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TEMA 

 

 

Techné: Yapma Bilimi ve Poiesis 

 

 
    
 “Teknik,   “techné”   ye   ait   olan   anlamına   gelmektedir... 
 Techné, öne çıkarmaya, poiesise aittir; o poetik bir şeydir.” 

Martin Heidegger 
 
 
Bilimsel bağlamda techné, salt bir ustalığı değil; yapma bilimi ve poiesisin bir araya 
gelişini ifade etmektedir. Heidegger, technéye ait olan tekniği yalnızca bir araç 
olarak değil, aynı zamanda “gizini açığa çıkarma”nın bir tarzı olarak 
yorumlamaktadır. Açığa çıkarma sürecinde kullanılan teknik(ler) sayısal tasarım ve 
üretim süreçlerinin özgünlüğü açısından önem taşımaktadır. Her farklı teknik aynı 
zamanda farklı bir bilgiyi içerir. Sayısal tasarımda yapma eyleminin ön plana 
çıkarılmasıyla üretilen bilgi, tekniğe ilişkin bir yorumu da içinde barındırmaktadır. 
Bu nedenle ürünün kendisinin yanı sıra, onu üretme / açığa çıkarma yöntemi ve 
süreçleri de önem kazanmaktadır. Benzer şekilde techné de, ürünü ortaya çıkaran 
akıl ve süreçlerin bir temsili olarak görülebilir.  
 
Yapmaya ilişkin araçlar ve teknikler geliştirilmesi hem toplumsal hem de mimari 
alanda yeni atılımlara yol açmıştır. Endüstri Devriminde seri üretim tekniğinin 
modern mimarlık ile ilişkili olması gibi, içinde bulunduğumuz bilişim döneminde de 
sayısal tasarım ve üretim tekniklerinin gelişimi günümüz mimarlığının değişimi ve 
dönüşümü ile ilişkilidir. Henüz tamamlanmamış olan bu dönüşüm sürecinde 
tasarıma, tekniğe ve yapmaya ilişkin elde edilen her yeni bilgi, yeni bir yapma tarzı 
ve tasarım süreci olarak mimarlığa yansımaktadır. 
 
Yapay zeka ve yapay zeka ile öğrenme, arttırılmış gerçeklik, standart olmayan seri 
üretim, büyük veri, nesnelerin interneti gibi bilişim alanındaki gelişmelerin 
yansımaları mimarlık alanında tüm aktörleri ve tasarlama, üretme, koruma gibi tüm 
eylemleri etkilemekte; bu durum kuramcıları ve tasarımcıları disiplinler ötesi 
çalışmaya teşvik etmektedir. Bu bağlamda mimarlığın geleceği bilişim alanındaki 
gelişmeler ve icat edilmekte olan yeni yapma teknikleri ile biçimlenecektir.  
 
24 Haziran 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan XIV. Mimarlıkta Sayısal 
Tasarım Ulusal Sempozyumu kapsamında bilginin paylaşılması ve çoğaltılması adına 
sizleri yapma bilimi ve poiesisin kesişiminde sayısal tasarım konusundaki 
deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz. 
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ÖNSÖZ 

 

Değerli MSTAS Ailesi, 
 
XIV. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumunu bu yıl Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü olarak organize etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 18-19 Haziran 2020 tarihlerinde Trabzon’da 
gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum; yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, 
katılımcılarımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda fiziki olarak gerçekleştirmek 
üzere Ekim ayına ertelenmişti. Salgının devam etmesi nedeniyle tüm çabamıza 
rağmen fiziki olarak bir arada olamayacağımız bu sempozyumu 24 Ekim 2020 
Cumartesi günü çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye karar verdik. Siz değerli MSTAS 
katılımcılarını Trabzon’da ağırlayamamış olmaktan üzüntü duyduğumuzu belirtmek 
isteriz. Diğer yandan MSTAS 2020’nin salgın dönemine denk gelmesi ve ilk kez 
çevrimiçi olarak düzenliyor olmasının yanında bilimsel ortama katkısıyla da 
unutulmayacağına inanıyoruz. 
 
Bu yıl on dördüncüsü düzenlenen Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal 
Sempozyumunun teması      “Techné: Yapma Bilimi ve Poiesis” olarak belirlenmiştir. 
Sayısal Tasarım ve Fabrikasyonun mimarlığı değiştirdiği /dönüştürdüğü ve Endüstri 
4.0 ile buluştuğu bu dönemde sayısal üretim kültürünün mimarlığın değişiminde 
önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Üretmek, mimarlık uğraşının doğal bir sonuç 
eylemidir ve tasarlanan ile üretilebilen arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Uzun 
yıllar göz ardı edilen bu ilişki, sayıları giderek artan sayısal üretim üzerine çalışan 
araştırma laboratuvarlarının önemli, deneysel çalışmaları ile tüm mimarlık 
ortamının dikkatini çekmekte ve yeni ufuklar açmaktadır. Bugün genellikle küçük 
ölçekli olan bu çalışmalar şüphesiz yakın gelecekte yapı ölçeğinde, şantiyelerde ve 
üretim kültüründe yaygınlaşarak güçlü bir değişime sebep olacaktır. Bu bağlamda 
“Techne” teması, sayısal tasarımın yanında sayısal fabrikasyonun potansiyeline ve 
gücüne dikkat çekmek istediğimiz bu sempozyumun ana temasını oluşturmuştur. 
Sempozyum kapsamında katılan çalışmalar “Sayısal Tasarım Süreci, Sayısal Üretim 
Süreci, Sanal Gerçeklik ve BIM, Eğitim, Kuram, Üretken Sistemler ve Biyo-Mimari” 
başlıklarında tartışılmıştır.  
 
Bu organizasyona desteklerinden dolayı Bilim Kurulunun değerli üyelerine, özverili 
çalışmaları nedeniyle Düzenleme Kurulu üyelerine, her zaman yanımızda olan KTÜ 
Rektörlüğüne, Mimarlık Fakültesi Dekanlığına ve Mimarlık Bölüm Başkanlığına, 
davetli konuşmacı olarak katılan ve deneyimlerini bizimle paylaşan Sayın Melike 
Altınışık’a ve desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a, Ladin Yapı Sistemleri’ne ve Yaktaş 
Gerflor Grup’a teşekkürü bir borç biliriz.  
 
 

Doç. Dr. Serbülent Vural 
MSTAS 2020 Düzenleme Kurulu Adına 
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Özet 
 
Dijital medyanın çekiciliği ve artan kullanımı ile hesaplama ve bilgi teknolojilerinin 
kullanılabilirliği, tasarım sürecini ve yapım eylemini değiştirmektedir. CAD ve CAM 
mimari tasarımın erken aşamalarından başlayarak, mimari tasarımı ve tasarım 
eğitimini sorgulamaya zorlayan paradigmatik bir değişime sebep olmaktadır. 
Bugün, neredeyse tüm üniversitelerde, hesaplamalı veya dijital tasarım ve ilgili 
teknolojiler müfredatlara dahil edilmektedir. Öğrenciler üniversiteye gelmeden önce 
bile bu teknolojilerle tanışırlar ve çoğu bunları kullanma konusunda oldukça 
yeterlidir. Bu dönüşümde, yazılımın giderek daha kolay kullanılabilmesi ve 
erişilebilirliği önemli bir rol oynamaktadır. Hesaplamalı tasarımın öğretilme metodu, 
uygun müfredatın tasarlanması, uygun araçların seçimi ile ilgili tartışmaların 
çoğunun modası geçmiş ve uygulamamızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu 
değişikliğin etkisi artık birçok tasarımda ve yapılı çevrede görülebilir. Hesaplamalı 
teknolojiler, sadece yeni terimleri değil, aynı zamanda yeni tipolojileri de 
beraberinde getirmiştir. Öte yandan, bu alandaki örnek sayısı arttıkça ve araçlar 
sıradanlaştıkça, tasarımcılar da araçların potansiyellerinin ve sınırlarının daha fazla 
sorgulanmasını gerektiren yeni bir zorluk ile karşı karşıya kaldılar. Aynı zorluk 
hesaplamalı tasarım eğitimi için de geçerliliğini korumaktadır. Bir tarafta öğrenciler, 
hesaplamalı tasarım paradigması ile tanışmalı ve ilgili teknolojileri akıcı bir şekilde 
kullanabilmeli, diğer taraftan ise, tasarım araçlarının bir parçası olarak bu araçların 
sınırlarını ve potansiyellerini keşfetmeye teşvik edilmelidirler. Bu yıl dördüncü yıl 
hesaplamalı tasarım stüdyomuzda, özünde az tanımlı bir sorun olan “ikiliğin 
köprüsü” başlıklı proje, öğrencilerin dijital ve fiziksel modeller geliştirmeleri gereken 
bir dönem projesi olarak öğrencilere verilmiştir. Öğrencilerin bir köprünün ne 
olduğunu çok iyi biliyor olmaları ve çoğunun araç konusunda çok yetkin olmalarına 
karşın öğrencilerin problemi yeniden tanımlamada değil, formasyon sürecinde 
zorluk yaşadıkları görülmüştür. Bu makalede, bu üç aylık deneyim yukarıdaki 
tartışmanın bir parçası olarak örnekler ve analiz üzerinden derinlemesine 
tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sayısal Tasarım Eğitimi, Sayısal Tasarım Araçları, Yaratıcı Süreç, 
Probleme Dayalı Öğrenme, Beklenti Döngüsü.  
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Abstract 

 
The attractiveness of digital media, escalating use of them and the availability of 
computational and IT technologies have been changing the design process and the 
act of making. Starting with the early introduction of CAD and CAM architectural 
design has been undergoing a paradigmatic shift that forces to question 
architectural design and its education. Today, almost in all the universities, 
computational or digital design and related technologies are included in their 
curricula. Students are acquainted with these technologies even before coming to 
university and most of them are quite competent in using them. In this 

the increasingly easy use of software and their availability play a 
crucial role. Most of the discussions concerning how computational design can be 
taught, designing the appropriate curriculum, choice of appropriate tools are 
outdated. Computational design and related technologies are now an integral part 
of our practice. The impact of this change can now be seen in many artifacts 
and in the built environment. Computational technologies introduce not only 
new terms but also new typologies even styles like paneling, lofting, extruding and 
etc. which are clearly comprehensible. On the other hand, as the number of 
examples is increasing and the tools become mundane, designers have been faced 
with a new challenge which requires further exploration of their potentials and 
limits. The very same challenge is true for computational design education. At one 
side students should be introduced with computational design paradigm and be able 
to use related technologies fluently, on another side they have to be encouraged to 
discover the limits and potentials of these tools as a part of their design cognition. 
This year in our fourth-year computational design studio, the project titled 
“bridging the dichotomy” which is a wicked problem, in essence, is given to the 
students as the term project for which students are required to develop digital and 
physical models as well. Students are very familiar with what a bridge is and most 
of them were very competent in tools. Yet it is seen that students have experienced 
difficulties not in re-defining the problem but in formation process. In this paper, 
this three-month experience are to be discussed in-depth with the examples as a 
part of the discussion above.   
 
Keywords: Computational Design Education, Computational Design Tools, Creative 
Process, Problem-Based Learning, Hype Cycle. 
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1. Giriş 

Sayısal tasarım araçlarının potansiyelleri, giderek artan kullanımı ve hesaplama 
teknolojilerinin erişilebilirliği, tasarım sürecini ve yapım eylemini kaçınılmaz olarak 
değiştirmektedir. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve CAM (Bilgisayar Destekli 
Üretim) teknolojileri, mimari tasarımın erken aşamalarından başlayarak, mimari 
tasarımı ve eğitimini sorgulamaya zorlayan bir değişimi beraberinde getirmektedir. 
Bugün, neredeyse tüm üniversitelerde; hesaplamalı tasarım ve ilgili teknolojiler 
müfredatlara dahil edilmektedir. Yıllar içinde stüdyo derslerinde gözlemlendiği 
üzere, öğrenciler üniversiteye gelmeden önce bile bu teknolojilerle tanışmakta ve 
çoğu bunları kullanma konusunda oldukça yetkin hale gelmektedirler. Bu 
dönüşümde, yazılımların giderek daha kolay kullanılabilir hale gelmesi ve 
erişilebilirliğinin giderek artması önemli bir rol oynamaktadır. Hesaplamalı 
tasarımın ve ilgili teknolojilerin artık dijital dönüşümdeki disiplinlerin ayrılmaz bir 
parçası olduğu göz önüne alındığında, bu konuların nasıl öğretilebileceği, uygun 
müfredatın nasıl tasarlanacağı, uygun araçların seçiminin neye göre yapılacağı ile 
ilgili tartışmaların çoğu artık önemini yitirmeye başlamıştır. 

Bu dönüşümün etkisi günümüzde birçok eserde ve yapılı çevrede 
görülebilmektedir. Hesaplamalı teknolojiler sadece yeni terminolojiyi değil, aynı 
zamanda yeni tipolojileri de beraberinde getirmiştir. Araçlara olan hakimiyet 
artarken erişilebilen örnekler buna paralel olarak artmakta ancak aynı zamanda da 
sıradanlaşmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla, kullanılan dijital araçların 
potansiyellerinin ve sınırlarının daha fazla araştırılmasını gerektiren yeni bir zorlu 
süreç de kaçınılmaz olmuştur. 

Aynı zorluk, hesaplamalı tasarım eğitimi için de geçerlidir. Öğrencilerin hesaplamalı 
tasarım paradigması ile tanışma ve ilgili teknolojileri akıcı bir şekilde kullanabilme 
gerekliliğinin yanı sıra, tasarım süreçlerinin bir parçası olan bu araçların sınır ve 
potansiyellerini keşfetmeleri teşvik edilmelidir. Bu bağlamda ODTÜ Sayısal Tasarım 
Stüdyosunda (Digital Design Studio), özünde çetrefilli bir problem olan “ikiliğin 
köprüsü” başlıklı proje, öğrencilerin dijital ve fiziksel modeller geliştirmeleri gereken 
bir dönem projesi olarak öğrencilere verilmiştir. Öğrencilerin bir köprünün ne 
olduğunu çok iyi biliyor olmaları, araç konusunda çok yetkin olmaları ve erişilebilen 
çok sayıda ancak çeşitliliği sınırlı örneklerin varlığının süreç üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Bu bildiride, bu üç aylık deneyim yukarıdaki tartışmanın bir parçası 
olarak örnekler ile derinlemesine tartışılmaktadır. 

 

2. Az Tanımlı Problem ile Anlama 

ODTÜ Sayısal Tasarım Stüdyosu (Digital Design Studio) kapsamında dönem projesi 
olarak verilmiş olan “ikiliğin köprüsü” projesi, özünde az tanımlı bir problem ile yola 
çıkarak süreç içerisinde her bir projenin problemin farklı yönlerini ele alması ile 
kendi tanımlı problemini yaratabilmesini ve çözümleyebilmesini öngörmüştür. 
Nitekim süreç ve sonuç tartışmalarında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere her bir 
proje, verilen az tanımlı problemi farklı biçimde ele alıp daha tanımlı hale 
getirebilmiş ve bu sayede her bir son ürün farklı bir güçlü yönü ile öne çıkmayı 
başarmıştır. Bu bağlamda öngörülen süreç, problemin farklı yönleri ile ele 
alınmasını sağlayan kavramsal araştırma, hikayeleştirme, karakter ve senaryo 
yaratımı, mutasyon matrisi geliştirilmesi, dijital model üretimi, ve fiziksel üretim 
üzerinden yürütülmüştür. Bu çerçeve içerisinde yürütülen farklı proje süreçleri bir 
sonraki bölümde ayrıntılı olarak tartışılmış olmakla birlikte, her bir projenin farklı bir 
yönde öne çıkmış olmasının getirdiği değerlendirme kriterleri ve bu değerlendirme 
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kriterleri üzerinden yapılan analiz de sonuçlar ve değerlendirme bölümünde 
açıklanarak tartışılmıştır. Son olarak ise tüm projelerin bu süreç çerçevesinde farklı 
konumlandıkları noktalar ve sonuçlandırılmış birer tasarım ürünü olarak 
bulundukları ortak noktalar üzerinden tasarım araçları ve sayısal tasarımın geleceği 
sorgulanmıştır. 

 

3. İkiliğin Köprüsü: Süreç  

Çetrefilli (Wicked) olarak tanımlanan bir problem olan “ikiliğin köprüsü” için 
öğrencilerden öncelikle ikiliğin (dichotomy) ne olduğunu tanımlamaları 
beklenmiştir. Bu bağlamda her öğrenci “ikilik” kavramının hangi disiplinlerde nasıl 
kullanıldığını araştırmış ve kendi tanımlamalarını oluşturmuştur. Benzer bir 
alıştırma “köprü” (bridging) kelimesi için de yürütülmüş (Şekil 1) ve kendi 
tanımlamaları doğrultusunda “ikiliğin köprüsü” için birer senaryo geliştirmeleri 
beklenmiştir (Şekil 2). Oluşturulan senaryolar esasen az tanımlı olarak verilmiş 
çetrefilli bir problemi daha tanımlı ve mutlak bir probleme dönüştürme amacını 
taşımaktadır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar, problemi hikayeleştirme 
(storification) ve karakter yaratımı gibi tasarım problemini netleştirecek ve yeni 
tasarım girdileri için tanım kümesini oluşturacak bilginin edinilmesini sağlamıştır. 

