Hücrelerin Yatay Birleşimi  (Krawczyk, 2003). 

Sonuç: Bu çalışma, hücresel otomata tekniğinin kullanım sürecini görmek açısında 

incelenmiştir (Şekil 3.36).1996 yılında Coates’in ortaya koyduğu hücresel otomata 

çalışması da benzer bir strüktürde ilerlemiş ve sonuçta bazı “kabuklar” üretilmiştir 

(Şekil 3.37). Robert J. Krawczyk, farklı yazılımlar ve yöntemlerle hücresel 

otomataların çok zengin bir form üretim tekniği olarak değerlendirebilineceğini 

vurgulamaktadır.  
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Şekil 3.36. Krawczyk, Hücresel Otomata Projesi, Mimari Form Denemeleri (Krawczyk, 2003). 

 

Şekil 3.37. Coates’in Hücresel Otomata ile Ürettiği Kabuk Formlar (Coates, 1996). 

3.3. Diyagram Tabanlı Teknikler 

Diyagram nedir? Basit anlamda, diyagram, bilginin özetlenmesi için kullanılan görsel 

araçlardır. Sözlük anlamıyla, “herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik” olarak 

tanımlanmaktadır. Mimarlıkta bir form üretim tekniği olarak diyagramın kullanımı ise, 

çok farklı soyut anlamlar içermekle birlikte, bilginin yeniden organizasyonu olarak da 

ele alınmaktadır.   

Son on yıldır, diyagramların mimarlık içindeki rolü üzerine yapılan söylevlerden, 

belki de en dikkat çekici olan benzetme Gilles Deleuze’un, diyagramı “soyut bir 

makine” olarak tanımlamasıdır. Diyagramatik, indirgeyici veya sunuma yönelik 

olmayan, fakat gerçeklikten bir kesit -öyleki gerçekleşme potansiyeline sahip- olarak 

ele alınmaktadır (Seveldsson, 2002). Birger  Sevaldson, diyagramı, tipoloji ve anlam 
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üzerindeki strüktürel organizasyon, desen  ve ilişkileri vurgulayan bir soyutlama 

olarak tanımlamaktadır. 

Ben van Berkel de Gilles Deleuze’un tanımlamasına referans göstererek tarifler: 

“diyagram, bir metafor ya da paradigma değil, “soyut makinedir”, hem içerik hem 

açıklama içerir. İşte bu özelliği ile diyagramlar, indekslerden, ikonlardan veya 

sembollerden ayrılır. “(Berkel ve Bos, 1999). Berkel’e göre bir diyagram, belirli bir 

bilginin spesifik gösterimi olmadığı gibi, gelişigüzel bir imaj da değildir. Diyagramı 

bulmak için eldeki projeyle ilişkili belirli sorular sorularak başlanır: bölge, program ve 

yapım. Diyagramlar projenin/formun “omurgası” gibidir.  

Bir diyagram, hareket ve form arasındaki ilişkiyi tanımlayan strüktürü düzenleyici ve 

işlev dağıtıcı bir grafiktir. Diyagram içe dönük değil, daha çok dışarı yönelik, nesne 

ve bilgi arasındaki ilişkiye işaret eder (Aksoy ve Warp DS, 2004).  

Görüldüğü gibi, mimarlıkta diyagramlar konusunda farklı yaklaşımlar ve tanımlar 

yapılmıştır, fakat özünde hepsi, diyagramların sadece görsel sunum aracı değil, 

bilginin/verilerin tasarımı biçimlendirdiği soyut ve üretken bir araçlar olduğunu 

belirtmektedir.   

“Mimarlar diyagramlar üretiyor, binalar değil, fakat binanın malzemesi, 

konfigürasyonu ve formuyla tamamen içiçe geçmiş, eklenmiş diyagramlar” (Braham, 

2000). Bilgisayarın form üretici olarak kullanılmaya başlandığından beri, mimarların 

mimarlıktaki rolü değişmiştir. Artık tasarımlar direkt olarak bir mimarın tasarım ve 

hayal gücüyle ortaya çıkan formlar olmaktan öte, bilgi ve form üretim tekniğinin 

geliştirdiği belirsiz ve kompleks formlara dönüşmektedir.  

Bilgi, mimarlığın özündedir. Geleneksel sistemlerde, mimari bilgi, programdan, 

araziden gelen veriler, belirli yapım kısıtlamaları, çevre faktörleri, o dönemki 

teknolojiler, hatta tasarımın yapıldığı dönemde kullanılan mimari stiller gibi verilerdir. 

Bu verilerin kullanımı ise, daha çok değerlendirme yoluyla yapılmaktadır. Fakat 

bilgisayar teknolojileriyle birlikte bilginin işlenişi, görselleştirilmesi ve ilişkilendirilmesi 

değişmiştir. İşte “diyagramlar” bu değişimi gösteren bir tekniktir. Çeşitli 

sınırlandırmalar gözönünde tutularak, el eskizleriyle arazi üzerinde yapılan formal 

denemeler, yerini, eldeki verilerin diyagramlar yoluyla bilgisayarlara aktarılıp 

ilişkilendirildiği ve direkt olarak form üretimine katıldığı ve bu bilgileri kullanarak 

oluşturulan diyagramların sayısız biçimsel alternatif üretebildiği çalışmalara 

bırakmaktadır.  

Diyagramları oluşturan veriler, farklı kaynaklardan elde edilebilir. Organizasyonel bir 

diyagramın değişkenleri; mekan ve zaman, kuvvet ve direnç, yoğunluk, dağıtım ve 
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yön gibi hem formal hem de programa yönelik düzenlemeleri içerir (Aksoy ve Warp 

DS, 2004). 

Oslo Mimarlık Okulu öğretim görevlisi, Ocean North tasarımcılarından Birger 

Seveldsson, diyagramları “tanımlayıcı diyagramlar” ve “üretken diyagramlar” olarak 

ayırmaktadır. “Tanımlayıcı diyagramlar mevcut durumları tanımlarken, üretken 

diyagramlar tasarımı etkileyen strüktürel alanlar üretmek için kullanılmaktadır-

nesneyle değil de, nesneler arasındaki ilişki ve organizasyonla ilgilenen erken 

dönem el eskizleri gibi. Üretken diyagramlar bakışlarımızı, problem çözmek veya 

formal çözümlerden, strüktürel organizasyona doğru çevirmektedir. Pek çok 

tasarımcı ve mimar için bu tamamiyle yabancı bir çalışma biçimi değildir.” 

(Seveldsson, 2002). 

 Seveldsson, Oslo Mimarlık Okulu’nda yaptıkları çalışmalarda, diyagramatik sürece 

“nesnelerin mekan içindeki organizasyonunun nasıl olacağı ve birbirleriyle nasıl 

ilişkilendirileceğini anlatan soyut ve anlamsal eskizleri eşleştirerek (mapping)” 

başladıklarını anlatır (Seveldsson, 2002). “Mapping”, yani “veri eşleme”, bilgisayar 

ortamında tasarım süreçlerinde verilerin dizilmesi, farklı diyagramların ve verilerin 

birbirleriyle eşlenmesi, ya da temsillerin verilerle eşlenmesi için kullanılan bir 

yöntemdir.  

Diyagram tabanlı bir üretim tekniğinde,ilk olarak yapılması gereken, o tasarımla ilgili 

verilerin toplanmasıdır. Bu veriler, çeşitli ses ve hareket kayıtlarıyla, analizlerle, 

gözlemlerle elde edilebilir; daha sonra belirli bir organizasyon içerisinde 

oluşturulmuş diyagramlar olarak bilgisayara aktarılır ve birbirleriyle ilişkilendirilir. Bu 

işlem mapping olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra elde edilen iki ve üç boyutlu 

diyagramlar çeşitli yazılımların, modelleme ve animasyon tekniklerinin yardımıyla, 

birbirinden farklı üç boyutlu modeller haline dönüştürülür. Ortaya çıkan formlar daha 

önceden tahmin edilemeyen kompleks bir yapıya sahiptir. 

Diyagram tabanlı üretimde, eldeki tüm verilerin aynı olduğu ve aynı üretim 

ortamlarının kullanıldığı bir çalışmada bile, birbirinden farklı formlar ortaya 

çıkabilmektedir. Bunun sebebi, eldeki verilerin farklı ilişkiler kurularak 

diyagramlanması ve üretilen diyagramların birbirleriyle kurulan ilişkilerinin de farklı 

tanımlanması, yani işleminin farklı kurgulanmasıdır. Bu kurgu, tasarımcının kişisel 

yorumlarıyla oluşturulduğundan, diyagram tabanlı tekniklerde diğer algoritmik 

tekniklere göre, tasarımcının kontrolünün ve katkısının daha fazla olduğu 

söylenebilir.   
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“Dijital teknolojilerin kullanıldığı tasarım süreçlerinde diyagramların form 

oluşturmada kaynak grafikler olarak kullanılması eğilimi vardır. Diyagramların yeni 

bir sembolizm anlamına gelen bu şekildeki kullanımları eleştiri konusu olmaktadır.” 

(Akipek, 2004).  

Diyagram kullanımı son dönem projelerinde oldukça yaygınlaşmıştır. Ben van 

Berkel’in Möbius House projesi, diyagramların form üretimi için bir teknik olarak 

kullanıldığı önemli projelerdendir. Bununla birlikte, Ben van Berkel’in Villa Willbrink 

ve Borneo Sporenburg projeleri; Ocean North’un Intencities Enstallasyonu; Ali 

Rahim, Enrique Norten ve James Corner’ın 1999 yılı Houston Ana Caddesi 

yarışması için hazırladıkları şehircilik projesi, Foreign Office Architects’in Yokohama 

Liman Terminal...vb gibi çalışmalar da bu bağlamdaki örneklerdendir. Tez 

kapsamında Foreign Office Architects’in Yokohama Liman Terminali projesi 

incelenmiştir.  

Örnek Proje 5- Yokohama Liman Terminali 

Proje Tanıtımı ve Konsept: 1995 yılında, Japonya’nın Yokohama limanı terminali 

için düzenlenen uluslar arası yarışmada Foreign Office Architects’in projesi birinci 

olarak uygulanma hakkı kazanmıştır. Bu proje “dijital tasarım teknolojilerinin kentsel 

ölçekteki bir projede uygulanması açısından önemli bir örnektir.” (Akipek, 2004). 

Yapı formunu oluşturan ana eleman, bu proje için geliştirilmiş diyagramlardır.  

FOA, bu yeni terminal için önerilerinin Yokohamanın kamusal alanları ile gemilerle 

gelen yolcular arasındaki yönetimi sağlayacak bir sistem yaratmak, olduğunu 

anlatmaktadır. (Zaera-Polo, 2000)Yamashika Parkını tamamlayan kamusal bir 

zemin yüzeyi yaratılmış, ve Yokohama Nehrine dik bir yaklaşım gösterilmiştir. Şehrin 

zemin kotu, terminale doğru uzanarak, gemi kalkış bölümüyle aynı kotta 

tasarlanmıştır. Böylece terminal şehir yüzeyinin bir uzantısı haline gelmektedir. 

(Şekil 3.38)  

FOA’nın tasarımlarında genel olarak üzerinde durdukları iki ana konsept “zeminin, 

yer yüzeyinin sürekliliği ve sirkülasyon” bu projede de ön plana çıkmıştır. Şehir 

kotunun terminalde devamlılğının sağlanması, çatının belirli bölümlerde çimle 

kaplanarak kamusal bir aktivite alana olarak kullanımı yeryüzeyinin devamlılığını 

destekler. Sirkülasyon ise, terminale yanaşan gemilerin hareketleri, yüklerin 

taşınması, gemilerden inen insanların hareketleri programı oluşturan veriler olarak 

değerlendirilmiştir.  

Zemin yüzeyi kendi kendine katlanmakta ve bina boyunca farklı katmanlarda yollar 

oluşmaktadır. Kolonlar, duvarlar ya da zemin gibi elemanların kullanımında ve 
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malzeme sürekliliği sayesinde strüktürel gerilmelerin farkı görünmemektedir. Olası 

deprem hasarlarına karşı tamamen çelik bir konstruksiyon önerilmiş ve bu öneri ile 

aynı zamanda esneklik ve ışık girişi sağlanmıştır. Konstrüksiyon sistemi, 

programatik katmanlar, bitişler gibi çoğalan strüktürel katmanların konseptine 

dayanmaktadır (Cristina, 2001). 

    

   
Şekil 3.38 Yokohama Liman Terminali, Genel Görünüşler, (http://www.arcspace.com) 

Binanın sirkülasyon sistemi dinamik ve statik sınırlar arasındaki bir grup bağlantılar 

ile düzenlenmiştir. Alternatif yolların çeşitliliği binada gerçekleşen olayların 

yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Özelikle çatının bir bölümü kamusal kullanıma açık, 

kentsel bir toplanma ve aktivite alanı olarak değerlendirilmektedir (Zaera-Polo, 

2000). 

FOA, yaptıkları bu projenin formal açıdan pek çok son dönem projeye benzemekle 

birlikte, onlarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle tasarım, form 

üretimi ve inşaat süreçlerinin farklı olduğunu, amaçlarının hazır bir takım 

malzemelerle bilinen efektler üretmek değil, tam tersine malzemeyi keşfederek 

anlamaya çalışmak olduğunu söylemekte ve bunu yaparken Frank Gehry’nin 

çalışmalarına göndermeler yapmaktadır.  

