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SAYISAL TASARIM ARAÇLARI: TASARIM SÜRECİNDEKİ ROLLERİ 

BAĞLAMINDA BİR İNCELEME  

ÖZET 

Bilişim teknolojileri tasarım ortamına sunduğu yeniliklerle tasarım sürecini 
değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Her geçen gün yeni olanaklarla karşılaşan 
tasarımcı, bilişim dünyasının sunduğu sayısal tasarım araçlarını tanımaya, 
olanaklarını keşfetmeye ve sonrasında onları kendi kullanım amacına ve 
alışkanlıklarına uygun bir biçime sokmaya çalışmaktadır.  

Sayısal tasarım araçlarının yarattığı etki tasarım sürecinde yalnızca hız ve otomatize 
gerçekleşen işlemler üzerinde görülmemektedir. Yeni yaklaşımlar veya daha 
önceden olanakların kısıtlılığı nedeniyle uygulama alanı bulamamış fikirler sayısal 
araçlar yardımıyla gündeme gelmektedir. Tasarımcının kullandığı araçları 
içselleştirmesi ve onların potansiyellerini keşfetmesi, yaratıcı süreçte tasarımcıya 
avantaj sağlayacak önemli bir unsurdur.    

Çalışmada sayısal tasarım araçlarının süreçte yarattığı değişimler ve sonuçları 
tasarımcının süreç içinde aldığı roller bağlamında değerlendirilmektedir.  

Giriş bölümünde çalışmanın amacı, yöntemi ve kapsamı yer alırken, ikinci bölümde 
sayısal tasarım süreciyle birlikte değişen form üzerine söylemler, form bulma 
yaklaşımının sayısal tasarım öncesi ve sonrası süreçleri incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde araç ve ortam olarak tasarım sürecinde yer alan bilgisayarın bu 
konumlarda hangi yönleriyle yer aldığı ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir.  

Dördüncü bölümde ise yeni tasarım süreçlerinin çeşitlenmesini mümkün kılan, yeni 
açılımlarla form bulma kavramını başka boyutlara taşıyan sayısal tasarım araçları, 
süreci farklılaştırdıkları boyutlarıyla sınıflandırılmış ve parametrik modelleme, 
NURBS modelleme, animasyon, betikleme, görsel programlama ve veri alış-verişi 
başlıkları altında incelenmiştir.  

Tezin beşinci ve son bölümünde değişen tasarım araçları üzerinden 
değerlendirmeler yapılmış, yazılımlar ve tasarım süreci için açık kaynaklı bir 
yönelim, sayısal tasarım araçlarıyla üretilen yeni formlar ve tasarımcının üstlenmesi 
gereken yeni roller irdelenmiştir. 
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DIGITAL DESIGN TOOLS: A RESEARCH IN THE CONTEXT OF THEIR 

ROLES IN DESIGN PROCESS 

SUMMARY 

Innovations in the Information Technology change and transform the design 
process. Designer who meets the new possibilities of digital design explores them 
and recasts these tools to fit his or her requirements and habits. 

The effect of digital design tools in the design process is not only seen on speed and 
automatization of processes. New concepts or ideas that could not be applied 
because of lack of possibilities come to the fore with the aid of digital design tools. 
Designer should internalize the tools, so, he or she should explore the potential 
power of them. It is the key factor to have a grasp of creative design process. 

In the introduction part; aim, content and the methodologies of the thesis are 
paraphrased. In the second part of the study; discourses on form changing with 
digital design process and the concept of form-finding before and after the age of 
digital design are researched. 

In the third section; arguments for how computer is taking part as a tool and medium 
in design process are included. 

In the fourth part, the study presents the digital design tools and the processes in 
the context of how they diversify the design process, how they move the concept of 
form finding to another dimension and how they differentiate the design process. 
The inferences are classified in the titles of NURBS modeling, animation, scripting, 
visual programming and data translation. 

As a conclusion of the research in the fifth section; open-source tools and concepts 
are presented as new trends in information technology and design. New forms of 
architecture created with the aid of the digital design tools are probed in the context 
of two important exhibitions. In addition, the new roles for designers in the digital 
age of architecture are another result of this thesis study.  
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1.  GİRİŞ 

İlk bilgisayarların üretildiği 1940’lı yıllardan bu yana, bilginin üretim, yayılma ve 

uygulanma biçimi hızla değişmektedir. Günümüzün gelişmiş bilgisayarları ile 

kıyaslandığında “ilkel” olarak nitelenebilecek gelişmiş hesap makineleri, yaşadığımız 

dönemin bilgi çağına dönüşmesinde atılmış ilk adımlardır. Erken dönemlerde 

bilgisayar yalnızca bir hesap makinesiyken, günümüzde karmaşık problemlerin 

çözümünde yardımcı olarak kullanılabilmektedir.   

Geçen süreçte, teknolojik gelişmeler yalnızca fiziksel çevreyi değil düşünme 

biçimlerini de değiştirmiştir. Etkileri her alanda görülen değişimin, rönesansta 

uğradığı dönüşümden sonra, pek de değişmeyen tasarlama teknolojisini etkisi altına 

alması kaçınılmazdı. 1963 yılında “Sketchpad” ile başlayan bilgisayar destekli 

tasarım serüveni günümüzde çok farklı boyutlar kazanmıştır. İlk tartışmalar yeni 

teknolojinin teknik özellikleri üzerinden yürürken hemen sonrasında tasarım 

sürecinin tamamen otomatize olup olamayacağı hakkında olumlu/olumsuz görüşler 

ileri sürülmeye başlamıştır. 

Bilgisayar destekli mimari tasarım ile ilgili veritabanı “Cumincad”’de yer alan 

yayınların dökümü, değişim sürecinin ne kadar hızlı işlediğini bize göstermektedir 

(Şekil 1.1) (Koutamanis, 2005).  

 

Şekil 1.1 : Bilgisayar destekli mimari tasarım veritabanı Cumincad'deki  
yayınların dökümü, (Koutamanis, 2005). 

Tasarım ortamında fiziksel olarak değişmenin ötesinde yeni olanaklar keşfedilmiştir. 

Sürecin henüz başlarında başlayan tartışmalar günümüzde halen devam etmektedir. 

Sayısal tasarım araçlarının tasarlananı temsil eden değil, tasarlamayı destekleyen 

bir konumda olması gerektiği, çalışmada vurgulanan konulardan biridir.  

Dönüşümün ateşleyicisi konumundaki bilişim alanı, tasarım sürecine yeni araçlar 

sunduğu gibi yeni becerileri de gerektirmektedir. Kalem, cetvel gibi çizim ve aynı 
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zamanda tasarım araçlarını kullanmayı öğrenen tasarımcı benzer biçimde sayısal 

tasarım araçlarını kullanmayı da çok iyi öğrenmelidir. Heidegger (1927)’in “Being 

and Time (Varlık ve Zaman)”’da bahsettiği gibi, kullanılan araç görünmez (invisible) 

olmalı ki tasarımcı kendisini araca değil, yaptığı işe odaklayabilmelidir.  

Tasarımda bilgisayar, 80’ler ve öncesinde bazı öğelerin yerini doldurabilecek güçte 

görülmezken daha sonraları tasarımın gerçekleştiği bir “ortam” ve son olarak 

tasarım sürecinde tasarımcıyla birbirlerinin eksiklerini tamamlayan “ortak” rollerinde 

tanımlanmıştır (Akın ve Anadol, 1993). Bilgisayara biçilen bu roller tasarımcının 

bilgisayar ile bütünlüğünün bir sonucu olarak farklılaşmaktadır. 80’li yılların 

öncesinde ortaya çıkan tablo tasarımcıların bilgisayar ve bileşenlerine olan 

mesafesinin herhangi bir kullanıcıdan farksız olmasından ileri gelmektedir. Bu 

dönemden sonra yaşanan değişimler bilişim teknolojilerini önce iyi kullanan, daha 

sonra ise geliştirmede ve düzenlemede etkin olan tasarımcıların sürece dahil 

olmasıyla anlam kazanmıştır.   

Günümüzde sayısal, hesaplamalı veya parametrik tasarım gibi adlarla anılan 

tasarım yaklaşımları bilişim teknolojilerinin sunduğu araçların yapısına tasarımcıların 

ne kadar müdahil olabildikleri ile ilişkili olarak ilerlemektedir. Bilgisayar yazılımı 

üreten programcıların ürettikleri yazılımların keskin ve katı yapısıyla tasarımda yeni 

şeyler üretmek ve tasarım düşüncesini sayısal ortama aktarmak olabildiğince zor bir 

iştir. Sayısal tasarımda etkin olarak kullanılan araçların en önemli özelliği 

bilgisayarla kurulan belirleyici bir düzenekte belirsizlik arayabilmektir. Arama işi ise 

ancak araçların deforme edilmesi, kişiselleştirilebilmesi ve birbirine eklemlenebilmesi 

ile mümkündür.  

Sayısal tasarım araçlarının tasarımcıyla buluşmasında en önemli araç aynı dili 

konuşmaktan geçmektedir. Tasarımcı yazılımla veya programcıyla ancak bilgisayar 

dilini yani programlama dillerinden herhangi biriyle iletişim kurabilmektedir. Fakat 

bugün, bu karmaşık ve tasarımcı için görece kavraması zor olan dil yerine, daha 

basit kurallarla sınırları çizilmiş, daha yalın bir dil kullanılabilmektedir. Bu diller, 

betikleme (scripting) dilleri adı altında yazılımlara entegre edilmiş, yazılımla 

yapılabilecek işlemleri tanımlamaya yarayan dillerdir. Günümüzde sayısal tasarımda 

üretim, bu diller üzerinden gerçekleşmektedir.  

Betikleme, bilgisayar dışında başka bir araca gereksinim duymadan fikrin ürüne 

dönüşebildiği bir ortamdır. İletişim ağları yoluyla bu ortam tasarımda yer alan diğer 

ortaklara da açılabilir ve böylece ortak bir üretim alanı oluşturulabilir. Betikleme, 
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yalnızca sayısal tasarım araçlarını kişiselleştirme veya düzenlemede kullanılmak 

yerine, bu biçimde, çok ortaklı bir tasarım sürecinin merkezine yerleştirilebilir.  

1.1 Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı tasarım sürecinde sayısal tasarım araçlarının etkilerini 

irdelemek, incelemek ve bu araçlarla gündeme gelen yaklaşımların, mimarlık ve 

tasarım ortamında meydana getirdiği değişimleri, mevcut gelişmeler üzerinden 

yorumlamaktır.  

1.2 Araştırmanın Kapsamı 

Tezin ikinci bölümünde sayısal tasarım süreciyle birlikte değişen form üzerine 

söylemler, form bulma yaklaşımının sayısal tasarım (digital design) öncesi ve 

sonrası süreçleri incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde araç ve ortam olarak tasarım sürecinde yer alan bilgisayarın bu 

konumlarda hangi yönleriyle yer aldığı ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir.  

Dördüncü bölümde ise yeni tasarım süreçlerinin çeşitlenmesini mümkün kılan, yeni 

açılımlarla form bulma kavramını başka boyutlara taşıyan sayısal tasarım araçları, 

süreci farklılaştırdıkları boyutlarıyla sınıflandırılmış ve parametrik modelleme, 

NURBS modelleme, animasyon, betikleme, görsel programlama ve veri alış-verişi 

başlıkları altında incelenmiştir.  

Tezin beşinci ve son bölümünde değişen tasarım araçları üzerinden 

değerlendirmeler yapılmış, üretilen ürünler ışığında sayısal tasarımın bugünü ve 

geleceğine ilişkin yorumlara yer verilmiş, değişen tasarımcı profiline ilişkin çıkarımlar 

yapılmıştır. 

Genel anlamda araştırma sürecinde;  

•    Form üretimine ilişkin yaklaşımlar, form bulma kavramı, karşıt kavramlar, 

günümüzde ve geçmişteki uygulamalar ve güncel teorilerin incelenmesi; 

•    Bilgisayarın tasarım sürecine yaptığı katkıların düzeyi ve niteliğinin 

sınıflandırılması; 

•    Form bulma sürecinde kullanılan yazılımlara ilişkin süreci değiştiren özeliklerine 

yönelik bir sınıflandırma yapılması; 

•    Sayısal tasarım araçlarının getirdiği yeni olanakların yaşanan deneyimler ve 

diğer çalışmalardan yararlanılarak bir analizinin yapılması yoluna gidilmiştir.   
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1.3 Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma yöntemi genel olarak bir literatür taramasıdır. Konu ile ilgili yazılmış 

kitaplar, bilimsel çalışmalar, süreli yayınlar ve internet kaynakları taranmıştır.  

Başlıklar altında incelenen konu ile ilgili örnekler, alanda yarattıkları değişim ve 

sayısal tasarım araçlarını kullanış biçimine göre seçilmiştir. 
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2.  SAYISAL TASARIMDA FORM BULMA  

Çalışmada “form bulma” kavramı, tasarım sürecinde etkin olarak sayısal tasarım 

araçlarının kullanıldığı form üretme yaklaşımları için kullanılmıştır.  

2.1 Form 

 

Şekil 2.1 : Thesaurus görsel sözlükte form ile ilişkili kavramlar, (URL-25). 

Sözlük anlamına bakıldığında form, biçim ve şekil sözcükleriyle eş anlamlı olarak 

verilmektedir. İngilizce sözcükler “form” ve “shape” dilimizde “biçim” ve “şekil” gibi 

birbiri yerine kullanılabilen sözcüklerle ifade edilmektedir. Bu iki sözcüğün 

birbirinden anlam olarak ayrılamamış olması nedeniyle form sözcüğü, İngilizce 

anlamında olduğu gibi farklı alt bileşenleri olan bir kavram olarak kullanılmıştır. Form 

üç boyutlu bir kütle veya hacmi ifade ederken, “shape” ifadesi formun yalnızca 

görünen özelliklerini tanımlamada kullanılır (Şekil 2.1) (Ching, 1996). 

Form, görünenin ötesinde bir nedensellik taşır. Shahn (1957)’a göre form, içeriğin 

görünen biçimidir. İçerik (content) ile form birbirinden ayrılamazlar. Sanatta form 

anlayışını yansıtan bu görüşte, içerik sanatçının yansıtmak istediği duygu veya 
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düşüncedir. Ortaya konan eserin ait olduğu yer, zaman veya hangi amaçla yapıldığı 

ise “bağlam (context)” kavramıyla ifade edilmektedir.  

Alexander (1964)’a göre tasarımın sonucunda ulaşılacak tek bir hedef vardır, o da 

formdur. Tasarımda üretilen formun bir takım sorunları çözmesi ve estetik bir değere 

sahip olması beklenir. Bu yönüyle tasarım, mühendislikte olduğu gibi bir sorun 

çözme eylemi iken, aynı zamanda sanat disiplinlerinde olduğu gibi estetik kaygıların 

olduğu bir üretim alanıdır. Dolayısıyla üretilen form yalnızca biçimlendirilmiş bir 

nesne değildir. İçerik ve bağlam gibi soyut kavramların yanında malzeme ve strüktür 

gibi somut kavramların bir araya geldiği bir anlatım biçimidir.  

Ching (1996)’e göre formun boyut, renk, doku gibi görsel özelliklerinin yanında 

içinde yer aldığı kompozisyona göre konum, yönelim ve hareket durumu gibi 

özellikleri vardır.  

“Form, düzenli ve düzensiz olarak iki grupta incelenebilir. Düzenli formlar; genellikle bir 

veya çok eksende simetriktirler. Küre, silindir, koni, küp ve piramitler temel düzenli 

formlardır. Düzensiz formlar ise doğada birbirini tekrar etmeyen yapılarda bulunurlar. 

Genellikle asimetriktirler ve düzenli formlara göre dinamiktirler. Düzenli formların 

düzensiz bir kombinasyonu olabilir. (Ching,1996)” 

Mitchell (1990)’a göre mimarlık yapıların formu, işlevi ve bu ikisinin arasındaki 

ilişkiyle ilgilenilir. Mimari formun, kullanıcılarının gereksinimlerine göre biçimlenmesi 

gerektiğini söyleyen Sullivan (1856-1924), slogan haline gelen “form işlevi takip 

eder” sözünü doğaya atıfta bulunarak söylemiştir. 

“(…) form her zaman işlevi takip eder, bu bir kuraldır. (...) Organik ve inorganik, fiziksel 

ve metafiziksel, insan ve insanüstü her şeyin, insan zihninin tüm doğru açıklamalarının, 

yaşamın ifade edildiği ruhun, kalbin kuralı budur. Form her zaman işlevi takip eder. 

(Sullivan, 1896)”  

Modernizmin bir başka temsilcisi Le Corbusier (1887-1965) ise 1923 yılında 

yayınlanan, manifesto niteliğindeki kitabı “Bir Mimarlığa Doğru (Towards a New 

Architecture)”da standartların bir tecrübe sonucu oluştuğunu ve mimarların da bu 

standartlara göre çalışması gerektiğini söylemiştir. Basit formlar üretmenin 

mimarlığın yeni yönelimi olması gerektiğini şu sözlerle dışa vurmuştur (Le Corbusier, 

1986). 

“(…)Temel formlar güzeldir, çünkü kolaylıkla anlaşılabilirler. Günümüzün mimarları artık 

basit formlar üretmiyorlar. Hesaplarla form üreten mühendisler gözlerimizi geometri ile 

doyuran formları kullanırlar. Onların yaptığı iş, büyük bir sanattır (Le Corbusier, 1986)” 
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1900’lerin başında Einstein’in görelilik kuramı ile ortaya attığı dördüncü boyut 

kavramı, üç boyutlu ve Öklid geometrisine dayalı mekân algısını yeniden 

sorgulamaya neden olmuştur (Henderson, 1984). Modernin içinde ortaya çıkan irili 

ufaklı akımlar geleneksel yöntemleri zorlayan görüşler ortaya atmışlardır. De Stijl 

akımının kurucularından Theo van Doesburg, “Towards A Plastic Architecture 

(Plastik Bir Mimarlığa Doğru), (1924)” adlı manifestoda, gelenekselleşen tasarlama 

yönteminin ve Öklid geometrili formun kalıcı olmadığını belirtmiştir. 

“Mimarlığın bir sonraki evresinde kat planı tamamen kaybolacaktır. Kat planına dayalı iki 

boyutlu mekân kompozisyonu, yapıya yönelik basit ama güçlü hesaplamalara dayalı hale 

gelecektir. Dördüncü boyutta düzensiz geometri (non-Euclidian geometry) 

hesaplanabilecektir ve bu yüzden Öklid geometrisine ileride gereksinim duymayacağız. 

(Doesburg, 1924)” 

Henderson (1983)’e göre düzensiz geometri, Öklid geometrisinin devingenlik 

durumunda sabit kalan özelliğine, yüzeylerin veya mekânların değişken eğrilerle 

mümkün olabileceği ve böylece formun bir kompozisyonda yerinin 

değiştirilmesinden dolayı kendi formunun da değişeceği düşüncesiyle meydan 

okumaktadır.  

Düzensiz geometrinin temelleri Gauss, Lobachevsky ve Bolyai tarafından 19. 

yüzyılın başlarında atılmıştır. 1867 yılında Riemann düzensiz geometriyi çok 

katmanlılığı, çok boyutluluğu ve her türlü eğriliği diferansiyel geometri kullanılarak 

hesaplanabilen bir alternatif olarak tanıtmıştır. Dönemin bilimsel gelişmelerine 

paralel olarak dördüncü boyut ve zaman algısı dönemin sanat eserlerinde, 

algılandığı biçimiyle resmedilmeye başlanmıştır. 

 

Şekil 2.2 : Duchamp'ın "Merdivendeki Çıplak (Nu Descendant un Escalier n° 2)”  

adlı çalışması, (URL-1). 

http://en.wikipedia.org/
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Dadaist ressam Duchamp’ın 1912 tarihli çalışması (Şekil 2.2) insan vücudunun 

hareketini kare kare kaydeden bir fotoğraf makinesinden çıkmış gibidir. Devingen bir 

hareketin resme yansıması olarak dönemin klasik örneklerinden ayrılmaktadır.  