 

 
Şekil 1: İkilik ve köprü kelimeleri üzerinden yapılan kavramsal çerçeve 

 

 
Şekil 2: Tanımlanan kavramsal çerçeve üzerinden yapılan hikayeleştirme   
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Probleme yaklaşımın nasıl şekilleneceğini belirleyen senaryoların ve tanım/kavram 
kümelerinin bir sonraki aşamada tasarım bağlamını ve girdilerini oluşturacak kural 
setlerine dönüştürülmesi beklenmiştir. Sistematik ve sayısal düşünmenin altlığını 
oluşturacak olan bu aşamada dönüşüm matrisleri (Şekil 3) hem düşünsel hem de 
uygulamalı olarak oluşturulmaya çalışılmış, bu sayede soyut olan tasarım fikirlerinin 
aşamalı olarak dijital araçlarla uygulama aşamasına gelirken yaşanan süreç 
gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 3: Senaryo ve tasarım parametreleri arasında bağ kurmakta kullanılan 
mutasyon matrisi 

Verilen tasarım problemi için stüdyo kapsamında 11 farklı proje üretilmiştir. Bu 
projelerin kendi içerisindeki tasarım süreçleri oldukça tutarlı ve dengeli olmakla 
beraber her proje kaçınılmaz olarak farklı bir alanda öne çıkmıştır (Şekil 4 ve 5). Bu 
çerçevede, tasarımların bütününe ve sayısal tasarım alanına dair bir çıkarım 
yapabilmek ve objektif değerlendirme yapabilmek adına bir analiz çalışması 
yürütülmüştür. 

 

 
Şekil 4: Süreç sonunda tamamlanan bir dijital model örneği 

 

Süreç boyunca gözlemlenen, her projenin farklı bir alanda öne çıkabilecek farklılığı 
göstermiş olması sebebi ile yapılan analiz çalışmasının kriterleri bu çerçevede 
belirlenmiş ve analizin objektif olması önemsenmiştir. Bu bağlamda, her bir 
projenin hangi alanda öne çıktığı belirlenerek aynı proje kapsamında farklı süreçler 
yürütülerek farklı son ürünler olarak tasarlanan her bir projenin objektif olarak 
değerlendirilmesini mümkün kılan ortak değerlendirme kriterleri belirlenmiş ve 
analiz bu kriterler üzerinden yapılmıştır. 
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Şekil 5: Süreç sonunda tamamlanan bir fiziksel model örneği 

 

4. Sonuçlar ve Değerlendirme 

Süreç gözlemlenirken belirlenen farklı kriterler doğrultusunda bir değerlendirme 
yapılmış ve hazırlanan matris ile projelerin farklı alanlardaki yeterliliği incelenmiştir 
(Doyle & Senske, 2016). Yürütülen değerlendirme doğrultusunda ise sayısal tasarım 
alanının mevcut sınırları ve potansiyelleri tartışılarak alanın geleceğine dair 
tartışmalar açılmıştır. 

Değerlendirme kapsamında öncelikli olarak projelerin öne çıktıkları farklı alanlar 
belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla tasarımın ön tanımını gerektiren hikayeleştirme, 
oluşturulan ilk hikayeden son ürüne giderkenki tutarlı bir sürekliliği gerektiren süreç 
odaklılık, hayal edilen tasarımları üretirkenki hakimiyeti gerektiren araç kullanımı 
becerisi, tasarımlar ve internette sıklıkla rastlanabilen bitmiş ürün/hazır çözüm 
arasındaki farklılığı gerektiren özgünlük, tasarım kararlarını sistematik/mantıksal bir 
şekilde açıklamayı/uygulamayı gerektiren sayısallaştırma, ve sayısal modelleri 
fiziksel dünyaya uygun hale getirmeyi gerektiren üretim becerileri olarak 
belirlenmiştir. 

Belirlenen kriterler ile SOLO taksonomisi (Biggs & Collis, 2014) referans alınarak 
oluşturulan matrise öğrenciler tarafından geliştirilen projeler, tasarım süreci 
boyunca aldıkları geri-dönütler ve ürettikleri metinsel/diyagramatik anlatımlar, 
geliştirdikleri metodolojiler, dijital/fiziksel modeller, ve süreç videoları da göz 
önünde bulundurularak yerleştirilmiştir (Şekil 6). Bu bağlamda, her projenin farklı 
bir yönü ile ön plana çıktığı varsayımı doğrulanmış ve her bir kriter özelinde 
projelerden yola çıkarak sayısal tasarımın sınırları ve potansiyelleri tartışmaya 
açılmıştır. 
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Şekil 6: Değerlendirme matrisi ve öğrenci projelerinin matriste konumlandırılması  

 

Hikayeleştirme kriteri ele alındığında mimarlık dışındaki disiplinlere ait araştırma 
derinliğinin önemi ve interdisipliner düşünmenin etkisi gözlemlenmiş; endüstriyel 
tasarım, oyun endüstrisi, matematik, fizik gibi alanlardan yola çıkarak problemi 
yeniden tanımlayan projelerin hikayeleştirme becerisinde daha çok öne çıktığı 
görülmüştür. Süreç odaklılık kriteri incelendiğinde ise kurgulanan senaryoların 
süreç sonuna kadar tutarlı bir biçimde devam ettirilmesinde son ürüne dair 
biçimsel arayışlardan çok kuralları tanımlayarak ilerleyen ve tasarımın 
kendisindense sistemi tasarlayan projelerin daha fazla öne çıktığı gözlemlenmiştir. 
Araç kullanımında ise ön bilgiye sahip oldukları araçları kullanmaya devam etme 
eğiliminde olan öğrencilerin bu araçların imkanları ile sınırlı kaldıkları, başka 
araçları keşfederek tasarlayan öğrencilerin ise yeni potansiyeller keşfettikleri ve 
tasarımlarında bu potansiyelleri kullandıkları görülmüştür. Araç kullanımına paralel 
olarak, sıklıkla kullanılan araçların internette daha fazla görsel örnek (Şekil 7) ve 
hazır çözüm içermesi sebebiyle, en yaygın araçları kullanmayı reddeden projelerin 
daha özgün son ürünler geliştirebildiği gözlemlenmiştir. Sayısallaştırma kriterinde 
ise çetrefilli olarak tanımlanan problemi daha net bir problem olarak yeniden 
tanımlayabilen projelerin daha ön plana çıktığı ve dijital modellerin potansiyellerini 
daha iyi keşfettikleri görülmüştür. Buna paralel olarak dijital modellerin 
potansiyellerini fiziksel dünyaya aktarabilmek için nasıl bir transformasyon 
geçirmesi gerektiğini daha iyi kavrayabilenlerin üretimin tasarımın kalitesini nasıl 
etkilediğini görebilmesi ve fiziksel modelleriyle öne çıkması mümkün olmuştur. 

Problem tanımı (hikayeleştirme) söz konusu olduğunda sayısal tasarım bir düşünme 
şekli olarak hala güçlü taraflarını korumakla beraber, diğer alanlarda mimarlıktan 
daha üretken bir aşamaya geçmiş gibi görünmektedir. Buna örnek olarak mimari 
tasarımda henüz bir karşılığı bulunmayan prosedürel modelleme (procedural 
modelling) oyunlarda sıkça kullanılmakta ve kullanıcıya her seferinde farklı bir 
deneyim yaşatacak dijital modeli üretebilmektedir (Müller, 2006). Süreç odaklılıkta 
ise sayısal tasarım genellikle mimari tasarımın niş alanlarında kopuk olarak 
kullanılırken yazılım mühendisliği alanında mikrosistem yaklaşımlarına kadar 
ilerletilmiş ve her alanda birbiriyle entegre modüller halinde çalışabilir hale 
gelmiştir. Araç kullanımına bakıldığında yine mimari tasarım alanında kullanılan 
araçlar oldukça kısıtlı kalmış ve yeni araçlar, eski araçlara eklemlenen küçük 
modüller olarak kalmışken diğer disiplinlerde çıkan yeni araçlar hem sayıca daha 
çok hem de daha radikal yenilikler getiren araçlar olarak karşımıza çıkmıştır. 
Özgünlük göz önünde bulundurulduğunda ise araçların kısıtlılığı ve buna rağmen 
giderek yaygınlaşması mimarlıkta sayısal tasarımın giderek benzer biçimler 
üretmesine yol açmış, buna karşın örneğin dijital sanat alanında sayısal araçların 
kullanımı nispeten yeni olduğu için çok daha özgün ürünler üretebilen araçlar 
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olarak özgünlüğünü korumuştur. Sayısallaştırma ve üretimde de mimarlık disiplinini 
nispeten uzun süredir kullanılan veri görselleştirme, 3B yazıcı gibi teknolojileri 
yenilik olarak kabul ederken mimarlık dışındaki disiplinlerde büyük veri işleyen 
çalışmalardan meta- malzemelere uzanan yeni teknolojiler geliştirilmektedir. 

 

 
Şekil 7: Köprü ve sayısal tasarım/parametrik anahtar kelimeleri 

ile yapılan aramanın ilk  
 

5. Sayısal Tasarım Araçlarının Kışı 

Bu gözlemler sonucunda, soyut olarak çoğunlukla gayet tutarlı ve net bir şekilde 
tanımlanan tasarım fikirlerinin dijital araçlara aktarım sürecinde çoğunlukla 
tasarımcının değil dijital araçların potansiyelleri ve sınırlarının belirleyici rolde 
olduğu görülmüştür. Soyut düzlemde oldukça kontrollü ve tutarlı bir şekilde 
ilerletilen tasarım süreçleri somutlaşmaya başladıkça dijital tasarım araçları 
tarafından sunulan komutlar (loft, paneling, extrusion vb.), internette kolaylıkla 
bulunabilecek olan son ürüne ait görsellerin dili bazı çalışmalarda yaratıcılığı 
kısıtlayıcı birer faktör olarak devreye girmeye başlamıştır. Projelerin form arayış 
süreçlerinde internet üzerinden erişilebilen köprü konulu (sayısal tasarım veya 
parametrik anahtar kelimeleri ile birlikte) örneklerin yönlendirici ve hatta 
sınırlandırıcı olduğu söylenebilir. Bazı çalışmalarda ise dijital tasarım araçlarının 
kısmen reddi veya üretim konusundaki potansiyellerinin keşfi sayesinde yaratıcılığı 
körükleyen birer araç olarak kendini göstermiştir. 

 
Şekil 8: Beklenti döngüsü (hype cycle). (Fenn & Raskino, 2018) 

 
Sonuç olarak, yapılan değerlendirmeden yola çıkan ve sayısal tasarımın geneline 
dair sınırlar ve potansiyeller temelinden şekillenen bir tartışma zemini 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, herhangi bir yeni teknoloji için geçerli 
olduğu varsayılan beklenti döngüsü (hype cycle) incelenmiş ve sayısal tasarımın bu 
döngünün 5 aşamasından (URL-1) hangisinde konumlandığı değerlendirmede 
belirlenen kriterler doğrultusunda saptanmaya çalışılmıştır (Şekil 8). 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 20 

Yapılan değerlendirmeden yola çıkarak zemini oluşturulmaya çalışılan beklenti 
döngüsü tartışması sonucunda ise mimarlık disiplini özelinde sayısal tasarımın; 
“inovasyon tetiği” (innovation trigger), “abartılmış beklenti zirvesi” (peak of inflated 
expectations) olarak adlandırılan iki aşamayı geçerek üretkenliğin düştüğü “hayal 
kırıklığı kanalı” (trough of disillusionment) aşamasında olduğu tahmin edilmiş ve 
diğer disiplinlerin geçtiği veya geçmekte olduğu “üretkenlik platosu” (plateau of 
productivity) aşamasına gelebilmesi için “aydınlanma eğrisi” (slope of 
enlightenment) aşamasından geçmesi gerektiği öngörülmüştür. 
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Özet 
 
Mimari bir müzik ortak zeminde ortak bir dili paylaşmaktadır. Hem mimari hem de 
müzik, oran, ritim, yapı, renk, gibi aynı terminolojiyi kullanan soyut sanat 
biçimleridir. Dijitalleşmeyle birlikte mimarlar, müzisyenler, akademisyenler ve diğer 
tüm katılımcılar arasında mimarlık ve müzikle ilgili disiplinler arası çalışmalar 
yaygınlaşmaktadır. Ancak, müziğin görselleştirilmesine uygulanan iki ortak yaklaşım 
vardır. İlki müzikteki sesleri analiz  etmek  için  müziğin  görselleştirilmesi  iken  
diğeri  ise  müziğin  duygusal  özellikleriyle  ilgili görselleştirilmesidir ki müzisyenler 
arasında ağırlıklı olarak iki boyutlu, ancak nadiren de üç boyutlu olarak performans 
sanatları yapmak ve müziğin  farklı bir perspektiften deneyimlenmesi olarak da 
yapılmaktadır. Teknolojik  gelişmeler  sayesinde,  mekansal  alanlarda  oluşturan  üç  
boyutlu  çalışmaları  ile  de  ziyaretçilerin müziğin  duygusal  özelliklerini  
deneyimlemeleri  sağlanmıştır.  Bu  çalışma  kapsamında  müziğin  duygusal 
ifadesinin geometrisi analiz edilmektedir. Müzik ile üretilen geometrilere duygusal 
topografyalar denilmektedir. Başlangıçta, müziğin özellikleri duygusal deneyimlere 
dayanarak araştırıyor iken daha sonraları müzik iki ana duyguya göre mutlu ve 
hüzünlü olarak sınıflandırıldı. Topografyaların oluşturulması için de seçilen müziğin 
ilk 20 saniyesi kullanıldı. Müziğin üç boyutlu formlarla konuşmasında, mimari 
yazılımdan yararlanıldı ve müzik geometrik olarak yeniden üretildi. Yazılım 
sayesinde, müzik önce betikler tarafından matematiksel formüle, sonra betikler ile 
üç boyutlu geometrilere dönüştü. Yapılan bu ön çalışma, ileri çalışmalar için müziğin 
herhangi bir duygusal ifadesinin geometrik türevini elde edebilmek için yapılmıştır. 
Bu anlamda, müzik, bu ön çalışma rehberliği ile ileri çalışmalar için bir form bulma 
aracı haline gelebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Müzik, Yüzey Üretimi, Duygu, Topografya 
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Abstract 
 

Architecture a music share a common language through the common ground.  Both 
architecture and music is the abstract form of art that has been using the same 
terminology as proportion, rhythm, structure, color, ratio, and so on. Within the 
digitalization, interdisciplinary studies related to architecture and music become 
widespread among architects, musicians, academicians, and entire other 
participants. However, there are two common approaches that have been applied 
to the visualization of the music. First, visualization of the music to analyze the 
sounds in music. Other is to the visualization of the music related to the emotional 
features of the music to experience it from a different perspective that is common 
among the musicians to create performative arts as mainly two-dimensional, but, 
rarely three-dimensional. Through technological development, three- dimensional 
studies of spatial spaces enable visitors to experience emotional features of the 
music.  In the scope of this study, we analyze the geometry of the emotional 
expression which is conveyed by the music. We call the geometries generated by 
music as emotional topographies. Initially, we search the features of the music 
based on emotional experiences. Then, we classified it according to two main 
emotions as happy and sad. For the generation of the topographies, the first 20 
seconds of the music is used. At the conversation of the music to three-dimensional 
forms, architectural software is to formalize the music to geometry. Through the 
software, music first turns into the mathematical formula by scripts then scripts 
turn into three-dimensional geometries. This preliminary study is conducted to 
guide to the geometrical counterpart of any emotional expression of music for 
further studies. In that sense, music can be turned into the tool as a form generator 
for further studies through this preliminary study guidance. 
 
Keywords: Music, Surface Generation, Emotion, Topography 
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1. Introduction  

In this study, we analyze the geometry of the emotional expression which is 
conveyed through the music. We call the geometries generated with music, as 
emotional topographies. The aim of the study is to explore the similarities and 
differences between different emotional expression through music within three-
dimensional topographies.  We designed this study as a preliminary study of a 
guide to the geometrical counterpart of any emotional expression through music. 
So while using the music as a form generator tool, this guide may help in the 
decision process. 

Architecture and music share a common ground. As abstract art forms based on 
rhythm, proportion and harmony, architecture and music share a clear cultural 
lineage (Jencks, 2013). Both music and architecture has same language through 
visual representation. From prehistory to the modern day, we can observe how 
architectural traditions and the acoustic characteristics of buildings have had a 
fundamental influence on musical identity across all societies in the world (Wolfe 
and Wolfe, 2019). Since both types of art define through a kind of order based on 
mathematics and geometry that also influence the terminology of them. Within the 
advent of technological development, the intersection of music and architecture 
comes into prominence either professional and academic studies as undergraduate 
and graduate student projects. In the scope of this study, geometry of the 
emotional expression which is conveyed through the music is analyzed. The aim of 
the study is to explore the similarities and differences between different emotional 
expression of music within three- dimensional topographies. This study is 
conducted as a preliminary study to guide to further studies to design a 
geometrical counterpart of any emotional expression of music. Therefore, music 
can be utilized as a form generator tool by the guidance of this study. 