Form Üretimi:  Yokohama Terminalinin tasarım aşamasında yapı formunu 

oluşturabilemek için belirli diyagramlardan faydalanılmıştır. Formu biçimlendiren iki 

temel diyagram olduğu söylenmektedir. Bu diyagramlardan biri, binanın sirkülasyon 

sisteminin belirtildiği, insanların şehir ile gemi arasındaki bağlantısının kurgulandığı, 

genel mekan analizlerinin yapıldığı bir diyagramdır (Şekil 3.39). Diğer diyagram ise 

strüktürü oluşturan ana kiriş ve rampaların geometrik analizini içermektedir, (Şekil 

3.40) bu analiz daha çok limanın gemiyle olan ilişkisini incelemektedir.  
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Şekil 3.39. Yokohama Liman Terminali, Sirkülasyon Diyagramı,  (Zaera-Polo, 2000) 

 

 

Şekil 3.40. Yokohama Liman Terminali, Terminal-Gemiler Arasındaki İlişkinin İncelendiği Diyagram,  

(Zaera-Polo, 2000) 
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Bu ana diyagramlardan başka, yapı performansının artırılması için de diyagramlar 

üretilmiştir. Bu diyagramlardan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek gerekli 

problemlerin çözümü sağlanır. Örneğin sirkülasyonla ilgili olarak, terminal binasında 

merdiven yerine rampa kullanımının sirkülasyonu vurgulayacağı, akışları sağlayarak 

engelliler için de geçiş rahatlığı sağlayacağı kararı, performans diyagramlarından 

sonra alınan prensip kararlarından biridir (Akipek, 2004). 

 

Şekil 3.41. Yokohama Liman Terminali, Üretim Süreçlerinin Kesit Üzerinde Gösterimi, (Zaera-Polo, 

2000) 

Proje inşaa sürecinde farklı değişimler geçirmiş ve sonuçta üretilen form yarışmada 

kazanılan ilk formdan farklılaşmıştır. Bunun sebebi, üretim sürecinde özellikle 
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yapının taşıyıcı strüktürü ile ilgili yaşanan zorluklar ve üretim detaylarıdır. İlk 

tasarımda spline biçiminde tasarlanmış eğrisel kirişlerden oluşan üst strüktür, üretimi 

kolaylaştırmak adına belirli aralıklarda “kontrol noktaları”na sahip daha silindirik veya 

konik yüzeyler haline dönüştürülmüştür (Şekil 3.41). Çeşitli malzemelerin biraraya 

gelişlerinde yine üretim sıkıntılarını çözmek adına malzeme ve detay sayısı 

azaltılmıştır. FOA bu bağlamda çok ciddi bir araştıma yaparak, binada kullandıkları 

detay sayısını dörde düşürdüklerini söyler: bir çelik detayı, bir ahşap detayı, bir cam 

detayı ve bir küpeşte detayı (Zaera-Polo, 2000). Yapı strüktürü çelik ana kirişlerden 

oluşan bir alt strüktür ve onun üzerine katlanan bir üst strüktür olarak inşa edilmiştir.  

 

Şekil 3.42 Yokohama Liman Terminali, Üretim Süreci Boyunca Değişen Planlar  (Zaera-Polo, 2000) 

Tasarımın iki yılı geçen üretim sürecinde, belirli aralıklarla alınan plan çizimleri 

birbirleriyle karşılaştırıldığında, yapıda meydana gelen değişim rahatlıkla izlenmekte 

birlikte, aslında ilk tasarım biçiminden uzaklaşılmadığı ve bina formunu oluşturan 

diyagramlara sadık kalındığı da görülmektedir (Şekil 3.42, 3.43). Her bir plan 

şeması, diyagramı karşılamaktadır.  

Sonuç: Yokohama Terminali FOA’nın da belirttiği gibi kompleks bir form olmaktan 

öte, kullanılan tasarım ve uygulama süreci ve bu süreçte kullanılan teknolojiler 

bağlamında dikkat çekici bir projedir. Diyagramların buradaki kullanımı, bina 

formuna ilk biçimini vermek ve bina performansını arttırmak amaçlıdır.  
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Şekil 3.43 Yokohama Liman Terminali, Üretim Katmanları ve Genel Strüktür, (Cristina,2001) 

3.4. Örnek Tabanlı Teknikler 

Bilgisayar teknolojilerine bağlı olarak gelişen bir diğer form üretim tekniği de Örnek 

Tabanlı Tekniklerdir. Bu tekniklerde, başlangıçta, örnek alınacak yada form üretimi 

için kullanılacak hazır objeler, formlar bulunmaktadır.  

3.4.1. Hibridleşme 

Hibrid (melez) kavramı, sözlük anlamıyla, değişik ırkta ana babadan doğmuş 

olandır. Hibrid canlılar, farklı ırklardaki ana ve babalarının özelliklerini kısmen 

taşımakla beraber, tamamen yeni ve farklı organizmaları ifade etmektedir. 

Hibridleşme, sadece doğayla sınırlı, biyolojik  bir kavram değildir, bir araya gelen 

farklı yapıdaki strüktürlerin farklılaşarak oluşturdukları yeni kompozitleri simgeler. 
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Kısacası, hibridler, varolan elemanların bir takım güçlerin etkisiyle biraraya 

gelmelerinden oluşan yeni kompozit kimliklerdir.  

Diğer disiplinlere ait pek çok kavramın (örneğin matematiksel ve biyolojik kavramlar) 

mimarlık disiplininde kullanımı ve bilgisayar teknolojilerinin hızlı gelişimiyle 

“hibridleşme” kavramı da, digital mimarlık ortamında yerini almıştır. Bu bağlamda 

tasarımlar yapan mimar Ben van Berkel’e göre, “konstrüksiyon, malzeme, 

sirkülasyon ve programın birbiri içinde eriyerek, strüktürü oluşturan bileşenlerin 

özelliklerini belirsizleştiği bir mekan yaratır, bu hibriddir.“ (Berkel ve Bos, 1999). 

Hibrid bir organizasyonda, organizasyonu oluşturan parçalara geri dönmek mümkün 

değildir, çünkü ortaya çıkan ürün başlangıçtaki bileşenlerden farklılaşan yeni bir 

üründür (Şekil 3.44). 

 

Şekil 3.44. Ben van Berkel ve Hibridleşme, Farklı Irklardaki insanların Melezleştirilmesi, (Berkel ve 

Bos, 1999) 

Berkel’in Hibridleşme teknik konusundaki ikonu Manimal’dır. Manimal, aslan, yılan 

ve insan birleşiminden üretilen bir bilgisayar imajıdır (Şekil 3.45). Bu imajda, 

Manimal’i oluşturan kompleks sisteme ait kesin sınırlar görülememektedir. Tek ve 
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bütün bir canlı görülmektedir. Bütünü oluşturan parçalar çok iyi biçimde içiçe 

geçmiştir ve ayrılması beklenemez.  

 

Şekil 3.45. Manimal, Aslan Yılan İnsan Karışımı Melez, (Berkel ve Bos, 1999) 

Hibridleşme konusunda çalışmalar yapan önemli mimari gruplardan biri de 

Kolatan/Mac Donald Studio’dur. Kolatan, tasarımları ve hibridleşme kavramıyla ilgili 

şunları anlatmaktadır: “Bizim çalışmalarımız bileşim ağı modelinin özellikle 

kategoriler arasında ve ölçekler-arasında kavrayışları kolaylaştıran kapasitesi 

üzerine yoğunlaşıyor. Böylece başlangıçtaki sistemler/morfolojiler de sadece 

birbirleriyle bağlantılı olmakla kalmayıp melez kimlikler oluşturuyorlar. Bu yeni 

melezleşmeleri daha önceki mekanik melezleşmelerden ayıran özellik ise 

dönüştürme eylemi. Bu yeni sistemler başlangıçtaki parçaların mantıksal bir uzantısı 

olarak belirlenmez ve bu yolla kavranamazlar. Melez olmakla birlikte ekleri yoktur ve 

öngörülemez ve kesintisiz bir süreklilik gösterirler.” (Kolatan, 2002). 

Özellikle Sulan Kolatan’ın bir mimari paradigma olarak ele aldığı ve hibrid bir yapıyı 

simgeleyen Khimaira (Chimera) kavramı, Kolatan/Mac Donald Studio’nun 

tasarımlarının  temelinde yatmaktadır. Khimaira, Yunan mitolojisinde, Pontus ve 

Gaia birleşiminin 5.jenerasyon ürünüdür. Kadın cinsiyetine sahip olduğu söylenen, 

Chimera, üç başlı, kuyruğundan alev saçan,korkunç bir canavardır; aslan, keçi ve 

yılan parçalarının konfigürasyonudur (Şekil 3.46). Khimaira bireyi oluşturan genetik 

parçaların birbirlerinden tamamen farklı yapıda olduğu kendiliğinden ortaya çıkan 

veya yapay olarak oluşturulmuş patolojik bir durumdur (Kolatan, 2002).  

Khimaira, birbirleriyle uyuşmayan, gerçekliği sadece zihinde olabilecek bir 

kompozittir. Ginevra Bompiani, “The Chimera Herself” adlı makalesinde, Khimaira 

karakterinin, bir hikayedeki karakter olmaktan çıkıp, günlük hayatımızdaki her tip 

kompozit veya hibrid prototipi anlatan bir kavram haline geldiğinden bahseder, ve 
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“Khimaira, sabit bir kompozit değildir, bin farklı şekilde yeniden kompoze edilebilir” 

diye ekler (Kolarevic, 2003). Khimaira, formun sonsuz çeşitliliğidir.  

 

Şekil 3.46. Khimaira, Aslan Yılan Keçi Karışımı Mitolojik Melez, (www.informatik.uni-bonn.de) 

Khimairal (Chimerical) formlar ve davranışlara örnek olarak, Nancy Burson’un 1982 

yılında Warhead1 isimli figüral çalışması; Thomas Grunfeld’in kurt, kuzu ve 

köpekten oluşturduğu taksidermik çalışması Misfit (Şekil 3.47), Rene Magritte’in ‘Le 

Modele Rouge 1’ adlı resim çalışması verilebilir.  

 

Şekil 3.47. Misfit, Thomas Grunfeld’e ait Kurt Kuzu Köpek Melezi Çalışması, (www.artnet.com) 

Parçaların yeni bir bütünü oluşması tanımı, aklımıza kolaj, montaj, protezleme gibi 

sistemleri getirmektedir. Bu sistemler de farklı parçaların bir arada çalıştığı 

sistemlerdir, fakat bitiştirme veya ekleme stratejilerine dayalı ve her bir parçanın 

kimliğini kaybetmeden bütün içinde yeraldığı bir biraraya geliş sözkonusudur. 

Khimaira’yı bu sistemlerden ayıran özelliği, hem kavram hem de ürün olarak geriye 

döndürelemeyecek, parçalarına indirgenemeyecek bir melezleşme oluşudur.  

Sulan Kolatan, Khimaira ile ilgilenmelerinin iki temel nedeni olduğunu 

vurgulamaktadır: “Birincisi oldukça karmaşık bir melezliğe sahip farklı sistemlerin her 

nasılsa tek bir kimlik olarak çalışabildiklerini tanımlamakta yardımcı olabilecek bir 

kavram olarak görünmesi. Diğer neden ise Khimaira yı oluşturan ve ona işlerlik 

kazandıran yöntemlerin dönüştürerek toparlayıcı yapım üretim modelinin ipuçlarını 
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verebileceği varsayımına dayanıyor. Başka bir deyişle parçalarının toplamından 

daha fazlasına dönüşen ve dolayısıyla parçalanma indirgenemeyecek bir toplama 

modeli. Bu bağlamda Khimaira hem analitik hem de yöntemsel bir araç olabilme 

potansiyeli taşıyor.” (Kolatan, 2002). 

Mimarlıkta “Khimairal” mantık, makro ölçekte, kültürel ekonomik ve endüstriyel bir 

ekolojiye bağlamaktadır (Kolarevic, 2003). Mimarlığı, diğer bütün sistemlerle organik 

olarak birbirine bağlanmış bir ürün sistemi ve süreçleri olarak düşünmektedir . 

Kolatan, Khimaira kavramı başlığı altında yaptığı melez tasarımları biçimlendirecek 

bazı yollar tanımlamıştır (Kolarevic, 2003): 

Dönüşmek / “Becoming” 

Vladimir Slepian’nın Köpeğe Dönüşen Adam (Man-becoming-Dog) problemi 

üzerine Deleuze’un yapmış olduğu tanımlama, bu transformasyonu anlamak 

açısından önemlidir: “Eğer ellerime ayakkabılar giyersem, onların elementel 

durumu yeni bir ilişki kazanarak, aradığım “dönüşüm” etkisiyle sonuçlanacak. 

Fakat bir elimle ayakkabımın bağcıklarını bağlamış ve giymişken, diğer elime 

giyeceğim ayakkabımı nasıl bağlayacağım? Daha önce toplantı da yatırım 

anlaşmaları konuşan, fakat şimdi bir köpek ağzına dönüşen ağzımla. 

Köpeklerde bu tip işler için ağızlarını kullanırlar. Her durumda, yapılması 

gereken şey, iki organı karşılaştırmak değil, elementlerin ve materyallerin 

yerlerini, organlara benzer bir ilişkide değiştirmektir”.  

Kesiştirmek / “Lumping” 

Kesiştirme kavramının mantığı, birbirinden farklı, bazen tamamen ayrı 

elemanları, yanal operasyonlardan birini kullanarak, ki bunlar “cross-” ve 

“inter-“ dir,  bir araya getirmektir.  