Dönemin farklı form yaklaşımlarından biri de İskoç biyolog D'Arcy Wentworth 

Thompson (1860-1948)’ın, formu kuvvetler diyagramı olarak tanımlayan 1917 tarihli 

“On Growth and Form” adlı çalışmasıdır. Thompson, doğadaki canlı formlarının 

oluşumunda Darwin’in doğal seçilim teorisinde ortaya attığı adaptasyon 

kavramından farklı olarak canlılarda formun, maruz kaldıkları fiziksel kuvvetlerin bir 

sonucu olarak ortaya çıktığını ifade etmiştir (Thompson, 1942). 

"Canlı ya da cansız her canlının formu, hareketlerinde ve büyümesinde izlenebilen form 

değişimi, tüm durumlarda kuvvetlerin etkisine bağlanabilir. (…) Kısacası bir nesnenin 

formu bir kuvvet diyagramıdır. (Thompson, 1942)” 

Thompson (1942)’a göre form problemleri matematik problemlerinin ilk aşamasıdır. 

Farklı sistemlerdeki türdeşlikleri araştırmada kullanılabiliyor olması, matematiği 

genel form teorisi için uygun bir yöntem haline getirmektedir. 

“Matematiksel tanımların çok zorlu ve genel kullanım için çok katı olduğu düşünülür, çok 

kesindirler fakat bunun yanında sonsuz bir özgürlük sunarlar. Bir elipsin matematiksel 

tanımı tüm elipsleri anlamak için bir kapı açar. Böyle yaparak daha önceden bilmediğimiz 

türdeşlik ve özdeşlikleri anlayabiliriz   (Thompson, 1942).” 

 

Şekil 2.3 : Thompson’un türler arasında, formlarındaki dönüşüm yoluyla gerçekleşen 
farklılaşmayı açıklayan deformasyon gridi, (Thompson, 1942). 

Deformasyon yoluyla form ile doğa arasındaki sürekliliği keşfeden Thompson, elde 

ettiği eğriler ile hangi tür kuvvetlerin form üzerinde etkili olduğunu analiz edebilmiştir 

(Şekil 2.3). Greg Lynn (1999), Thompson’un deformasyon yoluyla tanımladığı 

etkilerin ne gibi yansımaları olduğunu şu şekilde açıklamaktadır: 

“(…) deformasyon, bükülme ve eğilme. Bu üç terim form üzerinde kuvvetin etkisini kayıt 

altına almaktadır. Deformasyonu saf formun bir alt kümesi olarak görmek yerine bir 
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düzenleme işlemi veya birden çok alanla etkileşim halinde olan kuvvetlerin bütünleşmesi 

ve dağılmasıyla devam eden bir düzen olarak anlamak daha doğrudur. (Lynn, 1999)” 

Lynn (1999)’in sanal ortamda kuvvetleri ve çok boyutluluğu birleştiren form tanımı 

“canlandırılmış form (animate form)”, Kartezyen form tanımının dışında ancak 

sayısal ortamda tanımlanabilecek bir form önermektedir.  

“Kuvvet, hareketin ve form üzerinde etkili olan tüm etmenlerin başlangıcıdır. (…) 

Tasarımda mekanın nötr ve soyut bir form olması yerine bağlam, tasarımda formu 

yönlendiren formun biçiminde bilgi olarak saklanabilen etkili bir soyut mekan haline 

gelmiştir. Zamanın ve mekanın geçtiği bir çerçeve olmak yerine mimarlık devingen 

akışların içine daldırılmış bir aktör olarak var olabilir. (Lynn, 1999)” 

Düzensiz geometri, çok boyutluluk, birbiriyle ilişkili karmaşık durumlar, değişkenlerin 

başa çıkılamayacak kadar fazlalığı, bilgisayarın tasarım ortamında girmesiyle 

çözülebilir hale gelmiştir. Negroponte (1970), Thompson’un kuvvet-form ilişkisine 

referans vererek, kent bağlamında karmaşık kuvvetlerin bir “makine (bilgisayar)” ile 

idare edilebileceğini ve bu kuvvetlere karşılık gelen formlar üretilebileceğini şu 

şekilde aktarmaktadır:   

“D’Arcy Thompson’a göre form, değişen oranlara sahip birçok kuvvet tarafından 

biçimlendirilen, zamanın bir kesitindeki durumdur. Kent bağlamında bu kuvvetlerin 

karmaşıklığı genellikle insan tasarımcıyı yetersiz hale getirir.  Bu türden bir ortak, mimarı 

işinden etmeye yönelik bir işaret değildir. Mimarın imgelemini kamçılayan, tasarımcı 

tarafından görselleştirilmemiş veya görselleştirilemeyen form seçenekleri sunar. 

(Negroponte, 1970)” 

Sayısal tasarım olanaklarıyla evrim geçiren mimari form, strüktür, malzeme, işlev, 

bağlam gibi farklı değişkenlerin iç içe geçtiği karmaşık bir sistem olarak 

tanımlanmaktadır.  

Patrick Schumacher (2010), “Parametrisizm (parametricism)” adını verdiği ve 21. 

yüzyılın yeni stili olarak nitelendirdiği akımı,  modernizmin iki kavramı form ve işlev 

üzerinden kurgulamaktadır. Schumacher’e göre Parametrisizm, Modernizmden 

sonra gelen bütüncül bir akımdır. Post-Modernizm ve Dekonstruktivizm bu iki akım 

arasında geçiş süreçleridir. Schumacher (2009), Parametrisizmin forma yaklaşımını 

şu kurallarla özetlemektedir: 

“Kaçınılması gerekenler: Katı formlardan kaçınılmalı (biçim verme zorluğu), basit 

tekrarlardan kaçınılmalı (tekdüzelik), birbirleriyle ilişkisi olmayan elemanları bir araya 

getirilmemeli (düzensizlik). 

Yapılması gerekenler: Tüm formlar “yumuşak (smooth)” olmalı (enformasyon, formda 

deformasyonlar meydana getiren bir etkendir), tüm sistemler farklılaştırılmalı 

(değişkenler), tüm sistemler birbiriyle ilişkili olmalı (bağlantılar). (Schumacher, 2010)” 
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Schumacher (2010) modernizmin durağan form anlayışına karşılık devingen bir 

formu tanımlamaktadır. Le Corbusier (1923)’in strüktürden soyutlayarak bağımsız 

hale getirdiği formu, yeniden strüktürle birlikte ele alarak birbiriyle ilişkili bir sistem 

tariflemektedir. Schumacher (2009)’e göre iç mekân, strüktür ve diğerleri iç içe 

geçmiş sistemler olarak formu oluşturan alt sistemlerdir. 

Lynn ve Schumacher’in form tanımları, devingen bir üretim sürecini içerse de ortaya 

çıkan sonuç, zaman aralığında evrimleşerek ortaya çıkan formun bir anlığına 

“dondurulmuş” halidir. Değişken kuvvetlere eş zamanlı tepki verebilen bütünüyle 

devingen ve bu haliyle yaşayan bir form için deneysel çalışmalar mevcuttur. Kas 

Oosterhuis (2002) “programlanabilir mimarlık (programmable architecture)” bakışıyla 

ürettiği enformasyon ağı, eş zamanlı verileri değerlendiren ve bu veriler ışığında 

yenilenen bir form önermektedir. Oosterhuis (2002) Le Corbusier’in “Mimarlık ışık 

altında bir araya getirilmiş kütlelerin ustaca, doğru ve görkemli bir oyunudur” söylemi 

üzerinden “Mimarlık ustaları tarafından ışık hızında oynatılan, programlanabilir bir 

hiperkütle(hyperbody)dir.” gibi yeni bir bakış açısı üretmektedir. Oosterhuis’in 

fikirlerinin strüktüre ve malzemeye bürünmüş hali, Tristan d'Estree Sterk (2003)’in 

tensegrity mantığını kullanarak ürettiği devingen form prototipleridir (Şekil 2.4).   

 

Şekil 2.4 : Tristan d'Estree Sterk’in kullanıcı hareketlerine  
tepki veren mekan denemesi, (URL-2). 

2.2 Sayısal Tasarımda Form Bulma Kavramına Genel Bir Bakış 

Sayısal tasarım öncesinde strüktürel ve geometrik açıdan doğa koşullarına uygun 

çift eğrilikli formların bulunabilmesi için mimarlar ve mühendislerin geliştirdiği 

matematiksel hesaplamalara dayalı yöntemler için literatürde “form bulma” terimi 

kullanılmaktadır. Yalnız çift eğrilikli yüzeyler için değil, taş yığma strüktür 

sistemlerinde doğru kemer formunu bulmak için de benzer çalışmaların yapıldığı 

bilinmektedir.  
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Chilton (2009), 1670’li yıllarda St. Paul Katedrali’nin yenileme çalışmaları sırasında 

Robert Hooke tarafından, ilk form bulma çalışması olarak adlandırılabilecek, asılı 

zincir yönteminin kullanıldığını belirtmektedir. Bir başka erken örnek, Giovanni 

Poleni (1683-1761)’nin, Roma’daki St. Peter Bazilikası’nın kubbesi için 1748 yılında 

kullandığı asılı zincir yöntemidir (Şekil 2.5).   

 

Şekil 2.5 : Giovanni Poleni'nin St. Peter Kilisesi'nin kubbesi için kullandığı  
askı yöntemini gösteren diyagram, (Cotterell, 2010). 

İspanyol Mimar Antoni Gaudi (1852-1926), 1889 – 1908 yılları arasında geleneksel 

bir formun, en doğru nasıl üretileceğinden çok, mevcut malzeme ve yapım 

teknikleriyle yeni bir form arayışına girmiştir. Colonia Guell Kilisesi fiziksel modelleri 

kullanarak form-kuvvet ilişkisini araştırdığı ilk yapısıdır (Chilton, 2009). 

 

Şekil 2.6 : Antoni Gaudi’nin asılı iplere yükler yerleştirerek gerçekleştirdiği  
strüktür deneyi, (URL-3). 
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Gaudi form bulma deneylerinde, asılı duran iplere yükler yerleştirerek kemerlerin en 

uygun formunu bulmaya çalışmıştır (Şekil 2.6). Düz ahşap bir yüzeye kilisenin planı 

çizildikten sonra, asılan ağırlıkların ters çevrilmesiyle oluşturulan 1/10 ölçeğindeki 

model, kilisenin strüktürü için en uygun çözümü vermektedir (Kilian, 2004). 

Gaudi’nin çalıştığı modelde uygun formun bulunmasında üç önemli nokta vardır. 

Bunlar; düğüm noktaları, iplerin uzunlukları ve asılan ağırlıklardır.  

 

Şekil 2.7 : Gaudi’nin tasarladığı Colonia Guell Kilisesi’nin mahzeni, (URL-4). 

Colonia Guell Kilisesi için yapılan form araştırmaları Gaudi’nin La Sagrada Familia 

Kilisesi tasarımı için bir altlık oluşturmuştur (Şekil 2.7). Yaşamının son 12 yılında 

Gaudi, kilisenin henüz yapılmamış kısımlarının yüzeylerini geometrik olarak 

tanımlamıştır (Burry, 2005). Colonia Guell’de uyguladığı askı deneyinden farklı 

olarak burada alçı modeller ile parabolik yüzey deneyleri yapmıştır (Şekil 2.8). Alçı 

deneylerindeki amaç taş yığma tekniğiyle duvar yapabilmek için çift eğrilikli yüzeyleri 

tanımlayan kesişim çizgilerini elde edebilmektir. Gaudi’nin bu tasarımda yapmaya 

çalıştığı şey yapının strüktürünü basınç kuvvetleri altında dengede tutmak ve 

yalnızca kurallı yüzeylerle yapıyı inşa edebilmektir (Kilian, 2004). Yapılan modeller, 

üretilen strüktür ile aynı özellikleri taşır. Her ikisinde de kalıbı oluşturan kurallı 

yüzeyler üzerindeki düz çizgiler görülebilmektedir (Burry, 2001).  

 

Şekil 2.8 : Gaudi'nin La Sagrada Familia için yaptığı alçı modellerden biri, (Burry, 2005). 
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Oxman (2009), Gaudi’nin fiziksel modelleri kullanarak gerçekleştirdiği form bulma 

yaklaşımıyla, strüktürel tektoniklerin doğuşuna katkıda bulunduğunu belirtmektedir.   

20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Robert Maillart, Eduardo Torroja, Félix Candela, 

Pier Luigi Nervi ve Heinz Isler betonarmeyi kullanarak taş yığma kemer ve 

tonozlardan çok daha ince strüktürler elde etmeyi başarmıştır (Chilton, 2010). 

Pedreschi (2008), İsveçli mühendis Robert Maillart’ın çalışmalarının 1895’te 

betonarmenin duyurulmasından hemen sonraya rastladığını belirtmektedir. 

Maillart’ın 1899 yılında tamamladığı ilk köprüsü betonarme ile yapılmasına rağmen 

taş yığma strüktürün özelliklerini taşımaktadır. Yaptığı bu tasarım Maillart’ı yeni 

arayışlara itmiştir. Statik grafiklerini kullanarak betonarme strüktürler tasarlamıştır. 

1939 yılındaki İsveç Expo için tasarladığı “Cement Hall” yalnızca 6 cm. kalınlığında 

betonarme bir strüktürdür (Şekil 2.9). Yarattığı form “zincir eğrisi (catenary)” denilen 

kuvvet diyagramının oluşturduğu kuvvetler hesaplanarak ortaya çıkmıştır.   

 

Şekil 2.9 : Robert Maillart tarafından tasarlanan Cement Hall adlı pavyon, 1938, (URL-5). 

Pier Luigi Nervi de Maillart gibi bir mühendistir. Malzemenin doğasına uygun formlar 

üretmenin yanında işlev, ekonomi ve estetik ölçütleri kapsayan “iyi yapma (building 

correctly)” felsefesine sahiptir. Strüktürel olarak iyi bir form üretiminin, ekonomik 

olarak da fayda sağlayacağını düşünmektedir (Dooley, 2004). Nervi’nin tasarladığı 

geniş açıklıklı tonozlar prefabrike betonarme elemanlarla inşa edilmiştir (Zalewski, 

Allen, 2010). Geometri ve fiziksel kuvvetler tasarladığı örtülerde formu üretmek için 

başvurduğu yöntemlerdir.  

Nervi, 1965 tarihli “Yapıda Estetik ve Teknoloji (Aesthetics and Technology in 

Building)” adlı kitabında elindeki araçların karmaşık strüktürleri çözmede yeterli 

olmadığından yakınmıştır. Buna rağmen iki boyutlu geometrik grafikler ve fiziksel 

modellerle özgün formlar tasarlayabilmiştir. Nervi elindeki malzemeye uygun bir form 
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üretmenin yanında kimi zaman strüktürel elemanları bir süsleme öğesi olarak da 

kullanmıştır (Şekil 2.10) (Tessman, 2008). 

 

Şekil 2.10 : Pier Luigi Nervi’nin tasarladığı Gatti Yün Fabrikası, 1951, Roma, (URL-6). 

Nervi ile aynı dönem eserler veren Eduardo Torroja, Nervi gibi mühendis değil 

strüktür tasarımcısıdır (Pedreschi, 2008). Aradaki bu fark O’nun görüşlerine şöyle 

yansımıştır: “Ekonomik faktörler estetik değerlere hiçbir katkı yapmaz. En iyi strüktür 

en ucuzu olan değildir.” Torroja (1958)’ya göre mimari ve strüktürel formun birlikteliği 

olması gerek bir şeydir; “İşlev, artistik ifadeler ve strüktürel gereksinimler projenin 

başından itibaren göz önüne alınmalıdır.” Torroja tasarladığı strüktürlerin formunu 

model üzerinde çalışarak bulmuştur. 

 

Şekil 2.11 : Torroja'nın tasarladığı Fronton Recoletas Stadyumu, 1935, Madrid, (URL-7). 

Pedreschi (2008)’ye göre Felix Candela (1910-1997), Robert Maillart’ın “kusursuz 

strüktür” anlayışından fazlasıyla etkilenmiştir. İspanya iç savaşındaki karışıklıktan 

dolayı Meksika’ya gitmeden önce Almanya’da kazandığı bir bursla kabuk strüktürler 

ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bir mimar olan Candela, Gaudi gibi düz çizgiler ile 

üretilen hiperbolik paraboloidler üzerine çalışmıştır. Fakat Colin Faber (1963), 

Gaudi’nin bu forma yüklediği anlamlar ve Candela’nın formlarındaki sadelik arayışı 
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dolayısıyla, Gaudi’nin, Candela’nın form arayışında bir öncüsü olamayacağını 

savunmuştur. 

Candela strüktür optimizasyonlarını matematiksel hesaplar kullanarak yapmıştır. 

Form optimizasyonunu inşa edilebilirlik, burkulma kontrolü, enerji gereksinimleri ve 

formun akıcılığı ölçütlerine göredir (Holzer, Garlock, Prevost, 2008). 1951 yılında 

Maillart’ın Zürih Expo fuarında sergilediği strüktürü görene dek gerçek strüktür 

deneyleri yapmaktan kendisini alıkoymuştur (McClure, 2001). Candela’nın 

matematiksel hesaplamalara dayanan form bulma yöntemini modellerle değil, 

gerçek strüktürlerle test ettiği kendisinin aşağıdaki sözlerinden anlaşılabilmektedir 

(Candela, 1967). 

"Ben pratik bir insanım, başka seçeneğim yok. Ayakta kalmak için pratik olmak 

zorundayım ve yalnızca kendim hesaplayabildiğim strüktürler inşa etmeyi seçerim. Eğer 

strüktür benim yaptığım basit hesaplamalarla ayakta kalıyorsa bu benim için yeterlidir 

(Candela, 1967).” 

Candela’nın, kalınlığı 3.8 cm’ye kadar düşen betonarme kabuk ile sekiz hiperbolik 

yüzeyi birleştirdiği tasarımı Manantiales Restoranı, en çok bilinen çalışmaları 

arasındadır (Şekil 2.12).  

 

Şekil 2.12 : Candela’nın Manantiales Restoranı için tasarladığı kabuk örtü,  
1958, Meksika, (URL-8). 

Faber (1963), Candela’nın işlerindeki mükemmelliği, mimarlık, mühendislik ve 

uygulayıcılığı bir tek kişide birleştirebilmesinde görmektedir.  

Heinz Isler (1926-2009) de Gaudi gibi fiziksel modeller yardımıyla form aramıştır 

(Tessman, 2008). 1959 yılında Kabuk Strüktürler Birliği (IASS)’nde sunduğu 

“Kabuklar İçin Yeni Biçimler (New Shapes for Shells)” başlıklı çalışmasında, kabuk 

strüktürlerin formunu bulmak için üç yeni yöntem belirtmiştir. Bunlar; serbest 

şekillenmiş tepecik (freely shaped hill), basınç uygulanmış membran (membrane 

under pressure) ve ters çevrilmiş asılı kumaş (hanging cloth reversed) yöntemidir 

(Şekil 2.13) (Chilton, 2010).  
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Şekil 2.13 : Serbest Şekillenmiş Tepecik, Basınç Uygulanmış Membran ve  
Ters Çevrilmiş Asılı Kumaş Yöntemi, (Isler, 1959). 

Isler (1959) önerdiği bu üç yöntemi aşağıdaki şekilde açıklamaktadır: 

“Serbest şekillenmiş tepecik yöntemi: Serbest şekillenmiş tepecik yöntemiyle her tür 

kenar çizgisine uygun kabuk üretilebilir. Fakat doğru uygulayabilmek için statik tecrübesi 

ve strüktürel form bakımından iyi olanı kötü olandan ayırabilmek gereklidir. Emin 

olunamayan durumlarda fiziksel modeller yardımcı olabilir. Toprak, kum veya başka bir 

malzeme üzerine beton dökülüp kabuk tepeciğin üzerinden alınabilir. Küçük ölçekli 

strüktürler için ekonomik ve basit bir yöntemdir. 

Basınç uygulanmış membran yöntemi: Tek yönlü basınç uygulanan sabun köpüğü yeni 

formlar elde etmek için çok iyi bir yöntemdir. Hangi sınır çizgilerinde uygulanırsa 

uygulansın ortaya düzgün tanımlanmış bir form çıkar. Doğal yöntemlerle oluştuğu için 

ayrı bir güzelliğe sahiptir.  