Klemmt (2012) said that when two types of art, which are very close to each other, 
are converted into each other, the logic inside each becomes visible. Architecture 
and music are both that kind of art that can be converted one into another. Goethe 
(1839) describes this relation by saying that “music is liquid architecture and 
architecture is frozen music”. This mutual relationship has been the basis for many 
studies at the intersection of music and architecture While studies by Leopold 
(2005), and Mallgrave (2013) can be the examples where architecture and form are 
transformed into music, meanwhile Timchenko’s (2018) and again Mallgrave (2013) 
studies can be the examples for musical transformations into geometries. UPIC, the 
seminal work of Iannis Xenakis is an important example of the conversion of shapes 
into music. Xenakis has transformed the lines drawn on the screen into music with 
a machine called UPIC that he developed (Capanna, 2001). This transition between 
form and music has created the potential for a better understanding of both 
disciplines This conversion has lots of potentials for generative design technics. 
Timchenko (16) argued that music can be used as a form-generating tool. 

Klemmt (2012) stated that the three-dimensional morphology of music consists of 
repetitive data that shows  music has a pattern, and by using this pattern we can 
compare the emotion in the music. Another result is the audible pattern has been 
made visible. So converting this musical information into visual information can 
help for understanding the pattern embedded in  the musical emotions better. The 
intangible temporal features become tangible. After converting the music into 3D 
geometries enabled the evaluating the musical emotions easily . Whereby, being 
able to perceive music with different senses will provide more information about 
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the emotions and its topography. 

The difference between our study and the literature is the comparison of the 
topographies created by the music according to the emotional expressions and the 
analysis of the emotions in terms of geometries. In this study, initially , we searched 
which emotions are conveyed to the listener by what kind of features and the 
characteristic of the music. Within this research, the objective criteria of music  for  
emotions  are  determined. Along  with  these  criteria,  ten  different  songs  have  
been selected according to their musical features that we explain and classify them 
as happy and sad songs. Thus, while  the  music  is  visualized,  the  comparison  
parameters  can  be  interpreted objectively. 

 

2. The Classification of the Music according to Happy and Sad 
Emotions 

The environment (place) where you listen to the music also has an influence over 
the listeners. Listening to the same song at two different places may convey two 
different feelings as happy and sad. On the other hand, while a song is 
remembered as an exciting song for someone, that song may evoke sad memories 
for another. Due to this variable structure of music on our emotions, explaining 
music  as  happy  or  sad  music  will  cause  subjective  results  because  of  
personal  choices  and evaluations. Therefore,  while defining the music as happy or 
sad, we applied subjective qualities in our study. 

In this section, we explained the emotional musical characteristics according to 
Schere & Zentner’s (2001) descriptions. Then, we listed the music that we chose 
and explained the features of the chosen music. 

2.1. Defining the musical features that affects emotions  

Klaus R. Scherer and Marcel R. Zentner (2001) argued that the emotion created by 
music is more than one factor which is classified them as listener experience, 
listener features, contextual features, music's structure, music’s performance 
process. These five different features have been explained as the factors that affect 
the human emotion. There are effective features within each class. Listener 
experience is highly subjective feature since the emotion that is conveyed through 
a specific music is related to the listener’s simultaneous experience. If the listener 
encounter any music when, she/he is in trouble, that specific music may remind 
her/his sad emotions but the opposite is also possible. These are related to the 
listener experience and contextual feature of the music. So it is totally dependent 
to the listener   On the other hand listener age is another important factor on the 
emotional effect of a music. For instance, a small child may not relate music to any 
emotion as she/he has not enough experience to relate, while relatively elder 
listener may related a music to emotions. This is called listener feature.  In addition 
to that music the structure is created by the performer of the music. The 
performance speed, instruments which are used while performance, even the 
facial expression of the performer can affect the emotion which is conveyed 
through that music. All these four feature as the listener’s experience, listener 
features, contextual  feature, and musical performance can be changing the 
emotional experience of the music by subjectively. 

In this study, we focused on the structure feature of the music which is an objective 
feature of the music. In the scope of this study, evaluating the emotional 
expression of music as three-dimensional forms is also an objective process. Thus, 
the emotion of the music could be converted into three- dimensional semi-
objective forms. 

According to Klaus R. Scherer and Marcel R. Zentner (2001), the characteristics of 
music are; tempo, mode, voice, melody, and rhythm. The tempo is the percussion 
rate in music every millisecond (BPM). Klaus R. Scherer and Marcel R. Zentner 
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(2001) defined the tempo as the progression speed in music. The tempo measured 
by the metronome plays an important role in the formation of effect. The mode is 
defined as the type of scale in music. Soundness shows the physical strength and 
intensity of the voice. The melody is the linear musical tone that the audience 
perceives as a whole. It can also be explained by its harmony. A melody in the 
foreground in the music can be heard together with the background melody. 
Harmony is the compatibility of the components in the music (Scherer & Zentner, 
2001). Each different harmony constitutes the melody. Rhythm, another feature of 
music, is defined as a pattern or beat that occurs regularly in music.   Happy songs 
are said to have fast tempo, major tonality, intense, completing harmonies and 
smooth rhythm, while sad songs have slow tempo, minor tonalities,  clashing 
harmonies, and irregular rhythm. All these features are the structural features of 
the music. 

 
Table 1: Structural Feature of Music (Scherer & Marcel R. Zentner, 2001)

 

2.2.   Song Selection Process 

In this section,in order to objectively define the emotions conveyed by the music, 
the songs are selected according to Klaus and Zentner’s (2001) structural feature 
definitions as happy and sad songs. So while choosing a  sad song we search for 
minor tonalities and for happy songs we searched for major tonalities. 

Happy songs we selected are Happy by Pharell Williams, Happies by Marchmello, 
Hey Soul Sister by Train, Joy Division by Interzone and Lazy Song by Bruno Mars. On 
the other hand, The sad songs are Don’ t Leave Me Now by Pink Floyd, Breath by 
Pink Floyd, We got used to us by Riverside and Lovely by Billie Ellish. Below chart is 
showing the structural features of all the songs. Although when we listen these 
songs we have some conflicts about emotions, because of our subjective 
experiences, we strictly obey the structural features while classifying them as sad 
or happy songs. 

Structural 

Feature 

Happy Songs Sad Songs 

Tempo Fast Tempo Slow Tempo 

Mode Major Tonality Minor tonality 
Loudness intense silent 

Melody Continuous Harmonies unstable harmonies. 

Rhythm smooth rhythm irregular rhythm 
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Table 2:  Selected Songs with Structural Features 

 
 

3. The Conversion of Music into 3D Topography 

In this study, two interdisciplinary studies collaborate as music and architecture 
that they have strong relations started from ancient times to up until today.  As 
Leopold (2005) stated that Pythagoras’ ideas on harmony and proportion 
impressed the formation processes in music and architecture over many centuries. 
Geometry was given the role of formalization and mediation of the relations 
between architecture and music. Since therefore, in the context of this study, we 
also emphasize the formation process of the music into architecture through 
mathematical expressions as scripts. 

Over the years, the close relationship between architecture and music that some of 
the features of the music has also been used for the architecture as are proportion, 
rhythm, composition, color, and structure. Both of them are forms of art that based 
on geometry by requiring different mediums as visual,  haptic,  and  acoustic.  
Architecture  as  well  as  music  are  founded  on  the  geometry  of proportions 
and forms (Leopold, 2015). While architecture enables visual work, music also 
enables acoustic works based on common features. As mentioned before, the 
studies of Iannis Xenakis had an essential role in the direct relation between 
architecture and music within the help of the mathematic. Xenakis composed 
“Metastasis” in its rhythmical structure with increasing and decreasing density 
according the “Modulor”. Then he applied these proportions to the facade of the 
monastery “La Tourette” by creating the “pans de vers ondulatoires” (Leopold, 
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2005). In addition to that, he enabled the design and construction of the Philips 
Pavilion of Le Corbusier as the beginning of the plastic form finding studies in 
architecture by utilization of the concrete. 

Within the advent of technological development, computer technologies allow for 
the connections of image and sound as well as three-dimensional forms and music 
by synchronously or not. Therefore, listeners of chosen music can see visualization 
as image or three-dimensional form of the music according the music features of 
it.   To say it didactically, as the gifted surgeons (and tailor and musician) show 
their talents through understanding the rules of their craft, the architects liberate 
their degrees of expressive freedom through understanding the nature of artistic 
space (Korsakova-Kreyn, 2016).  The visual or haptic representation of the music 
has been done in professional and academic studies as an undergraduate and 
graduate works. Projects such as the Corbusier, Varese, and Xenakis collaboration 
for the 1958 Phillips Pavilion at the Brussels World Fair and, more recently, the 
Aegis Hyposurface project, demonstrate the potential of integrating music and 
architecture (Ham, 2005). On the other hand, student projects have also been 
stated by Ham (2005) as groups developed a representation of architectural form 
directly from a selected piece of music, selected for its compositional, 
mathematical, or ‘architectural’ qualities. Or  Leopold (2005) defined his students' 
projects as the music was composed according to geometric-architectural concepts 
and geometrical images, forms, and processes were developed on the basis of 
musical ideas. Thereupon, in the scope of this study, the relationship between 
music and architecture through geometrical representation is reviewed on 
undergraduate student projects. Within this framework, these close relationship is 
emphasized through the utilization of the software, Rhinoceros as a modeling 
software in architecture, while converting music into 3D forms. In this process, 
Grasshopper which is the plugin of Rhinoceros software is used. Through the 
chosen part of the music, according to features of it, the form is done as a form of 
repetitive or unrhythmic data. 

 

 
Figure 1: Grasshopper Definition of 3D Conversion of Music 

In Figure 1, the above definition of grasshopper records the numerical value of the 
sound frequency for each second. These numerical frequency values are defined as 
the coordinate values of the geometry to be created. These coordinate values are 
defined as point geometries, and then a curve geometry is generated with these 
points. The second grasshopper definition was showing loft definition of the curve 
geometries produced in the 1st definition and as a result, we obtain 3D surfaces 
with sound frequencies (Figure 2). 
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Figure 2: Surfaces generated with sound frequency 

 

4. The Comparison of the Topographies and Topographies of 
Emotions  

After the 3-dimensional transformations of the music we chose as happy and sad, 
we compared the happy and sad songs over these 3D productions. During the 
comparison of emotion topographies, we used top views of the 3D geometries. 
Primarily, we analyzed the topography curves of the geometries. Later, we 
compared the height values of the emotion topographies. Finally, we analyzed the 
curvature value changes among the emotion topographies. 

We obtained the topography curves by creating the contour curves through the z-
axis in Rhino. Figure 3 shows the topography curves. Comparing happy and sad 
songs with topography curves shows that topographically happy songs are much 
more deformed than unhappy ones. There is an intense deformation on the happy 
song surfaces. This may be related to tempo, one of the structural features of 
Scherer and Marcel R. Zentner (2001) stated. Scherer & Zentner (2001), have 
included high tempo music into the happy song category. So we can see dense 
deformation on the happy songs surfaces. Looking at the topography curves of sad 
songs, we can see that there is less density deformation on the surface. As a result 
of this topography analysis, we observed that sad music creates less deformation 
on the surface but happy music creates more deformation. 

Another method we used for the analysis of the surfaces produced with music is 
surface height analysis.   We   utilized   heatmap   to   compare   surface   heights.   
After   generating  the   emotion topographies out of the music in grasshopper, we 
defined the heights with green yellow and red color codes within the specified 
range. The height value increases from green to red. Accordingly, we can see that 
big height values are mostly obtained in happy songs. The highest value among 
happy songs was obtained with Joy Division / Interzone song. Looking at the sad 
songs, the height of the surface geometry is quite low. The slightly deformed 
surface in sad songs also received small values in height. This shows that the 
surface forms a flat topography in sad songs. 
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Figure 3: Topography Curves of Surfaces 

 

 
Figure 4: Height Analysis of Emotion Topographies 

 

Another method is the assessment of surface curvature in comparison to sad and 
happy song topographies. The curvature value of the surface is the condition of the 
curve geometry all over the surface relative to each other. We performed surface 
curvature analysis by using Rhino's curvature analysis command. In curvature 
analysis, the surface curvature increases as you go from blue to red color codes. 
The curvature values at the points where the surface is deformed give similar 
results in happy and sad songs. We observed that the fact that the song was happy 
or sad did not change the curvature values of the surface deformations much. 
However, because of the high deformation of topography in happy songs, the 
surfaces with high curvature values are seen more intensely. In sad songs, because 
the topography deformation is low, the density of the locations with high curvature 
values is low. 
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Figure 5: Curvature Analysis of Emotion Topographies 
 

5. Results and Future Works  

In this study, we aimed to investigate the effect of emotional states on geometry 
production through utilizing music as a tool .At the beginning of the study, ten 
songs were selected to convey happy and sad (unhappy) emotions. To objectively 
decide the emotional states in the selected songs by Klaus and Zentner’s (2001) 
decision was made using the musical characteristics of the music. The structural 
features of music are tempo, mode, loudness, melody, and rhythm. The songs 
selected according to these features have been converted into 3D geometries with 
the grasshopper plugin rhinoceros. The created geometry appears as the 
deformation of the two-dimensional surface in the 3rd  dimension.  These  surfaces  
are  called  emotional  topography.These emotional  topographies, which are 
classified according to happy and sad emotions, were evaluated using topography 
analysis that  were done with 3 different methods as surface deformation values, 
surface height values, and analysis of curvature values. 
According to the results of the analysis, the deformation intensity on the surfaces is 
higher in happy music and less in sad music. On the other hand, when we compare 
the curvature values of the deformed areas, we observed that the curvature values 
did not vary according to the mood of the music. There is no correlation between 
mood of the music and the curvature values of the surface.As a result, in happy 
songs, the deformation of the geometry is high and the height interval in the z-axis 
is large. The deformation of the geometry which is transformed from songs that 
convey sad emotions is less, and the height interval in the z-axis is smaller. No 
relation between surface curvature values and emotional state was found. These 
results are the beginner manual for geometry productions with music. Curvature 
value height and deformation values’ effects are observed accordingly to the mood 
of the music. These values can be leading for the usage of music as a generative 
design tool. In future studies, we aim to work on more songs by varying emotional 
states. Thus, it is aimed to evaluate emotions visually through geometries and 
make emotions visible. Another important result will be the use of emotions in 
music as a generative system. 
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Özet 
 
Eskiz, tasarımcı -veya değil- birçok insanın, bir fikri-ilişkiyi görsel olarak 
düşünmesine imkan veren bir düşünme ortamıdır. Bu ortam üzerinde kişiler, birçok 
durumu biçimsel olarak soyutladıkları denemelerini yaparlar, bu denemeleri okuyup 
değerlendirip, gene eskiz üzerinde bunlar üzerine farklı denemeler yapmaya devam 
ederler. Bu deneme-değerlendirme eylem çifti, eskizin doğası yüzünden çok hızlı ve 
katmanlı şekilde yapılabilir. Bahsi geçen üst üste seri-sıralı denemeler, fiziksel 
ortamda yapılan eskiz çalışmasında, ancak farklı deneme katmanların farklı çizgi 
stilleriyle ayırt edilebilmesi yoluyla birbirinden ayrışabilir. Eskizi yapan, üst üste 
binmiş biçimlerdeki deneme gruplarını çizgi stili (ör. kalın çizgi, hafif çizgi vb.) 
farkları üzerinden ayırt edebilir, ve bu denemeler de üst üste olduğu için, denemeler 
arasında kolaylıkla karşılaştırma yapabilir. Fakat eskizi yapmayan, eskiz okuyucusu 
için bu ayrım zordur. Veyahut eskizi yapan kişi uzun bir süre sonra eskizine 
baktığında, bu denemeleri birbirinden ayırt etmesi zorlaşabilir. Bu çalışmada, bir 
yazılım-araç önerisi ile, bu deneme öbeklerinin birbirinden ayırt edilebilmesini 
kolaylaştıran bir dijital eskiz ortamının sağlanması hedeflenmiştir. Bu yazılım, çizim 
tableti ile kalem hareketi girdisi alan basit bir eskiz yazılımı ve çizilen eskizlerin 
sırasını kaydeden, ve bu sıraları bir zaman çizgisi üzerinde temsili gösteren bir 
araçtan oluşur. Zaman çizgisi aracı üzerinde kullanıcı, istediği zaman aralığını 
maskeleyerek, eskizin sadece belli zaman aralığındaki kısımlarının görünmesini, 
diğer kısımların ise görünmemesini sağlar. Kullanıcı bu aracı kullanarak, yakınsama 
yoluyla, deneme öbeklerini ortaya çıkarabilir. Bu yazılım aracının önerdiği faydayı 
sağlayıp sağlamadığı üzerine çeşitli senaryolarda kullanıcı testleri yapılmış, 
sonuçlar, ekran görüntüsü çıktıları ve yazılımın teknik tarafları bildiri metninin 
sonraki kısımlarında sizlerle paylaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Eskiz, Seri-sıralı eskiz, Yazılım Araçları, Bilişsel Kümeler 
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Abstract 
 

Sketch is a thinking environment that allows the designer to visualize ideas and 
relationship, so designer can make trials-experiements about their abstracted 
thoughts on it. They read and evaluate those experiments and continue to make 
different experiments on their previous experimets. This trial-evaluation action pair 
can be done very quickly and intensely due to the nature of the sketch. The series of 
sequential trials mentioned above can be distinguished from each other with 
different pen strokes of different layers of experiment. The sketcher can 
differentiate those overlapping trial groups, and compare-evaluate those different 
groups of experiments easily(eg. Designer can compare two plan layout drawn on 
each other easily because, they can see every aspect of two drawing together and 
on to each other). But this distinction is difficult for the sketch reader, who does not 
know the history of sketch. Or, when designer looks at his sketch after a long time, 
it may be difficult him to distinguish those experiments. In this study, our aim is to 
provide a digital sketch environment that makes it easy to distinguish those 
experiments(chunks) with a software-tool suggestion. This software consists a 
simple sketching software that receives pen movement input with the drawing 
tablet and a software tool that records the order of the sketches drawn and 
represents these sequences on a timeline. On a timeline interface, the user masks 
the desired time interval, ensuring that only parts of the sketch appear within a 
certain period of time, and other parts not. By using this tool, the user can reveal 
those experiment-chunks through convergence. User tests have been performed in 
various scenarios on whether this software tool provides the benefit proposed, the 
results, screenshot outputs and technical parties of the software have been shared 
with you in the following sections of the text. 
 