Cross-breeding, inter-stice, cross-platforming, inter-disciplinary..vb. 

kavramlar, kesiştirmenin kullanıldığını ifade eder. Kesiştirme, olgunlaşmış 

sistemlerle farklı kategorileri birbirine karıştırarak hızla çoğalmaktadır. Çok 

önemli üretken sıçramalar yaratabilir, kuralları vardır.  

Alıntı / “Co-citation” 

Daha öncede bahsedildiği gibi, başarılı bir hibridleşme elde etmek için, 

öncelikle biraraya gelecek parçaların birbirleriyle olan ilişkilerini, 

akrabalıklarını ve benzerliklerini saptamak gerekmektedir. Bu akrabalıkları 

nasıl heterojen bir çevrede eşleştirebiliriz? Alıntı haritaları ve indeksleri bu 

soruya cevap olarak geliştirildi. Basitçe, alıntı haritaları,  içerikle ilgili metinler 
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ağının uzaysal reprizantasyonudur. Bizim alıntılarımız morfolojik, performatif, 

sayısal, programatik ve süreç tabanlı niteliktedir. Benzerlikleri belirleme ve 

niteliklere bağlı olarak ayırma kapasitesine sahip dijital medya, bu süreçte 

önemli rol oynar. 

İnce Ayarlama / “Tuning” 

Hibrid ürünler elde etmenin bir diğer önemli yolu da “ince ayarlama”dır. Sözü 

edilen organik özelliklere borçlu olarak, herhangi bir khimairal yapıdaki 

bileşenlerin oranları, teorik olarak sonsuz hibrid değişken dizi, ayarlanabilir.  

Oran / “Range” 

Bireysel obje ve ya gerçekleşmiş ürün her zaman üretken sistemin sağladığı 

bir orana bağlıdır, böylece, gerçekleşmiş olsun olmasın, vurgu “benzersiz 

obje”den sisteme ve sistemin çeşitlilik üretme kapasitesine kayar. 

Bu hibridleşme teknikleri, Sulan Kolatan’ın kendi tanımladığı ve uyguladığı teknikler 

olup, farklı tasarımcılar tarafından değişik yollarla hibrid tasarımlar oluşturulabilir. 

Sonuç olarak, hibridleşmenin ana konsepti olan, parçaların kimliklerini kaybederek 

yeni bir bütün oluşması, tüm bu yollar için ortak nokta olacaktır.  

Khimaira kavramını açık bir ifadeyle hemen hemen tüm tasarımlarında kullanan 

Kolatan/Mac Donald Studio’nun Raybould House Addition , Ost/ Kuttner Apartmant 

ve Chimerical Houses projeleri ; Ben van Berkel’in Port Terminal, Dream House, 

Ethnological Museum projeleri hibridleşme tekniğinin kullanıldığı projelere örnek 

verilebilir. Burada Ost/ Kuttner Apartments  projesi incelenecektir.  

Örnek Proje 6- Ost/ Kuttner Apartments 

Proje Tanıtımı ve Konsept: 1996 yılında, Sulan Kolatan ve William MacDonald 

tarafından uygulanan bu proje, New York/ Manhattan’da bulunan mevcut bir 

apartman dairesinin iç mimari tasarımına yönelik bir çalışmadır.  

Apartman dairesinin sahibi olan ve asıl evleri Virginia’da bulunan çift, bu daireyi, 

arada sırada kendilerinin kullanabileceğini fakat genellikle iş için ziyaretlerine gelen 

misafirlerin konaklaması için kullanacaklarını belirtmiştir. Bu gereksinimleri 

karşılamak için Kolatan ve MacDonald projenin ana konseptini, birbiri içine akan 

yüzeyler ve alanlar yaratarak iç mekana esneklik katmak ve çok amaçlı kullanım 

olanağı yaratmak olarak belirlemiştir (Riley, 1999). 
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Şekil 3.48. Ost/Kuttner Apartmanı, Daire İç Mekan Plan Çalışması, (Riley, 1999) 

  

Şekil 3.49. Ost/Kuttner Apartmanı, İç Mekandan Fotoğraflar (Schmal, 2001) 

Kolatan ve MacDonald, bu esnek ve çok amaçlı kullanımı sağlamak için, hibridleşme 

tekniğini kullanarak, bu daire için geleneksel konut anlayışındaki gereksinimleri 

yerine getirecek yeni bir sistem geliştirmişlerdir.  

From Üretimi ve Uygulama: Kolatan, Khimaira kavramıyla yola çıkarak, mekanda 

farklı kullanımlara olanak verecek melez alanlar ve mobilyalar üretmiştir. Form 

üretimi üç aşamada gerçekleşmiştir (Schmal, 2001): 

• Mevcut boşluktaki özel alanların belirlenmesi, domestik alanların lokasyonu 

• Çapraz eşleme ile strüktürlerin üretilmesi (Cross-profile)  

• Benzerliklerin saptanarak ürünlerin oluşturulması ( Co-citation map) 
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a.   

 b. 

Şekil 3.50. Ost/Kuttner Apartmanı, a. Cross-Profile ve Co-citation Map Hazırlığı, b.Yatak Ünitesine ait 

Üretim Şeması (Schmal, 2001) 

Domestik alanların belirlenmesi için Kolatan genel bir mekan analizi yapmış ve iç 

mimari projenin genel hatlarıyla yerleşimini belirlemiştir. Sonraki adımda, günlük 

kullanım eşyalarının -yatak, duş, küvet, lavabo, yemek masası, koltuk..vb-  kesit 

profilleri belirlenmiştir. Bu eşyaların benzerlikleri ve ilişkileri irdelenmiş ve belirli 

kategorilere ayrılmıştır. Ölçek ve kategoriler düşünülmeden, fonksiyon olarak 

birbiriyle ilişkisi olan profiller, cross-profiling yöntemiyle eşleştirilir (Şekil 3.50a,b). 

Böylece, “digital platformda bir objeyi diğeriyle birleştiren, iki objenin de izlerinin 

okunabildiği ancak ikisinden de farklı olan yeni strüktürler elde edilir.” (Akipek, 

2004). Örneğin, yatak ve küvetin eşleştirilmesiyle oluşan, her iki işlevi de yerine 
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getirebilen, ama sadece yatak veya sadece küvet olduğu söylenemeyen strüktür, 

gibi. Daha sonra bu strüktürlerin benzerlik ve farklılıkları saptanarak biraraya geliş 

kuralları saptanır. Örneğin strüktürdeki yatak boyu axb olacak ise, küvetin boyutları 

yatak ve domestik alanla ilişkilendirilerek belirlenecektir. Tüm bu adımlar, digital 

ortamda, iki ve üç boyutlu modelleme yazılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.  

Burda kullanılan hibrid yöntemin, Sulan Kolatan’ın ortaya koyduğu yöntemler 

içerisinden “Kesiştirme” olduğu belirtilmektedir (Kolatan ve Macdonald, 2002). 

Bundan sonra elde edilen “melez” mobilyaların üretim süreci başlamaktadır. Proje 

alanı, Manhattanın doğu yakasında, Central Park ile Columbus Caddesi arasına 

kalan bölgedeki eski bir apartman binasıdır. Binada hem yaşayanların kullandığı 

hemde servis için kullanılan sadece bir orijinal asansör bulunmaktadır.  Binanın ne 

caddeden ne de çatıdan , bilgisayarda üretilen parçaların içeri alınabileceği bir girişi 

bulunmamaktadır (Kolatan ve MacDonald, 2002). Bu sebeple tek yapıda 

bütünleşmiş mobilyaların evin içerisine alınabilmesi için, parçalarına ayrılabilmesi ve 

yerine montaj yapılması gerekmektedir.  

 a     b 

Şekil 3.51. Ost/Kuttner Apartmanı, a. Köpüklerle Desteklenen Kalıp, b. Kalıptan Sökülen Bitmiş Ünite 

(Schmal, 2001) 

Parçaların üretimi için, uçak gövdelerinin yapımında kullanılan kalıp-yapım tekniği 

kullanılmıştır. Kalıp için gerekli, yüksek yoğunluklu camyünü, kontraplak, ve 

aluminyum latalar, CNC makinalarıyla kesilmiş ve gerekli bölgeler köpükle 

doldurulup, sınırları belirlenmiştir (Şekil 3.51, 3.52). Kaplama malzemesi olarak çift 

cidarlı, kendi kendini taşıyabilen, su geçirmeyen bir strüktüre sahip pigmentli 

camyünü kullanılmıştır. Ürünler zımparalama ve düzeltme işlemlerinden sonra, 

renkli akrilik reçineyle kaplanmıştır. 

Projenin büyük kısmı ofiste geçmiş, dosyadan fabrikaya. yöntemiyle de üretilmiştir.  

Bu ürünlerin geçeceği merdiven boşluğu kapı aralığı gibi alanlar hesaplanarak, 

ürünler birer puzzle gibi parçalara ayrılmış ve yerinde birleşimleri gerçekleştirilmiştir. 
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Zemin için kullanılan self levelling epoksi malzeme ve duvarlarda kullanılan dikişsiz 

birleşim, formları ve mekanı likit, tektonik bir hale getirmektedir. 

  

Şekil 3.52. Ost/Kuttner Apartmanı, Üretim Süreci, (Riley, 1999) 

     

Şekil 3.53. Ost/Kuttner Apartmanı, Bitmiş İç Mekandan Fotoğraflar, (Riley, 1999) 

Sonuç: Farklı işlevler için geliştirilmiş objelerin, birbirleriyle belirli oranlarda 

eşleştirilerek, yeni bir obje haline dönüşümünün sağlandığı Ost/Kuttner Apartmants 

projesi, Kolatan ve MacDonald’ın kavramsal olarak baz aldıkları Khimairayı gerçek 

dünyada üretebildikleri projelerden biridir (Şekil 3.53). Örnek tabanlı form üretim 

tekniği olarak ele aldığımız hibridleşme tekniği, bu projede iç mimari mekana ait 

formlar üretmek için kullanılmıştır.  

3.4.2. Versiyonlama 

Versiyonlama, günümüzde mimarların ve tasarımcıların, tasarımın hem zaman hem 

de  mekan üzerindeki etkilerini genişletmek için, teknolojiyi kullanma yolunun değerli 

değişimini tanımlamaya çalışan etkin bir terimdir. Birinci kuşak dijital tasarımcılar, 
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daha çok bilgisayarda üretilen dijital formların kendileriyle ilgilenmekteydi.Teknoloji 

uygulamalarının imajdan çok tekniğin gelişmesine yardımcı olduğu açık modelleri 

vurgulayan İkinci Kuşak dijital mimarlar ve teorisyenler ortaya çıkmaktadır.  

Versiyonlama, bir ideolojiden çok bir tavır olarak görülebilir. Versiyonlama, mimarları 

çoklu disiplinler arasında düşünmeye ya da pratiğe; film, yemek, finans, ekonomi, 

politika gibi disiplinlerden tasarımda kullanmak üzere, özgürce taktikler almaya; 

modeli tersine çevirip, mimari teoriler kullanarak diğer problem-çözme alanlarına 

katılmaya izin veriyor (Pasquarelli, 2002). 

Versiyonlama, mimarlar için önemlidir; çünkü mimarları tüketim çemberinden 

(döngüsünden) çıkarmaya çalışmaktadır.  

Bilgisayar, mimarların tasarım süreçlerinin işleyişi ve son ürünleri açısından yeniden 

düşünmeye yardımcı olmakta, genel tecrübeler, yapım endüstrisi ve geleneksel 

tasarım methodlarıyla düşünülemeyenleri ortaya koymaktadır.  

Versiyonlama, tasarımın, yatay bir tasarım anlayışından (form üreten tasarımcılar) ; 

düşey bir anlayışa (tasarımcı mekanın nasıl tasarlandığı, yapıldığı ve mekanın 

kültürel etkileriyle ilgilidir)  değişimi vurgulamaktadır.  

Vektör tabanlı bilgi, piksel tabanlı simülasyonlar ve sunumlar yoluyla biçime 

dönüştürülür. Diyagram tabanlı mimarlıkta olduğu gibi, bu vektörel bilgilere yeni 

bilgiler eklenebildiği gibi bu bilgilerin form üzerindeki yansımaları da direkt olarak 

izlenebilir.  

Geleneksel olarak, versiyonlama terimi bir tipi ya da orjinali kopyalamayı vurgular.  

Bu bağlamda versiyonlamanın, bütün varyasyonları ve üretimleri spesifik bir 

kaynaktan sağlanabilen bir model, prototip ya da ana formdan kaynaklandığı 

düşünülmemelidir. Versiyonlama, belirli bir tasarım kriterini sağlama kapasitesi olan 

bir menü veya terminaloji ile organize edilmiş bir dizi durumu karakterize eder. 

Birincil kaynak, farklı tipleri karşılaştıran bir menü ve parametrik bir takım kurallardan 

oluşmaktadır. 

Bu konuya örnek olarak otoyollar verilebilir. Belirli orjinal bir otoyol yoktur; otoyollar, 

istenilen tarafik davranışına, arazinin durumuna ve üzerinde gidecek araçların 

hızlarına göre farklılaşır. Temel bir prototip yoktur ya da tasarımı biçimlendirecek 

imaj-tabanlı bir ilişki de yoktur. Sadece yolu biçimlendirecek kurallar, olması gereken 

kriterler ve parametreler vardır.  
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OFFICE DA’nın Tongxian Arts Centre projesinde, tuğlanın değişik bir biçimde 

kullanımını görmekteyiz. Bu tek elementin kullanımı, köşe kenar yüzey sirkülasyon 

ve tektonikler gibi problemlere yeni çözüm olasılıkları getirmektedir.  