Ters çevrilmiş asılı kumaş yöntemi: Asılı kumaş yöntemi tasarım için en iyi yöntemdir. 

Eğrilerin, iki boyutlu kemerlerin kesişmesiyle oluştuğu üç boyutlu problemlerin 

çözümünde kullanılır. Geniş açıklıklı kabuk strüktürler için uygundur. (Isler, 1959)” 

Frei Otto 1964 yılında kurduğu Stuttgart’taki Hafif Strüktürler Enstitüsü (Institute of 

Lightweight Structures)’nde, malzemenin kendi içindeki kuvvetler dengesini bilimsel 

yöntemlerle araştırmaya başlamıştır (Hensel, Menges, 2008). Bunlar, form bulma 

konusunda yapılmış ilk sistematik çalışmalardır. Otto’nun araştırmalarının büyük bir 

bölümü, mimarlığa kaynak olarak gördüğü doğa ile ilgilidir. Çalışmalarını gruplamak 

gerekirse; basınç yüklü tonozlar, minimum yüzey elde etmek için yapılan sabun 

köpüğü deneyleri, yol-yörünge sistemlerinin optimizasyonu ile ilgili araştırmalar ve 

dallanmış yapılardır (Şekil 2.14) (Castle, 2004).  

 

Şekil 2.14 : 1963 yılında Hamburg’da düzenlenen Uluslararası Bahçe Fuarı için yapılan 
pavilyon, sabun köpüğü deneyi ve uygulanmış hali, (Otto, Rasch, 1995). 
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Otto’nun form bulma yöntemi malzemenin dış kuvvetler altında kendi iç gerilimlerini 

özörgütlenme yoluyla düzenlemesi üzerinedir (Tessman, 2008). Karmaşık geometrili 

formların özörgütlenme yoluyla ortaya çıkarılabileceğini kanıtlayan çalışmaları 

ortaya koymuştur (Schumacher, 2009).  

Oxman (2009), Otto’nun yaptığı çalışmaları, form bulma aşamasında yöntemi 

belirleyen unsurlara göre strüktür öncelikli, malzeme öncelikli ve form öncelikli olarak 

üç gruba ayırmaktadır.  

“Strüktür öncelikli form bulma: Otto’nun kullandığı strüktür sistemleri bakımından modelin 

kurulumunu etkileyen yöntemdir. Membranlar, örgü kabuk veya kubbeler, iki veya üç 

boyutlu kafesler ve dallanmış ağaç biçiminde hafif strüktürler form bulma sürecinin 

başında süreci belirleyen seçimlerdir. HSE’de yapılan çalışmaların birçoğu bu 

strüktürlerin farklı sürümlerini içermektedir. Strüktürde desteklerin yeri, sayısı ve biçimi 

HSE’deki çalışmalarla en uygun hale getirilmiştir. 

Malzeme öncelikli form bulma: Strüktürel prensipleri belirlemek ve analizlerini yapmak 

için seçilebilecek malzemelerin hangisi olduğunu arayan yöntemdir. Sabun köpüğü, tel 

modeller veya kumaş örtü modeller minimum yüzeyli strüktürleri çalışmak için kullanılan 

malzeme öncelikli form bulma modelleridir.  

Form öncelikli form bulma: Tasarımda öncelikli olarak formun ve geometrik etmenlerin 

belirlendiği, malzemenin ve strüktürün buna uyum sağladığı yöntemdir. Münih Olimpiyat 

Stadyumu’ndaki örtü tasarımı buna bir örnek olarak verilebilir. Bu örnekte tasarımın belli 

bir formu öngördüğü daha sonra fiziksel modelin analiz amaçlı yapıldığı söylenebilir. 

(Oxman, 2009)” 

Diğer örneklerdeki tasarımcı ve mühendislerin aksine, Frei Otto’nun çalıştığı 

projelerde yer alan farklı disiplinlerden insanlar, onun bu tür bir çalışmaya ne kadar 

önem verdiğini göstermektedir. “Biyoloji ve Yapı (Biology and Building)” araştırma 

grubunu birlikte kurduğu Antropolog ve Biyolog Johann-Gerhard Helmcke, fiziksel 

modellerin ölçülmesinde yardım aldığı Jeodezi Uzmanı Klaus Linkwitz ve 

fotogrametri alanında tecrübelerinden yararlandığı Konrad Zuse bunlardan birkaçıdır 

(Castle, 2004). 

Strüktürel form bulma yöntemlerini özetlemek gerekirse; bunlardan ilki mühendislik 

hesaplamalarının ifade edildiği grafikten elde edilen form, ikincisi ise fiziksel 

modellerle çalışılarak ortaya çıkarılan formdur. İlkinde üretilen form yalnızca 

uygulandığında test edilebilir iken, ikincisinde fiziksel model üretilen strüktür ile aynı 

karaktere sahiptir. Mühendisliğin ön planda olduğu süreçte matematiksel ve fiziksel 

hesaplar tasarımcıyı bir forma yönlendirirken, diğerinde fiziksel modeller formun 

ortaya çıkmasında önemli araçlardır. Tasarımcının çalıştığı fiziksel modellerin 
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karakteri uygulaması yapılacak olan tasarımla benzeştiği için rahatlıkla denemeler 

yapılabilmiştir. Süreç içerisinde yapılan hesaplama ve denemeler, günümüzde 

bilgisayar ortamında sayısal modellerle yapılan çalışmaların öncüsü sayılabilir. 

Kolarevic (2005), bilişim teknolojilerinin mimari tasarım sürecine girmesinden önce 

yapılan bu dönem yaklaşımlar için “analog hesaplama (analog computing)” ifadesini 

kullanmaktadır. 

Bilişim teknolojilerinin tasarım sürecinde etkin olarak kullanımından önce strüktürel 

olarak doğru formu bulmaya yönelik bir arayışı ifade eden form bulma kavramı, yeni 

açılımlarla genişlemiş ve diğer mühendislik disiplinlerinden de beslenen yeni bir alan 

yaratmıştır. Coenders ve Bosia (2006) bu bağlamda modern ve klasik olmak üzere 

iki türlü form bulmadan bahsetmektedir. 

“Klasik form bulma form ve kuvvet arasındaki ilişkiyi bulma olarak tanımlanabilir. (…) 

Modern form bulma ise “form kuvveti takip eder” mantığı ile form üretmek değil, mimari 

ve strüktürel anlamda formun bulunması ve formun geometrik olarak nasıl 

tanımlanabileceği ile ilgilidir.” 

Sayısal tasarım araçlarının tasarım ortamında bir araç olmanın ötesinde bir ortam 

olarak kullanılmasıyla birlikte form üretme olanakları genişlemiştir. Bilgisayarda 

biçimsel olanakları keşfetme işlemi; grafik ortam ve araçları, fiziksel ortam ve 

araçları veya bilgisayar destekli tasarımın veritabanı özelliği ve ilgili işlemler 

aracılığıyla dünyanın biçimsel olarak betimlenmesi ile gerçekleşir (Mitchell, 1990). 

Yer çekimi veya strüktürün kendi yükleri ile ilgili analog olarak yapılabilen 

hesaplamaları yapmak bilgisayarın kolaylıkla ve her seferinde hiç zorlanmadan 

gerçekleştirebileceği bir iştir. Bunun yanında bilgisayarlar, birden çok performans 

gereksiniminin olduğu tasarım ortamında tasarımcıya yardımcı olarak kullanılabilir.  

Leach (2009) form bulmanın, sürecin işleyişi bakımından tüme-varım mantığı ile 

ilerlediğini belirtmektedir. Formu oluşturan bileşenler süreç içinde araştırılır ve forma 

etki eder. Tasarım sürecinde baştan dayatılan belirleyici bir form yoktur ve tasarımcı 

formu üreten bir “dahi” değildir (Leach, 2009). Baştan belirlenmiş niyetler olmadığı 

için süreç içinde yeni keşiflere açıktır ve öngörülmemiş sonuçların ortaya çıkması 

olasıdır. 

Oxman (2009)’ın geleneksel olarak nitelediği form yapma (form-making, form-

giving), form bulmadan (form-finding) tasarımcının süreçteki rolüyle de 

ayrılmaktadır. Form bulmanın süreci öne çıkaran yönüne karşılık, tasarımcının 

formun tek sahibi ve yaratıcısı olduğu form yapma süreci daha çok sonuç odaklıdır. 

Oxman (2009)’a göre form yapma süreci, form üretiminden önce veya üretim 

sırasında, formun kendisine yönelik bir çözümlemeyi içermemektedir. Buna karşılık 
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form bulma sürecinde ise form, birtakım içeriksel durumlar eşliğinde evrimleşerek 

ortaya çıkmaktadır. 

“Form yapma ile form bulma arasındaki fark süreçteki tüme-varım ile tümden gelim 

farkıdır ve formdan çok “formasyon” ile ilgilidir. Formasyon ise enformasyon ve 

performans kavramları çerçevesinde düşünülmelidir. (Leach, 2009)” 

Leach (2009)’in formasyon olarak adlandırdığı kavram form üretim sürecinin 

kendisidir. Form bulmada, tasarımcı formdan çok sürecin planlamasını yapmaktadır. 

Laiserin (2008) iki süreç arasındaki farkı şöyle açıklamaktadır: 

 “Form yapma genel olarak bir esinlenme ve damıtma işlemidir. Form, programatik 

analizler ve tasarım kısıtlarından önce ortaya çıkar. Buna karşın form yapma ise bir keşif 

ve düzenleme işlemidir. Form, analizler sonucu ortaya çıkar. Form yapmanın son noktası 

mimarlık değildir, işlevden soyutlanmış bir nevi heykeltıraşlıktır. Form bulmanın son 

noktası ise uygulamalı mühendisliktir. Form yalnızca işlevler tarafından belirlenmiştir 

(Laiserin, 2008), (Oxman, 2010).” 

Leach (2009)’e göre, her ikisi de aynı dönemde ve geometrileri standart olmayan 

yapılar üretmelerine rağmen mimarlar Frank Gehry ve FOA grubu arasında form 

üretimi açısından çok büyük farklılık vardır. Gehry’nin üretim sürecinde post-modern 

bir yaklaşımla ve tümden gelim yöntemiyle, mimar, formun “dahi” yaratıcısı iken; 

strüktür tasarımcısının rolü, mimarın yarattığı forma en yakın şekilde yapının 

strüktürünü tasarlamaktır. FOA’nın veya diğer mimarların form üretim sürecinde ise 

daha çok sürecin kontrolünü elinde bulunduran ve strüktürün formunu belirleyen bir 

yaklaşım görülmektedir.  

Leach (2009) ve Oxman (2010)’ın form bulma kavramı performans gereksinimine 

çözüm üreten, üretken bir sistem olarak tanımlayan yaklaşım sergilemektedir. 

Kolarevic (2003) ise form yapmadan form bulma kavramına geçişin, bilgisayarın bir 

temsil aracı olmanın ötesinde bir ortam olarak kullanılmasıyla ilişkili olduğunu 

savunarak daha geniş bir alanı kapsayan bir form üretimi paradigmasını gündeme 

taşımaktadır.  

Ceccato (2003) ise bilgisayarın belirlemeci olmayan bir yaklaşımla sürecin başından 

belirlenmemiş niyetlerle kullanıldığı bir süreci form bulma olarak tariflemektedir. 

Algoritmaların kesin ve tek bir sonuç üretmek yerine form olasılıklarını “arayan”, test 

eden ve seçenekleri tasarımcıya sunan hesaplama araçları olduğunu belirtmektedir. 

Evrimsel tasarım, sinir doku ağları, form tanıma ve hücresel sistemler bu sürece 

verdiği örnekler arasındadır.  

Kolarevic (2003), bilgisayarda form üretimini, sürecin işleyişine ve alınan sonuçların 

niteliğine göre; topolojik mimarlık (topological architectures), eşbiçimli mimarlık 
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(isomorphic architectures), canlandırılmış mimarlık (animate architectures), 

başkalaşan mimarlık (metamorphic architectures), parametrik mimarlık (parametric 

architectures) ve evrimsel mimarlık (evolutionary architectures) olarak 

sınıflandırmaktadır. 

Topolojik Mimarlık: Kavram, birbirinden kopuk zemin-duvar ilişkisinden, zeminin duvar 

duvarın zemin olduğu akışkan ve sürekli bir geometri tanımlamaktadır (Şekil 2.15). 

Topoloji bilimiyle bağlantılı olarak, deformasyon yoluyla kendiliğinden farklılaşan bir form 

ortaya çıkar. 

 

Şekil 2.15 : Neil Leach danışmanlığında yapılan Hybrid Spaces adlı  
öğrenci çalışması, (URL-9). 

Eşbiçimli Mimarlık: Platonik çokyüzlülerden ve Kartezyen mekândan ayrılan bir yaklaşım 

sergilemektedir. Greg Lynn tarafından ortaya atılan eşbiçimli çoklu yüzeyler (isomorphic 

polysurfaces) veya “blob” topolojisinde geometrik nesneler kendi iç kuvvetleri olan atom 

taneleri gibi tanımlanır (Şekil 2.16). Blob bir merkez, bir yüzey alanı ve diğer nesneler ile 

ilişkili bir kütle ve etki alanı ile tanımlanır.  

 

Şekil 2.16 : Eşbiçimli yüzeyler, (Kolarevic, 2000). 

Canlandırılmış Mimarlık: Tasarım sürecine dördüncü boyutu dâhil eden süreçtir. 

Zamanın sürece eklenmesiyle form üzerinde etkili olan kuvvetlerin analiz edilmesi 

mümkün olmakta ve süreç boyunca formun bu kuvvetlere yönelik uyumu formun 

oluşmasında etkin olmaktadır (Şekil 2.17).  

 

Şekil 2.17 : Greg Lynn'in New York Liman Başkanlığı Otobüs Terminali tasarımı, 
(Kolarevic, 2000). 
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Başkalaşan Mimarlık: Bir başlangıç formunun daha etkili bir forma dönüşmesiyle 

oluşturulan formu tarifler. Form üzerinde yapılan işlemler dış koşullara göre deforme 

edilen biçimler üzerinden yapılmaktadır. Örneğin yapının yönelim koşulları veya giriş 

noktalarının yerlerine göre başlangıçta düşünülen form üzerinde dönüşümler 

uygulanabilir (Şekil 2.18). Canlandırılmış Mimarlıkta olduğu gibi anahtar-kare 

animasyonları geometriyi oluşturmada kullanılabilir. Başlangıç formundan sürecin 

sonundaki forma, aradaki form değişimleri bilgisayar tarafından hesaplanır.  

 

Şekil 2.18 : Peter Eisenman'ın BFL yazılım firması için önerdiği tasarım, Hindistan, 
(Galofaro, 1999). 

Parametrik Mimarlık: Tasarımcının formu değil parametreleri belirlediği bir süreci ifade 

eder. Tasarımcının belirlediği parametreler ve eşitlikler bilgisayar tarafından işlenir ve 

probleme yönelik bir çözüm üretir (Şekil 2.19). Tasarımcı sürece parametrelerle 

oynayarak veya sürecin kurgusunu değiştirerek müdahale edebilir.  

 

Şekil 2.19 : Marcos Novak'ın Paracube adlı çalışması, (Kolarevic, 2000). 

Evrimsel Mimarlık: Doğadaki evrim ile tasarımın evrimi arasında kuvvetli bir ilişki vardır. 

Mimari kavramlar üretken kurallar olarak tanımlanır ve evrim süreci bilgisayar tarafından 

hızlandırılır ve sonuçları test edilir (Şekil 2.20). Bir uygunluk ölçütüne göre elde edilen 

sonuçlar istenilen seviyeye gelinceye kadar mutasyon ve çaprazlama gibi evrimsel 

prensipler uygulanır.  

 

Şekil 2.20 : Ichiro Nagasaka'nın üç boyutlu özörgütlenme modeli,  
(Frazer, 1995). 

Sayısal Morfogenez (Digital Morphogenesis) (Kolarevic, 2003) (Leach, 2009) 

(Roudavski, 2009) olarak adlandırılan sayısal ortamda form üretme süreci, 

morfogenez gibi, kavramın kendi içinde de yer alan biyolojik birçok kavramla derinlik 

kazanmaktadır. Tasarımın diğer disiplinlerle olan sürekli iletişimi bu alış-verişi çok 
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daha kolay hale getirmektedir. Bu iletişimin sağlanmasında tasarımcının elindeki 

araçlar, onun diğer alanlara girişini kolaylaştıran anahtar rolünü üstlenmektedir. 

Mimar Rönesans’a kadar baş usta rolündeyken kullandığı testere, çekiç gibi yapım 

araçları şantiyeye yakınlaştırırken, Rönesans’ta sıkça kullanmaya başladığı kalem 

ve kâğıtlı tasarım ortamıyla bu alandan uzaklaşıp sanatçı rolüne yaklaşmaya 

başlamıştır. Endüstri devriminin daha çok yapım sürecini etkileyen gelişmelerine 

karşın, ancak bilgi devrimi ile birlikte mimarın eline birçok şeyi aynı anda yapabilen, 

iletişim, hesaplama, depolama gibi birçok işe birden yarayan bir araç geçmiştir. Bu 

araç ile birlikte mimarın diğer disiplinlerle etkileşimi çok daha kolay hale gelmiştir.  

Bilişim teknolojilerinin mimari tasarım ortamında yarattığı dönüşüm, etrafındaki 

gelişmeleri de içine alarak genişlemiştir. Bu bağlamda, 20. yüzyılın başında yaşanan 

bilimsel gelişmelerin mimarlıktaki yansımaları, olanakların sağladığı ölçüde 

görülebilmiştir.  

2.3 Sayısal Form Bulma Sürecinde Farklı Disiplinlerden Etkileşimler 

Endüstri devrimi sonrası tasarımı, bir problem olarak ele alan yaklaşımlar 

geliştirilmiştir. Tasarım problemini iyi tanımlanmış ve zayıf tanımlanmış problem 

olarak sınıflandıran Newell ve Simon (1972)’a ek olarak Rittel (1972)    “yaramaz 

(wicked)” problem tanımını ortaya atmıştır. Tanımı ve çözüm aşamaları belirli olan 

problem iyi tanımlanmış, problem tanımı zayıf, çözüm aşamaları muğlak olan 

problem, zayıf tanımlanmış problemdir. Yaramaz problem ise Rittel (1972)’in zayıf 

tanımlanmış problem tanımına eklediği, devingen ve süreç içinde sürekli yenilenen 

bir yaklaşımı temsil etmektedir. 

Farklı problem tanımlarına karşın, tasarımın çok değişkenli ve üretilen çözümlerin, 

doğru ya da yanlış olarak değerlendirilemeyen yapısı, evrensel bir yöntem 

geliştirmeyi zor bir hale getirmiştir. Terzidis (2005)’e göre mimari tasarım 

probleminde eş zamanlı olarak her ne kadar kısıt konulsa da gereksinimlerin tümünü 

karşılamak olası değildir. Hatta tasarım probleminin karmaşıklığı noktasında, 

problem alt başlıklara bölünmeden ve belirleyici olmayan bir yaklaşım 

kullanılmadan, uygun bir sonuca ulaşmak zordur.  

McCullogh (1996)’un sayısal ortamın temsil olanakları yerine üretici gücünü 

kullanmanın gerekliliğini vurguladığı metinde, form bulma yaklaşımının devingen, 

doğrusal ve belirlemeci olmayan yönünü öne çıkarmaktadır. Süreçte tasarımcının 

sezgileri, önyargıları yerine süreci tasarlamadaki becerisi ön plana çıkmaktadır. 

Hangi araçların kullanılacağı, ne zaman devreye gireceği ve ne gibi çıktılar elde 
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edileceği süreci kontrolünü elinde bulunduran tasarımcının sayısal ortamdaki 

yeterliliğine bağlıdır.  