Keywords: Sketching, Serial Sketching, Software Tools, Cognitive Chunks 
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1. Bir Tasarım Ortamı Olarak Eskiz 

Eskiz, tasarımcının aklındaki fikrin görsel olarak kağıda yansıtılabilmesini sağlar, ve 
fikir görülebilir hale gelir. Bu sayede eskiz tasarımcının her sefer aklında tutması 
gereken fikir parçalarını, kağıda atarak, tasarımcının sınırlı hafızasının üzerindeki 
yükü azaltır (Tversky ve Suwa, 2009). Tasarımcı bu işlemi doğrudan kolay ve hızlı 
şekilde yapabildiği için, eskiz ortamı, fikir aşamasında çoğunlukla tercih edilen, bir 
düşünceyi ilerletmeye ve biçimlendirmeye yardımcı araç-ortam olmaktadır. 

Eskiz fikirlerin kaydedilmesinin yanında, isteyerek veya istemeyerek, fikirler 
üzerinde yeni ilişkilerin okunması, eklemeler yapılması ve bu eklemelerin tekrar 
okunması-değerlendirilmesine izin verir (Goel, 1995). Tasarımcı olabildiğince az ve 
sadece düşünmesi için gerekli olan elementleri eskize döktüğü için eskiz, detaylı 
çizim veya modellere göre, kolay ve verimli şekilde okunup yorumlanması ve 
üzerinde deneyler yapılması için gerekli olan “hafifliğe” sahiptir (Tversky ve Suwa, 
2009). 

Schon‘un (1983) tarifiyle eskiz, tasarımcının, mevcut ve yeni eklenen grafik ifadeler 
sayesinde yeni durumların ve ilişkilerin fark edilmesi yoluyla, kendi fikirleriyle 
konuşmasına saplar. Eskiz, tasarımcının kendisi ile konuşması için kullandığı bir 
ortam olmanın yanı sıra, fikirlerini kaydetmesine, ve kaydettiği bu fikirleri 
başkalarına göstermesine, iletişim kurmasına ve beraber bu fikirler üzerinden 
karşılıklı çalışmasına da imkan sağlar (Heiser ve Tversky, 2004).  

Tüm bunların yanında bir tasarım ortamı olarak kullanılan eskiz, sadece biçimsel 
referanslar verilmesi için değil, soyut herhangi bir bilginin (kelime, sayı, ilişki 
soyutlamaları, şemalar vb.) biçimlere ilişik şekilde kullanılabildiği, karma 
soyutlamaları içerebilen bir ortamdır (Şekil 1). Metnin geri kalanında da “eskiz” ile 
tarif edilen ortam, bir mimari eserin perspektif görselleştirmesi gibi bir “bitmiş” 
üründen ziyade, yukarıda anlatılan niteliklere sahip “tamamlanmamış” bir düşünce 
kayıt ve deneme ortamıdır. 

 

 
Şekil 1: Bir çiçeğin eskizi. Tıpkı şekilde tasvirden, karma soyutlamaya doğru eskiz 

örnekleri  
 

1.1. Eskizde Biçim Kümeleri 

Küçük bilgi parçalarının gruplanıp, daha büyük ve tek bir küme-grup haline 
getirilmesiyle (cognitive chunking )bilgi, zihinde daha kolay işlenir hale gelir (Miller, 
1956). Eskiz çizerken tasarımcı, belli nesneleri seri bir şekilde çizip duraksayıp, 
sonrasında tekrar seri bir şekilde farklı bir nesneyi çizer. Bu çizim serilerinin her biri, 
tasarımcının kafasındaki tek bir soyutlamaya-bilgiye-ilişkiye denk gelebilir. Bu 
çalışmada, insanın düşünme doğasında bulunan bu kümeleyerek-gruplayarak 
düşünme pratiği (Gobet vd., 2001), kağıt üzerinde yapılan eskizde aranmıştır. 
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Eskizde bu kavrama denk gelebilecek biçim kümelerinin, daha sonra kullanıcı 
tarafından ayırt edilebilmeleri, yalnız bırakılabilmeleri hedeflenmiştir.  

1.2. Eskizde Zaman ve Biçim Kümelenmeleri Arasında İlişki 

Eskiz ile çalışan tasarımcının yaptığı hareketler ve bu hareketleri yaparken içinde 
bulunduğu düşünce hali, en basit haliyle odaklanma ve benzetme(okuma-
yorumlama) gibi iki durum-hamle çeşidi ile tanımlanabilir. Odaklanma hali 
tasarımcının genel problem seti içinde bazı problemleri görmezden gelip, az sayıda 
problemi ve ilişkiyi hafızasında yorumlayarak, bu sınırlı durum içinde bir çözüm 
bulması hamle yapmasıdır (Jansson ve Smith, 1991). Benzetme hali ise, kağıt 
üzerinde gördüğü resmin, daha önce hafızasındaki eski bilgi ve ilişki durumlarına 
benzetmesi ve değerlendirmesi, bu mevcut  eski durumlarla sentezler yapmasıdır 
(Gentner, 1983). Eğer eskiz sürecince zaman ve kağıda çizilen çizgiler arasında bir 
karşılaştırma yapılırsa, hamlelerin kesintisiz süresi ve hamleler arası sürelerin 
uzunluğu kısalığı üzerinden, çizimi yapan kişinin “benzetme” halinde en çok vakit 
geçirdiği aralıklar ve kümelenmeler bulunabilir. Bu kümeler bize belirli olgunluğa 
sahip fikir kümelerinin hangi çizgi gurupları olduğunu söyleyebilir. Şekil 2’de ekran 
görüntüleri paylaşılan, bu ilişki üzerinden geliştirilen bir yazılım önerisiyle, eskiz 
yapanın çizdiği bilgi kümeleri, bilgisayar tarafından tanımlanabilmekte-
ayrıştırılabilmektedir (Mao, Galil, Parrish, Sen, 2019). Bahsi geçen yazılım, dijital 
kalemle yapılan eskizlerde, çizilen çizgiler arasındaki boşlukların kısa olduğu seri 
çizgileri, tek bir küme, uzun olan çizgileri ise başka bir küme olarak 
tanımlamaktadır. 

 

 
Şekil 2: Kalem girdileri arasındaki boş zamanların uzunluğuna göre, kümelenmiş
(farklı kümeler farklı renklerle gösterilmekte) nesneler  (Mao, Galil, Parrish, Sen, 

2019) 

 

2. Yazılım Aracı Önerisi 

2.1. Amaç ve Yaklaşım 

Yazılım aracının amacı, eskiz üzerindeki üst üste çok katmanlı bilginin, daha 
sonrasında ayrıştırılabileceği (bazı kısımlarının gizlenip bazı kısımlarının görülebilir 
hale gelmesi) bir araç sunmaktır. Basit bir örnekle amacı kısmen ifade etmek 
gerekirse, Şekil 3’de gösterilen, tasarımcıların kullandığı saydam eskiz kağıdı ile üst 
üste alternatif denemelerinin yapılıp, sonradan tek kağıdın çekilip üzerinde tek 
alternatifin görünmesi durumunun, dijital ortamda sağlanabilmesidir. 
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Şekil 3: Saydam eskiz kağıdı ile, üst üste yapılan denemelerin, birbirinden ayırt 

edebilmesine örnek  
 

Bu tanımlı ve sınırlı amaç dışında, bilgi kümelerinin ayırt edilebilmesi, tasarım süreci 
boyunca değişen fikirlerin ve sürecin daha sonra izlenebilmesi de amaçların 
arasındadır. Birinci bölümde bahsedilen kalem girdileri, zaman ve bilgi 
kümelenmeleri arasındaki ilişki kullanılarak, bilgi kümelerinin eskiz tamamlandıktan 
sonra kullanıcı tarafından kolay bir şekilde ulaşılabilinmesi hedeflenmiştir. 1.2’inci 
bölümde çalışmadaki (Mao, Galil, Parrish, Sen, 2019) gibi, yazılımın otomatik olarak 
bu kümeleri algılayıp ayırması yerine, önerdiğimiz yazılım, kümeleri ayırmayı 
kullanıcıya bırakıp, sadece ayırma işlemini kolaylaştıran bir yöntem sunmaktadır. 
Birçok tasarımcı, eskiz ile problem çözmede yakınsamayı kullanmakta ve eskizin 
muğlak doğası, eskiz ortamını tasarımcı için daha kullanışlı kılmaktadır (Fish ve 
Scrivener, 1990). Buradan çıkışla, eskize eşlik edecek aracın da, muğlak ve 
yakınsamayla kullanılabilecek bir araç olmasının eskiz ortamına destek olacak bir 
araç için daha doğru olacağını düşünmekteyiz. Bu yüzden önerilen yazılım aracı, 
kullanıcının istediği şekilde anlamlandırabileceği ve kullanabileceği, birden fazla 
soyut durum için kullanılabilecek, sabit bir amacı olmayan ve kesin doğru sonucu 
verme derdi olmayan bir araç olarak kurgulanmıştır. Tüm bunların dışında, kullanıcı 
denemeleri sonunda çıkabilecek sürpriz kullanım şekilleri de gözlemlenmiştir.  

2.2. Yazılım Aracının Tarifi 

Yazılım, bir tablet girdisiyle ekranda çizim yapılmasına imkan veren, Processing 
(Java) ile yazılmış , basit bir çizim programıdır. Yazılımda, boş bir kanvas üzerinde 
kullanıcının yaptığı kalem girdileri, bir zaman aracı(çizelgesi) üzerine sırayla eşlenir. 
Kullanıcı istediği an serbest el çizimi bırakıp, zaman aracının üzerindeki 
parametreleri değiştirerek çizimin bazı noktalarını gizler bazı noktalarını görünür 
kılar. Zaman aracı, tek bir çizgi ve çizgi üzerinde kontrol edilebilir 3 noktadan oluşur 
(Şekil 4). Çizginin başlangıç noktası, kanvasa yapılan ilk kalem girdisini, son nokta ise 
son kalem girdisini ifade eder. 

 
Şekil 4: Kalem girdilerinin sırası ve zaman aracının grafik arayüzünün üzerine 

eşlenmesi 

 

Zaman aracı üzerinde kontrol edilebilir üç noktadan ilki (Geri sınır), ekranda 
gösterilecek çizginin zaman çizelgesi üzerindeki başlangıç anını-noktasını, ikinci 
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nokta (odak noktası) en görünür olan çizim anını, üçüncü nokta (ileri sınır) ise 
ekranda gösterilecek son çizim anının neresi olduğunun, tasarımcı tarafından 
kontrol edilmesini sağlar. Yukarıda anlatılan parametreler, bu üç noktanın yatayda 
hareketiyle kontrol edilir. Odak noktasına denk gelen çizim anı en görünür (en siyah 
renk) halde görünür. Çizimin geri ve ileri sınırları arasındaki tüm kısımları görünür 
fakat sınırlara doğru çizim silikleşir. Geri ve ileri sınır kontrollerinin düşeydeki 
hareketler ile, sınırlara doğru olan silikleşmenin ivmesi kontrol edilebilir (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5: Zaman aracı parametrelerini değişimiyle bir çizimin hangi kısımlarının 

görünür hale geldiğini ve sınıra doğru silikleşmenin kontrol edilebildiğini gösteren 
çizim 

 

 
Şekil 5-devamı : Zaman aracı parametrelerini değişimiyle bir çizimin hangi 

kısımlarının görünür hale geldiğini ve sınıra doğru silikleşmenin kontrol 
edilebildiğini gösteren çizim 

 

2.3. Örnek Kullanım Senaryosu 

Şekil 6’da, plan üzerinde bir marketin raf yerleşimi hakkında eskiz çalışması 
basamaklarla anlatılmaktadır. Verilen örnekte yukarıda anlatılan yazılım 
kullanılmaktadır. Yukarıdaki tarife ek olarak, zaman nesnesinden etkilenmeyen, 
sürekli görünür olan grafik nesnelerde mevcuttur (ilk başta çizilen altlık-sabit cam 
cephe, kapı ve masa).  
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Şekil 6: Zaman aracının bir plan çalışmasında kullanımını anlatan şema 

 

3. Kullanıcı Deneyleri 

Önerilen yazılımdaki zaman aracının, ne amaçla, hangi işlevde ve ne periyotla 
kullanıldığının gözlemlendiği kullanıcı deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde üç farklı 
mimar, iki farklı tasarım problemi için yazılımı kullanmış, ve kullanımı boyunca 
yaptığı hamleler gözlemlenerek, daha önceden hazırlanmış bir parametre tablosu, 
gözlemci tarafından doldurulmuştur. Daha sonrasında doldurulan bu tablolar ve ses
-görüntü kayıtları üzerinden çıkarımlar yapılmıştır. 

3.1. Deney Kuralları 

Deneye başlamadan önce tasarımcılara zaman aracının nasıl kullanıldığı 
açıklanmıştır. Deney de herhangi bir süre sınırlandırması veya varılması gereken bir 
hedef olmadığı anlatılmış, tasarımcılarda alışık oldukları şekilde kendilerine verilen 
tasarım problemini eskiz ile çözmeleri istenmiştir. Birinci tasarım problemi, sınırları 
ve girişi belli bir banyo mekanın içerisinin çözülmesidir. İkinci problem ise tutması 
kolay ve olabildiğince hafif bir kaşık tasarımının yapılmasıdır. Şekil 7’de bir deneğin, 
iki denemedeki ekran çıktıları gösterilmiştir.  
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Şekil 7: Zaman aracının bir plan çalışmasında kullanımını anlatan şema 

 

Birinci problem (banyo mekanı çözülmesi) süresince tasarımcıların yaptığı her 
tasarım hamlesini sesli bir şekilde söylemeleri istenmiştir, bu hamlelerin sayısı ve 
hamlelerin ne olduğu kaydedilmiştir. Deney bittikten sonra tasarımcının kaç tasarım 
denemesi yaptığı ve her bir denemenin neden yapıldığı sorulmuş ve kaydedilmiştir. 
Daha sonrasında, deney grubu dışındaki dördüncü bir tasarımcının, zaman aracını 
kullanarak, tasarımcının yaptığı hamleleri söylemesi istenmiş ve tasarımı yapanla 
okuyanın dedikleri arasındaki koralasyon incelenmiştir. Aynı şekilde kaç farklı 
tasarım denemesi yapıldığı ve bunlar arasındaki farklar sorulmuştur. İkinci 
problemde ise böyle bir protokol uygulanmamış, sadece ekran görüntüleri 
kaydedilmiştir. Bu kaydedilen ekran görüntülerinden, kullanıcının zaman aracıyla ne 
kadar geriye ileriye gittiği, ve bu gittiği yerlerde tasarımına müdahale yapıp 
yapmadığı incelenmiştir. İki deneyde de tasarımcılar, zaman aracını kullanıp 
kullanmamaları konusunda serbest bırakılmıştır.  