 

Şekil 3.54. Office DA, Tongxian Arts Centre, tuğla malzemenin farklı kullanımı, (www.archidose.org) 

Ingeborg Rocker, orjinallik, farklılık ve ortaya çıkan teknolojilerini, versiyonlamanın 

form üretimindeki rolünü sorgulamaktadır (Rocker, 2002). 

Versiyonlama terimi, yazılım geliştirme endüstrisinden alınmış ve yavaş yavaş 

mimarlık içinde yerini alan bir terimdir. Yazılım sektöründe, programın bir adım daha 

geliştirilmiş “versiyonu” olarak kullanılmaktadır. Mesela Autocad 2000, 

AutocadR14’den sonraki versiyondur. Versiyonlama, mimarlığı, süreçsel bir bilgi-

tasarımı olarak nitelendirir, tasarım ve ürün arasındaki karşılıklı yakınsamayı 

besleyen devamlı bir süreçtir. Bu süreçte zaten varolan bilgi “farklılaşma” yoluyla 

dönüşür. “Becoming” kavramı burada karşımıza çıkmaktadır.  

 

Şekil 3.55. Bernard Franken, BMW DynaForm Binası, Çelik Strüktür, (Rocker, 2002) 

Versiyonlamanı yapı elemanlarında kullanımına örnek olarak BMW’nin DynaFrom 

binası gösterilmektedir. Buradaki taşıyıcı strüktürler, her biri aslında birbirinin aynı 

olan formların farklılaşarak belirli aralıklarda yanyana gelmesi biçimde kullanılmıştır. 

Her bir taşıyıcı strüktür de kendi içinde bir versiyondur. Basit bir delikli kirişin farklı 

bir biçimde yorumlanmasıyla oluşturulmuş bir taşıyıcı strüktürdür (Şekil 3.55).  
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Versiyonlama, SHOP/Sharples Holden Pasquarelli tarafından ortaya atılan bir 

tekniktir. Versiyonlama tekniğinin, daha çok strüktürel elemanların ve malzemenin 

üretilmesinde kullanıldığı söylenmektedir fakat üretim süreciyle ilgili kesin verilere 

ulaşılamamıştır. Versiyonlama tekniğinin, spesifik olmasa da belirli bir objeyi temel 

alarak onun çeşitli versiyonlarını üretmesi mantığı sebebiyle, örnek tabanlı üretim 

teknikleri içerisinde ele alınmıştır.  

Vesiyonlama hem bir form üretim tekniği, hemde daha üst başlıkta kullanılan bir 

kavramdır. Kavramsal olarak versiyonlama, bir objenin farklı biçimlenişlerini ortaya 

koymak ise, versiyonlamanın biçim gramerleri, genetik algoritmalar, hibridleşme, 

animasyon gibi form üretim tekniklerinde de karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Kelime 

anlamı olarak versiyonlama, yorum, kişisel anlatım olarak da tanımlanmaktadır. 

Bu tekniğin kullandığı projelere örnek olarak; Bernard Franken’in DynaForm, Office 

DA’nın Tongxian Arts Centre, Shop’un Dunescape Enstalasyonu, Rector Street 

Yaya Üst Geçidi, Mitchell Park Evi, Colombia University School of the Arts, projeleri 

verilebilir. Tez kapsamında Shop’un Dunescape projesi örnek proje olarak 

anlatılmaktadır. 

Örnek Proje 7- Dunescape 

Proje Tanıtımı ve Konsept: Londra Modern Sanatlar Müzesi ve P.S.1 Çağdaş 

Sanatlar Merkezi, her yıl biraraya gelerek, kazanan genç mimarların projelerini 

sergilemelerine de olanak sağlayan, New Young Architects isimli bir dizi yarışma 

düzenlemektedir. 2000 yılı için yapılan “Warm-Up” konulu yarışmada, merkezi New 

York’da bulunan mimarlık firması Shop/ Sharples Holden Pasquarelli tarafından 

yapılan Dunescape Enstallasyonu, birincilik alarak gerçekleştirilmiştir (Dunescape, 

2006).  

 

Şekil 3.56. SHOP, Dunescape Müze Girişinden Bakış, (Dunescape, 2006) 
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Bilgisayarla üretilmiş latalı tasarım açıkça akıllarda “sahil” fikrini uyandırmaktadır. 

Kumun ve dalganın formu, birbirini tekrar eden aralıklı parmaklıklar ve ahşap 

sandalyeler ile temsil edilmektedir (Şekil 3.56). Bu enstallasyon, ziyaretçilere güzel 

yaz günlerinde kullanılabilecek keyifli bir alanda yaratmaktadır-ziyaretçiler rahatça 

uzanabilir, güneşlenebilir, yüzebilir ve sosyalleşebilir. Enstallasyonda, sahilde 

yeralan beş tasarım elemanı büyük ve sürekli bir ahşap strüktür ile sağlanmaktadır: 

kabine, şezlong, şemsiye, boogie tahtası ve surf tahtası (Smith, 2000).  

Form üretimi: Form üretimi sürecinde, bilgisayar destekli tasarım ve üretim 

aşamaları izlenmiştir.  

Şehirsel bir sahil olarak nitelendirilen Dunescape yüzey, program ve strüktürün tek 

bir kimlik haline getirildiği bir arazi olarak konfigüre edilmiştir. Her biri bir sonrakine 

bağlı ahşap çerçeve, ölçek ve pozisyon değiştirerek ilerler (Şekil 3.57, 3.58). 

Yüklerin taşınmasında üçgenleme prensibi kullanılmıştır. Tüm hesaplamalar, 

birleşimler ve üretimler bilgisayar yardımıyla yapılmış ve yerinde montaj kısa sürede 

sağlanmıştır.  

    

Şekil 3.57. SHOP, Dunescape, Araziden Dunescape İçinden Geçerek Müzeye Ulaşan Yolların 

Gösterildiği Plan Şeması, (Smith, 2000) 

Versiyonlama tekniği, burada yapıyı oluşturan ahşap latalı strüktürler için 

uygulanmıştır.  Yüzeydeki değişimler ve yük durumları her bir çerçeve için 
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değiştirilen, üçgenlemedeki açı, derinlik ve mevki ile sağlanmaktadır. Bir dizi 

geleneksel tanımlayıcı çizim yerine,  üretim dökümanları tamamen ölçekli ve renkli 

olarak kodlanmış kalıplardan oluşmaktadır. 

     

Şekil 3.58. SHOP, Dunescape, Genel Görünüşlerı, (http://www.shoparc.com/) 

Sonuç: Bu enstallasyonda, Shop, basit bir strüktürel elemanın farklı versiyonlarıyla 

kompleks bir strüktür elde etmiştir. Form üretim süreci için kesin verilere 

rastlanmamakla birlikte, Shop firmasının versiyonlama tekniği ortaya atan grup 

olarak bu projelerinde de kullandıkları bilinmektedir. Versiyonlama, henüz tam 

anlamıyla açıklanmamış çok yeni bir tekniktir.  

3.5. Animasyon Tabanlı Üretim Teknikleri 

Animasyon, sözlük anlamıyla canlandırma, yaşam etkisi yaratılması anlamına 

gelmektedir (Animasyon, 2005). Film sektöründe, sabit film karelerinin ard arda 

dizilerek belirli bir süre içinde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntüyü anlatan 

bu teknik, mimarlıkta yeni formlar ve mekansal deneyimler üretmek için kullanılan bir 

teknik olarak da karşımıza çıkmaktadır.  

Animasyon ve hareket farklı durumları ifade etmektedir. Greg Lynn’e göre  hareket, 

bir olayı ve olanı vurgularken, animasyon formun evrimini ve ona biçim veren gücü 

vurgular (Lynn, 1999). Hareket, mimarlıkta yepyeni bir kavram değildir fakat bugüne 

kadar daha çok üretilen “yapının içsel ve dışsal bir bütün olarak hareketi” biçiminde 

ele alınmıştır (Kolarevic, 2003).  Archigram’ın Walking Cities (1964) projesinde buna 

benzer bir hareket kavramı karşımıza çıkar. Walking Cities’de sistem bir bütün 
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olarak hareket göstermektedir-yer değiştirmektedir (Şekil 3.59). Animasyon ise, 

daha çok “formun transformasyonu” olarak tanımlanmaktadır.  

        

Şekil 3.59. Archigram, Walking City, (http://www.archigram.net) 

“Canlandırma kavramını mimarlık için probleme dönüştüren mimarlık disiplininde 

statik değerleri sürdürmekteki kararlılıklarıdır. Kalıcılığa adanmışlığı nedeniyle 

mimarlık hareketsizliği temel alan kavrayışının son formlarından biridir. Geleneksel 

rolü barınak sağlamak olan mimarlık hareketi durdurmakla bir kültür oluşturması 

beklenen mimarlar. Bu zamansızlık arzusu saflık ve özerklikle bağlantılandırılır. 

Dural olmayan organizasyon modellerini mimarlıkla tanıştırma yoluyla bu 

yaklaşımlara meydan okumak mimarlığın özünü tehdit etmeyecek aksine onu 

ilerletecektir.” (Lynn, 2002). 

Mimarlıkta animasyon, üç farklı bakış açısıyla ele alınabilir: Esinlenme kaynağı 

olarak animasyon, Araç olarak animasyon ve Ürün olarak animasyon (Hight ve diğ., 

2001). 

Esinlenme kaynağı olarak animasyonda, hareket, hız ve hafiflik kavramları ana 

hedeftir. Decoi’nin Either/I projesinde, fiziksel objenin merkezinde bir dans (anime 

edilmiş zaman kesiti) yer almaktadır (Şekil 3.60). İki dansçının dans performansyonu 

esnasında ortamda yarattıkları negatif izler belirlenmiş ve bunlar tasarımı 

biçimlendirmiştir.  

 

Şekil 3.60. Decoi,Ether/I Enstallasyonu, (http://www.newitalianblood.com7) 
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Araç olarak animasyon, kısaca animasyon yazılımlarının ve programlarının 

kullanılmasıyla form üretimini anlatmaktadır. Hystera Protera desen çalışması bu 

gruba örnektir (Şekil 3.61). 

 

Şekil 3.61. Decoi,Hystera Protera, (http://www.newitalianblood.com) 

Ürün olarak animasyon da ise, üretilen tasarımların animasyonu gerçek zamanda 

yaşanır hale getirmesi durumunu tarifler, bir anlamda “interaktif bir doğa 

yaratmaktır”. Aegis Hyposurface, (Şekil 3.62) ortamdaki etkilere fiziksel bir değişimle 

cevap vererek animasyonun kendisi olmaktadır.   

 

Şekil 3.62. Mark Goulthorpe, Aegis Hyposurface, (www.erag.cz) 
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Her üç koşulda da, animasyon, sanal üretim sürecinde bir enstrümandır; interaktif, 

üretken ve keşfedici bir araçtır fakat bu yaklaşımlardan “araç olarak animasyon” 

düşüncesi, form üretim tekniği olarak animasyonun kullanımına en yakın 

yaklaşımdır.  

Araç olarak animasyon, mimari pratikte iki biçimde kullanılmaktadır. Direkt form 

üretimi ve analiz amaçlı form üretimi’dir. Direkt form üretiminde, “bir zaman diliminde 

belirlenen parametrelere göre biçim değişikliklerinin oluşturulması ve animasyonun 

istenilen bir aralıkta durdurularak objenin belirli bir görünümünün seçilmesi” (Akipek, 

2004) söz konusudur. Analiz amaçlı kullanım ise, objeye ve çevreye ait akışkanlık, 

yoğunluk, güneş, rüzgar, yerçekimi..vb gibi etkilerin animasyon teknikleri ile simüle 

edilmesi ve ortamda bulunan parçaların ya da formun bu etkiler karşısında 

değişiminin izlenmesi şeklinde gerçekleşmektedir. “... itme-çekme gibi özellikler 

yüklenen çevresel verilerin çekim güçleriyle yoğunlaşan ya da itme güçleriyle 

birbirinden uzaklaşan parçaların oluşturduğu kompozisyonlar tasarıma başlangıç 

için veri oluşturabilir.” (Akipek, 2004). 

Mimarların yeni teknolojileri ve methodları kullanma merakı yeni bir olay değildir, 

çünkü mimarlar her zaman kendi disipleri sınırlarının da ötesine bakmakta, diğer 

disiplinlerin kullandığı yeni malzemeleri, methodları ve süreçleri  takip etmektedirler. 

Özellikle film sektöründe özel efekt gereksinmelerini karşılamak için geliştirilmiş 

Softimage, Alias ve Maya...vb gibi animasyon yazılımlarının mimarlıkta kullanımları 

bu bağlamda “olağan” sayılmaktadır (Şekil 2.10).  

Greg Lynn, animasyon yazılımlarını, bir sunum aracı olarak değil de, form üretim 

aracı olarak kullanan mimarlardandır. Animate Form’da Lynn, animasyon 

tekniklerinden bahsetmektedir: Anahtar Nokta Animasyonu, Tanecik Yayma, İleri ve 

Terine Kinematikler, Dinamikler ve Güç Alanları. Greg Lynn’in bahsetmediği, fakat 

Kolarevic’in üzerinde durduğu bir başka teknik de Güzergah Animasyonu’dur 

(Kolarevic, 2003). Aslında tüm teknikler, kullanılan animasyon yazılımları içinde 

önceden kurgulanmış ve tamamen tasarımcının nasıl bir etki yaratmak istediğine 

bağlı olarak seçilen tekniklerdir. Aşağıda bu animasyon teknikleri kısaca 

anlatılmıştır: 

ANAHTAR NOKTA ANIMASYONU (Keyframe Animation) tekniğinde, anahtar 

denilen noktalara- ki bunlar animasyonu yapan kişinin belirleyeceği farklı “an”lardır- 

objenin o anahtar noktaya geldiğinde alacağı biçim yerleştirilir. Daha sonra tüm 

süreç bir film gibi anime edilir ve formun başlangıçtan sona kadar ki değişimi izlenir. 