Roudavski (2009), Gaudi’den Otto’ya gelen süreçte form bulma yaklaşımının 

yalnızca kuvvetlere bağlı kaldığını ve yaşam alanına dönük herhangi bir performans 

gereksinimine karşılık vermediğini düşünmektedir. Bu yaklaşım, bahsedilen form 

bulma yönteminin durağan bir kuvvete çözüm ürettiğini savunmaktadır.  Aynı durum 

kum tepecikleri gibi devingen bir sistem için de geçerlidir. Sürekli değişen rüzgâr 

kuvveti, her seferinde farklı formlar üretmektedir. Fakat üretilen bu formlar da 

işlevden yoksundur. Roudavski (2009)’ye göre form bulma, biyolojik sistemlerde 

olduğu gibi birçok performans ölçütünü içeren bir form üretmelidir. 

Roudavski (2009)’ye göre biyolojik morfogenezi anlamanın mimari tasarım sürecine 

katkıları aşağıdaki şekillerde olabilir:  

 Mimari tasarım doğa tarafından zaten çözülmüş olan problemleri çözmeye çalışır. 

 Mimari tasarım doğadaki büyüme ve uyum gibi teknikleri sürece dâhil etmek ister. 

 Biyoloji ve mimarlık ortak bir dil kullanırlar. Her ikisi de büyüme ve uyumu, yani 

morfogenezi modellemeye çalışırlar. 

Tam tersi mimarlık ve mühendisliğin biyolojiye sunabileceği katkılar ise şöyledir 

(Roudavski, 2009): 

 Organizmaların bileşenleri aynen durağan ve devingen yüklerin olduğu gibi veya 

güneş ışığı gibi ortam şartları altında gelişir ve uzmanlaşır 

 Mimarlıkta olduğu gibi biyolojide de sayısal modelleme bu tür etkileri araştırmada 

giderek önem kazanan araçlar olmaya başlamıştır 

 Mimarlık ve mühendislik karmaşık fiziksel performansları değerlendirme ve benzetme 

için gelişmiş araçlar üretmişlerdir 

 Bu araçlar henüz biyolojide kullanılmamaktadır. 

Benzer biçimde Hensel ve Menges (2008), çok ölçütlü form bulmadan 

bahsetmektedirler. Birbiri içine geçmiş alt sistemlerden oluşan bu model karmaşık 

bir yapıyı tanımlamaktadır. Modelin içindeki bir eleman değiştiğinde sistem 

etkilenmektedir. Birden fazla ölçüte çözüm arayan form bulma süreci aynı zamanda 

devingen bir modeli gerektirmektedir. Böyle bir model kendisine her zaman başka 

disiplinlerden kaynak arayan mimarlık için doğa bilimlerinde, biyolojide mevcuttur.  

Biyolojik sistemler ve doğanın bütününe ilişkin işleyiş mekanizmasını açıklamaya 

yönelik 20. yüzyılın başında ortaya atılan iddialar o zamana kadar bilinen birçok 

algıyı değiştirmiştir. Karmaşıklık Bilimi (Complexity Science) adı altında 

sistematikleşen bu çalışmalar, sistemin yapısıyla ilgilenmektedir. Bu yeni bilim 
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dalına kaynaklık eden çalışmaların bir kısmı 40’larda Sibernetik, 50’lerde Genel 

Sistem Teorisi, 60 ve 70’lerde Kaos ve Felaket Teorileri (catastrophe theory), 80’li 

yıllarda ise Sante Fe gibi çalışma gruplarının öncülüğünde gelişmiştir. Sante Fe 

çalışma grubu günümüzde karmaşıklık bilimi ile ilgili araştırmalar yapan bir enstitü 

olarak çalışmalarına devam etmektedir. Enstitü fiziksel mekanizmalar, evrimsel 

sistemler, sosyal yapılanmalar, dil teorileri ve enformasyon sistemleri gibi 

karmaşıklığın alanına giren alanlarda araştırmalar yapmaktadır (URL-10).  

Karmaşık bir sistemin olmazsa olmaz özellikleri, farklılaşma ve bütünleşmedir (W

einstock, 2007). Böyle bir sistemde parçaların birbirleriyle olan ilişkileri sistemin 

genel davranışını belirlemektedir. Sistem, karmaşık bir yapı iken, onu oluşturan 

parçalar basit kurallarla hareket etmektedirler. Basit ve az kuralla hareket etmeleri 

tekdüze bir sistem oluşturmak yerine kısıtlara uyan heterojen bir yapı meydana 

getirmektedir. Burada fark yaratan unsur parçaların birbirleriyle olan etkileşimleridir. 

Parçanın hareketi bir diğerine göre konumlanan ilişkisel bir yapıyı tanımlamaktadır.   

Karmaşık sistemlerle ilgili araştırmaların gelişmesine olanak sağlayan araç, daha 

önce hiçbir makinenin yapamadığını yapan bilgisayardır (Abel, 1996). Bilgisayarlar 

önceki makinelerin ürettiği “mekanik” çözümlere karşılık doğru programlandığında 

farklı koşullara uygun özgün çözümler üretebilmektedir. Bilgisayarların bilim 

dünyasının gündemine ilk dönemlerle birlikte Sibernetik çalışmaları ile başlayan 

çalışmalar göstermiştir ki bilgisayarlar doğal yaşam formlarında olduğu gibi, geri 

besleme yoluyla uyum sağlayabilen, kendi kendine öğrenme yoluyla performansı 

arttıran bir makine olabilmektedirler (Abel, 1996). Bilgisayarın bu özellikleri organik 

yaşam benzeri belirme (emergence) ve özörgütlenme (self-organization) modellerini 

benzetim yoluyla temsil edilmesini sağlamıştır.  

Holland (1996)’a göre karmaşık bir sistemin doğrusalsızlık (non-linearity), bir araya 

gelme (aggregation), akışlar (flows) ve çeşitlilik (diversity) gibi dört bileşeni vardır. 

“Doğrusalsızlık: Tüm karmaşık sistemler çok sayıda parçanın doğrusal olmayan 

etkileşimlerle sürekli değiştiği bir yapıdadır. 

Bir araya gelme: Parçalar arasındaki ortaklaşa etkileşim, ayrı ayrı parçalarda 

gözlemlenemeyen toplu bir davranışı meydana getirir. Bütünün davranışı geri besleme 

yoluyla parçalara yansır ve bütünün davranışı sürekli değişir. 

Akışlar: Akışlar, ağ benzeri yapıda kaynakların (veri, bilgi, para vb gibi) bir düğümden 

diğer bir düğüme geçişini temsil eder.  

Çeşitlilik: Her bir parça içinde bulunduğu ortama ve diğer parçalara göre davrandığından 

dolayı parçaların kendileri de sürekli değişirler. Burada oluşan çeşitlilik rastgele oluşan 

bir çeşitlilik değildir. (Holland, 1996)” 
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Karmaşık bir sistem, yukarıda belirtilen dört özelliğe belirme ve özörgütlenme 

yoluyla ulaşmaktadır. 1970’lerde ortaya atılan belirme kavramı evrim ile ilgili 

çalışmaları genişleten bir takım yönelimler içermekte ve mikrobiyolojiden 

makroekonomiye farklı ölçeklerde uygulama alanı bulmaktadır (Wiscombe, 2006). 

Belirme, doğadaki organizmaların nasıl evrimleştiklerini ve nasıl yaşamda 

kalabildiklerini açıklamanın yanında, form üretmek için tasarlanmış yapay 

sistemlerin oluşumunda kullanılan model ve süreçleri de açıklamaktadır (Emergence 

and Design Group, 2004). 

Jencks (2003), bilim ile mimarlığın sayısal ortamda uygun formu aramadaki 

ortaklığını şu şekilde açıklamaktadır:  

“Fraktaller, doğrusal olmayan dinamikler, yeni evrenbilim, özörgütlenen sistemler gibi 

yeni karmaşıklık bilimleri yeni bir algıya yol açmaktadır. Mekanik bir evren algısından 

atomdan galaksiye kadar her seviyede kendisini örgütleyebilen bir evren görüşüne doğru 

gitmekteyiz. Bilgisayarlar ile açılan bu yenidünya mimarlıktaki değişimler ile paralel 

ilerlemektedir (Jencks, 2003).” 

Bilim ve teknolojide doğrusallık ve belirlemeciliğin egemen olduğu bir dönemden 

sonra karmaşıklık bilimi ile gelen perspektifler mimarların yapı morfolojileri ve kent 

gelişmesi üzerine, büyüme denilen olguyla yaklaşmalarını sağlamıştır (Herr, 2002). 

Mimari tasarımda çağdaş yaklaşımlar geleneksel tasarım pratiğinin belirleyici 

(deterministic) yaklaşımı yerine sayısal ortamın “belirli (precise)” belirsizliğini 

benimsemiştir (Kolarevic, 2003). Mimarlıkta matematik kuramlarından bilimsel 

kuramlara etkileşimler disiplinin sınırlarını genişleterek tasarım sürecindeki 

odaklanmayı formdan sürecin kendisine kaydırmıştır (Schörk, 2008). 
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3.  SAYISAL TASARIMDA ARAÇ VE ORTAM OLARAK BİLGİSAYAR 

Araç sözcüğü dilimizde “bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden 

yararlanılan nesne” anlamında kullanılmaktadır. Bu kullanım alet, taşıt, kalem gibi 

özelleşmiş nesnelerin yerine kullanılan genel bir ifadedir. Araştırmayı yaparken 

sıkça başvurduğumuz İngilizce kaynaklarda araç kavramı; “tool, instrument, device” 

gibi sözcüklerle ifade edilmektedir.  

Ortam sözcüğü ise Türk Dil Kurumu’nun Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğünde, 

İngilizce kavramlar olan “medium” ve çoğul hali olan “media”ya karşılık olarak 

sunulmuştur. Ortam, bugün kullandığımız bilgisayar terminolojisinde çoğul ortam 

(multimedia), hiper ortam (hyper media), taşınabilir ortam (cd, usb bellek, …) gibi 

bilginin üretildiği, işlendiği ve iletildiği fiziksel veya sanal oluşumların ifade 

edilmesinde kullanılmaktadır. 

Oxford Sanat Sözlüğü (The Oxford Dictionary of Art) ortam (medium) için 

“sanatçının seçtiği ifade biçimi veya kullandığı malzeme” tanımını yapmaktadır. Bu 

tanıma göre örneğin heykel sanatı bir ortam iken, yani “medium” sözcüğü ile ifade 

edilirken, bu sanatı yapmak için kullanılan malzemeler taş, ahşap, metal de yine 

aynı sözcükle “medium” ile ifade edilmektedir. Buradan anlaşılan odur ki, bu 

bağlamda “medium” kavramını yalnızca “ortam” sözcüğü ile ifade etmek yetersiz 

kalmaktadır. Bunun yerine ifade biçimi, ifade ortamı, ifade aracı gibi söz diz ilerini 

kullanmak daha anlamlı olacaktır. “Heykel bir ifade biçimi, taş, ahşap ve metal de 

ifade araçlarıdır” gibi. 

Araç kavramından bahsedildiğinde akla fiziksel bir imgenin gelmesi sadece insan 

bedeninin yetilerini genişleten, güçlendiren bir olgu olduğu ve aracın elle tutulan 

somut bir nesne olduğu anlamına gelmez. Araç aynı zamanda zihinsel yetileri de 

genişletir (McCullough, 1998). Örneğin bir “anahtar” insan elinin kısıtlarını ortadan 

kaldırarak yapmak istediği işi, örneğin vidayı döndürerek sıkabilmesini sağlarken; 

“dil” iletişim kurmaya yarar, aynı zamanda da bir düşünme aracıdır. 

Köknar (2009)’a göre araçları tanımlarken, her şeyin bir araç olma potansiyeli 

taşıdığı görmezden gelinmektedir. Bu bakış açısına göre; 

“Bir taşla cevizi kıran şempanze araç kullanıyor olarak tanımlanırken, cevizi yere vurarak 

kırdığında yerküre araç olamayacağı için bu durum dışlanıyor. Bir sopayla fare öldürmek 
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araç kullanımı olurken fareyi tuzak kurarak öldürmek araç olarak düşünülemiyor. 

(Köknar, 2009)” 

Alıntıda belirtilen “tuzak kurarak” ifadesi, bir eyleme aracılık eden ikincil bir eylem 

durumundadır. “Tuzak kurma” eylemine aracılık edenin ne olduğu sorusunu da akla 

getirmektedir. Bir çözümleme yapmak gerekirse kullanılan tuzak (fiziksel nesne), 

tuzak kurma eylemi için bir araç, tuzak kurma eylemi ise fareyi öldürme eylemi için 

bir araçtır.  

Araçlar çoğunlukla bir araç setinin içinde yer alırlar (Şekil 3.1). Yer aldıkları set 

amaca yönelik bir uzmanlaşmayı temsil eder. Araç setleri, kalem seti veya somun 

anahtarı seti gibi ölçek açısından farklılıklar içerebileceği gibi çatal-bıçak gibi 

kombinasyonlar da üretebilirler (McCullough, 1998).  

 

Şekil 3.1 : İlgili alanda bilinen sorunların tümünü çözmek için geliştirilmiş  
bir araç seti, (URL-11). 

Bilgisayarlarda bu türden uzmanlaşmalar yazılımlar yoluyla olmaktadır. Yazılımların 

işlevleri, içerdikleri araç setleri ve tekil araçlarla birlikte kullanıcıya yapmak istediği işi 

yapmada yardımcı olurlar.  Örneğin bilgisayar destekli bir çizim yazılımında 

geometriyi dönüştüren araçlar bir arada yer alırken geometriyi oluşturan araçlar 

başka bir gruptur (Şekil 3.2).  

 

Şekil 3.2 : SketchUp yazılımından bir araç seti. 

Araç kavramını tanımlamak zor ve karmaşık bir durum iken tasarım aracının ne 

olduğunu tanımlamak, tasarım eylemi gibi karmaşık örüntülerin olduğu bir alanda 
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daha zorlaşmaktadır. “Kullandığınız tasarım aracı nedir?” sorusu sorulduğunda akla 

ilk olarak kalem, kâğıt gibi çizim araçlarının gelmesi tasarımın yoğunlukla çizerek 

düşünme eylemi olduğu fikrini doğrular gibi görünmektedir. Fakat Köknar (2009)’ın 

çalışmasında yer alan bu konuyla ilgili anket çalışması, düşünce, hayal, bilgi, 

diyagram, gözlem gibi kavramların da tasarımcıların zihninde bir araç olarak yer 

aldığını göstermektedir.   

Mitchell (1990)’a göre tasarım aracı, tasarım ortamında biçimleri değiştirir. 

Kartondan kesilmiş, çokgenlerden oluşan bir tasarım ortamında, bir maket bıçağı 

çokgenleri biçimlendirmede, eller döndürmede, yapıştırıcı ise birleştirmede rol alır. 

Kâğıt üzerinde doğrusal çizgiler ve yayların olduğu bir ortamda ise kalem, cetvel, 

pergel veya silgi birer araçtırlar. Bilgisayar destekli tasarımda ise araçlar bilgi 

yapısını değiştiren yazılımlardır. Bu yazılımlarda genellikle fiziksel ortamdaki 

işlemleri tasvir eden simgeler kullanılır. 

Gänshirt (2007) tasarım araçlarını sınıflandırdığı çalışmasında fikir, düşünce ve 

öngörülerin doğrudan aktarılamayacağını, yalnızca araçlar yardımıyla ifade 

edilebileceğini belirtmiştir. Gänshirt (2007)’e göre tasarımda ilk kullanılan araçlar 

jestler ve dildir. Görsel ve sözel olarak iki ana başlıkta incelediği araçlar, basit olan 

jest ve dilden, karmaşıklaşarak, en sonunda her ikisinden de özellikler barındıran 

bilgisayara doğru gitmektedir (Şekil 3.3). Bu sıralamada bilgisayar, kendisinden 

önceki tasarım araçlarını barındırdığı yazılımlar ve donanımlar sayesinde benzetim 

yoluyla görselleştirerek kullanıcılara sunmaktadır (Gänshirt, 2007). 

 

Şekil 3.3 : Gänshirt'in Tools for Ideas adlı kitabında tasarım araçlarını  
sınıflandırdığı tablo, (Ganshirt, 2007). 
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Araç tanımında da belirtildiği gibi, bir araç belli amaca yönelik olarak üretilmiş, 

insanın yetilerini genişleten nesnelerdir. Bu yönüyle bilgisayarın mimarlık alanında 

kullanımı daha çok bir aracın özelliklerini taşır. Ondan beklenti belli girdiler 

karşılığında belli birtakım çıktılar vermesidir. Yazılımlarla insan eliyle yapılabilen 

çizimleri, boyamaları ve düzenlemelerin yanında; donanımlarla yazma, kesme, 

çizme gibi işlemleri daha hassas, daha kısa sürede ve daha çok sayıda 

yapabilmektedir. Bu otomasyon süreci; bilgisayarın, fabrikada sürekli aynı işi yapan 

bir makineden farklı olarak sadece yaptığı işlem sayısını arttırmaktadır.  

Araç sözcüğü kontrol, güç, egemenlik, yetenek ve sanatçılık gibi kavramları 

çağrıştırır. Örneğin bir kalem kişinin yazabilme veya çizebilme yeteneğini ortaya 

koyan bir araçtır. Kullanılan aracın kapasitesi, potansiyeli ve kısıtları bilinir ve ileride 

ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağı bellidir. Fakat bilgisayarlarda bu böyle değildir. Ne 

kapasiteleri, ne potansiyeli ne de kısıtları önceden bilinen şeyler değillerdir. 

Tasarımcılar kontrol edemedikleri ve genellikle altyapılarının olmadığı algoritmik 

işlemlerle devam eden ortaya çıkan sonuçlarla yeni ve şaşırtıcı çözümler üretebilirler  

(Terzidis, 2006). 

1980’li yıllarda bilgisayarın sadece araç değil ifade için yeni bir ortam olduğunu 

ispatlamaya çalışan John Maeda (2004), bilgisayarın bir araç mı yoksa yeni 

olanaklar sunan bir ortam mı olduğu konusunda yaptığı tartışmaların çoğunlukla; 

yeni ve kullanıcıyı heyecanlandıran bir ortam olduğu, aynı zamanda kullanışlı bir 

araç olduğu şeklinde bittiğini söylemektedir. 

Araç ve ortam üzerinden sayısal sanat (digital art), sayısal tasarım (digital design) 

ve sayısal mimarlık (digital architecture) kavramlarını tanımlamak bilgisayarın bu 

süreçte “nasıl” kullanıldığı ile ilgilidir. Maeda (1999)’ya göre bir eylemin sayısal 

sıfatını taşıyabilmesi için bu ortamın karakterini taşıması gerekmektedir. Bu yüzden 

kalem, kağıt kullanılarak zaten üretilebilen sanat ürünlerini sayısal araçlarla 

desteklemek sayısal sanat üretmek demek değildir (Maeda, 1999). 

Terzidis (2003)’e göre günümüzde bilgisayarın, mimarlıktaki baskın kullanım alanı 

bilgisayarlı hesaplama (computation) değil, bilgisayarlı otomasyondur 

(computerization). Bilgisayarlı otomasyonda tasarımcının zihninde zaten hazır olan 

fikirler, kavramlar bilgisayara girilir orada dönüştürülmekte veya saklanmaktadır. 

Bilgisayarlı hesaplama ise kısıtlı bir kullanıcı tarafından kullanılan bir tasarım 

aracıdır. Bilgisayarlı hesaplamanın doğası keşiflere, belirsizliklere ve tasarım 

problemleri gibi zayıf tanımlanmış problemlerin çözümüne açıktır. 
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McCullough (1998)’a göre bilgisayarlar yalnızca insan elinin bir soyutlaması olarak, 

yapılan işleri otomatize etmek için değil, fikirlerin nesnelere dönüşmesinde bir ifade 

ortamı olarak kullanılmalıdır. Fiziksel anlamda bir fabrikada gün boyu aynı işi 

yapmak üzere programlanmış bir bilgisayar; üretimi denetleyen, kontrol eden bir 

araç olabileceği gibi; bilgi yığınlarıyla baş edebilmeyi sağlayan, kısıtlar dâhilinde 

seçenekleri çoğaltan veya azaltan, öngörülerimizi sınamaya yarayan güçlü bir ifade 

ortamı (medium) da olabilir. 