3.2. Değerlendirme Kriterleri ve Sonuçlar 

Birinci deneyin amacı, eskizi yapan tasarımcının düşüncel basamaklarının, diğer 
okuyucu tarafından ayırt edilip edilmediği, ve bu basamakları ne kadar tasarımı 
yapanla benzer şekilde algılayabildiğinin tespit edilmesidir. Eskizi yapanın dedikleri 
ekran görüntüleri ve okuyanın dediklerinden bir kesit Şekil 8’de yan yana 
gösterilmiştir. 
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Şekil 8: Deney 1’e ait, eskizi yapanın dedikleri, eskiz ve okuyanın dedikleri 
arasındaki koralasyonun tespiti için yapılan değerlendirmeden bir kesit 

 

Deney sonuçlarında, deneyin doğasından gelen muğlaklıklardan dolayı, sonuçların 
bir kesinlik arz edemeyeceğini baştan ifade ederek; birinci deney sonucunda (Tablo 
1), basamaklar ve farklılaşan tasarım denemelerinin sayılarının, okuyucu tarafından 
tahmin edilme oranları %90’dan fazla çıkmıştır. Tasarım denemeleri arasındaki 
farklılıklar ve sebeplerin ise koralasyonun yarı yarıya olduğu söylenebilir.  

 
Tablo 1:  Deney 1’e ait sonuçlar 

 

İkinci deneyin (Kaşık tasarımı) amacı ise, yakınsayarak üst üste denemelerle tasarım 
yapıldığı durumlarda, fiziksel eskizde tasarımcının bütün denemelerin hepsini 
görmek zorunda olması durumuyla, istediği denemeleri görebilmesi durumundan 
hangisinin tasarımcı tarafından tercih edilebileceğinin anlaşılmaya çalışılmasıdır. 
Tasarımcıların ne kadar zaman aracının kullandıkları, ve kullandıktan sonra ne kadar 
tasarıma müdahale ettikleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 

İkinci deney sonucunda ise, tasarımcıların birisinin aracı hiç kullanmadığı, kullanan 
ikisinin de, tasarımda ciddi değişiklerden ziyade çok ufak değişiklikler (zaten karar 
varılmış kaşık biçiminin üzerinden geçmek, boşlukları doldurmak gibi) yapmak için 
kullandığı görülmüştür. 

 
 
 
 

  Tasarımcı 

basamak-

ları 

Okuyucu 

basamak 

tahmini 

Tasarımcı-

nın dene-

me sayısı 

Okuyucu-

nun dene-

me sayısı 

tahmini 

Deneme 

sebepleri-

nin kora-

lasyonu 

Denek 1 12 12 3 3 orta 

Denek 2 23 20 2 2 orta 

Denek 3 8 10 2 1 kötü 
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Tablo 2:  Deney 2’e ait sonuçlar 

 
 

4. Sonuç 

Deneye katılanların, aracın oldukça özgün bir fonksiyonu, eskiz ortamına kattıklarını 
söylemelerine rağmen, aracı kullanmaları tasarım davranışlarında ciddi bir 
değişikliğe yol açmamıştır. Daha sonra deneklerle yapılan konuşmada, yazılım 
aracının sağladığı çok katmanlı eskizin her katmanını ayırt etme işinin, araç olmadan 
da yapılabildiği ve bu yüzden araca çok ihtiyaç duyulmadığı söylenmiştir. Fakat üst 
üste çizimlerin daha fazla olduğu uzun tasarım süreçlerinde, aracın daha fazla işe 
yarayabileceği belirtilmiştir.  

İlk deneyde ise, yazılım önerimiz sayesinde tasarım aşamalarının başkaları 
tarafından okunabilmesi önermemizi destekler sonuçlar çıkmıştır. Zaman aracı 
sayesinde tek bir eskiz seansında, tasarımcının düşüncel sürecinin anlaşılmasının 
muadili olan konvansiyonel yöntem, eskiz sonrasında bu aşamaların ayrı ayrı çizilip, 
çizenin sözlü veya yazılı anlatımı eşliğinde okuyucuya sunulmasıdır. Önerdiğimiz 
zaman aracın bu yönteme göre daha verimli olduğunu düşünmekteyiz. Örneğin, 
mimari proje dersinde öğrencilerin yaptıkları eskiz çalışması sonrasında, ders 
yürütücülerinin bu aracı kullanarak hızlı bir şekilde öğrencinin tasarım sürecini 
görebileceğini düşünüyoruz. 

Zaman aracı ara yüzünün, biçim kümelerini otomatik olarak ayırmaması, bunun 
yerine ayrımın kullanıcıya bırakılması sonucu kullanıcılar, aslında ulaşmak istedikleri 
biçim kümesi ayrımlarına çoğu kez temiz bir şekilde ulaşmamışlar, önceki ve sonraki 
yapılan çizimler kısmen ekrana girmiştir. Deney sonrası deneklere bu durum 
sorulmuş, bu muğlak durumun yapmak ve görmek istedikleri şeye ulaşmalarında bir 
engel teşkil etmediği teyit edilmiştir. Bu da bize, tasarım sürecinde, konvansiyonel 
cad çizim araçları gibi yüksek hassasiyette çalışan araçlar yanında, muğlak ve 
fonksiyonu insana ve insanın algısına bırakılmış dijital araçlarında işe 
yarayabileceğini göstermektedir. 
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Özet 
 
Artan bir ivmeyle yaygınlaşan dijital tasarım ve üretim araçları, mimari eleman 
ölçeğinden yapı ölçeğine farklı detaylardaki geometri bilgisinin matematiksel ve 
mantıksal modeller ile temsil edilebilmesini olanaklı hale getirmiştir. Yakın geçmişte 
“yeni” olarak kabul edilen pek çok tasarım yaklaşımı günümüzde kendi 
konvansiyonlarını oluşturmaya başlamıştır. Auxetik (Negatif Poisson Oranına (NPO) 
sahip) davranış sergileyen geometriler ve bu davranışa olanak sağlayan auxetik 
malzemelerde “yeni” yaklaşımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. 
 
2019/2020  Bahar  akademik  döneminde  Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 
Mimari Tasarım  302 ve 401 dersi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
çalıştayda bu çalışma ile öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım ve üretim 
süreçlerini, yaptıkları tasarımlar üzerinden 1/1 ölçekte üretim yaparak 
deneyimlemesi amaçlanmıştır. 
 
Öğrencilere öncelikle auxetik davranışına ait bilgiler verilmiş ve öğrencilerin bu 
bilgilerden faydalanarak kişiye özel (kendileri için) yüz maskesi tasarlamaları 
istenmiştir. Tasarım problemi iki aşamaya ayrılmıştır. İlk olarak katlanabilme ve 
hareketli olabilme kavramlarından yola çıkılarak tasarımın yapılması istenmiştir. 
İkinci olarak da, bu kavramlar üzerinden üretilecek ürünün auxetik davranış 
gösterebilmesi beklenmiştir. 
 
Auxetik malzemeler ve davranışlar konvansiyonel malzemelere alternatif olarak 
dikkat çekmektedirler. Bu makalede öğrenciler tarafından geliştirilen ve Auxetik 
davranış sergileyen modellerin potansiyeli, sonuç tasarım üzerinden 
değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler:     Yaparak   
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Abstract 
 

Abstract Digital design and production tools that are becoming widespread with 
increasing acceleration, it has made it possible to  represent  geometry  knowledge  
in  different  details  from architectural  element  scale  to  building scale  with 
mathematical and logical models. Many design approaches that have been 
accepted as "new" in the recent past have started to form their own conventions 
today. Auxetic (with Negative Poisson Ratio (NPO)) behaviors and geometries that 
enable this behavior are considered as "new" approaches. 
 
In this workshop, which was held with the participation of students of the 
Architectural Design 302 and 401 courses of Kocaeli University Department of 
Architecture in the Spring semester of 2019/2020, this study aimed to enable 
students to experience computer-aided design and production processes by making 
1/1 scale over their designs. 
 
Firstly, the students who took the course were informed about assistant behavior 
and students were asked to design a personalized (for them) face mask using this 
information. 
 
First of all, the students were informed about auxetic behavior and then students 
were asked to design a personalized face mask (for themselves) by using this 
information. The design problem is divided into two stages. Firstly, it was asked to 
make the design by considering the concepts of folding and being mobile. Secondly, 
it was expected that the product to be produced based on these concepts could 
show acoustic behavior. Auxetic materials and behaviors attract  attention as an 
alternative to conventional materials. In this article, developed by the students the 
potential of models with auxetic behavior and will be evaluated through the final 
design. 
 
Keywords: Auxetic Behavior, Auxetic Material, Learning by Doing 
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1. Auxetik Davranış (Negatif Yöndeki Pozitif Güç) 

Auxetik terimi Yunanca kökenli olup auxetikos’tan gelmektedir ve ‘genişlemeye 
eğilimli’ anlamı taşımaktadır (URL-1). İlk olarak Evans (1991) tarafından auxetik 
malzemeler, Negatif Poisson Oranına (NPO) sahip malzemeler olarak tanımlanmış 
ve bu fenomene sahip malzemeler ile polimer üretiminden bahsedilmiştir. 

Mühendislikte kullanılan malzemelerin çoğu pozitif Poisson oranına sahip olmakla 
birlikte sınırlı sayıdaki malzeme negatif Poisson oranına sahiptir. NPO nedeniyle, 
auxetik malzemeler ve yapılar, konveksiyonel malzemelerden daha farklı özellikler 
ve davranışlar sergilemektedir. Bu davranışlar NPO’ların doğrudan bir sonucudur ve 
her malzeme veya yapıda farklı seviyelerdedir. 

Auxetik, analitik araştırmalar yerine ampirik gözlemler sayesinde keşfedilmiştir 
(Mirante, 2015). Geçtiğimiz on yıllar boyunca, auxetik etkilere yol açabilecek çeşitli 
geometrik yapılar ve modeller önerilmiş, incelenmiş ve özellikleri test edilmiştir. 

Auxetik formlar geometrik olarak; 2 ve 3 boyutlu girintili (re-entrant)  formlar 
(Grima ve diğerleri, 2005), kiral formlar (Spadoni ve diğerleri, 2005), dönen Rijit 
birimler/ yarı katı birimler, açılı-tabakalı kompozitler (Angle-ply Laminates) (Hine, 
1997), moleküler auxetikler, mikro-gözenekli ve sıvı kristal polimer modelleri, 
katlanır modeller, olmak üzere sınıflandırılmaktadır (Şekil 1). Bu geometrik yapıların 
sınıflandırılması araştırmacılar için, auxetik etkileri nasıl elde edilebileceğinin, 
auxetik malzemeleri nasıl üretilebileceğinin, özelliklerinin nasıl optimize ve tahmin 
edilebileceğinin anlaşılmasına yardımcı olması açısından oldukça önemlidir. 

Liu & Hu (2010), yaptıkları çalışmada, çeşitli araştırma alanlarında, auxetic davranış 
gösteren yapıların beş temel özelliğinden bahsetmişlerdir; 

• Senklastik eğrilik: Büküldüklerinde kubbe benzeri, her yönden aynı yöne doğru 
eğimli olması; 

• Basınç dayanımı ve kayma sertliği: Auxetik yapıların hem sıkıştırma hem de kayma 
kuvvetlerine karşı dayanma kapasitesinin olması, 

• Girinti direnci: Çoğunlukla köpüklerin bulunduğu auxetik yapıların sıkıştırma 
noktasının altında daha fazla kütle kaydırma kapasitesi olması, 

• Gözenek yapısına bağlı olarak değişiklik gösteren genişleme ve esneme kapasitesi 

• Enerji soğurumu ve dağıtımı: Auxetik yapıların soğurma kapasitesi. 
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Şekil 1: Auxetic davranış yapan örnekler. 
1a. Moleküler auxetic, 1b. 3 boyutlu girintili (re-entrant) formlar, 1c. sinüzoidal 

kafes, 1d. kiral, 1e. 2 boyutlu girintili (re-entrant) formlar, 
1f. kare dönen sert üniteler. 

 

Auxetik malzemeler üzerine modellemeler ve teorik çalışmalar yapılmasıyla birlikte 
son yıllarda uygulama ağırlıklı deneysel çalışmalar da yapılmıştır (Mirante, 2015). Bu 
çalışmaların  başında teknik tekstil uygulamaları gelmektedir. Bunlara örnek olarak, 
auxetik özelliğe sahip endüstriyel halatlar, kurşun geçirmez yelek, patlamaya 
dayanıklı perdeler, gözenekli yapısından dolayı spor giysilerinde kullanımı, hassas 
filtreler,  ekstra darbe  ve kıvrılma özelliğine sahip  teknik  kompozitler,  tıbbi  tekstil  
uygulamaları (bandaj, ameliyat ipliği, yapay kas vb.), erozyon ve yol kaymalarını 
engelleyici geotekstiller, emniyet kemeri, sürtünme özelliğinin önemli olduğu özel 
giysiler verilebilir. 
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Auxetik davranış özelliği mimari tasarımlarda, katma değeri yüksek tasarım 
üretiminde yeni bir adım olarak görülebilir. Bu yeni özellik farklı malzemelerde 
uygulanarak mevcut malzemelerin daha üstün özellikte ve davranışta yeniden 
tasarlanabilmesini sağlar. Bu potansiyel ile aşağıda detayları anlatılan çalışma 
planlanmıştır. 

 

2. Alan Çalışması 

Deleuze’ün katlama/katlanma kavramından etkilenenlerden biri olarak Eisenman, 
biçimin varyasyonlar içeren alt parçalardan oluştuğunu ve varyasyonların kullanıcı 
tarafından duyumsanabilir bir hareket algısı oluşturmak için süreklilik taşıması 
gerektiğini savunmaktadır (Carpo, 2004). Dolayısıyla bütünün parçaları kendi 
başlarına bağımsız olmayıp, bütünün  içerisinde, zaman ve algılanabilirlik aracılığıyla 
yeni anlamlar kazanmakta; küçük değişikler ile heterojen  ve karmaşıklık oluşturma 
potansiyeli içermektedir. Bir bütün içindeki dönüşebilme potansiyelinin ve 
farklılıkların birbirleriyle olan dinamik ilişkisinin gündeme gelmesi, dijital çağda, 
parça-bütün ilişkisinin sorgulanmasında etkili olmuştur. Malzeme davranışı ve 
negatif yöndeki pozitif yük davranışı (auxetic behaviour) çalışmalarının da dahil 
edilerek parça bütün ilişkilerinin tasarıma yansıtılması bu çalışmanın temelini 
oluşturmaktadır. 

Makroskopik ölçekte, 2 boyutlu tabaka malzemelerinde belirli bir düzenli desene 
göre kesimler yapılarak da auxetik davranış elde edilebilmektedir. Bu kesikler, 
malzemenin kinematik bir bağlantı görevi görmesini sağlar, böylece malzeme, 
kesmeye dayalı desene göre belirli bir noktaya kadar gerilebilmektedir (Grima & 
Evans, 2006). Bütünün tekil parçalara ayrılmadan keserek yada yüzeyde çizikler 
oluşturarak farklı dinamik özellikler sergilemesi ve bunu kişiye özel 1/1 ölçekli 
maske üzerinden deneyimlenmesi öğrencilerin tasarım gelişimi açısından önemli 
bulunmuş ve mimari tasarım stüdyosundaki öğrenciler ile çalışılmaya başlanmıştır. 
İlk aşamada öğrenciler kendi yüzlerinin 3 boyutlu modelini alçı kullanarak 
üretmişlerdir (Şekil 2). Sonrasında öğrencilere yukarıda bahsettiğimiz auxetik 
davranış sergileyen geometriler anlatılmıştır. Öğrencilerin de benzer model 
denemeleri yapmaları beklenmiştir. Bu denemelere ait görüntüler Şekil 3, 4 de 
verilmektedir. 

 

 
2: yüz . 
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Şekil 3: Auxetik davranış model örneği 

 

 
Şekil 4: Auxetik davranış model örneği 

 
Öğrenciler, yaptıkları maketler üzerinden davranışın çalışma prensibini anlayıp 
sonrasında auxetik davranış gösteren deseni Rhino ve uzantısı Grasshopper’ı 
kullanarak bilgisayarda modellemişlerdir. Toplam 10 öğrenciden 8’i çalışmayı  
tamamlayabilmiştir. Tamamlanmış çalışmalara ait, ilk fiziksel maket görüntüsü, 
hareketin çalışma prensibi, hareketin deseni, negatif poisson oranı, dijital modelin 
kodu, modelin negatif güç altındaki deformasyonu (açık ve kapalı olma hali) ve 
maskeye dönüştürülmüş şekli Şekil 5’de verilmektedir. 
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Şekil 5: Öğrencilerin Geliştirdikleri Maske Modellerin Gelişim Süreci 
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● 1 numara  ile verilen örnekte  malzeme elastik olma davranışı gözetmeksizin 
öğrencinin auxetic davranışı boyutlu kağıt malzeme üzerinden kesikler 
açarak malzemenin 3 boyutlu hacim kazanmasını sağlamıştır. Kare dönen 
sert üniteler sınıfına benzer şekilde üzerindeki kesitler sonucunda katı 
malzeme auxetik davranış özellikleri kazanmıştır. 

● 2 ve 7. örnekler  malzeme  elastik  olma  davranışı  gözetmeksizin  öğrencinin  
auxetic  davranışı 2 boyutlu kağıt malzemeyi katlama potansiyellerini 
değerlendirmek. 