Tasarımcı bu süreçte herhangi bir andaki kareyi, kullacağı form olarak seçebilir.  
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GÜZERGAH ANİMASYONU (Path Animation)’ nda biçimlerin izleyeceği yol belirlenir 

ve form o yönde hareket ederek biçim değiştirir. Ortamda yer alan her bir form için 

farklı yollar tanımlanabilir.  

TANECİK YAYMA (Particle Emission) tekniğinde objelerin, yoğunluk, elastise, statik 

ve kinetik sürtünme katsayısı vb.. gibi fiziksel özellikleri ile yerçekimi, rüzgar, 

girdap..vb çevresel etkenler belirlenerek bilgisayarda simüle edilir. Sistemdeki 

tanecikler etki eden bu simüle edilmiş ortamda hareketlenir ve biçimlenir. Daha 

sonra bu taneciklere bir strüktür ya da kabuk giydirilerek çeşitli formlar oluşturulur. 

(Kolarevic, 2003) 

İLERİ VE TERSİNE KİNEMATİKLER (Forward And Inverse Kinematics), mekanik 

anlamda, bir objenin veya objelerden oluşmuş hiyeraşik bir sistemin hareketini 

anlamak için yapılan bir çalışmadır.  Kemik ve birleşim noktalarından (eklem) oluşan 

hiyerarşik iskelet sistemler, tasarımcılara karmaşık transformasyonlar yapmalarına 

ve oluşturdukları tasarımın dış etkenlere karşı iyileştirilmelerine izin vermektedir. 

Hareket veya dışsal etkiler uygulandıkça, transformasyonlar ileri kinematiklerde 

hiyerarşi ile aynı yönde aşağıya doğru, tersine kinematiklerde ise yukarıya doğru 

gerçekleşir.  

DİNAMİKLER VE GÜÇ ALANLARI (Dinamics And Force Fields) tekniğinde, “tanecik 

yayma” tekniğine benzer güç alanları bulunmaktadır; fakat bu güç alanları objelerin 

özelliklerinden gelen ve birbirleriyle etkileşimi sağlayan güçlerden çok, belirli güç 

alanlarının oluşturduğu dinamik alanlardır. Form, bu dinamik alan içerisinde biçimini 

sürekli değiştirmektedir.  

Görüldüğü üzere animasyon tekniklerinde, genel olarak, formun belirli güçler ve 

etkiler altında kalarak biçimini değiştirmesi yaşanmaktadır. Bu güçler ve etki 

alanlarıyla belirli bir zaman sürecinde formdaki değişimler izlenerek, istenilen anda 

süreç durdurularak elde edilen form değerlendirilmektedir. Tasarımcı bu tekniklerden 

sadece birini kullanmak durumunda değildir, istenilen form etkisine ulaşabilmek için 

farklı animasyon teknikleri birlikte kullanılabilmektedir. Peter Zellner bu konudaki 

görüşlerini “komplex zaman zinciri ve simulasyonlarıyla artık formlar, ölçek, hacim 

ve boyutlarıyla tanımlanmakla kalmıyor, aynı zamanda değişen dışsal ve 

görünmeyen güçler ve eğilimler de formları etkiliyor.” sözleriyle belirtmektedir 

(Zellner, 2000). 

Animasyonu bir araç olarak kullanmak tasarımcıya, sanal modelle eşzamanlı olarak  

etkileşime girip el ile işlemeyi sağlar. Animasyon teknolojisinin tüm potansiyelini 

düşündüğümüzde, belirli animasyon teknikleri tanımlanmış olsa da, henüz 
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tanımlanmamış ya da mimarlıkta kullanılmamış animasyon tekniklerinin varlığı, 

şimdiden form arayışındaki tasarımcıların ilgisini çekmektedir.  

“Zaman, belki önceden bina için olumsuz bir kavram olarak görülürdü; çürüme ve 

bozulmanın kaynağı. Bugün pek çok animasyon yazılımınlarının yardımıyla  zaman 

ve hareket enstrümentalleştirilmekte ve Lynn, Novak, Spybroek gibi mimarların, 

dinamik, mutasyona uğrayabilen, gelişken tasarım teknikleri ve yeni uzaysal 

paradigmalar ortaya koymalarına izin vermektedir.”  (Zellner, 2000).  

Animasyon teknikleri henüz tam olarak keşfedilememiş  potansiyeli ile günümüz 

mimarlarının çalışmalarında sıklıkla kullanılan ve sınırları zorlanan bir form üretim 

tekniğidir. Greg Lynn’in Cardiff Bay Opera House, House Prototype in Long Island 

ve Artist Space Installation projeleri; Bernard Franken’in Dynaform ve BMW Pavilion 

projeleri; Decoi’nin Pallas House, Hystera Protera, Aegis Hyposurface projeleri; 

NOX’un V2 Engine, Blow Out, Beachness projeleri, Ocean North’un A-Drift NY Time 

Capsule projesi, bu bağlamda yapılan çalışmalara örnekler olarak verilebilir.  

 

Örnek Proje 8- Liman İşletmesi Giriş Kapısı Yarışması 

Proje Tanıtımı ve Konsept: Bu proje, Greg Lynn tarafından 1995 yılında, New 

York’daki Liman İşletmesi giriş kapısı için düzenlenen yarışmaya katılım projesi 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

“Mimari form sadece içsel, parametrik ilişkiler mantığına değil, aynı zamanda 

dışardan gelen dinamik ve çevresel ve sosyo-ekonomik duruma göre değişen 

etmenlere ve güçlere cevap verebilmelidir.” (Lynn, 1999).  Mimari form, durağan ve 

içe dönük bir obje olmaktan ziyade, oldukça plastik, dinamik, transformatif bir form 

haline dönüşmelidir. “(Kolarevic, 2003).  

 

Şekil 3.63. Greg Lynn, Liman İşletmesi Giriş Kapısı, Model, (http://www.basilisk.com) 
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Şekil 3.64. Greg Lynn, Liman İşletmesi Giriş Kapısı, Model, (http://www.basilisk.com) 

Yarışma, Liman İşletmesi Otobüs Terminali içine uzanan otobüs rampaları için bir 

aydınlatma şeması ve koruyucu bir çatı tasarımı gerektirmektedir. Alan, 9. bulvar, 43 

ve 42. caddeler, Hudson Nehri’nden yükselerek gelen dört otobüs rampasının 

yoğunluğu ve her biri farklı hıza sahip otobüs, araba ve yaya akışlarının 

modellenmesi ile tasarlanmıştır (Şekil 3.63, 3.64). 

Hareketin görünmeyen yapısını keşfetme sürecinde, formu ve pozisyonunu 

kuvvetlerin etkisine göre değiştiren geometrik parçacıklar ortaya çıkmıştır. Bu 

parçaların etütlerinden, hareket döngülerinin bir dizi evre portreleri elde edilmiştir. Bu 

evre portreleri, rampaları mevcut binaya ve Liman İşletmesi Otobüs Terminali’ne 

bağlayan borular şeklindeki çerçeve strüktürlere götürmektedir. Onbir adet yüzey bu 

tüplere gerilerek koruyucu bir yüzey ve yarı geçirgen bir zar oluşturmaktadır (Lynn, 

2002).  

Form Üretimi: Form üretim sürecinde, Greg Lynn’in belirtmiş olduğu animasyon 

tekniklerinden  “Tanecik Yayma” kullanılmıştır. Alan,  yayaların, otomobillerin ve 

otobüslerin hareketlerine bağlı çekim güçleriyle modellenmiştir. Hızın değişimini 

görselleştirmek için otobüs rampalarından terminal kapısına kadar uzanan ortama 

tanecikler yayan bir yüzey eklenmiştir. Her bir taneciğin belirli bir yoğunluğu ve 

elastikliği vardır ve bu yoğunluğa göre tanecikler ortamın çekim kuvvetlerine göre 

hareket ederler (Şekil 3.65, 3.66) 



 119 

 

Şekil 3.65. Greg Lynn, Liman İşletmesi Giriş Kapısı, Form Üretiminde Etrafa Saçılan Parçaların 

Hareketi 1 (http://www.archilab.org) 

  

Şekil 3.66. Greg Lynn, Liman İşletmesi Giriş Kapısı, Form Üretiminde Etrafa Saçılan Parçaların 

Hareketi 2, (www.glform.com) 

Taneciklerin hareketinin tek bir anını dondurmak yerine, taneciklerin hareketi 

sırasında “süpürme” (sweep) tekniğiyle belirli aralıklarda kesitler alınmıştır. Elde 

edilen evre portreleri eğrisel vektörlerle birbirine bağlanmıştır. Bu vektörler, yüklere 

karşı mukavemetli  tübüler kirişlerin merkez çizgilerini oluştururlar. Tübüler kirişler 

gerilmiş kumaş bantlar için destek noktalarıdır. Bu kumaş şeritler, kendi strüktürlerini 

takip ederler, açıklıklar ise bu bantlar arasından sağlanır (Şekil 3.65). Gerilmeli 

yüzey, aşağıdan gelen ışığın geçirgenliğini sağlarken, terminaldeki hatların kalkış 

saatleri ile ilgili bilgilerin yansıtıldığı bir ekran olarak da kullanılmaktadır.  

Bu strüktürlerin ve gerilmeli bantların küçük modelleri Stereolithography (SLA) 

yöntemiyle üretilmiştir.  

Sonuç: Greg Lynn için “animasyon ve hareket” yaptığı çalışmaların büyük 

bölümünde ana konsepttir (Şekil 3.67, 3.68). Ayrıca animasyonu bir form üretim 

tekniği olarak da kullanarak oluşturduğu konsepti desteklemektedir.  

Bu yapının oluşması için sadece animasyon teknikleri kullanılmış ve üretimin tüm 

aşamaları üç boyutlu bilgisayar ortamında gerçekleşmiştir. Proje, belirli bir 

animasyon yönteminin (tanecik yayma) kullanılarak yapılması açısından da örnek 

teşkil etmektedir.  
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Şekil 3.67. Greg Lynn, Liman İşletmesi Giriş Kapısı, Model, (www.gform.com) 

 

Şekil 3.68. Greg Lynn, Liman İşletmesi Giriş Kapısı,Taşıtıcı Kirişler ve Kirişlerin Aralarını Saran 

Bantlar, (http://www.archilab.org) 
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5. SONUÇ 

Bilgi Çağı’nda, bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin mimari ürünlere yansımaları, 

tasarlanan ve üretilen formlarla kendini göstermektedir. Bilgi ve bilgisayar 

teknolojileri, bilim, üretim teknolojileri ve malzemede meydana gelen hızlı gelişim, bu 

formların oluşturulmasını sağlayan ve her biri bilgisayar aracılığıyla gerçekleşebilen 

form üretim tekniklerinin ortaya konulması ve kullanılmasına büyük bir ivme 

kazandırmıştır. Bu çağdaş form üretim teknikleri kullanılarak oluşturulan 

“biçimlenişler” günümüz mimarisini şekillendirmekte ve geleceğin mimarisine dair 

ipuçları taşımaktadır.  

Yapılan çalışmada, aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

• Form üretim tekniklerinin, kavramsal olarak dayandıkları noktalar ve süreçleri 

gözönünde tutularak beş ana başlık altında toplanabileceği düşünülmektedir: 

Biçim Gramerleri, Evrimsel Üretim Teknikleri, Diyagram Tabanlı Üretim 

Teknikleri, Örnek Tabanlı Üretim Teknikleri, Animasyon Tabanlı Üretim 

Teknikleri. Literatür çalışmasında ulaşılabilen bu tekniklerin dışında kullanılan 

fakat yaygın olmayan teknikler de bulunabilir. Tablo 2’de beş ana başlık altında 

incelenen bu form üretim tekniklerinin birbirleriyle ilişkileri, ortak ve farklı 

noktaları sorulan sorular yardımıyla ortaya konulmaktadır. 

• Mimarlıkta bilinmeyen, tahmin edilemeyen formların ve teknolojilerin ortaya 

çıkışları anlamında kullanılan Ani ve Belirsiz Ortaya Çıkış (Emergence) kavramı, 

çağdaş form üretim teknikleriyle oluşturulan tüm formlarda kendini gösterdiği 

söylenebilir. Bütün bu teknikler karmaşık matematiksel hesaplamalara dayalı 

sistemlerdir, bu nedenle bu tip sistemlerde ortaya çıkacak ürünü, formüle 

bakarak hayal etmek imkansızdır. Üretimi sağlayan kurallar, parametreler yada 

objeler basit formların rastlantısal, önceden tahmin edilemeyecek, 

bilenemeyecek kompleksitede formlara dönüşümünü sağlamaktadır. Bu durum, 

tasarımcılara geniş bir vizyon ve keşfedilmeyeni bulmak yolunda alternatilfer 

kazandıracaktır.  