Schmitt (1999) bilgisayarın tasarım ortamında kullanımını araç (tool), ortam 

(medium) ve ortak (partner) durumları eşliğinde yorumlamaktadır. Bilgisayarı bir 

araç olarak; geometri modelleme, uygulama çizimleri, görselleştirme ve analiz gibi 

geleneksel tasarım ve iletişim yönetimlerini destekleyen, ofiste bir yardımcı rolünde 

resmetmektedir. Ortam olarak kullanması durumunda mimari tasarım eyleminin ilk 

aşamasından ürünün uygulamasına geçişte ve hatta uygulanmasında süreçlerin 

içinde yaşandığı bir alan tanımlamaktadır. Ortak olarak bilgisayar ise fiziksel mekân 

ve form tanımlarından bağımsız enformasyon ile biçimlenen, sanal ortamda 

yaşanan durumları barındıran bir insan-bilgisayar birlikteliğini tanımlamaktadır (Şekil 

3.4). 

 

Şekil 3.4 : Schmitt'in yönettiği stüdyoda, ortak olarak bilgisayar kullanımına örnek - Bilişsel 
İmgelem Merkezi Tasarımı İçin Bir Bilgisayar Modeli, (Schmitt, 1999). 

Asanowicz (1997) bir aracın yapılış amacından başka amaçla kullanıldığında ortama 

dönüştüğünü belirtmektedir. Bu dönüşümün olmazsa olmazı ise tasarlama ve 

algılamada etkileşimdir. Tasarımcının bilgisayar ile ortaklık durumunu ise yaratıcı 

düşünceye yaptığı katkı üzerinden tanımlamaktadır.  

Tasarım inşai gerçeklikle ilgili olduğu kadar tasarımın gerçekleştiği temsiliyet 

ortamının kendisiyle de ilgilidir (Çinici, 2005). Dolayısıyla bilgisayar, bir tasarım aracı 

veya ötesinde bir ortam olarak tasarım sürecinde yer aldığında tasarımcının farkında 

olması gereken, karşısında durduğu “makine”nin fiziksel avantaj sağlayan bir 

nesneden fazlası olduğudur.  
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4.  SAYISAL TASARIMDA FORM BULMA SÜRECİNİ DESTEKLEYEN 

SÜREÇ VE YAZILIMLAR  

Cellini (1500-1571) Floransa’daki “Accademia del Disegno (Tasarım Akademisi)” 

için yaptığı mühür tasarımında her harf için bir aracı yerleştirerek araç seçiminin, en 

az harf seçimi kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır (Şekil 4.1). Araçlara hakim 

olan bir tasarımcı alfabeye yani dile hakim olan bir yazar gibi ifade yollarını güçlü bir 

şekilde kullanabilir (Ganshirt, 2007). Araçlar sadece eylemlerimizi değil 

düşüncelerimizi de biçimlendirir. 

 

Şekil 4.1 : Cellini'nin Floransa’daki “Accademia Del Disegno (Tasarım Akademisi)”  
için tasarladığı mühür, (URL-12). 

Designboom adlı internet sitesine verdiği röportajda Hani Rashid, “sayısal tasarımda 

form işlevi takip eder mi?” sorusuna “Form niyeti, niyet araçları takip eder. Araçlar 

isteklere uyarlar, istek ise her şeydir (Rashid, 2002).” diye cevap vermiştir. 

Sayısal tasarımda kullanılan üç boyutlu modelleme yazılımları, analog benzerlerinin 

mantığıyla aynı mantıkta çalışmaktadırlar (Serriano, 2008). Morfolojik dönüştürmeler 

ve sonucunda oluşan formlar, onu oluşturan yazılımdan ayrı düşünülemezler. 

Sayısal tasarımda yazılımlar tasarımcı için kalem, kâğıt yerine kullanabileceği bir 

temsil aracının ötesinde tasarım aşamasında düşünme sürecine katkıda bulunan, 

kimi zaman sürecin seyrini değiştiren araçlardır. Endüstri devriminin ürettiği fiziksel 
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olanakları çoğaltan makinelerin yerine, bilgi devrimi (intellectual revolution) zihni 

genişleten araçlar üretir (Reas, McWilliams ve LUST, 2010). Bilgisayar önderliğinde 

gelişen yeni paradigmalar bilgisayarın sağladığı yazılım ve donanım olanaklarının 

yardımıyla uygulama alanı bulmuştur. Birbirini besleyen yazılım ve donanım 

geliştirenlerin niyetlerine yönelik olarak farklı amaçlarla geliştirilmişlerdir. Bugün 

önceden bilinen birçok kavram bu araçlarla yeniden keşfedilmiş ve ortaya yeni 

kavramlar çıkmıştır.  

Yazılımların bugün kullandığımız biçimiyle bilgisayar tarihinde ortaya çıkışı, Alan 

Turing’in 1936 tarihli “On Computable Numbers With An Application To The 

Entscheidungsproblem” başlıklı makalesinde karar verme problemine çözüm arayan 

bir bilgisayar uygulamasını tanıtmasıyla olmuştur. Turing (1936) bu makalede 

çözüme yönelik ürettiği araç için “yazılım (software)” ifadesi yerine “uygulama 

(application)” ifadesini kullanmıştır. Yazılım sözcüğünün ilk kullanımı ise istatistikçi 

John W. Tukey’in tarafından 1958 yılında "The Teaching of Concrete Mathematics" 

başlıklı makalesi ile olmuştur.  

Bilgisayar yazılımlarını geliştiren programcının sorması gereken bazı sorular vardır. 

Bunlar; yazılımı kullanan insanlar nasıl düşünür, mantıksal süreç nasıl işler ve bu 

süreçler gerçek ortamda bilgisayar yardımıyla nasıl karşılık bulur. Bir başka deyişle 

bilgisayarlar anlaşılır şeyleri taklit eden veya benzeten değil henüz anlaşılamamış 

şeyleri keşfetmeye ve görselleştirmeye yardım etmelidirler. Bilgisayardaki işlem 

basamakları insan düşünme sistemine her ne kadar eşit olmasa da yakındır. Bir 

yazılım tasarımı yapılırken aslında insan düşüncesi bir makineye aktarılmaya 

çalışılır. Bilgisayar insan zihninin bir aynası olur ve böylece düşünceyi yansıtır 

(Terzidis, 2006). 

Tasarımda ilk sayılabilecek yazılım, 1963 yılında Ivan Sutherland tarafından yazılan 

Sketchpad’dir. Sketchpad yalnızca bilgisayar destekli tasarım yazılımlarının değil 

bilgisayar grafiği uygulamalarının da yolunu açan bilişim teknolojileri için önemli bir 

gelişmedir. Ondan sonraki gelişmeler kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasına kadar 

tekil ve özel firmalar içinde geliştirilen özel amaçlı yazılımlarla olmuştur.  

John Frazer, 1979 yılında Autoplan adlı yazılımla birlikte kurduğu Autographics, 

1996 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştür. Autographics, Frazer’in deyimiyle 

tasarımcıyı engelleyen değil yardım eden yazılımlar üretmiştir (Frazer, 2005). 
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Özel amaçlı yazılımlar genellikle uçak ve otomotiv sektöründeki firmaların tasarım 

bölümlerinde geliştirilmişlerdir. Bu yazılımlardan biri Fransız havacılık firmasının 

geliştirdiği CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application)’dır. 

Uçakların eğrili yüzeylerini modellemede kullanılan yüzey modelleme ve CNC 

desteği ile ilk sürümünü 1982 yayınlamıştır. CATIA 1984 yılında CADAM adlı 

yazılımı bünyesine katarak çizim ile ilgili işlevlerini genişletmiştir.  

 

Şekil 4.2 : 1982 yılında kişisel bilgisayarın ekranında AutoCAD’in ilk sürümü, (URL-13). 

Tüm zamanların en çok kullanılan bilgisayar destekli tasarım yazılımı Autocad’in 

1982 yılında piyasaya sürülen ilk sürümü, 1981 yılında Mike Riddle tarafından 

yazılan MicroCAD adlı yazılım üzerine kurulmuştur. Autocad kişisel bilgisayarlarda 

çalışan ilk bilgisayar destekli tasarım yazılımıdır. 1981 yılında IBM’in 5150 adlı 

modeli görece ucuz bir kişisel bilgisayar olduğu için birçok kişinin kullandığı ilk 

kişisel bilgisayar olmuştur. Autocad’in bu kadar yaygın olmasının sebebi IBM ile 

kurduğu bu ilişkidir (Şekil 4.2). Yazılıma 1985 yılında üç boyutlu modelleme işlevi 

eklenmiştir. 1986 yılı ise sadece Autocad için değil, sayısal tasarım için önemli bir 

yıldır, çünkü betikleme desteği Autocad’e bu yıl eklenmiştir (McCullough, 2006).  

1984 yılında piyasaya sürülen ArchiCad, genel bilgisayar destekli tasarım 

yazılımlarından farklı olarak mimarlık özelinde bir yazılım olma iddiasıyla gündeme 

gelmiştir. Graphisoft firmasının ürettiği yazılım mimari tasarımdan daha çok 

uygulama çizimleri yapmaya yarayan nesne tabanlı bir yazılımdır. Autocad veya 

diğer genel amaçlı bilgisayar destekli tasarım yazılımlarında olduğu gibi çizgi, daire, 

dikdörtgen gibi temel biçimler ve onların dönüşümleri yerine hazır nesneler 

kullanıcıya hız kazandırmak adına yazılımda yer almıştır. Örneğin bir kapı çizimi 

elde etmek için Autocad arayüzünde çizgi, kırpma, kopyalama, taşıma gibi komutları 
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bir arada kullanırken, Archicad hazır nesnelerinin arasından bir kapı seçmek için 

kullanıcıyı zorlamaktadır.  

İlk adıyla 3D Studio Max, 1990 yılında Yost Group tarafından geliştirilmeye 

başlanmıştır. Oyun geliştirme, TV reklamları, animasyon filmler, mimari 

görselleştirme gibi birçok alanda kullanıcısı bulunan yazılım, üç boyutlu modelleme 

alanında en yaygın kullanılan yazılımdır. Autodesk tarafından satın alındıktan sonra 

adı Autodesk 3ds Max olarak değişmiştir. 3ds Max çokgen (polygon) modelleme ve 

görsel gerçeklik konusundaki yetkinliği ile fark yaratmaktadır. Günümüzde betikleme 

desteği kullanılarak üretilmiş birçok sayısal tasarım ürünü mevcuttur. 

Bilgisayar destekli tasarım yazılımları tasarımda yer aldıkları pozisyona göre, 

tasarlananın görselleştirilmesinde veya uygulanmasında yardımcı olanlar ve tasarım 

aşamasında tasarımcıya yön verenler olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Burada 

yazılımları yalnızca isimlerine ve ana işlevlerine göre bir gruba yerleştirmek mümkün 

değildir. Yazılımlar ilk kullanıcıyla tanıştıkları günden bu yana gittikçe karmaşıklaşan 

işlevlerle donatılmaktadırlar. Örneğin başlangıçta iki boyutlu çizim yazılımı olarak 

özelleşen Autocad, günümüzde her ne kadar henüz çok başarılı olmasa da üç 

boyutlu modelleme, kaplama, NURBS modelleme, animasyon gibi işlevle 

donatılmıştır. Bu yazılımı iki boyutlu çizim yazılımı veya tasarlananın uygulamasının 

çizilmesinde kullanılan bir araç diye sınıflamak yersizdir. Bunun yerine, yazılımların 

hangi işlevleri tasarımcıyı form üretme sürecinde yazılımın sınırlarından kurtarıp 

özgürleştirmiştir, farklı olasılıklar aramaya itmiştir ve yeni bir üretim biçimi sunmuştur 

gibi sorulara cevap aranmıştır.  

 

Şekil 4.3 : Mimari tasarımda sık kullanılan yazılımlara ilişkin bir karşılaştırma 
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Öne çıkan özellikler, yalnızca paket yazılımlar özelinde değil, açık kaynak veya 

başka yazılımlara eklenti olarak eklenebilen uygulamalar ile ilgili olarak da 

değerlendirilmiştir (Şekil 4.3). Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, yazılımların 

gelişmesini sağlayan donanım ve diğer bileşenler bir süzgeçten geçirilerek grafiğe 

aktarılmıştır (Şekil 4.4). 
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Şekil 4.4 : Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan bilgisayar destekli tasarım yazılımları. 
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4.1 Parametrik Modelleme 

Sürecin sonundaki çıktıya etki eden her bir değere parametre denir (Reas, William, 

LUST, 2010). Bu değer, bir yemek tarifindeki şekerin oranı kadar basit olabileceği 

gibi, beyindeki bir sinir hücresinin aktivasyon eşiği gibi karmaşık da olabilir. Mimarlık 

ve tasarım bağlamında ise parametreler sistemdeki seçenekleri ve kısıtları 

tanımlayan, çözümleyen ve niceliğini ölçen bir işlevdedir. Tasarımın herhangi bir 

aşamasında kullanılan malzemenin niteliği, kompozisyonda yer alan öğelerin 

boyutları, rengi, ilişkileri veya tasarımın uygulanması için gerekli bütçe birer 

parametre olabilir.  

Parametrik modelleme, geometrik modellemeye karşın, tasarımda çok hızlı 

değişiklikler yapmaya ve görece olarak çok kısa bir sürede birçok potansiyeli 

keşfetmeye olanak tanır (Hemmerling ve Lemberski, 2010). 

Parametrik modellemede formu tanımlamak için parametreler ve bu parametreler 

arasındaki ilişkiler kullanılır. Karmaşık ilişkilerden oluşan bir kompozisyonu 

bilgisayar ortamında tanımlayabilmek için gerekli tüm veriler parametrik model 

içerisinde saklanır. Süreçte ileri ve geri eylemler ilişkiler ağı sayesinde kolaylıkla 

uygulanabilir.  

Tasarımcı bundan böyle sürecin sonunda elde edeceği ürün ile ilgili tekil kararlar 

vermek yerine olası sonuçların olduğu bir matriste çözümü aramaktadır. Sadece bir 

nesneyi düşünmek yerine seçeneklerin sonsuz olduğu bir alanı düşünmek 

parametrik bir sistem ile mümkündür.  

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

çeşitli biçimde tariflenebilir. 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). 

Tasarlanmış ürünün geometrik temsilinin gerçekleştiği bilgisayar destekli tasarım 

yazılımları, tasarımı parametrik bir süreç olarak gören yazılımlara dönüşmektedir. 

Çolakoğlu (2009)’ya göre, bu yazılımların sürece entegrasyonuyla birlikte parametrik 

modelleme sadece bir temsil aracı değil aynı zamanda bir tasarım yöntemi haline 

gelmektedir. 

Sung (URL-26)’a göre parametrik modellemenin olmadığı bilgisayar destekli tasarım 

yazılımları tasarımcıları tümden-gelim mantığıyla düşünmeye zorlamaktadır. 
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Parametrik modellemeye olanak tanıyan yazılımlar tasarımcının perspektifini 

genişleten çözümler sunmaktadırlar.  

Cache (1995)’ye göre tasarımdaki üretim bundan böyle tasarlama yerine hesaplama 

kavramı ile daha çok ifade edilir hale gelmektedir. Parametrik fonksiyonlar, karmaşık 

formların geleneksel çizim veya temsil yöntemleriyle ifade edilemeyen yapısını 

görselleştirmeye ve işlemeye olanak tanımaktadır. Temel formları deforme etmek, 

dönüştürmek veya onları bir araya getirmek yerine birçok değişken ile ifade 

edilebilen yüzeyler, eğriler ve hacimlerle çalışılabilmektedir.  

4.2 NURBS Modelleme 

Sayısal mimarlığın eğri yüzeylerinin sıklıkla karşımıza çıktığı yapıların tasarımında 

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) yüzeyler kullanılmıştır. NURBS yüzeyler 

sayısal mimarlığın heterojen ve sürekli farklılaşan formlarını bilgisayar ortamında 

tanımlanabilir ve CNC makinelerinin yardımıyla da üretilebilir duruma getirmiştir. 

NURBS eğriler ve yüzeyler bilgisayar grafiği literatürüne ilk defa Steve Coons 

tarafından sokulmuştur (Rogers, 2001). Ivan Sutherland, Nicholas Negroponte 

Coons’un MIT’deki öğrencilerindendir. 1960 ve 70’li yıllarda Renault firmasında 

çalışan Pierre Bezier’in kendi adını alan bezier eğrileri, geliştirilerek NURBS eğrileri 

ortaya çıkmıştır. 

Sayısal tasarım öncesinde mimarlıkta form, çoğunlukla Öklid geometrinin olanakları 

ile kısıtlıydı (Kolarevic, 2003). Karmaşık eğriler veya yüzeyler ancak yaylar ve doğru 

parçalarının birbirine bağlanması ile birleştirilen çizimlerle ancak istenilen forma 

yakınsama yapılarak uygulanabilmiştir (Şekil 4.5).  

 

Şekil 4.5 : Yaylar ve doğru parçaları ile tanımlanan bir eğri, (Lynn, 1999). 

Sayısal modelleme yazılımlarının tasarım ortamına girmesiyle birlikte Kartezyen 

boşlukta Öklid geometrili formlardan, sürekli eğriler ve yüzeylerle tanımlanan 

formlara bir geçiş yaşanmıştır. NURBS’ü sayısal ortamda karmaşık formları 

tanımlamada üstün konuma getiren en önemli etken az veri girişiyle ortaya istenen 
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formu çıkarabilmesidir. Az veri girişi doğru orantılı olarak bilgisayarın donanımında 

rahatlıkla çalışabilir bir yazılım demek olduğundan günümüzde birçok modelleme 

yazılımı tarafından kullanılan bir yöntem olmuştur.  

Rhinoceros yazılımının resmi web sitesinde NURBS modellemenin neden önemli 

olduğu şu şekilde vurgulanmaktadır: 

NURBS geometrisi ile tanımlanmış form verisinin kullanıldığı birçok alan vardır. Bu 

demektir ki üretilen geometrik model diğer modelleme, canlandırma ve mühendislik 

analizleri yapılan yazılımlar arasında kolaylıkla dönüştürülebilir ve kullanılabilir.  

NURBS formlar iyi tanımlanmış ve kesin veriler içerir. Birçok üniversitede bilgisayar ve 

matematik alanlarında bu konuda eğitim verilmektedir.  

NURBS yöntemiyle çizgi, daire, küre, prizma gibi Öklid formları modelleyebilirken araba, 

uçak, gemi, insan vücudu gibi karmaşık yüzeylere sahip formlar da modellenebilir.  

NURBS bir modeli üretmek için gereken veri miktarı diğer yüzey modellerinden çok daha 

azdır.  

NURBS kısaltmasının “spline”ı temsil eden S harfi gemi yapımında (shipbuilding) 

kullanılan eğrilerin bir temsili olduğu için matematiğe aynen geçmiştir (Kolarevic, 

2003). Spline aynı zamanda gemi gövdesindeki düzgün yaylar ile tanımlanamayan 

eğrileri üretmek için kullanılan esnek ahşap, metal veya plastikten yapılan aracın 

adıdır (Şekil 4.6).  

 

Şekil 4.6 : Spline çizebilmek için bir araç ve boeing firmasının uçak tasarımında spline 
çizebilmek için kullanımı, 1970’ler, (URL-14). 

Bir NURBS eğrisinin başlangıç ve bitiş noktalarında birer tane olmak üzere onu 

tanımlayan ve belirli etki derecelerine sahip kontrol noktaları bulunur (Şekil 4.7). 

Kontrol noktalarının konumu veya etki dereceleri değiştirilerek eğrinin formu 

farklılaştırılabilir. Matematikte her bir kontrol noktası basit polinom fonksiyonlarıyla 

tanımlanır. NURBS eğriler iki polinom eşitliği ile tanımlanır, her bir fonksiyon eğrinin 

yalnızca kontrol ettiği ve düğümler tarafından sınırlandırılmış bir alanı etkiler.  
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Şekil 4.7 : Derecesi 2 olan bir NURBS eğrisinin bileşenleri. 

NURBS eğrisinin formunu etkileyen bir başka önemli faktör ise eğrinin derecesidir. 