● 3., 4. ve 5. örnekler birbirlerine benzer olarak 2 boyutlu girintili (re-entrant)  
formlar yaratmak suretiyle kağıt modeler auxetik davranış özellikleri 
kazanmıştır. 

● 6. örnekte ise auxetik davranıştan değil auexetik malzeme özelliği tasarıma 
dahil edilerek tasarım gerçekleştirilmiştir. 

● 8. örnekte  kırılarak deforme  olma  durumu  gözlenmektedir  (structurally  
hexagonal  re-entrant honeycomb). 

Son olarak da bu geometrileri kendi yüzleri için hazırladıkları maskelere adapte  
etmeleri istenmiştir. Eş zamanlı olarak, öğrencilerin yüzleri, 3 boyutlu tarayıcı olan 
3d sense cihazıyla taranmak  suretiyle dijital ortama aktarılacak ve dijital modelin 
üzerine Rhino programı ve eklentisi grasshopper kullanılarak auxetik davranışı 
sergileyen dinamik formun adaptasyonu sağlanacaktır. Adaptasyonu tamamlanan 
maske modelleri 3 boyutlu yazıcı ile elastik pla ile üretilecektir. 

 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Tüm bu deneyimler öğrencilerin yaparak öğrenmesine katkı sağlamıştır. Süreç 
içinde mimarlık lisans öğrencileri fiziksel maketlerini bilgisayar ortamında kodlamak 
ve dijital üretime hazır hale getirmek suretiyle  tasarım dersinin nihai hedefine 
ulaşmayı başarmışlardır. Bu çalışma  deneyimleri öğrencilerin, dijital model, fiziksel 
model, malzeme davranışı ve bu davranışı destekleyen geometri kurgusu arasındaki 
ilişkiyi kurmalarına olanak sağlamıştır. Bu ilişkilerin farkında olmalarının daha 
sonraki çalışmalarında dijital tasarımı ortaya koyarken fizikselin öngörülmesini 
olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Benzer olarak, bu atölyenin öğrenci açısından 
diğer bir kazanımı ise dijital tasarımla beraber  sonuçtan  çok sürece  önem 
vermektir. Yürütücüler tarafından, kısıtlı süre içerisinde tanımlı problemlerle 
tariflenmiş atölye çalışması deneyiminin eğitim açısından yararlı olduğu 
anlaşılmıştır. Çalıştay sonucunda çıkan ürünlerin de belli bir olgunluğa sahip olması 
öğrenciler ve yürütücüler için tatmin edicidir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, dijital tasarım ve üretim araçlarının mimari tasarım stüdyosunun 
parçası olarak araştırıldığı çalıştaylar serisinin dördüncüsü ile ilgili değerlendirmeler 
paylaşılmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 
Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencileri ile üç aşamada gerçekleştirilen “Burning Man 
(BM) 2020: Biyomimetik yapısal organizma” çalıştayı kapsamında, Sahra çölü 
koşullarında kolonileşme ve barınma gereksinimi öğrencilere tasarım problemi 
olarak verilmiş, BM sosyal deneyi örneğinde yerleşkenin üç boyutlu modelleme ve 
baskı teknikleri ile üretimi, kostüm tasarımına yönelik kumaş üzerine deneysel baskı 
çalışmaları, ve son olarak bir tapınak/pavyon tasarımı yapılmıştır.  
 
Çalıştayın birinci aşamasında, öğrenciler sert iklim koşullarına adapte olmuş, 
sürdürülebilir prensiplerle kendi kendine yayılabilen ve kendini ortadan kaldırabilen 
yaşam birimlerinin üretimine yönlendirilmiştir. Tasarım arayışını destekleyecek 
başka bir unsur olarak çeşitli biyomimetik organizmalar her bir öğrenci grubuna 
tanımlanmıştır. İkinci aşamasında Rhinoceros modelleme programı Karamba 3D 
eklentisi ile üretilmiş 3B baskı ile uyumlu parametrik modelleri ve üretim 
malzemelerini (TPU95, PLA ve öngerilmeli tekstil) kullanarak giyilebilir bir tasarım 
prototipi (şapka, maske, mücevher parçası vb.) üretilmiştir. Üçüncü ve son aşamada 
ise form, yapı ve mekanın entegrasyonu bir tapınak/pavyon strüktürü örneğinde 
araştırılmıştır. 
 
Bu araştırmada öğrenci çalışmalarının tasarım, geliştirme ve üretim aşamalarında 
dijital araçların kullanımı incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda, tasarımcılar için 
dijital tasarım ve üretim teknolojilerinin mimari tasarım stüdyo eğitiminde 
bütünleşik olarak sunulmasının farklılaşan tasarım çıktılarının yanı sıra kullanılan 
teknolojilerde çeşitliliğe yol açtığı gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan ürünlerin tasarım 
yaklaşımları ve geliştirilme süreçleri anlatılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda 
tasarlayarak araştırma - mimari tasarım sürecinin, yeni anlayışların, bilgilerin, 
uygulamaların ya da ürünlerin ortaya çıktığı bir araştırmaya da olanak sağlamıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Olağan Dışı Ortam, Dijital Fabrikasyon, Tekstil Baskı, Karamba 
3D, Burning Man 
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Abstract 
 

This study discusses the results of the fourth of the “Extreme Environment 
Workshop” series, investigating digital design and fabrication tools as a part of the 
second year architectural design studio. The workshop was held as a part of the 
three-stage "Burning Man (BM) 2020: Biomimetic Structural Organism" program for 
Architecture Department students at the Faculty of Fine Arts and Design at Izmir 
University of Economics. The project mission is to design a biomimetic structural 
organism to function as a temporary habitat for a local BM in the Sahara Desert. 
This is a three-stage project in which students focus on different aspects of design in 
each stage: In stage 1, the playa (a living unit and its growth/shrink pattern), in 
stage 2, a costume, and in stage 3, a temple/BM statue for BM in the Sahara Desert. 
The three stages dealt respectively with 3D modeling and printing techniques, 
experimental printing studies on fabric for costume design, and finally, a temple 
design.  
 
 In the first stage, students were asked to design self-propagating and eventually 
self-destructive living units adaptable to harsh climatic conditions, in line with 
sustainable principles. Various biomimetic organisms were identified for each group 
of students to support the identification of a suitable design. In the second stage, 
students created a wearable design prototype (hat, mask, piece of jewelry, etc.) 
using digital design models produced with Karamba and materials (TPU95, PLA, and 
prestressed textiles) compatible with 3D printing. In the third and final stage, the 
aim was the integration of form, structure, and space through precedent studies on 
a temple/pavilion structure. 
 
This paper is an examination of the students’ use of digital tools in the design, 
development and production stages of their work. The findings reveal that the 
integration of digital design and production technologies into architectural design 
studio education leads to diversity both in the technologies used and also the design 
outputs. This study also highlights the value of the “research by design” approach, in 
which the architectural design process enables significant progress through a 
combination of new insights and knowledge and innovative practices and products. 
 
Keywords: Extreme Environment, Digital Fabrication, Printing on Textile, Karamba 
3D, Burning Man 
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1. Giriş  

Son yıllarda olağan dışı yaşam alanları olarak popüler hedefler haline gelen sualtı 
ortamında, Antarktika’da ya da Mars yüzeyinde yaşam ve kolonileşme için sunulan 
tasarım önerileri incelendiğinde, günümüz ve geleceğin sayısal tasarım ve üretim 
teknolojilerinden yararlanıldığı gözlemlenmektedir. Güncel örneklerden biri olarak, 
Penn State Üniversitesi’nde J. Duarte ve S. Nazarian liderliğinde bir araştırma ekibi, 
NASA’nın Mars’ta dijital fabrikasyon alanında 3B baskı teknolojisini kullanarak insan 
barınağı oluşturabilecek özerk bir sistem tasarımı çalışmalarını 2017’den bu yana 
sürdürmektedir. Ekibin amacı, NASA'nın uzay kaşiflerince Mars ve ötesindeki 
olağandışı koşullarda yapısal olarak sağlam bir yaşam alanı üretmek ve bu amaca 
yönelik olarak, yazıcının mekanik öğelerinin üretilmesine ve yerel üretim malzemesi 
kullanımına olanak sağlayan gelişmiş bir 3B baskı teknolojisi geliştirmektir. Bu 
örnek, olağandışı ortamlar mimarisi alanında geliştirilen tasarımların, hesaplamalı 
tasarım ve bilişim teknolojilerinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini vurgular 
niteliktedir. Üstelik, yeryüzünde birbiri ardına gelen doğal afetler nedeniyle, olağan 
dışı ortamlarda insan ırkının yaşayabilirliği ve sürdürülebilirliği sorgulanmaktadır 
aynı zamanda.  

Burning Man (BM), ABD’nin Nevada eyaletinin kuzeybatısındaki Black Rock 
Çölü'nde inşa edilen geçici bir kent olan Black Rock City'de (BRC) her yıl düzenlenen 
bir sanat festivalidir. Her ne kadar kendilerini bir toplumsal deney olarak 
tanımlasalar da, temel olarak on ana ilkeden etkilenen bir topluluk ve sanat 
olayıdır: Radikal anlamda içsellik, özgüven, kendini dile getirme, toplumsal çaba, 
sivil sorumluluk, ödüllendirme, meta olmaktan çıkış, katılımcılık, dolaysızlık ve iz 
bırakmadır. Eski bir göl yatağı olan çöl ortamındaki mekansal bir olağandışılığının 
yanı sıra, katılımcıların yaşam birimleri, kent kurulumu ve yok edilmesi ve 
katılımcıların kostümleri ile de günlük yaşamdan farklılığını ortaya koymaktadır.  

Bu çalışmada, çöl ortamı olağandışı ortam olarak bir çalıştay kapsamında ele alınıp 
Burning Man etkinliği üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda, Mimarlık 
öğrencilerinin günümüz teknolojisini sayısal tasarım sürecine nasıl 
aktarabileceklerini gözlemlemek ve yaşam alanı, kostüm tasarımı ve tapınak/
pavyon tasarımı özelinde Mimarlık 2. sınıf öğrencilerine farklı bakış açıları 
kazandırmak amacıyla altı haftalık ve üç ayrı aşamadan oluşan bir çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. Bu makalede çalıştay kapsamında sayısal araçların kullanıldığı 
tasarım sürecinin ve ortaya konan tasarım ürünleri üzerinden öğrenim çıktıları 
açısından değerlendirilmektedir. Tasarımcılar için sayısal tasarım ve üretim 
teknolojilerinin kullanımının önemi ve geleceğe yönelik yenilikçi tasarım 
yaklaşımlarının Mimarlık eğitimine tümleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

 

2. Konuya Yaklaşım / Yöntem 

2.1. Literatür Taraması  

Türk Dil Kurumunca tanımı “Fabrikada yapılarak tüketime hazır duruma getirilen 
madde” olarak fabrikasyon kelimesi, üretmek, imal etmek olarak tanımlanmıştır. İlk 
fabrikasyon uygulaması, 1952 yılında Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)’de sayısal olarak kullanılan freze tezgahı ile yapılmıştır (Gershenfeld, 2005). 
Sayısal üretim araçlarının Mimarlık disiplinine tümleştirilmesi ise 2001 yılında 
MIT’de Center of Bits and Atoms (CBA)’un kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Bu 
merkezin kurulması ve burada edinilen birikim ile FAB-LAB olarak adlandırılan ilk 
dijital fabrikasyon laboratuvarı 2003 yılında South End Technology Center (SETC) 
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adıyla Boston’da kurulmuştur (Gershenfeld, 2012). Günümüzde “Makerlab” kültürü 
dijital tasarım ve benzetim (simülasyon) araçlarının gelişmesi ve erişebilir bütçelere 
ulaşması ile “kendin yap” (Do it yourself-DIY) düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Böylece 
tasarımcılar, ev ortamında tasarımı fiziksel üretime geçirebilmeye başlamıştır. 

Üretim yöntemlerinin ve araçlarının gelişmesine paralel olarak, tasarımda form 
arayışlarında ve yöntemlerinde de yaşanan gelişmelerle form ve işlevsellik 
kavramlarının yanı sıra, 1970'lere dayanan malzeme davranış çalışmalarını içeren 
form bulma süreçleri, zamanla tasarım çalışmalarında yeniden odak haline gelmiştir 
(Otto v.d., 1990; Otto ve Rasch, 1995; Otto v.d., 2005). Malzeme bilimlerindeki ve 
sayısal tasarım araçlarındaki gelişmeler özellikle karmaşık yapıları temsil 
etmektedir; bu durum, üretmekte temel kaynaklar olarak görülmeye başlanmıştır 
(Kumar ve Bentley, 2003; Forbes, 2004; Bar-Cohen, 2006). Tasarımcıların morfolojik 
yapılardaki gelişmelere ve bununla birlikte ortaya çıkan biyomimikri alanına artan 
ilgisi, tekil ya da kompozit formda kullanılabilen yeni bir yapı malzemesi yaklaşımı 
ortaya koymuştur.  

Parthenon, Eyfel Kulesi ya da Golden Gate Köprüsü, bir malzeme ile ne gibi 
tasarımların mümkün olabileceğine ilişkin oldukça başarılı örneklerdir. Bu 
örneklerde formlar, malzeme özellikleri göz önünde tutularak malzeme seçiminin 
doğrudan çıktılarıdır (Ashby ve Johnson, 2009). Ancak, son yirmi yıl içinde, yalnız ne 
tasarladığımız ve ne ürettiğimiz değil, tasarım ve üretim biçimimiz de değişikliğe 
uğramıştır. Yapı malzemesinin yapı formunu tanımlamasının tam aksine, ileri sayısal 
tasarım ve üretim teknolojileri sayesinde malzemenin doğası yapı formunu 
tanımlayabilmektedir. Bu malzeme yaklaşımı, tasarımcıların malzemenin doğasını 
keşfetmelerini sağlayan çeşitli form bulma süreçlerini kullanılmaktadır. 

Bu araştırmada tasarımda malzeme yaklaşımı ve sayısal araçların tasarım ve üretim 
sürecindeki etkin kullanım bilgisi bir çalıştay üzerinden incelenmiştir. Bu bölümde, 
çalıştay kapsamında ele alınan konu başlıklarından söz edilmektedir. Çalıştay 
kapsamında bir tasarım sorunu olarak verilen çöl koşullarında birbiri ardına izlenen 
üç farklı aşama bulunmaktadır. Bu üç aşamada sayısal araçlar ile lazer kesim ve üç 
boyutlu baskı gibi farklı üretim yöntemleri kullanılmıştır. Birinci aşamada lazer 
kesim ve 3B baskı ile bir playa tasarlanmış, ikinci aşamada tekstil üzerine 3B baskı 
yapılmış ve son aşamada da tapınak formunda bir pavyon yapısı tasarlanıp 
üretilmiştir. Birbirini tamamlayan bu üç aşama sonunda çalıştay çıktıları üzerinden 
yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerin, biyomimetik tasarım yaklaşımı 
üzerinden sayısal tasarım ve üretim yöntemleri ile öneriler ortaya koyabilmesi ile ve 
özellikle olağandışı koşullarda yenilikçi tasarım yaklaşımlarının uygulanmasında ve 
geliştirilmesinde bu sayısal araçların önemli bir rol oynadığının öğrencilere 
aktarılmasıyla hedeflenen kazanımlara ulaşılmıştır. 

2.2. Yöntem ve Araçlar 

Bu çalıştayda, her üç aşamada da öğrencilere farklı tasarım problemleri verilmiş, 
farklı dijital fabrikasyon yöntemleri ve farklı malzemeler ile tasarım ve üretim 
yapmaları beklenmiştir. Bu aşamalarda ilk olarak lazer kesim ve 3B baskı, ikinci 
olarak tekstil üzerine 3B baskı ve son olarak da üretim yöntemi serbest bırakılarak 
lazer kesim veya 3B baskı ile tasarım ve üretim gerçekleşmiştir. Farklı üretim 
yöntemlerinin ve araçlarının tanıtılması ve kullanımı keşifsel sürecin başlangıcı 
olmuştur. Üretim yöntemleri ve araçları aşağıdaki bölümde detaylandırılmıştır. 

Lazer kesim ve 3B baskı ile playa tasarımı: Tasarımın ilk aşamasını seçilen arazinin 
Rhino ELK plug-in aracılığı ile dijital verilerine erişilmesi ve lazer kesim ile 3 boyutlu 
maketinin yapılması oluşturmaktadır. Maketler, 1:500 ölçeğinde 40x40 cm2’lik bir 
altlık formatında 2 mm kalınlığındaki oluklu mukavvalar ile üretilmiştir (Şekil 1). 
Arazinin geçici topografik ve çevresel (yakınlarda vaha ya da yerleşim yerinin 
olması, su kaynaklarına yakınlık, kum özellikleri) verilerini değerlendiren 
öğrencilerin daha sonraki aşamada biyomimetik ilkeler ile tasarladıkları yaşam 
modüllerini 1:20 ölçeğinde üretmeleri beklenmiştir. Bu aşamada her bir öğrenci 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 58 

grubuna çöl ikliminde yaşayan bir böcek ya da eklem bacaklı referans olarak 
verilmiştir. Son aşamada ise onlardan tasarlanan yaşam modülünün Rhino 
Grasshopper aracılığı ile Burning Man playası oluşturacak biçimde bir büyüme 
şeması hesaplamaları istenmiştir. Elde edilen yerleşim dokusu 3B yazıcılar ile 
basılarak 1:500 ölçeğindeki arazi maketlerine yerleştirilmiştir.  