• Bilgi, form üretim tekniklerinde, kodlar, scriptler, kurallar, parametreler 

aracılığıyla direkt olarak forma işlenmektedir. Geleneksel sistemlerindeki gibi bir 

değerlendirme sözkonusu değildir.  
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Tablo 2. Form Üretim Teknikleri Karşılaştırmalı Tablosu 
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• Tüm çağdaş form üretim tekniklerinin ortak noktası, üretici güç olarak bilgiyi ve 

bilgisayarı kullanılıyor olmalarıdır.  

• Temelinde bilgisayar teknolojilerinin üretkenliği yatan bu form üretim tekniklerini, 

belirli bir mantık çerçevesinde kategorilere ayırmak mümkünse de, çok keskin 

çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bir veya birkaç form üretim 

tekniği, aynı çalışma içinde belirli amaçlarla form üretimine katılabilmektedir. 

Özellikle diyagram tabanlı ve animasyon tabanlı tekniklerin pek çok çalışmada 

birlikte kullanıldıkları görülmektedir. 

• Çağdaş Tasarım Stratejilerinden, Parametrik, Performatif ve Evrimsel Tasarım 

Stratejileri ile Biçim Gramerleri, Evrimsel Üretim Teknikleri, Diyagram Tabanlı 

Üretim Teknikleri, Örnek Tabanlı Üretim Teknikleri, Animasyon Tabanlı Üretim 

Teknikleri arasındaki ilişki form üretim mantığı açısından, bulanık ve birbiri içine 

giren bir yapıya sahiptir. Bunun sebebi, bilgisayar teknolojisini kullanan bu 

tekniklerin ve çağdaş tasarım stratejilerinin, aslında, bir anlamda bilgisayar 

stratejileriyle hareket etmeleridir. Dolayısıyla, bir form üretim tekniğinin sadece 

bir tasarım stratejisine bağlı olduğu söylenemez; yalnızca, daha yakın olduğu 

stretejiyle bağdaştırılabilir. Örneğin, Diyagram Tabanlı Form üretim tekniği, form 

üretimi esnasında, bilgisayara bazı parametrelerin girilmesi ve bu parametrelere 

bağlı tasarımlar ortaya çıkardığı için çoğunlukla Parametrik Tasarım’la 

ilişkilendirilmektedir; fakat performans kriterlerini artırmak için oluşturulan 

diyagramlarda kullanıldığından aynı zamanda Performatif Tasarım Startejisini 

desteklediği de söylenebilir. Tablo 1’de bu ilişki grafik bir dille kurulmaya 

çalışılmıştır. Bununla birlikte, bu stratejilerin bilgisayar ortamında temsilinde de 

içiçe giren bir takım tanımlamalar bulunmaktadır: Parametrik Tasarım 

stratejisindeki parametrelerle, Evrimsel Tasarım stratejisindeki kurallar ve 

algoritmalar, bilginin bilgisayara aktarılmasındaki farklı yolları ifade eder.  

• Bilgisayar teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, pek çok yeni terim disiplinler arası 

biçimde mimarlık disiplini içinde de kullanılır hale gelmiştir. Örneğin, önce 

gemicilikte kullanılan ve daha sonra matematik diline geçen, bilgisayar 

teknolojilerinin mimarlık içine hızlı akışıyla sıkça kullanır hale geldiğimiz “spline” 

ve “Nurbs” bu terimlerden bazılarıdır.  Bununla birlikte, yine bu disiplinlerarası ve 

etkileşimli çalışmalar sonucu yeni kavramlar da ortaya atılmaktadır: Emergence, 

Becoming, Chimeria, Morphing...vb.  

• Form üretim teknikleri incelenirken, bazı kavramlara ait bilgilerin, farklı kişilerce 

farklı yorumlandıkları görülmüştür. Bir diğer farklılaşma da, aynı konuyu anlatan 
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kişilerin kullandıkları terminolojiyi farklılaştırmalarıdır: Örneğin, hibridleşme ile 

chimericity; morfogenetik ile genetik gibi.  Tüm bu farklılaşmalar, aslında dijital 

dönemin terminolojisinin henüz yeni olması ve bir kesinlik içermemesinden 

kaynaklanmaktadır. Dijital dönemin tarihi henüz yazılmamıştır, yazılmaktadır.  

 

Tablo 1. Çağdaş Tasarım Stratejileri ve Teknikleri Arasındaki İlişki Tablosu 

 

• Form üretim teknikleri kullanılarak oluşturulan formların yapılabilirlikleri teknolojik 

olarak desteklendiğinden, üretilen proje sayısı giderek artmaktadır. Bununla 

birlikte, bazı tekniklerin ortaya koydukları form üretim yaklaşımı sadece 

bilgisayar ekranındaki kompleks modeller olarak kalmaktadır. Örneğin Evrimsel 

üretim tekniklerinin temelinde, sürekli gelişen ve büyüyen yapay bir organizma 

üretebilmek fikri yatmaktadır, fakat teknik olarak bunu gerçekleştirebilmek 

günümüzde mümkün değildir.  

• Form üretim tekniklerinin, illaki, belirli bir mimari form üretme amaçları yoktur; 

üretilen formlar herhangi bir işlevi karşılamak durumunda değildir. Bu formlar 

sadece biçimsel analizler için veya tüm olasılıkları görmek için üretilebilmektedir. 

Elde edilen ürünlerin, bazı mimarlar tarafından direkt olarak yapı formu olarak 

kullanıldığı projelere rastlansa da, sürece yönelik çalışmaların, bu tekniklerin 

kullanım amaçlarına daha uygun olduğunu görülmektedir. Amaç, “form”a giden 
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yöntemlerin irdelenmesi, bilginin nasıl işlendiğinin ve eklendiğinin görülmesi, 

zengin bir görsel vizyon kazanılması, olası konfigürasyonların ortaya 

konulmasıdır. Böylelikle, tasarımcılar daha önce yapılmamış olanı, özgün olanı, 

yeni olanı keşfetmeye çalışmaktadır. Form üretim teknikleri, formal bir arayışın 

sonucudur. 

• Mimarın, form üretim süreçlerindeki rolü değişmektedir. Artık mimar, geleneksel 

sistemlerde olduğu gibi, üretimin her aşamasında kontrolün ve tasarımın 

kendisine ait olduğu bir yaklaşımdan uzaklaşmaktadır. Yeni tanımında mimar, 

belki de istediği formlara ulaşmasını sağlayacak yazılımlar, programlar geliştiren 

veya geliştirilmesini sağlayan birey olacaktır. Geliştirilen programları kullanıp 

sayısız alternatifler üreterek, bunların içinden seçim yapacaktır. Bilgisayar 

üretimi yapan araç; mimar ise programı çalıştırıp seçimler yapan kişi olacaktır.   

• Form üretim teknikleri, içerdikleri formülizasyon sebebiyle, mimarın kendi 

yorumuna pek de açık görünmemektedir; fakat aslında, o formu oluşturan 

sistemin mimar tarafından düşünülüp kurulmuş olması, özellkle diyagram tabanlı 

sistemlerde kullanılan diyagramların tabloların bilgiyle beraber kişisel yorumlarla 

şekillendiği düşünülürse, bu saptamanın çok kesin olmadığı görülebilir.  Bununla 

birlikte, bilgisayarda üretilen formlar giderek birbirine benzemekte ve 

özgünlükleri kalmamaktadır. 

Tezin, ekler bölümünde katılımcı olduğum diyagram tabanlı üretim tekniğinin 

deneyimlendiği deneysel bir çalışmaya yer verilmiştir. Bu çalışmada, diyagram 

tabanlı tekniğin form üretiminde nasıl kullanıldığı, biçimsel olmayan bilginin nasıl 

biçime dönüştürüldüğü veya işlendiği, ortaya çıkan belirsiz formların mimari ürüne 

nasıl etki edebileceği konusunda bilgiye ulaşılmıştır. EkA’da bu yorumlara daha 

detaylı olarak yer verilmiştir.  

Tezin amacı kapsamında, cevaplarını aramakta olduğumuz bazı sorular 

bulunmaktaydı. Bunların bir kısmına yapılan araştırmalar çerçevesinde cevap 

verilebilirken, kimilerinde de sadece öngörülerde bulunulabilmektedir. Aşağıda bu 

sorular için öngörülen cevaplara değinilmiştir. Ayrıca bu cevaplar, sorulan sorularla 

birlikte daha net ve karşılaştırmalı biçimde Tablo 4’te yeralmaktadır:  

• Günümüzde bilgisayar teknolojilerinden faydalanarak form üretmek, oldukça sık 

yapılan ve neredeyse dünyadaki mimarlık disiplinini saran ve giderek artan  bir 

popülariteye ulaşmıştır. 1960-1970’lerde yaşanan benzer popülarite kısa süreli 

olmuş ve geri plana itilmişti. Bugün üretilen kabarcığımsı (blobby) formlar, daha 

uzun süre mimarlık literatüründe “yeni” olarak kalmaya devam edeceklerdir. 
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Bunun sebeplerinden biri, o dönemden farklı olarak, bilgisayar teknolojileriyle bu 

karmaşık ve amorf biçimlerin tasarım, sunum ve de yapım anlamında, rahatlıkla 

üretilebilir hale gelmesidir. Belki çok karmaşık yapıdaki formlar, gelecekte hala 

uygulama zorlukları aşılamamış olursa kullanılamayabilir ama bu formlar 

geleceğin mimarisinin büyük bir bölümde varolacaktır. Bu kompleks, amorf, 

organik kabarcığımsı (blobby) formlar sadece birer heves değil, biçimsel 

zenginliğin araştırma alanıdır, formal denemelerdir.  

• Günümüz çağdaş form üretim teknikleri, çok kısa bir geçmişe sahiptir. Bu 

teknikler daha da gelişerek üretilen formların daha fonksiyonel mimari formlar 

olarak ortaya çıkması sağlanabilir, form çeşitliliğini arttıran eklentiler 

keşfedilebilir. Bununla birlikte, kuşkusuz yeni form üretim teknikleri de 

geliştirilecektir. 

• Bazı form üretim tekniklerinde, kurallar belirli bir amaca ve fonksiyona yönelik 

olarak verildiğinden, üretilen formlar fonksiyoneldir denebilir. En azından, her 

konfigürasyon istenen kriterleri karşılamaktadır. Fakat, sadece formal olarak 

yapılan bir takım çalışmalarda, üretilen formların fonksiyonel olması 

beklenemez. Bu formlar, asıl proje için bir taban oluşturabilirler, fakat direkt 

olarak kullanımları, kullanıcı gereksinmelerini karşılamayabilir. Form ve 

fonksiyon arasında dengenin form üretim tekniklerinde kurulabilmesi için 

önceden, parametrelerin, kuralların algoritmaların çok amaca yönelik olarak 

belirlenmesi ve sınırlandırılması gerekmektedir. Şuan bu sınırlandırmaların 

yapılamadığı form üretim tekniklerinin gelişim sürecinde bu koşul da 

sağlanacaktır.  

• Günümüzde bir bilgisayar devriminin yaşanması bekleniyor. İçinde 

bulunduğumuz 4.kuşak bilgisayarlar yerini 5.kuşağın çok daha güçlü, daha akıllı, 

insanlarla konusabilen, cevap verebilen, daha rahat etkileşimin sağlanacağı bir 

döneme geçileceği düşünülüyor.  Bu sebeple, bilgisayarın bu hızlı ve akıl almaz 

gelişimi göz önünde bulundurulursa, bugün sadece bilgisayar ortamındaki 

simülasyonlarda ve modellerde kalan, genetik algoritmalar gibi tekniklerle 

üretileceği düşünülen evrimsel ürünlerin gelecekte varolacağını düşünmek pek 

de hayal sayılmaz. Bu geleceğin ne kadar uzak ya da yakın bir gelecek olacağı 

ise teknolojik gelişmelere bağlıdır.  

• Gelecekte de varolacağı düşünülen amorf ve kompleks formların bir adım 

ötesinde, hareket eden canlı bir yapının içinde yaşam fikirleri tartışılmaktadır. 

Kas Oosterhuis’in ya da John Frazer’ın çalışmalarında öngördükleri bu 
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“organizmaya benzer yapılar” içindeki yaşama insanların adaptasyonun nasıl 

olacağı şu an için bilinememektedir. Sürekli büyüyen ve gelişen ve her gün 

değişen bir organizma içinde yaşamak fikri pek çekici gelmemekle birlikte, 

interaktif ve etkileşimli yüzeyler ve mekanların kullanımları giderek artmaktadır. 

Akıllı malzemeler, kompozitler gibi malzemelerin ortaya çıkması ve bunların 

yapıya entegrasyonlarının giderek kolaylaşması bu artışı hızlandırmaktadır.  

• 21.yy. ortasında ve sonunda dünyanın genel mimarlık çizgisini tahmin etmek 

olanaksızdır. Yalnız günümüz teknolojilerine ve bu teknolojilerin gelişim hızlarına 

bakarak, mimari yapıların daha kompleks bir hal alacağı söylenebilir -nitekim 

örnekleri şimdiden görülmektedir. Diğer taraftan, Barok dönemdeki 

kompleksiteden sonra Modern Mimarinin yalınlığının ortaya çıkmasına benzer 

bir dönem de yaşanabilir. Fakat o dönem, yinede, Modern Mimarlık kadar yalın 

olamayacaktır, çünkü teknoloji şimdiden dünyayı sarmış durumdadır. Yeni bir 

mimarlık akımı ortaya çıkabilir: Neo-Tekno-Modern.  