Derecesi 1 olan eğriler kontrol noktalarından geçen doğrular oluştururken, derece 

arttıkça eğri kontrol noktalarından uzaklaşmaya başlar (Şekil 4.8). 

 

Şekil 4.8 : Bir önceki NURBS eğrisinin derecesi 4 yapılmış hali. 

NURBS eğrilerinin yaylarla tanımlanan Öklid eğrilerine göre bir farklı tarafı da 

eğrilikteki süreklilik(curvature continuity)tir. Bu özellik üretilen eğrinin veya yüzeyin 

estetik ve üretim kolaylığı açısından etkilidir. Akışkan dinamiği deneylerinin yanında 

NURBS yazılımlarının sürekliliği analiz eden araçları bulunmaktadır. Zebra ve 

Gauss eğrisi analizi en çok kullanılanlarıdır (Şekil 4.9).  

 

Şekil 4.9 : Rhinoceros'ta bir NURBS yüzey, Zebra ve Gauss Eğrisi Analizleri. 

NURBS eğrilerinde olduğu gibi yüzeylerde de kontrol eğrileri ve bu eğrilerin etki 

dereceleri vardır. Yüzey bu değişkenler kullanılarak deforme edilebilir. 

Bilgisayar destekli mimari tasarımda NURBS modelleme alanında kullanılan başlıca 

yazılımlar Autodesk Maya, Rhinoceros, Blender, SolidThinking, FormZ ve Cinema 

4D’dir. Yazılımlar birbirine benzer mantıkta modelleme basamaklarına sahip iken 

arayüz, komut girişleri ve sundukları diğer işlevlerle birbirlerinden 

farklılaşmaktadırlar. Bir NURBS eğrisinin en basit biçimiyle modellenmesi sayılarla 
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giriş yapmak yerine fare ile arayüzde tıklatma yoluyla gerçekleşmektedir. Başlangıç 

için bir eğri elde edildikten sonra değişkenler üzerinde gerekli düzenlemeler 

yapılabilmektedir.  

4.3 Animasyon  

Animasyon TDK’nın Genel Türkçe Sözlüğünde “canlandırma” gibi genel bir tanım 

var iken, yine TDK’nın Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğünde “tek tek resimleri 

ya da devinimsiz nesneleri gösterim sırasında devinim duygusu verebilecek biçimde 

düzenlemek ve filme aktarmak işi” gibi geniş bir tanımlama olduğunu görmekteyiz. 

Etimolojik olarak bakıldığında karşımıza çıkan Latincedeki “anima” sözcüğü, canlının 

içindeki yaşama gücü yani “can”dır. Bu yüzden TDK’nın Genel Türkçe Sözlüğündeki 

canlandırma kavramı gerçek yerini bulmaktadır. Örneğin bir nesneye, bir çizime bir 

kuvvet uygulayarak onu “canlıymış gibi” gösterme işidir.  

Durağan bir ortamda gerçek hayatın hareket duygusunu yansıtabilmek için tarih 

boyunca farklı yöntemler denenmiştir. Paleolitik Dönemde rastlanılan mağara 

resimlerinde hareket duygusu, canlıların devinim halindeki bacaklarının bir an için 

dondurulmuş gibi resmedilmesiyle verilmiştir (Şekil 4.10) (Guthrie, 2005).  

 

Şekil 4.10 : Paleolitik sanatta hareket halindeki hayvan tasvirleri, a) Yaban Öküzü  
b) At c) Bizon d) At, (Guthrie, 2005). 

İlerleyen dönemde hareket, tek bir resim ile değil, art arda birden çok resim 

kullanılarak ifade edilmiştir. Tüm resimlerin bir arada görüldüğü bu örneklerde 

genellikle bir ritüel veya çoğu zaman kutsal sayılan hayvanların yaşamlarından bir 

kesit anlatılmaktadır. İran’da bulunan bir kâsenin etrafını çevreleyen tasvir, bu 

örneğin ilk rastlandığı eserlerdendir (URL-28). Bu örnekte bir keçi ağaç dalındaki bir 

yaprağa doğru hamle yaparken tasvir edilmiştir (Şekil 4.11). 

 

Şekil 4.11 : İran'daki Shahr-e Sukhteh arkeolojik alanında bulunan kase işlemesi, (URL-15). 
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Sinema endüstrisinde kullanılan animasyon kavramına gelinceye kadar hareket 

halini yansıtmak için birçok araç geliştirilmiş ve farklı amaçlarla kullanılmıştır. 

Bunların ilki İ.Ö. 180 yılında bulunan Zoetrope, revize edilmiş hali ise 1877 yılında 

geliştirilen Praxinoscope adlı araçtır. Praxinoscope adlı aracı bulan Charles-Émile 

Reynaud, aynı zamanda ilk animasyon filmi yapan kişidir. Reynaud, 1892 yılında 

Praxinoscope ile durağan resimleri hareket ediyormuş gibi döndürmüş ve “Théâtre 

Optique” adını verdiği modern sinema projektörlerine benzer bir alet ile perdeye 

yansıtmıştır (Şekil 4.12).   

 

Şekil 4.12 : Charles-Émile Reynaud tarafından geliştirilen praxinoscope  
ve théâtre optique, (URL-16). 

Sinema filmi olarak kabul edilebilecek ilk animasyon ise J. Stuart Blackton 

tarafından 1906 yılında standart filme çekilen “Humorous Phases of Funny Faces” 

adlı filmdir (Krasner, 2004). Siyah bir tahta üzerine çizilen resimlerin kaydedilmesi ve 

art arda yayınlanmasıyla oluşturulmuştur. Resimleri çizen Blackton’un el hareketleri 

karelerde görülmektedir. Herhangi bir hikâyesi olmayan film, genellikle küçük vücut 

hareketleri, göz kırpmalar ve sigara dumanının hareketi ile geçmektedir (Şekil 4.13).  

 

Şekil 4.13 : İlk animasyon filmi kabul edilen 1906 yapımı “Humorous Phases of Funny 
Faces”ten kareler, (Krasner, 2004). 

Bilgisayarın etkin olarak animasyon üretmek için kullanımına kadar yapılan çizgi 

filmler veya sinema filmleri çok sayıda elle çizilen karelerden oluşmaktadır. Batı’da 

Walt Disney’in bu alanda yapımcılığını üstlendiği birçok filmin yanında, Uzak 

Doğu’da “anime” adı altında üretilmiş çizgi-roman ve film olarak kayda değer bir 

üretim görülmektedir. Bilgisayarların sinema endüstrisine girişiyle birlikte bir hareketi 
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anlatmak için, bir saniyede gerekli ortalama 25 kare, ilgili yazılımların “anahtar kare 

(key frame)” adı verilen işlevi ile çok kısa bir sürede tamamlanabilir hale gelmiştir. 

Tamamı bilgisayar grafikleri kullanılarak gerçekleştirilen ilk film Pixar adlı firmanın 

yapımını üstlendiği 1995 tarihli “Toy Story”dir. Film toplamda 800.000 makine- saat 

ve her bir karesine 2-15 saat arası değişen aralıklarda zaman harcanan 114.240 

kareden oluşmaktadır (Şekil 4.14). 

 

Şekil 4.14 : Pixar firmasının Toy Story için kullandığı bilgisayarlardan  
oluşan "Render Farm", (URL-17). 

Mimarlığın animasyon ile tanışması ise üç boyutlu modelleme yazılımlarının 

gelişmesiyle paralel olmuştur. Sayısal ortamda hazırlanan perspektif çizimlerin 

karmaşık projeleri anlatmada yetersiz kalması ve kullanıcılara anlatımı daha kuvvetli 

sunumlar hazırlamak amacıyla etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Sabit bir sahnede 

dolaşan bir kamera ile hazırlanan animasyonlar en basit örnekleri olmakla birlikte, 

içinde birden fazla kameranın, oyuncuların ve hareketin olduğu animasyon örnekleri 

de mevcuttur. Sunum için hazırlanan animasyonlarda üç boyutlu modellemenin 

yanında, malzeme kaplama, ışık bilgisi, kamera hareketleri, kompozisyon, bilgisayar 

donanımı gibi farklı aşamaları olan bir süreçtir. 

Mimarlıkta mekân ve form algısının durağanlık ve denge üzerine kurulu olduğu bir 

ortamda animasyon, Kartezyen mekânda dolaşan üçüncü bir göz gibidir. 

Animasyonu durağan mekânın bir temsil biçimi olmaktan çıkarıp devingen bir 

tasarım sürecinde ortam olarak kullanan Greg Lynn (1999), hem kavramsal hem de 

uygulamalı olarak “canlı (animate)” bir form üretimini mimarlık gündemine 

sokmuştur. Yapının formu ve mekânların organizasyonu, farklı kuvvetler altında ve 

dördüncü boyutun etkili olduğu bir ortamda tasarımcı tarafından yönlendirilen fakat 

önceden tanımlı olmayan büyüme, dönüşüm ve mutasyonlarla gerçekleşmektedir 

(Lynn, 1999).   
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Greg Lynn (1999)’in kullandığı hareket (motion) kavramı tasarımın sonucunda elde 

edilen formun hareket etmesi değildir. Tasarım sürecinin başlangıcından sonuna 

form, tasarımcının belirlediği kısıtlar dâhilindeki kuvvetler altında hareket ederek 

uygun bir çözüme ulaşılır. Ortaya çıkan sonuç canlı (animate), hareketli ve zaman 

içinde değişen kuvvetlerin etkisinde bir sürecin oluşturduğu durağan bir formdur. 

Lynn’in bilgisayarı ve animasyonu yalnızca bir temsil aracı olmaktan çıkarıp form 

üreten bir ortam haline dönüştürmesi, yalnızca üretilen formların niteliğine değil, 

tasarım sürecine yeni bir açılım getiren gelişmedir.  

Mikelides, Sabatelli ve Ammann (2003)’a göre animasyon form üretiminde esin 

kaynağı, araç ve ürün olmak üzere üç şekilde kullanılabilir. Esin kaynağı olarak 

kullanılma durumunda ortaya çıkan, hareket, hız ve ışık gibi kavramların algısını 

oluşturan durağan bir formdur. Araç olarak kullanıldığında, formun başlangıcından 

son halini aldığı sürece kadar, başkalaşımı destekleyen bir süreci ortaya çıkarmada 

yardımcı olmaktadır. Ürün olarak tariflenen animasyon ise, kavramın içinde 

barındırdığı anlamla özdeş olarak canlı, hareket eden ve bir takım tepkilere karşılık 

veren fiziksel bir yapıdır.  

Tasarım için animasyon üreten yazılımlar, yalnızca animasyon üreten değil 

animasyonu yapılacak kurgunun modellendiği, kaplandığı ve sunulduğu 

yazılımlardır. NURBS modelleme başlığında Autodesk Maya veya betikleme 

başlığında 3Ds Max aynı zamanda güçlü birer animasyon yazılımıdır. Bu 

yazılımların yalnız animasyon arayüzünü kullanarak tasarımda yaratıcı çözümler 

üretmek mümkün değildir. Betikleme bu sürece mutlaka entegre edilmelidir. 

4.4 Betikleme 

Betik sözcüğü Bülent Sankur’un Bilişim Sözlüğü (2005) ve Türk Dil Kurumu’nun 

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu’nda İngilizcedeki “script” sözcüğüne karşılık 

önerilmiştir. Açıklamasında ise “komut dosyası, belirli bir işi gerçekleştirmek için 

gerekli görev adımları” ifadeleri yer almaktadır. Söz konusu komut dosyasını 

oluşturma ve gerekli adımların tanımlanması işi ise betikleme (scripting) sözcüğü ile 

ifade edilmektedir. 

Betik ve programlama dili arasındaki ayrım çoğu zaman net ifade edilememektedir. 

Ancak karmaşıklık, uygulama alanlarının farklılığı, çalıştırıldığı ortamların farklılığı 

nedeniyle betik ve program birbirinden ayrılabilmektedir. Örneğin b ir program ancak 

belli derleyicilerle (compiler) ve uygun kütüphanelerin (library) yüklü olduğu bir 

ortamda çalışabilirken, betik basit bir metin dosyası içine yazılı olabilir ve 
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çalıştırılması için bir yorumlayıcıya (interpreter) gereksinim vardır. Program bir 

sistemi oluşturur iken, betik var olan sistem üzerinde çalışır.  

Betiklerin de programlama dilleri veya konuştuğumuz dillerde olduğu gibi kuralları 

vardır (Şekil 4.15). Hangi karakterin hangi işlev için kullanılacağı veya bir işlevi 

sonlandırmak için gerekli semboller betik dilinin ait olduğu programlama dilinin 

kurallarıyla belirlidir. Dilin öğelerinin yerleri değiştirildiğinde veya araya başka dilden 

bir öğe girdiğinde ifade anlamsızlaşır. Betiklemede söz konusu kurallar yazılımcı 

tarafından belirlenmiş ve genellikle kullanıcı kitlesini genişletmek amacıyla 

olabildiğince basite indirgenmiştir.  

 

Şekil 4.15 : Konuşma dilinde sözdizim kuralları. 

Betikleme bilgisayar uzmanı olmayan kişiler için, bilgisayarı ve onun yaptığı standart 

işleri kişiselleştirmek için uygun bir yoldur. Derinlemesine bir programlama bilgisi 

gerektirmeyen, çözüme yönelik kısa adımlarla sonuç alınabilen bir süreçtir. 

Genellikle programlama dillerinin betikleme için sadeleştirilmiş sürümleri 

bulunmaktadır. Programlamada bir yığın kod ile ifade edilen bir komut betik dilinin 

işlevleri ile bazen bir satırda bazen ise tek bir değişken ile ifade edilebilmektedir  

(Şekil 4.16).  

 

Şekil 4.16 : Bilgisayar destekli tasarım yazılımlarında temel betik dizileri. 
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McCullough (2006) yazılım profesyonelleri ile tasarımcının forma yaklaşımındaki 

farklılığı şöyle açıklamaktadır. 

“Programcılar formun yazılım ortamında nasıl temsil edileceğini matematiksel ve sayısal 

olarak rahatlıkla hesaplayabilmektedirler. Fakat söz konusu formun nerede, ne zaman ve 

nasıl kullanılacağını ancak tasarımcı bilebilir. (McCullough, 2006)”  

Yazılım ve tasarım profesyonelliği arasında bir yerde duran betikleme, her ne kadar 

programlamaya göre kolay bir ortam olsa da sıradan bir yazılım kullanıcısına ek yük 

getiren bir iştir. Bu alanda ilgilenmek veya uzmanlaşmak bilişim teknolojilerine olan 

eğilimle birlikte form bilgisini de gerektirmektedir. Greg Lynn (2006) betikleme ile 

açılan yolda şans eseri bulunan formların döneminin bittiğini ve sayısal tasarımda bir 

uzmanlaşmanın gerektiğini ifade etmektedir. 

“Bence sayısal mimari tasarımda tesadüfler devri bitti, artık sayısal tasarımda derinleşme 

ve uzmanlaşma zamanıdır. Tasarımda hiçbir bilgisi olmadan programlamaya giren 

insanlar görüyorum. Bu sefer, 1990’larda bizzat deneyimlediğim, tesadüflere ve amatör 

denemelere yer yok. Tasarımcılar kendi ifade ortamlarını dönüştürme ve kişiselleştirme 

yetisine sahip olmalıdırlar. (Lynn ile söyleşi, Rocker, 2006)” 

Terzidis (2006)’e göre betikleme dilleri tasarımcının mevcut yazılımların fabrika 

ayarlarını aşmasını sağlar. Betikleme yoluyla yazılan algoritmalar sürecin bir 

soyutlamasıdır ve ilgili görevin tamamlanması için ard arda yapılması gereken 

işlemleri sıralayan bir örüntüdür. İşlem sırası değiştirilir, bir basamak eklenir veya 

çıkarılırsa sonuç değişir ve öngörülmemiş çıktılar elde edilebilir. Algoritmik tasarım 

farklılıkları yok eden değil, sayısal karmaşıklığı ve yaratıcılığı bilgisayar kullanımı ile 

destekleyen bir süreçtir.  

Yazılım ortamında yazılan betikler sayesinde tasarımda sayıca çok fazla çözüm 

üretmek mümkündür. Tasarımda kullanılan yazılımlarla süreçte tek bir çözüm 

üretmek yerine tanımlanan aralıklarda birçok çözüm üretilebilir. Ortaya çıkan 

sonuçlar tasarımcının tasarım problemine bakış açısına katkı sunmanın yanında 

problemin görünmeyen yönlerini de sorgulama olanağı tanır (McCullough, 2006). 

Betikleme yoluyla kişiselleştirilebilen yazılımlar yalnızca tasarımcıya değil, tasarım 

sürecinin diğer ortaklarını da sürece dâhil eden kolaylıklar sunar. Genel amaçlı bir 

yazılım değişiklikler yapılarak farklı disiplinlerin kendi bilgilerini bu yolla sürece dâhil 

ettiği bir platforma dönüşebilir. Örneğin Rhinoceros genel amaçlı bir NURBS 

modelleme yazılımı iken, betikleme desteği ile yazılan eklentiler yazılımı çok geniş 

alanda çözümler üreten bir konuma getirmiştir.  

Geçmişte form üretmek için betik veya işlem basamakları yazmak mimarın tasarım 

sürecini ve tasarımı biçimlendirmeye itmiştir. Yazılım ortamında bilimsel süreçlerin 



 
49 

kolaylıkla ifade edilebilmesine karşın, tasarım süreci genellikle sezgisel ve hatta 

bilinçsiz kurallarla ilerlediği için yeterince karşılık bulamamıştır. Bunun nedeni 

algoritmaların mimarlıktan daha önce planlama alanında keşfedilmiş olması olabilir  

(Rocker, 2006).  

Mimari tasarımda en çok kullanılan yazılımlardan biri olan Autocad, LISP 

programlama dilinden türemiş AutoLISP adlı betikleme diline sahiptir. Autocad’in en 

yaygın yazılım olmasının yanında, kişisel bilgisayarlarla birlikte en uzun süredir 

devam eden bir geçmişe sahip olması, bu alandaki değişimleri izlemek için iyi bir 

örnek oluşturmaktadır.  

 

Şekil 4.17 : Autocad yazılımında çizgi çizmek için gerekli betik ve arayüzdeki karşılığı. 

Autocad’in betikleme desteğini sunmaya ve bilgisayar destekli tasarım yazılımı 

piyasasını domine etmeye başladığı yıl 1986 yılıdır. McCullough (2006)’a göre 

kullanıcılarının birçoğu Autocad’in sunduğu betikleme diline alışamasa da AutoLISP, 

o dönemde yapay zekâ (artificial intelligence) ile ilgilenenlerin yakından tanıdığı 

LISP’in dikkat çekici bir yorumudur. AutoLISP, AutoCAD’in komut girerek çizim 

yapılan arayüzünde komutun girildiği çubuğa yazılarak çalıştırılabileceği gibi diğer 

betikler gibi basit bir metin dosyasına yazılıp yazılım içinden çağrılarak da 

çalıştırılabilir (Şekil 4.17).  

 

Şekil 4.18 : Kas Oosterhuis’in tasarladığı pavyonun AutoLISP ile tüm strüktür elemanları 
hesaplanmış modeli ve uygulanmış hali, (Oosterhuis ve Boer, 2002). 

AutoLISP betiklerinin tasarımda kullanımına ilişkin bir örnek Kas Oosterhuis’in 

Floriade 2002 Fuarı için tasarladığı “Kuzey Hollanda Ağı (The Web of North-

Holland)” adlı pavyonudur. Her bir elemanı ve birleşim noktası farklı boyutlarda ve 

açılarda olan strüktür AutoLISP betiği ile her bir parçası hesaplanmış ve üretime 
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gönderilmiştir (Şekil 4.18) (Oosterhuis ve Boer, 2002). Standart bir yazılım ile 

hesaplanması mükün olmayan bir strüktürel sistem ile karşılaşılmış ve betikleme 

bilgisi ile hem form hesaplamaları hem de tasarımın maddeleştirilmesi 

(materialization) gerçekleştirilmiştir. 