Tekstil üzerine 3B baskı çalıştayı: İkinci aşama olarak tekstil üzerine 3B baskı 
çalıştayı düzenlenmiştir. Bu aşamada kullanılan sayısal tasarım araçları, Rhinoceros 
3D, Grasshopper yazılımı üzerinden atölye çalışmasına özel olarak hazırlanmış 
komut dizisi, Karamba 3D ve panelleme araçlarını içermektedir. Üretilecek form 
arayışında, başlangıçta tasarlanan ve sonuçta elde edilmek istenen ürün Rhinoceros 
3D’de simüle edilmiştir. Bir benzetim eklentisi olarak Karamba 3D'nin kullanımı 
araştırılmış, böylece ortaya çıkacak olan kompozit için bir form bulma mekanizması 
olarak kullanılmıştır. Grasshopper arayüzünde bulunan komut dizisi ve hazırlanan 
model birbirine tanıtılıp, formun eğrilerini yaratan stres çizgileri iki ayrı aks olarak 
modele yansıtılmıştır. Düzensiz ve organik durumda bulunan stres çizgileri iki 
boyutlu yüzeye yansıtılıp, arayüz üzerinde katılımcılar tarafından açılan iki farklı 
katman ile birlikte stres çizgileri birbirine bağlanacak şekilde 3B baskıya hazırlamak 
için çizgilerinin yoğunluğu referans alınıp yeniden çizilmiştir. Baskı için hazırlanan 
yeni çizgilere, kullanılacak katmanın inceliğine ve esnekliğine bağlı olarak gerekli 
yatay ve dikey boyutlar verilmiştir (Agkathidis vd., 2019).  

Simülasyon olarak dijital ortamda hazırlanmaya başlanan model, 3B baskı 
aygıtlarında yarı esnek TPU filament ile basılıp, her yönden eşit biçimde gerilmiş 
esnek viskon, lateks ya da likra katmanların üzerine hızlı yapıştırıcılarla kontrollü bir 
biçimde lamine edilmiştir (Agkathidis vd., 2019). Kabuk halinde katmana yapıştırılan 
model sabit hale gelince, gerilen katman germe noktalarından ayrılıp, serbest 
bırakılmıştır. Böylece, baskı alınan stres çizgilerinin ve kumaşın, dijital ortamda 
simüle edilen modelin biçimini alması hedeflenmiştir. Kimi durumlarda ise, önceden 
gerilmiş katmanlar üzerine doğrudan 3B baskı yapılmıştır (Şekil 2). Bu uygulama, 
katman ve model arasındaki sabitleyici unsuru kaldırmıştır. Böylece, uygulanan 
yapıştırıcıların sağlayacağı çeşitliliği yok etmiş ve modelin istenilen forma daha 
yakın olması sağlanmıştır.  

Burning Man 2020 Tapınak Pavyonu: Çalıştayın son aşamasında Burning Man 
playası içerisinde konumlanacak simgesel bir strüktür üretimi yapılmıştır (Şekil 3). 
Mimari tektoniğin olanak ve sınırları dijital modelleme yöntemleri ile araştırılıp 
üretilmiştir. Bu bağlamda öğrencilerden çöl iklimine ve değişken yeryüzü şekillerine 
uyum sağlayabilecek, hafiflik, dayanım ve strüktürel bağlantı elemanları ile uyumlu 
malzemeler bulmaları beklenmiştir. Seçilen malzemenin verdiği olanaklar dahilinde 
yapısal formun üretimi prototip bir bağlantı noktası ile başlamıştır. Bu ‘montaj’ 
elemanı, seçilen yapı malzemeleri (örn. bambu, membran, kereste, çelik hat, halat, 
polikarbon tüp, çözünebilir plastik, silikon, kauçuk, galvaniz çelik) ile beraber bir 
mekan deneyimi yaratmak üzere dijital modelleme araçları ile üç boyutlu 
üretilmiştir. Aynı zamanda montaj elemanlarının elektrik ya da su gibi altyapı 
tesislerine uyumlu olması beklenmiştir. Tapınak pavyonu strüktürünü bir örtü 
biçiminde üreten parametrik doku, Rhino Grasshopper aracılığı ile modellenmiş, 
bazı öğrenciler Karamba plug-in aracılığı ile ileri hesaplamalı formlar elde etmenin 
yollarını aramışlardır. Bu araçlarının tasarım süreciyle bütünleştirilmesi sayesinde 
geleneksel bir süreçte öngörülemeyecek keşifsel çıktılar ile çalıştay tamamlanmıştır. 

Diğer aşamalardan farklı olarak bu son aşamada öğrenciler grup çalışmasından 
bireysel üretime geçmişlerdir. Ancak ilk iki aşamada ortaya çıkan ortak playa 
birimleri ve tekstil üzerine basılan strüktürler, her öğrencinin tapınak pavyonu 
tasarımında başlangıç kaynağı olarak kullanılmıştır. Son aşamanın fiziksel model 
üretimi 2020 Covid-19 pandemi başlangıcı dönemine denk düşmesi nedeniyle 
yapılamamıştır. Ancak her bir öğrencinin son ürünü 1:500 arazi planı, 1:100 plan ve 
görünüşler, ve 1:1 bağlantı detayı çizimleri ve 3dm formatında teslim alınmıştır. 
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3. Yapılan Çalışmalar  

Üniversitenin Mimarlık Bölümü ikinci sınıf mimari tasarım stüdyosunun bahar 
döneminde olağandışı ortamda biyomimetik organizma tasarımı başlığı altında kısa 
süreli çalıştaylar yapılmaktadır. Dijital araçların tasarım ve üretim alanında 
kullanılmasını hedefleyen bu çalıştaylarda 2017’den beri Mars (Varinlioğlu vd., 
2018), sualtı (Varinlioğlu vd., 2018) ve Antarktika’da (Halıcı vd., 2019) yerleşmeyi 
konu almıştır. Tüm bu önerilerde geleceğe yönelik ve kalıcı bir kolonileşme 
önerilmiştir. 2020 yılında ise yeni olağandışı ortam çöl olarak seçilirken, içinde 
bulunduğumuz yılın tasarım önerilerinin geliştirilmesi için, olağandışı ve geçici bir 
yerleşim önerisi olan Burning Man Festivali seçilmiştir. Burning Man (BM), batı 
ABD'de, Nevada'nın kuzeybatısındaki Black Rock Çölü'nde inşa edilen geçici bir kent 
olan Black Rock City'de (BRC) her yıl düzenlenen, bilinenin tersine tüketime dayalı 
değil, toplumsal bir deneydir. Bu deney, on ana ilkeden etkilenen bir topluluk ve 
sanat olayıdır: Radikal anlamda içsellik, özgüven, kendini dile getirme, toplumsal 
çaba, sivil sorumluluk, ödüllendirme, meta olmaktan çıkış, katılımcılık, dolaysızlık ve 
iz bırakmadır.  

BM ilk olarak 1986 yılında Kaliforniya'daki San Francisco'daki Baker Plajı'nda yaz 
gündönümünde şenlik ateşi ritüeli olarak düzenlenmiş, etkinlik yıllar geçtikçe 
Nevada Black Rock Desert'a taşınmıştır. Mimar Rod Garrett, her kampın ayrı bir 
yerleşim bloğunun olması için dairesel/radyal kent düzenini bir gereklilik olarak 
düşünerek inşa etmiştir. 2019'da BM, 80.000 adet “burner” adı verilen katılımcı 
içermekte iken, her yıl, Black Rock City'nin büyüklüğü ve katılımcıların sayısı 
değişmektedir. BM her yıl büyürken, yetkililer dünyanın çeşitli yerlerinde yerel 
“yanıklar” edinmeye ve etkinliği, Afro-Avrasya bölgesi için, dünyanın en büyük ve en 
sıcak çölü olan Sahra Çölü'nde düzenlemeye karar vermişlerdir. Black Rock City’nin 
nüfusu arttıkça, hayatta kalmasıyla ilgili daha çok kural oluşturulmuştur:  

• Playa: Kentin çevresinde 14 km2'lik alanı saran beşgen bir çit vardır. Bu çit, 
etkinliği çevreleyen ve BRC kuru gölünün Güney kenarında arazinin beşgenini 
tanımlayan ve katılımcıları kısıtlayan 14.8 km uzunluğunda geçici plastik bir çittir. Bu 
arazi, radyal kent planında ızgara sokak yapısı olan “playa” olarak 
adlandırılmaktadır. 

• Yaşam Birimleri: BM katılımcılarının yaşadığı playada belirlenen alanlarda 
tematik kamplar bulunmaktadır. 

• BM kostümleri: Her katılımcı kendi playa kostümünü tasarlamaktadır. 

Tapınak / BM heykeli: Playanın merkezinde bir Burning Man yontusu ve playada bir 
Tapınak yapısı daha bulunmaktadır. BM festivalinde aynı zamanda “mutant” olarak 
adlandırılan hızı 8 km/s’i geçmeyen ve sürüş yasağı bulunmayan araçlar da 
bulunmaktadır. 

Bu çalıştay kapsamında, katılımcılardan istenilen çıktılar, verilen biyomimetik bir 
organizmadan yola çıkarak seçilen arazi sınırları içinde bir playa tasarımı, bu arazi 
içine yerleştirilecek birimin tasarımı, 3B yazıcı ile tekstil üzerine baskı yöntemiyle 
kostüm tasarımı ve pavyon formunda bir tapınak tasarımıdır. 

3.1. Lazer kesim ve 3B baskı ile playa tasarımı  

Çalıştayın birinci aşamasının ana odak noktası çöl iklimine uyum sağlayacak bir 
biyomimetik organizmanın konumlandırılması ve biyomimetik ilkelerin tek bir 
barınma modülü üzerinden uygulama ilkelerini kullanarak bir büyüme şemasının 
simülasyonunu oluşturmak olmuştur. Tipik bir yapıdan farklı olarak, playayı 
oluşturacak organizmanın yalnızca kullanıcılar aracılığı ile büyüyebilen, hareket 
edebilen ve yok edilen/kaldırılan bir çalışma ilkesi olması gerektiğinin altı çizilmiştir. 
Buna göre öğrencilerden Sahra Çölü sınırları içerisinde yer alan bir coğrafi konumu 
seçerek, değişken bir topoğrafya, aşırı sıcaklık farkları, ve kum fırtınası gibi çevresel 
koşulları göz önünde bulundurmaları istenmiştir. Bundan yola çıkarak yeme ve 
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uyuma gibi temel insan gereksinimlerinin yanı sıra başka toplumsal gereksinimlerin 
arazinin doğal kaynaklarına el atmadan sürdürülebilir tasarım kriterleri 
çerçevesinde çözülmesi beklenmiştir.  

Çalıştayın ilk aşamasında kullanılması amaçlanan Fabrikasyon aracı, lazer kesim 
makinesi olup öğrencilerin dijital fabrikasyon tekniklerini kullanarak, bir arazi 
modeli oluşturulması beklenmiştir. Bu arazi modelinin oluşturulması aşamasında, 
Rhinoceros 3D, Grasshopper yazılımının içinde yer alan Elk 2 eklentisi üzerinden her 
grubun seçtiği coğrafi konum çekilerek, üretilecek form Rhinoceros 3D üzerinden 
simüle edilmiş olup lazer kesim için hazırlanmıştır. Bu hazırlanan 3 boyutlu 
modellerinde, Lazer kesim aracının uygulanmasının amacı, öğrencilerin dijital 
ortamda elde ettikleri arazileri lazer kesiciden çıkan çıktılar sayesinde katman 
katman kesilmiş bir halde görüp bu arazileri daha iyi bir şekilde anlayabilmeleri ve 
sunumlarına katkı sağlamaları olmuştur (Şekil 1). Tasarım sürecinin, kullanılacak 
fabrikasyon yöntemleriyle paralel gitmesi, öğrencilerin form arayışındaki 
zorlukluklara çözüm bulmalarında yol gösterici olmaktadır. Fikirlerin sadece dijital 
ortamda değil ayrıca 3 boyutlu modeller olarak basılması, dijitalleşen tasarım 
sürecinde öğrencilerin önemli detayları görmelerine olanak sağlamaktadır. Bu 
aşamada, farklı 3 boyutlu baskı teknikleri (FDM, SLA, DLP) öğrencilere tanıtılmış 
olup, farklı sektör ve alanlardaki kullanımları gösterilmiştir. Her grup kendi 
tasarımlarına uygun baskı yönetimini seçmiş, uygun makinenin teknik özelliklerine 
göre modellerinin basımlarını gerçekleştirmişlerdir. Gruplar arasındaki tasarım 
farklılıkları, kullandıkları yöntem çeşitliliğini arttırarak çalıştay boyunca fabrikasyon 
yönteminin metotlarını deneyimlemeleri sağlanmıştır. Öğrendikleri 3B basım 
becerilerinin bir sonraki aşama olan tekstil üzerine 3B baskı çalıştayında 
kullanmaları amaçlanmıştır. 

 

 
Şekil 1: Playa tasarımları: 1/500 ölçekli maketler  
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 3.2. Tekstil üzerine 3B baskı çalıştayı  

Tekstil üzerinde çalışılan bu çalıştayda esas hedef, 3B baskı ile uyumlu, çeşitli 
parametrik arayüzleri birleştirerek ve ilgili malzemeleri (TPU95, PLA ve öngerilmeli 
tekstil) kullanarak yenilikçi, araştırmaya dayalı giyilebilir ve kullanıcıyı çöl iklimi 
koşullarına karşı koruyabilecek bir tasarım prototipi (şapka, maske, mücevher 
parçası vb.) üretmek ve mimari tasarım eğitimi almakta olan öğrencileri üretim 
yapılacak malzemenin doğasına uygun çalışmalar yapmaya cesaretlendirmektir 
(Şekil 2). Bu amaçların yanı sıra söz konusu dijital arayüzlerde tasarlanan organik 
formun değişken materyallerle nasıl işbirliği yaptığını gözlemlemek ve formun 
pratikte istenilen sonucu vermesi için üzerinde stres çizgileriyle birlikte denetim 
sağlamayı başarmaktır. 

 

 
Şekil 2: Tekstil üzerine 3B baskı çalıştay çıktıları 

 

3.3. Burning Man 2020 Tapınak Pavyonu 

Çalıştayın son aşamasında öğrencilerden Sahra çölünde gerçekleşecek BM 
festivaline hizmet edecek bir tapınak pavyonu tasarlamaları istenmiştir 
(Şekil 3). Bu tapınak pavyonlarının, hem festivalin ruhani ve sanatsal 
simgeselliğinin, hem de bir strüktür inşası sürecinde nasıl bir mekan 
tanımladığını ve büyük ölçekli bir sanat enstalasyonu olarak form, yapı ve 
mekan arasındaki bağı nasıl sentezlediğinin üzerine bir araştırma olması 
hedeflenmiştir. İşlevselliğin yanı sıra bir de malzeme ve bağlantı elemanı 
detayları ile teknik bir problem olan BM tapınak pavyonu, teknolojinin 
mimari tasarım araçlarıyla farklılaştırılması üzerine yürütülen tamamlayıcı 
bir aşama haline gelmiştir.  

Bu son aşamanın içinde beklenen bir başka çıktı ise bu tapınak yapısını, 
BM'nin ana ilkelerine uygun ve giriş ve çıkış olarak dolaşım yolu olan ortak 
bir toplanma alanını gösteren sembolik bir ikonik yapı olarak tasarlaması 
beklenmiştir. Yapının anıtsal bir görünümü olmalı, gölge oluşturmalı ve 
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elemanlardan biraz koruma sağlamalıdır. Bu geçici yapının kolayca inşa edilmesi ve 
büyümeyi sağlamak için modüler olması gerekmektedir. Demonte edilebilir, 
böylece iz bırakmaz olmalıdır. Bu yapının geçici doğası gereği, doğadaki her şey 
zamanla kaybolduğu ve / ya da çözüldüğü için tektonik detaylar ipucunu 
çevresinden almalıdır.  

Yakın dönemdeki tasarımların pek çoğunun, dijital tasarım araçlarıyla ortogonal 
olmayan geometrilerin algoritmalar aracılığıyla modellendiği hafif yapılara 
dönüştüğü söylenebilir. Bunun nedeni, dijital teknolojilerin gizli kalmış yaratıcılığı 
ortaya çıkarmada önemli birer araç olmaları ve çeşitli betikler (script) aracılığıyla 
tasarımcıların form arayışlarını kendi yaratıcılıklarının ötesine götürebilmeleridir. Bir 
başka söylemle, biçimin tekil bir geometri yerine algoritmalar, ilişkiler ve kurallar 
üzerinden temsili, tasarım sürecinde öngörülmeyen, keşifsel ve çoğul çıktılar ortaya 
koyma potansiyelini tetiklemektedir. Dolayısıyla, biçim araştırmaları alanında dijital 
tasarım ve üretim araçları ve bu araçların yol açtığı yeni düşünme biçimleri, yeni bir 
deney alanı ortaya çıkarmıştır. 