Gelecek öngörülerince bahsederken kullandığımız “Neo-Tekno-Modern” kavramı 

literatürde henüz yer almayan, fakat yakın gelecekte, bu isimle olmasa bile, aynı 

düşünceler ışığında varolacağı düşünülen bir mimari davranışı temsil etmektedir. Bu 

kavramın arka planında, Modern mimarlıktan önce yaşanan aşırı süslemeli ve amorf 

biçimlerin kullanıldığı dönemin, bugün yaşanan, dijital ve kompleks formların 

yaygınlaştığı ve tasarım ortamında hakim olduğu döneme benzetiliyor olması 

yatmaktadır. Modern mimarinin bir anda tüm “fazlalıkları” bir kenara bırakıp salt 

forma yönlenmesi gibi, yaşadığımız dönem de, bir süre sonra bu matematiksel 

formlardan arınma ihtiyacı duyabilir. Bununla birlikte bu arınma Modern döneme 

geçişteki kadar keskin olmayabilir, çünkü, bugünkü kompleksitenin sebebi olan araç 

“bilgisayar” ve teknolojik birtakım yenilikler insan yaşamına öyle katılmıştır ki, şimdi 

bile yokluğu düşünülemeyen bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin gelecekte mimari 

formdan arındırılması düşünülemez. Tam tersine, forma ve binaya daha da entegre 

olmuş, hareketli ve etkileşimli sistemler daha fazla kendini gösterecektir. Neo-

Tekno-Modern, yeni, yapıyla bütünleşmiş bir teknolojiyi içeren, kompleks fakat 

formal olarak abartılmamış bir dönemi tarif edebilir.  

Bilgi ve bilişim teknolojilerinin, form üretim tekniklerine yansımaları, mimarlık 

ortamını zenginleştirici düzeydedir. Bu tekniklerle üretilen tasarımların ve formların, 

mimarlık ya da sanat ürünü olup olmadıklarına dair tartışmalar bulunmaktadır; fakat 

bu tartışmalar daha çok, bilgisayarda üretilen ve herhangi bir bilgi ya da kavramla 

ilişkili olmayan matematiksel modeller için geçerli olabilir. Kaldı ki, bu matematiksel 
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modellerin de arkasında, mimarların ve tasarımcıların belirli algoritmalar yazarak  

oluşturdukları programlar bulunmaktadır.  

Tartışmalar bir yandan devam ederken, şunu da akıldan çıkarmamak gerekir ki, 

dijital zamana ait bazı kavramlar henüz tam olarak yerine oturmamıştır; çünkü halen 

pek çoğu üzerinde araştırmalar devam etmektedir.  

Tüm bu form üretim denemeleri, teknikler ve methodlar kuşkusuz mimarların sürekli 

bir değişim ve gelişim içinde olmaları ve “daha önce yapılmamış, hayal edilmemiş, 

ortaya konmamış” tasarımların, formların peşinde olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Giderek birbirine benzeyen ve özgünlüğü olmayan dijital tasarımlar tüm dünyayı 

sardığında, bambaşka bir mimari akımla karşılaşabiliriz: “NEO-TEKNO-MODERN”.  
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Tablo 4. Gelecek Mimarisi Öngörülerine Dair Soru ve Cevaplar 
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EK A.  

DİYAGRAM TABANLI FORM ÜRETİM TEKNİĞİ KULLANILARAK DÜZENLENEN 
DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 

“Space_Time Dynamics” (Zaman-Mekan Dinamikleri) adlı bu atölye çalışması, warp 
DS ( Warp Design Studio) tarafından; İTÜ Mimarlık fakültesi öğretim görevlilerinden 
Meltem Aksoy’un önderliğinde, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlıkta Bilişim ve Mimari 
Tasarım yüksek lisans programlarına devam eden ve aralarında bulunduğum 10 
kişilik bir çalışma grubuyla gerçekleştirilmiştir.  

01.12.2003-28.12.2003 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu üç haftalık atölye 
çalışması, katılımcı öğrencilerin, “kentteki zamana bağlı enformasyonu farklı bir 
biçimde yorumlayarak üretici bir süreç olarak kullanma” deneyimini yaşamalarına 
olanak sağlamıştır.  

A.1. Çalışmanın Amacı ve Tanıtılması  

Warp Design Studio, Müge Belek, Frederico Fialho Teixera ve Nilüfer 
Kozikoğlu’ndan oluşan ve araştırma gündemleri “dinamik zaman-mekan oluşumları 
içeren tasarım methodları” olan bir tasarım ekibidir. Bu ekip, farklı kişi ve ekiplerle 
biraraya gelerek, tasarım süreçlerini sorgulayan, tartışan ve test eden çalışmalar, 
tasarımlar ve platformlar oluşturmaktadırlar. 

Bu çalışma,  İTÜ Mimarlık fakültesi öğretim üyesi Meltem Aksoy ve İTÜ Mimarlık 
Fakületesi Mimari Tasarım ve Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programları 
öğrencilerinden oluşan ve dört gruba ayrılan katılımcı grubuyla gerçekleştirilmiştir. 
Diyagrama dayalı bir tasarım sürecinin deneyimlendiği çalışmada, kente dair 
verilerin toplanacağı pilot bölge olarak Taksim İstiklal Caddesi seçilmiştir. Her bir 
grup istiklal caddesi ve zaman ile ilişkili birbirinden farklı temalar ve bakış açıları 
belirlemiş, sonuçta birbirinden farklı dört proje üretilmiştir.  

Çalışmanın ana amacı, mekan-zaman dinamiklerinin kente yansımalarını, bilgisayar 
ortamında diyagramatik bir süreç kullanarak üç boyutlu formlar üreten bir süreçte 
incelemektir. Bu, bir anlamda kenti belirli bir bakış açısıyla yeniden okumak (re-
reading) deneyimidir. Meltem Aksoy’ a göre, “Süreç boyunca amaçlanan bitmiş bir 
form, bir sonuç ürün elde etmek değil, biryöntemin potansiyelini araştırmak; bu 
yöntem yoluyla tasarımın vazgeçilmez dışavurumu olan FORMUN potansiyelleri 
dünyasında gezinmekti... Çalışma, bilgisayar ortamı için hazırlanmış, zihinsel bir 
tasarım alıştırmasıdır; sonuçlar herhangi mekansal ve işlevsel kriteri cevaplamak 
durumunda değildir.” (Aksoy ve warp DS, 2004).  

Çalışma yürütücülerinden, Nilüfer Kozikoğlu, kendisiyle yapılan görüşmede, bu 
deneysel çalışmanın, diyagramlar kullanılarak bir projeye ait formlar geliştiren bir 
“proje” olmadığını özellikle vurgulamaktadır. “Yapmış olduğumuz çalışma, bir proje 
değildir; kenti ve mekanı yeniden okumaya ve diyagramatik bir süreçte yeniden ele 
almaya dair bir tasarım egzersizidir. Bu formlar, ancak geliştirilecek projeye altlık 
oluşturabilinecek ön çalışmalar olabilirler.” (Kozikoğlu, 2006).  

Üç haftalık bu çalışmanın, ilk haftasında, warp DS tarafından, katılımcı öğrencilere 
diyagramın ne olduğu, bir form üretim tekniği olarak nasıl kullanıldığı, diyagramatik 
süreçte yaşananlar adımlar ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarla ilgili 
bilgilerin anlatıldığı dersler verilmiştir (Şekil 4.1). Konuyla ilgili okumalar yapılmıştır. 
İkinci hafta, diyagramtik tasarım ürünleriyle ve bu ürünlerin oluşmasındaki süreçle 
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ilgili bilgiler aktarılmış ve katılımcı öğrencilerin bilgisayar yazılımlarından hangilerini 
ne seviyede kullanabildikleri sorulmuştur. İlk hafta konularını belirleyen öğrenciler, 
ikinci hafta, diyagramatik sürecin ilk basamağı olan veri toplama, kayıt alma gibi 
işlemleri uygulamıştır. Üçüncü hafta, elde edilen verilerin “mapping” işlemiyle 
diyagrama ve tablolara dönüştürülerek incelenmiştir. Üçüncü haftanın son iki günü 
bu diyagramlar 3DMAX programı kullanılarak form üretimi gerçekleştirilmiştir.  

  
Şekil A.1. Warp DS; Atölye Başlangıcında Diyagram Tabanlı Sistemlerle İlgili Dersler Verilmiştir. 

Katılımcı öğrenciler ve oluşturdukları gruplar : Grup Flow_zs, Sevgi Türkkan ve Zelal 
Rahmanalı ; Grup mcm_fs, Melike Altınışık, Ceren Hancıoğlu ve Mine Gökçe 
Özkaynak; Grup DG, Gökberk Özen ve Defne Sözbir; Grup Eme, Ezgi Ak, Müge 
Çakır ve Erinç Onbay.  

A.2. Tasarım ve Form Üretim Süreci 

Kente ve zamana bağlı bu çalışmanın tasarım ve form üretim sürecinde diyagram 
tabanlı bir süreç izlenmiştir.  

 
Şekil A.2. Çalışma Alanı Olarak Belirlenen İstiklal Caddesi. 

Diyagram tabanlı form üretim tekniği ve diyagramın mimarlar tarafından nasıl 
kullanıldıkları daha önce tezin 3.bölümünde ele alınmıştı. Bununla birlikte, Warp DS 
diyagramı şu sözleriyle tanımlamaktadır: “Bir diyagram hareket ve form arasındaki 
ilişkiyi tanımlayan, strüktürü düzenleyici ve işlev dağıtıcı bir grafiktir. Mimarın fiziksel 
dünyanın karmaşasnda en baş aracıdır. Diyagram içe dönük değil daha çok dışarı 
yönelik, nesne ve bilgi arasındaki ilişkiye işaret eder. “(Aksoy ve warp DS, 2004) 

Warp DS, diyagramların, form, strüktür ya da programı tasarımcıya açıklayıcı, 
zaman ve mekan içinde programları tanımlayıcı bir işlevi olsa bile, birincil 
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görevlerinin, soyut anlamda yeni organizasyon modelleri üretmek olduğunu 
vurgulamaktadır. “Organizasyonel bir diyagramın değişkenleri; mekan ve zaman, 
kuvvet ve direnç, yoğunluk, dağıtım ve yön gibi hem formal hem de programa 
yönelik düzenlemeleri içerir.”  

Çalışmanın ilk haftalarındaki açıklayıcı derslerin ardından, tüm gruplar Taksim 
İstiklal Caddesi üzerinde inceleyecekleri zamana bağlı değişkenleri belirlemişlerdir 
(Şekil 4.2). Örneğin, Grup mcm_fs, İstiklal Caddesi boyunca yay hareketlerini, 
yayaların yürürken aralarında oluştukları alanlar bağlamında incelerken, Grup Eme, 
istiklal caddesinin bir bölümünde, insan hareketlerini sıcaklık ve programa bağlı 
olarak ele almıştır. Tüm gruplarda ortak nokta değişken “zaman”dır. Değişkenlere 
göre, istiklal caddesi üzerinde çeşitli incelemeler yapılmıştır. Günün farklı zaman 
dilimlerinde ve farklı sürelerde video ve ses kayıtları alınmış, kronometrelerle 
ölçümler yapılmış, fotoğraflar çekilmiş, elde edilen kayıtlar bilgisayara aktarılmıştır.  

Tüm bu dijital çekimler, iki ve üç boyutlu tablolar, diyagramlar üretmek için 
değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler, diyagramlara işlenirken bu 
değişkenlerin zamanla ilişkisi akıldan çıkarılmamıştır. Diyagramların oluşturulması 
için Autocad ve 3DMAX gibi yazılımlar kullanılmıştır. Bilgisayar ortamında üretilmiş 
bu diyagramlar, birbirleriyle eşleştirilerek (mapping) 3DMAX’de form üretim 
sürecinde kullanılmıştır. (Şekil 4.3). Her bir grup, farklı ve çeşitli formlar elde 
etmişlerdir. İlk baştaki sayısal ve grafiksel verilerin 3D formlara dönüşümü, bu 
modelleme yazılımlarında adım adım izlenmiş ve dizi form elde edilmiştir.  

 
Şekil A.3. Form Üretimi için 3D Max Programı Kullanılmıştır. 

Üretilen bu formlar herhangi bir işlevi karşılamamakla birlikte, parametrik bir takım 
değişkenlerin ve grafiklerin yardımıyla bu derece kompleks formlar üretilmiştir. 
Bunun yanı sıra, önemli olan üretilen sonuç formlar değil, bu formlara ulaşılmasını 
sağlayan diyagramatik süreçtir.  

A.3. Projeler 

Projeler dört farklı grup tarafından yapılmıştır: 

Grup Flow_zs : Sevgi Türkkan ve Zelal Rahmanalı’dan oluşan grup, İstiklal 
Caddesi’nin Taksim Meydanı ile Galatasaray Lisesi arasında kalan bölümdeki ana 
yay akışını incelemişlerdir. “ Bu sürekli akış yanal akışlarla beslenmekte ve bloke 
edilmekte. Karşıt akışların kuvvetleri bu hattı şekillendiriyor.” (Aksoy ve warp DS, 
2004) Bu hat üzerinde, iki geliş ve iki gidiş olmak üzere “yapılan dört yolculuk, 
kronometre ile hareketli ve hareketsiz süreler ile bekleme sürelerinde etkili yönlenme 
ve karşıt gücün yönlenmeleri kaydedildi.” Kısacası, caddede yürüyen bir insan, 
hangi anlarda kaç saniye duraksıyor, karşısına çıkan kuvvet nedir ve onu ne şekilde 
yönlendirmiştir,sorularına cevap aranmıştır (Şekil 4.4). Bekleme sürelerinin, aslında 
caddenin algılandığı süreler olduğu, hareket yönünde meydana gelen 
değişimlerinde dolayısyla caddenin algısını değiştirdiği saptanmıştır. Bu yolculuk, 
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hiçbir zaman birbirinin aynı olamayacağından, hat üzerinde yapılan her yolculuk yeni 
formların oluşumunu sağlayacaktır.  