Üç boyut ve özellikle de NURBS modelleme alanında gelişmiş yazılımların 

betikleme desteği ile sunduğu olanaklar sayısal tasarımla ilgilenenleri 

cezbetmektedir. Betikleme dilini olabildiğince sade ve görsel bir hale getirmeye 

çalışırken bir yandan da farklı dilleri yazılıma entegre etmeye çalışmaktadırlar.  

Piyasaya Alias adlı firma bünyesinde 1998 yılında sürülen, 2005 yılında ise 

Autodesk tarafından satın alınan Maya’nın kullandığı betikleme dili MEL (Maya 

Embedded Language) Scripttir. Betik, dizilişi bakımından Tcl (Tool Command 

Language) ve Perl gibi programlama dillerinin yapısına benzer. 2007 yılında 

piyasaya sürülen Maya 8,5 ile devingen bir programlama dili olan Python, yazılıma 

entegre edilmiştir. Her iki dil de yazılım içerisinde bir uygulama ile 

çalıştırılabilmektedir (Şekil 4.19). 

 

Şekil 4.19 : Autodesk Maya Betik Düzenleyicisi ile Üretilen Küp 

Üç boyutlu modelleme yazılımı 3ds Max’in betikleme dili MAX Scripttir. MAX Script, 

1996 yılında yazılıma dışarıdan geliştirilen bir eklenti ile kullanılmaya başlamıştır 

(Şekil 4.20). Bu eklentiyi geliştiren John Wainwright, daha sonra yazılımı geliştiren 

ekibin içine dahil edilmiştir. Betikleme dili sadeleştirilmiş dizi yapısıyla C++ ve 

Unix’den daha çok BASIC programlama diline benzemektedir.  
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Şekil 4.20 : Autodesk 3dsMax arayüzünde betik ve üretilen üç boyutlu form. 

NURBS tabanlı modelleme yazılımı Rhinoceros’un betikleme arayüzü de diğer 

yazılımlar gibi içeriden bir komutla çalıştırılmaktadır. Yazılımın varsayılan betikleme 

dilinin adı RhinoScript’dir. RhinoScript, Microsoft’un VBScript adlı betikleme dili 

üzerine kurulmuştur. VBScript için geçerli olan kuralların tümü RhinoScript için de 

geçerlidir.  

 

Şekil 4.21 : Rhinoceros, Ecotect, eklentiler ve betikleme yardımıyla form üretimi. 

Rhinoceros bir yüzey modelleme aracı olduğu için diğer yazılımlarda verilen küp 

örneği burada farklı yollarla gerçekleştirilebilmektedir. Maya ve 3ds Max ortamında 
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bir küp tek satırlık bir betik ile oluşturulabilirken, Rhinoceros’ta bu işlem için bir 

fonksiyon tanımlamak gereklidir (Şekil 4.22).  

 

Şekil 4.22 : RhinoScript betikleme dilinde fonksiyonla oluşturulmuş küp. 

4.5 Görsel Programlama 

Bilgisayarların keşfinden bu yana araştırmacılar insanlarla bilgisayarlar arasında 

sezgisel ve etkili bir iletişim yolu aramaktadırlar (Sutherland, 1963). İnsanların 

bilgisayarla anlaşma biçimi onlara neyi ne zaman ve hangi sırada yapmasını 

söyleyen yazılımlarla olmaktadır. Görsel programlamada (visual programming) 

kullanıcı, bilgisayara yaptırmak istediği işlemleri diğer tek boyutlu programlama 

yaklaşımlarından farklı olarak iki, üç bazen de çok boyutlu biçimde anlatmaktadır 

(Zhang, 2007). 

Görsel programlamanın bilgisayar tarihindeki ilk adımları, Ivan Sutherland’in 

MIT’deki TX-2 adlı bilgisayarda, ilk bilgisayar grafiği uygulaması da sayılan 

Sketchpad ile olmuştur (Şekil 4.23) (Boshernitsan ve Downes, 2004). Sketchpad, 

bilgisayar arayüzünde fotosel ile çalışan ve ekrandaki koordinatları belirten bir kalem 

(light pen) yardımıyla doğru, daire, dikdörtgen gibi basit geometrik biçimleri ve 

kopyalama, taşıma, döndürme gibi temel düzenleme işlemlerini içeren bir 

uygulamadır (Sutherland, 1963). Grafik arayüzü ve kullanıcının kısıtları 

belirtebilmesine olanak tanıyan yapısı Sketchpad’in görsel programlamaya yaptığı 

en önemli katkılardır.  
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Şekil 4.23 : Ivan Sutherland, 1963 yılında ürettiği grafik arayüzlü çizim yazılımı Sketchpad’i, 
MIT’deki TX-2 adlı bilgisayarda denerken, (URL-18). 

1965 yılında Ivan Sutherland’in kardeşi William Sutherland yine aynı bilgisayarı (TX-

2) kullanarak, akış diyagramlarına benzeyen arayüzü olan bir programlama 

derleyicisi ve görsel programlama dili üretmiştir (Şekil 4.24) (Boshernitsan ve 

Downes, 2004).  Sutherland (1966)’in ürettiği programlama dilinde bir takım 

semboller belli işlevler için özelleşmiş halde kullanılmaktadır. Bunun yanında 

kullanıcı isterse görsel bir nesne yaratıp ona istediği işlevi verebilmektedir. 

 

Şekil 4.24 : William Sutherland tarafından geliştirilen görsel  
programlama arayüzü, (Sutherland, 1966). 

İnsanların hiç bilmediği bir dili öğrenmek zorunda kaldıklarında ilk kullanacakları 

yöntem görsel olarak anlaşmadır. Karşısındakine el kol hareketleri ile bir şey 

anlatmak istediğinde aynı dili konuşmasalar da bu şekilde anlaşabilmektedirler. 

Benzer biçimde görsel programlama, programlama konusunda geçmişi olmayanlar 

için daha kolay bir biçimde anlaşma yoludur. Shu (1999)’ya göre görsel 

programlama ile bu yolun aşılmasındaki dört etken şunlardır: 

“(1) görseller az ve öz biçimde bir bilgi iletimi sağlar, (2) kolaylıkla anlaşılabilir ve 

hatırlanabilirler, (3) programlamayı daha ilginç bir hale getirirler, (4) görsellerle anlatılmak 
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istenen doğru ifade edilirse insanlar hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar rahatlıkla 

programlamayı anlayabilirler (Shu,1999).” 

Görsel programlamanın, diğer programlama paradigmalarında olduğu gibi kendine 

özgü geliştirilmiş dilleri vardır. Metin tabanlı programlama yaklaşımlarında 

sözcüklerle ve sembollerle ifade edilen fonksiyonlar, nesneler ve değişkenler burada 

grafik sembollerle ifade edilmektedir. Programlama yapılırken aynı zamanda tasarım 

sürecinin bir planlaması ve görselleştirilmesi de yapılmaktadır.  

Görsel programlama, tasarımcıların bilgisayar programlama ile formdan 

uzaklaştıkları savına karşılık aradaki açığı kapatmaya yönelik kullanılabilecek bir 

çözümdür. Tasarım ortamında düşünce ve kavramları görsel olarak ifade eden 

tasarımcılar için programlamaya geçişte böyle bir yol çok daha uygun görünmektedir 

(Şekil 4.25).  

“Programlama, bir makinenin yapısını, belli bir amaç için metin tabanlı kodlarla 

tanımlamaktır. Programlamanın en büyük eksikliği metinle ifade ilen kodlarla görsel 

çıktıların bir arada ele alınamayışıdır. Tasarım disiplinlerinin programlamayı bu yönde 

yeniden düşünmesi için daha büyük bir neden olamaz. (Maeda, 2000)” 

 

Şekil 4.25 : Sayısal tasarım araçlarının karmaşıklığı ile geometriden uzaklaşıldığını  
gösteren grafik, (Boeykens, 2009). 

Görsel programlama yaklaşımı günümüzde bağımsız yazılımlarda karşımıza 

çıkabileceği gibi başka yazılımların içine gömülü veya bir eklenti yardımıyla 

eklenebilir halde bulunmaktadır. Bağımsız yazılımlar bir programlama derleyicisi 

halindeyken, diğer örnekler bir yazılımın içinde çalışan uygulamalardır.  

Sayısal tasarımda form üretimi için kullanılabilecek farklı amaçlara yönelik 

tasarlanmış birçok araç bulunmaktadır. Max/Msp, Pure Data, vvvv gibi çoğul ortam 

araçları yeri geldiğinde form üreten sayısal araçlar olarak kullanılabilmektedir. Bu 

araçlardan Max/Msp, Max ve Msp olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Max, 

derleme ve çalıştırma işlemlerini yapan bir yazılım iken Msp yazılıma eklenebilen 

ses, görsel ve diğer eklentilerin bulunduğu bileşendir. Video, grafik ve matris 
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biçiminde veri işleme için Jitter adında üçüncü bir bileşeni daha bulunmaktadır. 

Max/Msp’de programlama “yama (patch)” adı verilen bir pencerede yapılmaktadır. 

Kutucuklar ve bunları birbirine bağlayan kablolar kullanıcının seçimine bağlı olarak 

farklı işlevler yüklenebilen programlama nesneleridir (Şekil 4.26).  

 

Şekil 4.26 : Max/Msp ile hazırlanmış basit bir ses efekti betiği, (URL-19). 

Örnekte verilen SoundMatrix, Max/Msp ortamında üretilmiş, farklı ses dalgalarıyla 

NURBS yüzeyler üreten bir uygulamadır (De Bodt, 2006). Modelleme yapan ve farklı 

ses kaynaklarını sentezleyen iki ayrı yamaya (patch) sahiptir (Şekil 4.27). Tasarımın 

ilk aşamalarında kavramsal ve akustik olarak sesin bir girdi olarak kullanılabileceğini 

sorgulayan çalışmada, elde edilen eğri yüzeylerle yapı cephelerindeki ses 

yansımalarını azaltmaya çalışan bir uygulama geliştirilmek istenmiştir, (De Bodt, 

2006). 

 

Şekil 4.27 : Max/Msp ortamında ses kaynaklarından NURBS yüzeyler üreten bir araç, 
SoundMatrix, (De Bodt, 2006). 
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Görsel programlamanın sunduğu olanaklardan kullanıcılar üç boyutlu modelleme ve 

animasyon yazılımlarının içine entegre olan bileşenlerle yararlanabilmektedirler. 

Blender ve Autodesk Softimage gibi yazılımlar betikleme desteklerinin yanı sıra 

yazılımda karmaşık problemleri çözmede görsel programlama olanağını 

sunmaktadırlar.  

Autodesk Softimage 2008 yılından bu yana “Interactive Creative Environment (ICE)” 

adını verdiği görsel programlama uygulamasıyla kullanıcılara, yazılımın sınırlarını 

genişletme ve akış diyagramlarına benzer grafiklerle istedikleri sonucu elde 

etmelerini sağlamaktadır (Şekil 4.28) (URL-20). ICE yardımıyla Softimage ortamında 

kurala dayalı modelleme (procedural modelling), davranış animasyonları (rigging) ve 

fiziksel kurallara dayalı benzetimler (particle simulation) yapılabilmektedir.  

 

Şekil 4.28 : Autodesk Softimage ortamında ICE adlı görsel  
programlama uygulaması, (URL-20). 

2007 yılının Ekim ayında Rhinoceros yazılımına ek olarak geliştirilmeye başlanan 

Grasshopper bu adı almadan önce Explicit History (Açık Geçmiş) adıyla 

duyurulmuştur. Bu adla ortaya çıkmasının nedeni yazılımın o güne kadar gelen 

sürümlerinde işlem basamakları kullanıcıdan gizli tutulurken, bu ek ile birlikte 

kullanıcı tüm adımları grafik bir arayüz ile kontrol edebilir hale gelmiştir. Modelleme 

ortamında yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulması yapılacak herhangi bir değişiklik 

için tüm modeli baştan tanımlamaya gerek kalmadan düzenlemelere izin 

vermektedir.  

 

Şekil 4.29 : Grasshopper arayüzünde parametrik bir yüzey oluşturmak  
için gerekli ilişkiler ağı. 
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Grasshopper, işlem geçmişini saklamanın yanında sürecin görselleştirilmesine ve 

geometrinin ilişkiler ile tanımlandığı akışlara olanak tanıyan bir eklentidir (Şekil 

4.29). Yazılım sınıflandırması içinde “eklenti” olarak yer almasına rağmen 

Rhinoceros ile birlikte oldukça geniş kapsamlı bir uygulama alanına sahiptir.  

Grasshopper ile üretilen grafiğin temsili, diğer modelleme yazılımlarında olduğu gibi 

çokluyüzeyler veya NURBS yüzeyler ile değil BREP (Boundary Representation) adı 

verilen yöntem ile yapılmaktadır. BREP yönteminde biçimler sınırları çevreleyen 

elemanlar ile tanımlanmaktadır. Topoloji ve geometrinin bir arada yer aldığı bu 

yöntemde yüzey topolojiyi onu çevreleyen elemanlar (noktalar, çizgiler) ise 

geometriyi temsil etmektedir. Grasshopper ile üretilen BREP model daha sonra 

“bake (pişirme)” adı verilen işlemle Rhinoceros ortamına aktarılabilmektedir.  

Grasshopper görsel programlama arayüzü sayesinde diğer parametrik modelleme 

yazılımları arasında bir adım öne çıkmaktadır. Ücretsiz olarak Rhinoceros’a 

eklenebilen yazılım, geliştiricilerin farklı problemleri çözmeye yönelik ürettikleri küçük 

eklentilerle genişlemekte ve kullanıcıya esnek bir platform sağlamaktadır. Yazılımın 

grafik arayüz ile çözemediği problemler yine kendi içinde var olan bir modül ile metin 

tabanlı betikler sürece dahil edilerek çözülebilmektedir. Grasshopper yardımıyla 

küçük ölçekli endüstri ürünlerinden, büyük ölçekli kent tasarımlarına kadar farklı 

örneklerde parametrik üretimler yapılabilmektedir. 

Görsel programlama ile betikleme ara kesitinde yer alabilecek yeni bir uygulama ise 

bir “eş zamanlı programlama (live programming)” yazılımı olan Yeti’dir. Daniel Davis 

tarafından geliştirmeye başlanılan açık-kaynak kodlu yazılım, metin tabanlı kod 

yazarken, eş zamanlı olarak işlemlerin Rhinoceros arayüzünde görülmesini 

sağlamaktadır (Şekil 4.30).  

 

Şekil 4.30 : Yeti eş zamanlı programlama, Rhinoceros arayüzü ile bir arada. 
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4.6 Veri Alış-Verişi 

Sayısal tasarımda tek bir bilgisayar yazılımı her zaman problemi çözmede yeterli bir 

araç olamamaktadır. Tasarımda farklı boyutta ve nitelikte problemler için farklı 

yazılımlar hatta farklı ortamlardan araçlar kullanmak gerekebilmektedir. Bu noktada 

sayısal araçların birbirine ve diğer ortamlara eklenebilirliği tasarım araçlarından 

sağlanan faydayı üst seviyelere çıkarmaktadır. Tek bir yazılım üzerinden çalışmak 

bazı durumlarda yararlı olsa bile, bu çalışma biçimi, sürece başka araçları ve 

yaklaşımları dahil etme olanağını kısıtlamaktadır (Miller, 2010). Özellikle farklı 

disiplinlerden katılımcıların olduğu büyük ölçekli projelerde, farklı yazılımları kullanan 

çözüm ortaklarının sürece dâhil edilmesi gerekmektedir.  

Sayısal ortamda veri alış-verişi (data exchange, data conversion, data translation) 

için bir çok neden olabilmektedir. Problemi çözmede mevcut yazılımın yetersizliği 

veya problemin başka boyutlarıyla ilgili, bir başka yazılımın varlığı bu işleme 

başvurmayı gerektirmektedir. Günümüzde yazılımların ekonomik maliyetinin çok 

yüksek olması, kullanıcıların araçları çeşitlendirmesinde zorluklar çıkartabilmektedir. 

Bu problemin üstesinden gelmek için bağımsız yazılım uzmanları tarafından 

geliştirilen görece daha küçük ve belli amaca yönelik yazılımlar geliştirilmektedir.  

Sayısal tasarımda veri alışverişini zorunlu kılan bir başka etken de disiplinlerarası 

çalışmalardır. Farklı disiplinlerin farklı yazılımlar kullandığı fakat aynı projede 

çalıştığı durumlarda veri alış-verişi bir zorunluluk haline gelmektedir (Peronto ve 

diğ., 2009). Örneğin grafik bir arayüz ile çalışmak yerine problemi tablolar halinde 

hesaplamalar yaparak çözen bir disiplinden veri akışı, veri dönüşümü olmadan 

olanaksızdır. Bu tür bir problem yaygın bir kullanıma sahip ise genellikle yazılımın 

kendi içindeki dönüştürücüler tarafından çözülmektedir. Aksi durumlarda ise 

dönüştürücü araç kullanmak gerekebilmektedir.  

“Mimari tasarım bilgisinin strüktürel sorunlarla ilgilenen danışmana ulaşması ve oradan 

geri dönüşünde yaşanan gecikme, süreci sekteye uğratmaktadır. Strüktür önerisi 

hazırlanana kadar mimari tasarımda çoktan birçok değişiklik yapılmıştır bile. Yeni 

tasarım araçları aradaki bu açığı kapatmada yardımcı olmaktadırlar. (Peronto ve diğ., 

2009)” 

Sayısal tasarımda hızlı prototip üretme (rapid prototyping) gibi bilgisayar destekli 

yapım (computer aided manifacturing) araçlarının ortamda yaygın olarak 

kullanılması ile birlikte prototip üreten araçlarla yazılımlar arasında veri-alışverişi 

önem kazanmıştır. Yazılım ortamından tamamen farklı fiziksel üretim yapan bir 

ortama verinin aktarımında yaygın olarak kullanılan dosya türleri bulunmaktadır. 

Stereolitografi için STL, ekleme çıkarma işlemleri yapan bilgisayar destekli yapım 
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araçları için x_b ve x_t, kesme işlemi yapan CNC makineleri için DXF ve genel üç 

boyutlu dönüşüm için STEP sık kullanılan formatlardır. 

Bilgisayar destekli tasarım yazılımlarında üç farklı şekilde veri-alışverişi yapılabilir. 

Bunlardan ilki yazılımların tanıdığı formatlar arasında başka bir yazılım veya format 

kullanmadan doğrudan yapılan dönüşümlerdir (Şekil 4.31). Bugün birçok bilgisayar 

destekli tasarım yazılımı ortama entegre olabilmek için diğer formatları tanımaktadır. 

Yazılımda yer alan “dosya al (import)” ve “dosya ver (export)” komutları ile bu işlem 

gerçekleştirilebilmektedir.   

 

Şekil 4.31 : Yazılımlar arasında veri alış-verişinin iç çözümler kullanılarak gerçekleştirildiği 
bir durum. 

İkinci yöntemde arada dönüştürücü bir yazılım kullanılmaktadır (Şekil 4.32). Veri 

alış-verişinde yazılımdan gelen geometri verileri kullanılan dönüştürücü tarafından 

diğer yazılımın diline çevrilir. Dönüştürücüler yalnızca bu amaç için yazılmış küçük 

yazılımlar olabileceği gibi, bu amaç için ilgili formatları tanıyan başka bir yazılım da 

kullanılabilir.  

 

Şekil 4.32 : Yazılımlar arasında veri alış-verişinin dönüştürücü bir yazılım kullanılarak 
gerçekleştirildiği bir durum. 

Bilgisayar destekli tasarım ortamında yazılımların birçoğunun tanıdığı standart 

haline gelmiş bazı dosya türleri bulunmaktadır. Geometri verisini bir yazılımdan 

diğerine aktarmak için bu dosya türleri kullanılabilmektedir (Şekil 4.33). Örneğin 

Autocad’in DWG gibi varsayılan dosya türü varken, DXF gibi veri-alışverişlerini 

destekleyen ve geniş uygulama alanına sahip bir başka dosya türü daha 

bulunmaktadır.  
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Şekil 4.33 : Yazılımlar arasında veri alış-verişinin yazılımların tanıdığı başka bir format 
kullanılarak gerçekleştirildiği bir durum. 

Uluslararası mimarlık firmaları NBBJ ve CCDI tarafından tasarlanan Çin’deki 

Hangzhou Stadyumu farklı disiplinlerden katılımcıların olduğu ve sayısal tasarım 

araçlarının süreçte etkin bir biçimde kullanımından dolayı veri alış-verişlerini 

incelemek için iyi bir örnektir. İki farklı ülkedeki tasarım ofisinin olduğu bir işte farklı 

tasarım alışkanlıkları, farklı bakış açıları ve farklı araçların işbirliği sürecinde bir 

araya gelmesi birtakım ortak iletişim yolu bulmayı gerektirmiştir (Miller, 2010). 

Mimari tasarım, strüktür mühendisliği ve uygulama çizimlerini yapmak üzere üç ayrı 

ekip kurulmuştur. Sürecin veri-alışverişi ve tasarımda işbirliği açısından ne gibi 

durumlar eşliğinde ilerlediğini Miller (2010) şöyle aktarmaktadır (Şekil 3.33): 

“NBBJ tarafından Grasshopper ortamında parametrik algoritmalarla hazırlanan üç 

boyutlu geometri belgeleme amacıyla Revit’e aktarıldı. Alış-verişler esnasında sorun 

yaşamamak için genel bir üç boyutlu format olan ACIS kullanıldı. Stadyumun strüktürünü 

oluşturan modüler elemanlar Revit nesnelerine dönüştürüldü (Şekil 4.34). Revit’in 

devingen nesne yapısı sayesinde Grasshopper’dan gelen değişimler anlık olarak 

modelin tümüne yansıdı ve sonraki aşamalara aktarılabildi. Revit aynı zamanda üç 

boyutlu nesnelerin iki boyutlu düzlemsel çizimlere aktarılmasında da önemli bir rol 

üstlendi. 

 

Şekil 4.34 : Aynı formun Rhino-Grasshopper ve Revit arayüzlerindeki 
durumları, (Miller, 2010). 
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Strüktür mühendisi ve cepheden sorumlu firmaya istenilen yüzeyleri elde edebilmek için 

üretilen parametrik modelden koordinatlarla tanımlı detaylı bir veri iletmek gerekiyordu. 

Bu amaçla parametrik modeli bir veri dosyasına dönüştüren bir uygulama üretildi.  

 

 

Şekil 4.35 : Strüktürel analiz sonrası ortaya çıkan birleşim sorunu, (Miller, 
2010). 

Mühendisin strüktürel analiz yazılımında doğrudan kullanılabilmesi için Grasshopper’da 

üretilen elemanların aks noktalarını bulan, eğrileri parçalara bölen ve düğüm noktalarını 

hesaplayan bir uygulama daha üretildi (Şekil 4.35).  Analizde ortaya çıkan sorunlara göre 

modelde yapılan değişiklikler devingen yapı sayesinde tüm sürece yansıdı. (Miller, 

2010)” 

Miller (2010)’ın aktardığı süreç, standart veri alış-veriş yöntemlerinin dışında duruma 

göre farklılaşan çözümler üreten bir yaklaşımı içerdiğinden özeldir. Üretilen özel 

çözümler tasarım ve yazılım profesyonelliği arasında bir çizgide durmaktadır. Bir 

Yapı Bilgi Sistemi (BIM) aracı olan Revit’in veri alış-verişleri yoluyla süreçte asıl 

amacından farklı bir biçimde kullanılıyor olması diğer araçların da potansiyellerinin 

bu şekilde değerlendirilebileceğini göstermektedir (Şekil 4.36). 
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Şekil 4.36 : NBBJ ve CCDI firmaları tarafından tasarlanan tasarlanan Hangzhou Stadyumu’nda veri alış-verişlerini gösteren diyagram, (Miller, 2010). 
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5.  SONUÇ: SAYISAL TASARIMDA YENİ ARAÇLAR, YENİ SÜREÇLER, 

YENİ ROLLER 

Tez bağlamında yapılan çalışmada birçok paket yazılım aracılığıyla, görece uzun bir 

zaman diliminde tasarım sürecine dâhil olan sayısal tasarım araçlarının ortama 

etkisinde şu üç unsurun önemi ortaya çıkmıştır: 

 Açık kaynak yazılım üretimi ve bir süreç olarak açık kaynak tasarım,  

 Sayısal tasarım araçlarının sürece entegre olmasıyla ortaya çıkan form 

zenginliği, 

 Tasarım sürecinde tasarımcının üstleneceği yeni roller, sahip olması 

beklenen yeni beceriler. 

Tezin dördüncü bölümünde incelenen başlıklarda görüldüğü üzere, sayısal tasarım 

araçları kolaylıkla melezleştirilebilir ve kişiselleştirilebilir. Belirli teknik seviyeye 

ulaşan her tasarımcının kendi aracını üretebildiği bir ortamda, bir aracın yerine bir 

başkası, rahatlıkla kullanılabilir ve başka araçlara eklenerek çoğaltılabilir.  

Tasarımcıların gelişen araçlara olan ilgisini körükleyen en büyük etken hızlı iletişim 

ağlarıdır. Ağlar üzerinden bilgi paylaşımı yoluyla bir araç geliştirmek, test etmek ve 

sonuçlarını görmek heyecan verici bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylesine 

hızlı ve çok sayıda kullanıcının yer aldığı bir süreçte her geçen gün yeni araçlar, 

yeni çözümler gündeme gelmektedir.  

Sonuç bölümünün ilk kısmında betiklemenin bir tasarım ortamına dönüştüğü 

süreçte, “açık kaynak (open-source)” ruhundan nasıl yararlanılabilir sorusuna yanıt 

aramaya çalışılırken, ikinci kısımda tasarımcıların sayısal araçlardan yararlanarak 

ürettikleri formlar üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Son kısımda ise 

tasarımcının, araçlarla birlikte evrilen rollerinin şimdilik sonuncusu sayılabilecek 

“kodlayıcı (coder)” rolü üzerine yorumlar yer almaktadır.  

5.1 Açık Kaynak Tasarım 

 “Açık kaynak” kavramından bahsedildiğinde akla ilke gelen oluşum Wikipedia’dır. 

Wikipedia sözcüğü anlam bakımından, Hawaii dilinde çabuk anlamına gelen “wiki” 
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ve “encyclopedia” sözcüklerinin birleşiminden meydana gelir. Ansiklopedik bilgiyi 

iletişim ağı yoluyla her an erişilebilir kılması Wikipedia’yı günümüzün internet 

fenomenlerinden biri haline getirmiştir. Raflardaki büyük boyutlu ansiklopediler 

yerlerini bir iletişim ağı (internet) arayüzüne bırakmıştır. Kullanıcıların içerik 

oluşturmada, her an güncellenebilen bir düzende katkı yapmaları Wikipedia’yı aynı 

zamanda bir haber kaynağı yapmaktadır. Böyle bir oluşumun var olabilmesi iletişim 

ağlarının gelişmesiyle mümkün olmuştur. Dünyanın neresinde olursa olsun bu ağa 

erişimi olan insanlar bilgi paylaşımı yoluyla yaşayan bir sistem oluşturabilmektedir.  

Büyük ölçekli tasarım ofisleri de iletişim ağları sayesinde bugün dünyanın dört bir 

yanında faaliyet göstermektedirler. Bir proje üzerinde çalışan birden fazla ofis 

başlangıçtan bitime kadar tasarım faaliyetlerini bu yolla gerçekleştirebilmektedir.  

Günümüzde bilgi alışverişi için uygun bir zemin olan açık kaynak, tasarım ortamı için 

ne getirebilir? Disiplinlerarası bir zemin oluşturulabilir mi? Yalnızca bir iletişim ortamı 

olmaktan öte tasarım sürecine ne gibi katkı sağlayabilir? 

Betikleme, programlara müdahil olarak onları kişiselleştirmeye yarayan bir yol 

olmaktan öte, sayısal tasarımda bir tasarlama ortamına dönüşmektedir. Bugüne 

kadar tasarımcılar için üretilen Autocad, Archicad, Revit, Rhinoceros vb. gibi 

yazılımlar genellikle yazılımın ana strüktürünün kodlarını dışarıya açmamakta, 

ancak betikleme desteği sunarak tasarımcıya kişiselleştirme olanağı tanımaktadırlar. 

Açık kaynak tasarım ise bunun ötesine geçmeyi amaçlayan ve çoğunlukla iletişim 

ağları üzerinden yürüyen bir modeldir. İletişim ağları yoluyla fiziksel ortamdan 

bağımsızlaşan tasarım ortamının diğer ortaklarla birlikte evrilen, devingen bir yapıya 

bürünmesi anlamına gelmektedir. Bu süreçte üretilen ve sayısal sürece aktarılmış 

bir fikir, ortakların katılımıyla ara ürüne ve sürecin sonunda da sonuç ürüne 

dönüşmektedir.  

 

Şekil 5.1 : Problemin çözümü için farklı düğüm noktalarının bulunduğu açık kaynak bir 
tasarım ağı, (URL-29). 
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Açık kaynak tasarım, sayısal tasarımla birlikte farklılaşan tasarım modelleri içinde 

yapısı –teknik altyapının da etkisiyle- çok sayıda düğüm noktası olan bir ağa en çok 

benzeyen modeldir (Şekil 5.1). Tasarımı tek başına bir problem olarak görmekten 

öte, birçok alt bileşeni olan karmaşık bir yapı olarak tanımlamaya daha uygundur. 

Böylece problemi basite indirgeyip çözmek yerine, problemin tüm detaylarıyla ele 

alınması ve çözüm yolunda sürecin, yani ağ bileşenlerinin tanımlanması daha 

önemli bir konuma gelmektedir.   

5.2 Yeni Formlar 

Sayısal tasarım araçları ile birlikte ortamda var olan araçların sayısının arttığı ve 

niteliklerinin değiştiği gerçeği kaçınılmazdır. Sayısal tasarım araçlarının birçok bilgiyi 

sürece entegre edebiliyor olması, üretilen formların bu araçlarla sorgulanabilmesini 

ve analog olarak üretilemeyen formların çeşitlenerek mimarlık ve tasarım 

gündemine girmesini sağlamaktadır. 

Mimarlıkta form ile ilgili yakın zamanda ortaya çıkan kuramsal çalışmalar sayısal 

form üretimi ile ilgilidir.  Topolojik geometri ve hiperyüzeylerden, “blob” ve kıvrımlara 

(fold), üretilen formların biçimleniş özelliklerini keşfetmeye yönelik bir çaba 

görülmektedir. Terzidis (2003)’e göre bu çabaların kuramsal altyapısını sunan 

başlıca çalışmalar 1988’de Marcos Novak’ın “Computational Compositions (1988)”, 

William Mitchell’in “Logic of Architecture (1990)”, Peter Eisenman’ın “Visions 

Unfolding (1992)”, John Frazer’ın “An Evolutionary Architecture (1995)” ve Greg 

Lynn’in “Animate Form (1999)” adlı eserleridir.  

20. yüzyılın kapanmasıyla birlikte sayısal tasarımın bir dönemi kapanmıştır. Frank 

Gehry’nin Bilbao’daki Guggenheim Müzesi, bilgisayarın serbest formları üretmede 

kullanımının, uygulanmış ilk örneği olarak, yeni bir dönemi başlatmıştır (Gao, 2004). 

Müzenin tasarımından uygulanmasına kadar standart olmayan süreçler ve araçlar 

kullanılmıştır. Mimari tasarım için yenilikler barındıran bu süreçte, farklı disiplinlerden 

yeni araçlar kullanılmıştır.  

Kolarevic (2003)’e göre sayısal mimarlık, stil ve estetiğin kurallarını önemsemeden, 

durağan ve devingen tüm işlevsel etkenlere ve kavramlara cevap verebilmektedir. 

Sayısal olarak üretilip dönüşümlere uğrayan formların sürekli deneyimlenmeleriyle 

ortaya konulmuş, tamamen yeni bir mimari düşünce yolu açılmıştır. Tasarlama 

pratiğinin sayısal tasarım araçlarıyla değişen yapısı, standart olmayan formların 

ortaya çıkışını hızlandırmıştır.  
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“Mekân ve form anlamında yenilikler, son derece karmaşık biçimlerle, algısal ve 

mantıksal yetilerimizin sınırlarını zorlayarak, görsel ve estetik repertuarımızı genişletir. 

(Lynn, 1999)” 

Tasarımda formun kendisinden çok sürecin öne çıkmasıyla birlikte üretilen formlarda 

sürecin izlerini görmek mümkündür. Kullanılan sayısal tasarım ve üretim araçları 

ortaya çıkan formların yapısına ve tasarımcının düşünme biçimine etki ederek yeni 

tektoniklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Terzidis (2003)’e göre mimarlık belki 

de ilk defa salt biçimcilik veya salt akılcılık çizgisinden uzaklaşıp “akıllı” bir forma ve 

“izlenebilir” bir yaratıcılığa bürünmüştür. 

Terzidis (2003)’in vurguladığı izlenebilirlik kavramı, ancak sayısal tasarımla birlikte 

ortaya çıkan sürecin görselleştirilebilmesi ve ürünlerde izlerinin görülebilmesiyle 

vücut bulabilmiştir. Sayısal tasarımda süreci genellikle tüme-varım mantığıyla 

modelleme eğilimi, sürecin sonundaki formu “belirli” bir belirsizliğe bırakmaktadır.  

Sayısal tasarımda ortaya çıkan ürünleri, 2003 yılındaki “Non-Standard Architectures” 

ve 2009 yılındaki “Flux” adlı sergiler üzerinden yorumlamak altı yıl gibi mimarlık 

tarihi için kısa fakat sayısal tasarım için uzun bir sürede nelerin aynı kaldığını nelerin 

değiştiğini görmek adına iyi bir fırsattır.  

NSA (Non-Standard Architectures) 2003 yılında, on iki uluslararası mimarlık 

firmasının sayısal tasarım araçlarını, tasarım ve üretimde kullanımı ile ilgili 

tecrübelerinin sergilendiği bir etkinliktir (Şekil 5.1). Deneysel çalışmalar için seçilen 

sergi mekânı yine dönemi için deneysel bir mimarlık ürünü olan Paris’teki, Pompidou 

Kültür Merkezi’dir.  

 

Şekil 5.2 : Non-Standart Architectures adlı serginin planı, (URL-21). 

NSA mimarlığın dilinde ve uygulama alanında sayısal araçlardan faydalanmadan 

kaynaklanan bir yansımadır (Oosterhuis, URL-27). İlk olarak matematikte karşımıza 
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çıkan “standart olmayan (non-standart)” kavramı bu sergide standart, belirlemeci 

veya tekrarlı olmayan bir mimarlığın doğduğunu göstermektedir. Belirlemeci bilgilere 

dayalı tipolojilerin anti tezi olarak ortaya sürülen kavram, sayısal tasarımın 

karakteristik özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır (Oxman, 2006).  

Carpo (2005), NSA sergisinin sonuçlarını yorumladığı makalesinde çıkarımlarını iki 

konu üzerine yapmıştır. Birincisi “standart olmayan” kavramı formların yalnızca 

eğriselliği ile ilgili bir kavram değildir. Sergideki formları tek bir ortak form dili ile 

sınırlandırmak mümkün değildir. İkincisi ise eğrisel formların üretimi, endüstri 

devrimiyle gelen makineleşmenin ürettiği diagonal formlara, bilgi devriminin ürettiği 

araçları kullanarak bir karşı duruştur. 

Flux 2009 yılında, Kaliforniya Sanat Fakültesi (California College of Arts) tarafından 

düzenlenen, sayısal tasarım araçlarının ve süreçlerinin ürettiği formların yer aldığı 

serginin adıdır. Serginin içinde yer alan çalışmaların sunuluş biçimi de çalışmalar 

kadar ilgi çekicidir. Fakültedeki öğrenciler ve moderatörler tarafından bir atölye 

çalışmasıyla oluşturulan sergileme birimi parametrik modelleme aracı Grasshopper 

ve ek betikler kullanılarak modellenmiş ve fakültede bulunan CNC makinesi ile 

üretilmiştir. Sergileme birimi parametrik bir model ile oluşturulduğundan serginin yeri 

değiştiğinde formu yeni koşullara uyabilen bir şekilde tasarlanmıştır (Şekil 5.2) 

(URL-22).   

 

Şekil 5.3 : Flux sergisinin prototipi ve gerçekleştirilmiş hali, (URL-23). 

Flux sergisi 20. yüzyılın başındaki Gaudi’nin çalışmalarından 21. yüzyılın başına, 

analog veya sayısal hesaplamalı tasarım ürünlerinden oluşan bir seçkidir. Sayısal 

tasarım uygulamalarıyla mekânsal mantığı dönüştüren çalışmalar sekiz tematik 

kategoride sınıflandırılmıştır. Bunlar istiflenmiş birleşimler (stacked aggregates), 

modüler birleşimler (modular assemblages), pikselleşmiş alanlar (pixelated fields), 

gözenekli gruplar (cellular clusters), sıralı tekrarlar (serial iterations), örgülü ağlar 

(woven meshes), malzeme deneyleri (material systems) ve beliren sistemler 

(emergent environments)’dir. Bu kategorilerde sergilenmek üzere elli adet proje 

seçilmiştir.  
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5.3 Sayısal Tasarımda Araç Üreten Rolünde Tasarımcı 

Yazılım firmalarının ürettiği yazılımlar, kullanıcıların belirli alanlardaki sorunlarına, 

genel çözümler sunmaktadırlar. Mimari tasarım gibi devingen problemlerin ve 

çözümlerin gündemde olduğu bir ortamda standart bir yazılım tasarımcının 

olanaklarını kısıtlayan bir araç haline gelmektedir. Tasarımcı problem karşısında 

elindeki yazılımı deforme etme gereksinimi ya da yeni bir yazılım üretme ihtiyacını 

hissetmektedir.  

“Kendi araçlarınızı yapın, özgün şeyler yaratmak için araçlarınızı melezleştirin. Kendinize 

ait basit araçlar bile yeni şeyler keşfetmenize yol açacaktır. Unutmayın ki araçlar 

kapasitenizi arttırır ve küçük bir araç bile büyük bir değişim yaratabilir (URL-24).” 

Tasarım ortamında kullanılan sayısız sayısal tasarım aracı karşısında tasarımcının 

yalnızca onları kullanması demek, kapsamlı ve belirsiz bir problemle, yazılımı 

üretenin belirli ve kısıtlı öngörüleriyle savaşmak durumunda kalması demektir. Bunu 

aşmanın yolu ise tasarımcının yazılımları kullanmanın ötesinde yeni becerilerle 

donanıp yeni araçlar üretebilir, kısıtları ortadan kaldıran müdahaleler yapabilir ve 

tasarımın farklı aşamalarını sayısal ortamın diline dönüştürebilir konuma 

gelmesinden geçmektedir.  

Bilgisayar makineler için bir beyin olarak sunulduğunda, tasarımcının zihninde bir 

şeyleri değiştiren, sorgulamasına neden olan bir role bürünememektedir. Bilgisayarı 

makineler için bir beyin olmaktan çıkarıp tasarımcının zihnini açan bir role 

dönüştürme görevi yine sayısal araçlarla donanmış tasarımcıya düşmektedir. Böyle 

bir durumda yeni bir tasarım profesyoneli sınıfının doğduğunu söylemek çok yanlış 

olmasa gerek. Tasarımcı, hem tasarım bilgisi, hem yazılım, hem de sayısal ortamda 

üretilenlerin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi sahibi olan disiplinlerarası bir 

“oyuncu” haline gelmektedir. 

Sayısal tasarımda, araçlar üzerinden gelişen tüm tartışmalara rağmen, tasarlama 

bilgisinin ve yetisinin nasıl kazanılacağı sorusu, her zaman bir tasarımcı için tam 

anlamıyla sonlandırılmaması gereken bir problemdir. Yalnızca tasarım araçlarını 

kullanmayı ve üretmeyi öğrenmek ve bu konuda yetkin olmak tasarım için özgün ve 

yeterli sonuçlar doğurmayabilir, fakat yeni olasılıkları keşfetmede bir anahtar olduğu 

açıktır.  
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