 

 

Şekil A.4. Grup Flow_ zs ‘nin Oluşturduğu Diyagramlar ve Üretim Süreçlerine Dair Örnekler 

 

Grup mcm_fs: Grup üyeleri Melike Altınışık, Ceren Hancıoğlu ve Mine Gökçe 
Özkaynak, İstiklal Caddesi’ndeki insan hareketlerini incelemiştir. Onların yaya 
hareketlerini ele alış biçimi Grup Flow_zs’den farklıdır. (Şekil 4.5, 4.6) Cadde 
üzerindeki yayaların genel olarak yürürken, bir, iki ve üç kişilk gruplanmalar halinde 
yürüdüğü gözlenmiştir: örneğin 5 kişilik bir arkadaş grubu 2 ve 3 kişilik iki ayrı grup 
olarak hareket eder.  

Bunun yanı sıra, mcm_fs’nin ele aldığı bir nokta da, iki kişinin yanyana yürürken 
aralarında yarattıkları alanlardır. “Bu serbest alan, (free space) insan sayısı, 
engeller, yol şekli, özel arzular gibi faktörlerle şekilleniyor. Aynı anda yürüyen 
yüzlerce yaya bir yandan kendi serbest alanlarını bir yandan da toplu bir strüktürü 
oluşturuyor.”  
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Şekil A.5. Grup mcm_fs ‘nin Oluşturduğu Diyagramlar ve Üretim Süreçlerine Dair Örnekler 

 
Şekil A.6. Grup mcm_fs ‘nin Oluşturduğu Diyagramlar ve Üretim Süreçlerine Dair Örnekler 

Grup DG: Tramway, İstiklal Caddesi’ni simgeleyen ve caddeye belirli bir hareket 
katan araçtır. Grup DG üyeleri, Gökben Özen ve Defne Sözbir, tramwayın kattığı bu 
hareketi incelemiştir. “Duraklardaki indi ve bindilerle içeride oluşan stresi insan 
sayısı ile ifade etti ve bunu üçüncü boyuta aktarmışlardır.” (Şekil 4.7, 4.8) 
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Tramwayın içindeki stresin dış mekana olası yansımalarını da tayin ettikleri bir 
kuralla modele entegre etmişlerdir.  

 

 

Şekil A.7. Grup DG ‘nin Oluşturduğu Diyagramlar ve Üretim Süreçlerine Dair Örnekler 

 

Şekil A.8. Grup DG ‘nin Oluşturduğu Diyagramlar ve Üretim Süreçlerine Dair Örnekler 

Grup Eme: İstiklal Caddesinin Taksim Meydanına yakın bir ara kesitinde, çalışan 
grup üyeleri Ezgi Ak, Müge Çakır ve Erinç Onbay, belirlenen kesitteki yapıların ve 
yayaların oluşturduğu ısı değişimlerini çalışma konusu olarak belirlemişlerdir. (Şekil 
4.9) Yapılan incelemeler ve kayıtlarla, kesitte yeralan yapıların içerdiği fonksiyonlar, 
cadde ile mekanlar arasında gezinen insanlar gözlenmiştir. Bazı ısısal kabüllerle, 
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cadde üzerinde bu hareketleri gösteren insanlar üzerindeki ısısal değişimler bir 
yüzey deformasyonu olarak biçimlenmiştir.  

 

Şekil A.9. Warp DS, Grup Eme ‘nin Oluşturduğu Diyagramlar ve Üretim Süreçlerine Dair Örnekler 

A.4. Grup Eme ve İzlenimler 

Grup Eme Çalışması: İstiklal Caddesi, insanların günün 24 saatini 
yaşayabilecekleri, İstanbul’un önemli ve ana caddelerinden biridir. Yüksek binaların 
duvar etkisi yarattığı düz bir hat boyunca uzanan cadde üzerinde, yeme-içme 
mekanları, dükkanlar, bankalar gibi farklı fonksiyonel birimler yer almaktadır. 
İnsanların hareketleri ve binalar içindeki aktiviteleri, potansiyel bir ısı alanı 
yaratmaktadır. Bu hareket esnasında insanlar üzerindeki ısı sürekli değişmektedir; 
ortam ısılarının değişmesi ve yürüme koşma aktiviteleri sonucu insan vucüd ısısının 
artışı gibi. Bu sebeple,  hareket-ısı-zaman değişkenleri, çalışmamızı 
yoğunlaştırdığımız ana değişkenler olarak saptanmıştır.  

 
Şekil A.10. Grup Eme , Veri Toplama Aşamasına Ait Pafta. 

Diyagram tabanlı süreçte, (Tablo 3) öncelikle, caddeden bazı veriler toplanmıştır: 
120 metre uzunluğundaki alanı, cadde üzerindeki binalardan birinin üst katına 
yerleştirdiğimiz kamera yardımıyla kuşbakışı olarak kaydedilmiştir (Şekil 4.10). Bir 
yandan 30 sn aralıkla yine kuşbakışı olarak çekilen fotoğraflarla alandaki genel 
insan hareketleri incelenmiştir. Bu kayıtlar, bir haftalık inceleme süreci içerisinde 
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birbirini takip eden iki soğuk günde, öğlen 12.00 ve 13.00 saatleri arasında 
alınmıştır. Toplam kayıt süresi 8 dakikadır. Incelenen alan üzerindeki fonksiyonel 
birimler plana işaretlenmiştir. Kayıtlar incelenerek bu bölümde hareket eden beş 
insan seçilmiştir. Bu insanların her biri için plan üzerindeki hareketleri ve ısısal 
değişimlerini gösteren diyagramlar çizilmiştir (Şekil 4.11). Isı diyagramları çizilirken 
normal vücut ısısının 36 derece olduğu, caddede sürekli yürüyen insanın yaktığı 
enerji sebebiyle vücud ısısının arttığı, belirli mekanlara giren insanların o 
mekanlardaki ısısal duruma gore vücud ısılarının değiştiği düşünceleriyle hareket 
edilmiştir. Bununla birlikte bazı ısısal kabullerde yapılmıştır: örneğin caddeden 
yürürken restauranta giren insanın, yarım saat sonra restoranttan çıktığında, vücut 
ısısının restauranta girdiği durumdan 1 derece yüksek olacağı gibi.  

 
Şekil A.11. Grup Eme, Plan Şeması Üzerinde Mekanların ve Yaya Hareketlerinin Gösterilmesi. 

Hareket-zaman ve hareket-ısı diyagramları (Şekil 4.12) oluşturulduktan sonra, bu 
diyagramlar üst üste eşlenerek, üçüncü boyutu içine katan bir forma 
dönüştürülmüştür. Bunun için 3DMAX programında zamana bağlı bir animasyon 
yapılmıştır. (Şekil 4.13) 

 

 

Şekil A.12. Grup Eme, Zamana ve Kişiye Bağlı Isı Değişimi Diyagramları 
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Animasyon belirli saniyelerinde durdurularak yüzeyde oluşan deformasyonlar 
izlenmiştir (Şekil 4.14). 

 

Şekil A.13. Grup Eme, Matrix Dosyası 

 

Şekil A.14. Grup Eme, Oluşan Yüzey Deformasyonlarını Gösteren Sunum Paftası 

İzlenimler: Bu deneysel çalışma, geleneksel sistemlerde belirli bir durumu anlatmak 
için kullandığımız tanımlayıcı diyagramların, üç boyutlu form üretimde yardımcı birer 
araç olarak kullanıldığı görmek açısından oldukça ilginç bir deneyim olmuştur. 
Diyagramların bu dönüştürücü etkisi, formun şekillenmesi ve çeşitlenmesi açısından 
günümüz mimarlığında oldukça önem kazanmaktadır.  Bu süreçte dikkati çeken bir 
diğer konu da, diyagramların belirli sayısal veriler içermekle birlikte, ne kadar 
yoruma açık grafikler olduğudur. Örneğin, yaya hareketlerini inceleyen iki farklı 
grubun (Grup Flow_Zs ve Grup mcm_fs) bu hareketlerin incelenişini farklı bir 
biçimde yorumlayarak birbirinden tamamen farklı projeler üretmeleri gibi. Geleneksel 
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sistemlerde bu tamamen doğal bir durumu ifade etse de, bilgisayar teknolojilerinin 

 

Tablo 3. Space_Time Dynamics Workshop Diyagramatik Süreç Tablosu 

 

gelişimiyle ortaya çıkan form üretim tekniklerinden Diyagram Tabanlı Form Üretimin 
tekniğinin, tamamen bilgisayar matematiksel bir form üretim tekniği olmamasından 
kaynaklanmaktadır; en azından diyagramların oluşturulma sürecine kadar. Bu  
sürece kadarki diyagramatik yorumlar ise, form oluşumuna mimarın katkısı olarak 
yansımaktadır.  
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Kısa bir sürede gerçekleştirilen bu atölye çalışması sürecinde Tablo 1’de görülen 
adımlar gerçekleştirilmiştir. Atölye süreci kayıt alma işlemiyle başlayıp, tablolama, 
diyagramların üretilmesi, form üretimi ve zamana bağlı biçimsel animasyonların  
yapılması aşamalarıyla birbirini takip etmiştir. Bu atölye çalışmasında, Warp DS’nin 
amacı, bir proje için diyagram tabanlı tekniği kullanarak mimari ürün oluşturmaya 
çalışmak değil, mekan-zaman dinamiklerinin kente yansımalarını, bilgisayar 
ortamında diyagramatik bir süreç kullanarak üç boyutlu formlar üreten bir süreçte 
incelemekti. Bu sebeple, animasyonlar oluşturulduktan sonra, çalışmanın amacına 
uygun olarak diyagram tabanlı süreç kesilmiştir. Ortaya çıkan formlar herhangi bir 
mimari işlevi karşılamamakta, sadece diyagramlardan form üretme potansiyelini 
ortaya koymaktadır. Eğer bu atölye çalışması, gerçek bir tasarım ürünü veya mimari 
form üretme amacında olsaydı, animasyonlar yapıldıktan sonra, süreç, 
diyagramların tekrar irdelenmesi ve oluşan formların altlık olarak kullanılması 
adımlarıyla devam edecekti.  
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EK B.  

TEZ İÇİNDE GEÇEN İNGİLİZCE TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

 
Becoming  : Dönüşüm, oluşum 
Blob  : Kabarcık 
Blobby  : Kabarcığımsı 
Box  : Kutu 
Boxy  : Kutucuğumsu 
Crossover  : Mendel çaprazlamasında kullanılan olasılık karıştırıcı işlem, 

çaprazlama 
Emergence  : Ani ve belirsiz ortaya çıkış, belirme. 
File-To-Factory  : Dosyadan-fabrikaya üretim tekniği 
Fitness  : Canlıların çevre koşullarına uyumlarını ölçen uygunluk 

derecesi 
Fold  : Kıvrım  
G-Code  : G-kodu, CNC makinalarında sayısal verileri gösteren kod 
Klein Bottle  : Klein Şişesi, matematikte sonsuzluk çizgisinden türetilmiş 

topolojik bir yüzey.  
Mobius Strip  : Möbius Bandı, matematikte sonsuzluk çizgisine benzer bir 

geometriye sahip topolojik bir yüzey. 
Mutation  : Mutasyon, DNA üzerindeki kromozomların bozulması, 

türlerdeki çeşitliliği sağlayan bozulma. 
Spline  : 1-Kompleks eğrileri tanımlayan matematiksel terim. 2-

geminin uç kısımdaki eğimi vermek için bir parça ahşabın  
mengene ve çivi kullanılarak getirildiği hale verilen isim.  

Computational Fluid Dynamics (CFD) : Hesaplamalı Akışkan Dinamikleri, binaya 
etki eden akışkanları inceleyen bilgisayar 
yöntemlerinden biri 

Computer Aided Design (CAD)  : Bilgisayar Destekli Tasarım 
Computer Aided Manufacturing (CAM): Bilgisayar Destekli Üretim 
Computer Numerical Control (CNC)     : Bilgisayar Numerik Kontrol, bilgisayardaki 

sayısal verileri işleyerek üretim yapan 
makinelere verilen genel isim 

 Coordinate Measuring Machine (CMM): Koordinat Ölçüm Makinası 
Finite Element Method (FEM)  : Belirli Elementler Methodu, binaya etki 

eden akışkanları inceleyen bilgisayar 
yöntemlerinden biri 

Multi Jet Manufacturing (MJM)   : Çok Jetli Üretim 
Non-Uniform Rational B-Spline(NURBS): Eşit Olmayan Aralık Ve Eğim 

Derecelerine  Sahip Eğrisel Bir Çizgi  
Selective Lazer Sintering (SLS)  : Seçici lazer sinterleyici, Lazer ışınları 

yardımıyla madeni toz parçalarını birbirine 
yapıştırarak üretim yapan bir hızlı 
prototipleme tekniği 

Stereolithography (SLA)  : Üç boyutlu modeller üretmek için sayısal 
veriyi değerlendirerek lazer ışınlarıyla ince 
katmanlar halinde keserek yada ekleyerek 
üretim yapan bir hızlı prototipleme tekniği 
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