 
Şekil 3: BM tapınak pavyonu 3D görselleştirme örnekleri 

 

4. Sonuçlar 

Sayısal tasarım ve üretim yöntemleri ile ilk kez tanıştırılan ikinci sınıf öğrencileri ile 
düzenlenen üç aşamalı çalıştayda, öğrencilerden mimari tasarım sorunları olarak 
Burning Man etkinliği kapsamında bir playa tasarımı, yaşam birimleri tasarımı ve 
kostüm tasarımı önerilerinin geliştirilmesi beklenmiştir. Bu bağlamda öğrenciler, 
biyomimetik tasarım yaklaşımı üzerinden öneriler ortaya koymuş ve bu önerileri 
sayısal tasarım ve üretim teknolojilerinin kullanımı ile geliştirmişlerdir. Böylece, 
sayısal tasarım ve üretim teknolojilerinin özellikle aşırı ortamlarda yenilikçi tasarım 
yaklaşımlarının uygulanmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı 
öğrencilere aktarılmıştır. 
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 Çalıştay kapsamında temel düzeyde kullanım eğitimi verilen araçlar; üç boyutlu 
modelleme programı Rhinoceros 3D, Grasshopper ve eklentileri, üç boyutlu yazıcı 
ve lazer kesicidir. İlk aşamada seçilen arazinin modellenmesi ve üretimi ve 
biyomimetik bir organizmadan yola çıkılarak tasarlanan büyüme örüntüsü; ikinci 
aşamada tekstil üzerine 3B modelleme, 2B projeksiyonu ve 3B yazıcı aracılığı ile 
Burning Man kostüm tasarımına yönelik kompozit doku üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Tapınak/pavyon tasarımında ise strüktür analiz eklentileri ile sayısal ortamdaki 
denemelerin yanı sıra fiziksel modellerle de tasarım süreçlerini tamamlamışlardır. 

Çalıştay çıktıları değerlendirildiğinde, öğrenim çıktılarında beklenen bilgisayar 
becerilerinin kazandırılmasının başarıyla sonuçlandığını, farklı malzeme ile farklı 
fabrikasyon yöntemlerinin kullanımının aktarıldığını ve dijital tasarım araçlarıyla 
ortogonal olmayan geometrilerin algoritmalar aracılığıyla modellendiği ve böylece 
hafif yapılara dönüştüğü gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, dijital teknolojilerin gizli 
kalmış yaratıcılığı ortaya çıkarmada önemli birer araç olmaları ve çeşitli betikler 
(script) aracılığıyla tasarımcıların form arayışlarını kendi yaratıcılıklarının ötesine 
taşıyabilmeleridir. Bir başka ifadeyle, biçimin tekil bir geometri yerine algoritmalar, 
ilişkiler ve kurallar üzerinden temsili, tasarım sürecinde öngörülmeyen, keşifsel ve 
çoğul çıktılar ortaya koyma potansiyelini tetiklemektedir. Dolayısıyla, biçim 
araştırmaları alanında dijital tasarım ve üretim araçları ve bu araçların birlikte yol 
açtığı yeni düşünme biçimleri, yeni bir deney alanı ortaya çıkarmıştır.  
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Özet 
 
Bu çalışma, mimarlık eğitiminde dijital fabrikasyon (DF) teknolojileri kullanımını ve 
bu teknolojilerin Türkiye’deki mimarlık eğitimine etkileriyle ilgili bir araştırma 
yürütmeyi hedeflemektedir. DF teknolojileri genellikle endüstri ve tasarım 
sektöründe, konvansiyonel yöntemlere oranla kullanım kolaylığı sunan, hızlı sonuç 
alınması nedeniyle tercih edilen, dijital olarak tasarlanan modelleri somut olarak 
üretmeye yarayan araçlardır. Tasarım sürecinin bir parçası olan üretimi doğrudan 
etkilemeleri ve mimarlık eğitiminin geleceğini yönlendirmeleri nedeniyle DF 
teknolojilerinin ve içinde bulunduğu bağlamın araştırılması önemlidir.  
 
Çalışma kapsamında mimarlık öğrencilerinin bu teknolojilere yaklaşımları ve güncel 
yönelimleri incelenmiştir. Çalışmanın erken bulgularına göre Türkiye’deki mimarlık 
öğrencilerinde DF teknolojilerini kullanmaya yönelik yaygın bir bilgi eksikliği ve 
konvansiyonel mantığın dijital teknolojilerle uygulanması bakımından temel 
sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunların potansiyel sebepleri içerisinde ilgili ders / 
müfredat eksikliği ve sonuç odaklı tasarım yaklaşımı gibi problemler öngörülmüştür. 
Bu problemlerin yol açtığı olası sonuçlara ise: öğrenciler tarafından amaç-araç 
ilişkisinin karıştırılması ve modern yöntemlerin konvansiyonel tekniklerle 
uygulanması örnek verilebilir. Bu neden-sonuç ilişkisi DF teknolojilerinin ortaya çıkış 
amacı olan bireysel ve hızlı üretim imkanını sekteye uğratmaktadır. 
 
Mimarlık öğrencilerinin DF teknolojilerine yaklaşımları ve güncel yönelimlerinin 
gözlemlenmesi; eğitim politikaları ve mimarlık pratiğinin geleceği hakkında 
öngörülerde bulunmamıza olanak sağlayacaktır. Araştırmada; DF teknolojilerinin 
kullanım yöntemlerinin hangi aktörler tarafından öğretildiği, katılımcıların DF 
teknolojileri kullanma konusundaki yetkinlikleri, DF teknolojilerini hangi amaçlarla 
ve nasıl kullandıkları ve DF teknolojileri hakkında deneyimli katılımcıların tasarım 
disiplinine olan yaklaşımlarındaki değişiklikleri hakkında veriler toplanmıştır. Bu 
alandaki neden-sonuç ilişkisini saptamak ve bu verileri bilmek eğitim politikasının 
gelecekte alacağı tutumları öngörmek açısından oldukça önemli olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Dijital Fabrikasyon, Bilişim, Teknoloji  
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Abstract 

 
This study aims to conduct a research on the use of digital fabrication (DF) 
technologies and their effection of using them in the education of architectural study 
in Turkey.  DF technologies are tools for producing digitally designed tangible 
models in the field of industry and design that offer ease of use compared to 
conventional methods and are preferred because of fast results. It is important to 
bind the DF environment and the DF technologies due to their importance in their 
role in the design process and directing the future of architectural education. 

 
Due to the process, the student approaches to the digital fabrication technologies 
and their current tendency for the subject were examined. According to the 
preliminary findings of the study, there are major issues about a lack of knowledge 
in terms of using DF and the application of conventional logic with digital 
technologies. The potential inducements of this situation can be foreseen like 
problems such as lack of relevant course/curriculum and result-oriented design 
approach. Possible consequences of these problems are: confusing the goal-tool 
relationship by students and applying modern methods with conventional 
techniques. This cause-effect relationship undermines the individual and rapid 
production opportunity, which is the emergence of DF technologies. 

 
The observation of architecture students' approaches to DF technologies and their 
current orientation will allow us to make predictions about the future of education 
policies and architectural practice. Data were collected in the research with four-
stage. These stages can be listed like this, who is the responsible educator in DF 
education, what are the competence of the users in DF technologies, for what 
purposes and how they use DF technologies and changes in the approach of 
experienced participants to design discipline about DF technologies. It will be very 
important to determine the cause-effect relationship in this area and to know these 
data to predict the future attitudes of the education policy.  
 
Keywords: Architectural Education, Digital Fabrication, Informatics, Technology  
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1. Giriş 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler iletişim, ulaşım, inşaat, vb. alanları etkilediği 
gibi güncel eğitim pratiklerini de değiştirmektedir. Teknolojik yeterliliklerin artışı 
günümüz mimarlığını hızla değiştirirken, eğitim açısından yeni imkânlar 
barındırmakta ve mimarlık eğitiminde deneysel yaklaşımlara izin vermektedir. 
Bilişim teknolojilerinin mimarlık eğitiminde kullanılmasına; bilgisayar destekli 
tasarım çalışmaları, 3 boyutlu modelleme, canlandırma çalışmaları, dijital tasarım 
ve fabrikasyon teknolojileri, sanal gerçeklik ve hesaplamalı tasarım örnek olarak 
verilebilir (Gül vd., 2013). Bunlardan dijital fabrikasyon (DF) teknolojileri farklı 
tekniklerin denenmesi ve geliştirilmesi açısından mimarlığın en önemli 
parçalarından biri olan temsil ve modelleme ortamını değiştirirken yaparak 
öğrenmeyi eğitim pratiğinde yaygınlaştırmaktadır.  

DF teknolojilerinin ilk örneği 1952 yılında Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)’de freze tezgâhının dijital olarak kontrol edilmesine dayanır (Gershenfeld, 
2005).  Sonrasında MIT’de 2001 yılında “Center of Bits and Atoms” (CBA)’ın 
kurulmasıyla DF teknolojileri ve mimarlık disiplini ilişkisi pekişmiş ve ilk DF 
laboratuvarı (FabLab) 2003 yılında CBA’da edinilen bilgi ve birikimle “South End 
Technology Center” (SETC) adıyla Boston’da kurulmuştur (Gershenfeld, 2012). 
Özellikle yapma pratiği üzerine çalışmaların yürütüldüğü FabLab gibi DF 
teknolojilerinin bulunduğu mekânlar mimarlık pratiğini ve eğitimini 
değiştirmektedir. FabLab sistemine kayıtlı DF laboratuarı sayısı 2011 yılında 90, 
2014 yılında 240, 2017 yılında 1205, 2020 yılında 1891’e ulaşmıştır (Url-1). Bu 
yaygınlaşma hızı ile birlikte 2000 yılından sonra mimarlık pratiğinde ve eğitiminde 
DF teknolojileri kullanımı dünya genelinde artmaktadır (Varinoğlu vd., 2019). 

Sınırların zamanla azaldığı dünyamızda eğitim modelleri teknolojik gelişmelerle 
paralel bir değişim içerisindedir (Gül vd., 2013). Buna bağlı olarak DF 
teknolojilerinin de mimarlık eğitiminin bir parçası haline geldiği söylenebilir. 
Mimarlık eğitimine olan etkileri ise öğrenme ortamlarının yeterlikleri, araçlara 
ulaşım yolları, kullanım tekniklerinin çeşitlilikleri ve çıktıların değişkenlikleri 
açısından farklılık göstermektedir. DF teknolojilerinin hızlı gelişimi nedeniyle oluşan 
adaptasyon problemleri ve Türkiye özelinde bu alanda yapılan çalışmaların sayıca 
yetersizliği mimarlık eğitiminin geleceği açısından bir sorundur. Mimarlık eğitiminin 
modernliğini gelecekte koruyabilmesi, eğitim müfredatını güncelleyebilmesi ve 
çağın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mimarlık öğrencilerinin DF teknolojilerine 
olan yaklaşımları ve güncel yönelimleri araştırılmalıdır.  

Bu çalışmanın amacı mimarlık öğrencilerinin mevcut durumları üzerinden araştırma 
yapıp mimarlık eğitiminin DF teknolojileri ile olan ilişkisi ve DF teknolojilerine genel 
eğilimi tespit etmek, ardından bu analizlerin ışığında mimarlık eğitiminin geleceği 
hakkında öngörülerde ve çıkarımlarda bulunmaktır. Gelecekte DF teknolojileri ile 
mimarlık ilişkisinin nasıl olacağının anlaşılması ve ülkemizdeki mimarlık eğitiminin 
güncelliğini koruyabilmesi açısından bu çalışma değer taşımaktadır. 

 

2. Araştırmanın Kapsamı 

Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerindeki mimarlık öğrencilerinin, DF teknolojilerine 
olan yaklaşımlarını ve güncel yönelimlerini; DF öğretimi, öğrenimi, kullanımı ve 
çıktıları üzerinden incelemek mümkündür. Araştırmanın kapsamı 2019 “University 
Ranking by Academic Performance” (URAP) araştırma raporlarına göre dünyada ilk 
1000 üniversite sıralaması içerisine girmiş, Türkiye’de mimarlık eğitimi açısından 
örnek teşkil etme potansiyeli olan üniversiteler ile sınırlandırılmıştır. URAP 
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Araştırma raporundaki “11 Dünya Sıralamasından En Az 7’sinde Yer Alan 16 Türk 
Üniversitesi” başlığı altında; Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, 
Ankara, Gazi, Boğaziçi, İhsan Doğramacı Bilkent, Erciyes, Dokuz Eylül, Ege, Yıldız 
Teknik, Marmara, Çukurova, Koç ve Sabancı adlı 16 üniversite bulunmaktadır (Url-
2). Bu Üniversitelerden; İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, Gazi, İhsan Doğramacı 
Bilkent, Erciyes, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik ve Çukurova adlı 8 üniversitede mimarlık 
fakültesi bulunmaktadır. 

Araştırmanın başlangıç aşamasında DF teknolojilerine olan ulaşımın genel olarak 
tespit edilebilmesi için mimarlık fakültesi olan 8 üniversiteye e-posta yoluyla 
ulaşılmış ve bu üniversitelerin hepsinde serbest piyasa, üniversite içi veya şahsi 
olarak DF teknolojilerine (CNC Router, Lazer Kesim veya 3B Yazıcı) erişim olduğu 
teyit edilmiştir. Bu bulgu ışığında araştırma bu 8 üniversitenin mimarlık 
öğrencileriyle sınırlandırılmıştır. 
 

3. Araştırmanın Yöntemi ve İçeriği 

Araştırmada mimarlık öğrencilerinin DF teknolojilerine olan yaklaşımlarını tespit 
etmek için yüz yüze görüşme, telefon ve çevrimiçi anket yoluyla veri toplanmıştır. 
Üniversiteler ve öğrenci kulüpleri vasıtasıyla çevrimiçi ortamda e-posta yoluyla 
anket daveti yapılmış ve DF teknolojilerinden sorumlu öğretim görevlileri ile yapılan 
yazışmalar ve mimarlık lisans öğrencileri ile yapılan anketler ile DF teknolojilerinin 
kullanımına dair verilere ulaşılıp işbirlikli bir araştırma yürütülmüştür. 

Mimarlık öğrencilerine yapılan araştırma anketlerinin hazırlanması sürecinde Likert 
tutum ölçeği esas alınmıştır. Araştırma soruları belirlenirken konu 4 ana başlık 
üzerinden değerlendirilmiştir:  

•DF Öğretimi: DF teknolojilerinin kullanım tekniklerinin hangi aktörler tarafından 
öğretildiğini, bu teknolojilerin kullanımı konusunda eğitim yöntemlerini ve 
kaynaklara ulaşım yollarını araştırır.  

•DF Öğrenimi: DF teknolojilerinin kullanım tekniklerinin nasıl öğrenildiğini, 
mimarlık öğrencilerinin DF teknolojileri kullanma konusundaki yetkinliğini ve 
bilgisini araştırır.  

•DF Kullanımı: DF eğitiminin, öğrencilerde bu teknolojilerin kullanımını nasıl 
etkilediğini; mimarlık öğrencilerinin kişisel veya ders içerikleriyle ilgili çalışmalarını 
yürütürken DF teknolojilerini tercih etme durumunu araştırır.  

•DF Çıktıları: DF eğitiminin öğrencilerin tasarım anlayışında oluşturduğu 
farklılıkları, DF teknolojileri hakkında deneyimli mimarlık öğrencilerinin tasarım 
disiplinine olan yaklaşımlarındaki değişiklikleri ve mimari stüdyo derslerine olan 
etkilerini araştırır. 

Çevrimiçi anket, 5 bölümden ve 21 sorudan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla Kişisel 
bilgiler, DF Öğretimi, DF Öğrenimi, DF Kullanımı, DF Çıktıları bölümleridir. “Kişisel 
bilgiler” bölümünde, eğitim bilgileri ve hangi DF teknolojilerine erişimin olduğu 
hakkında sorular bulunmaktadır. “DF Öğretimi” bölümünde, teknolojilerin kullanımı 
konusunda yetkin öğretim elemanları ve öğrenim ortamları hakkında sorular 
bulunmaktadır. “DF Öğrenimi” bölümünde, teknolojilerin kullanımının hangi 
programlar vasıtasıyla olduğu ve kullanım yetkinlikleri hakkında sorular 
bulunmaktadır. “DF Kullanımı” bölümünde, teknolojilerin kullanım amaçları ve 
sıklıkları hakkında sorular bulunmaktadır. “DF Çıktıları” bölümünde ise Likert tutum 
ölçeği açısından daha açık uçlu olarak değerlendirilebilecek ve çoktan seçmeli 
soruların yanı sıra metin olarak da yanıt talep eden sorular bulunmaktadır. Bu 
sorular çalışmanın ulaşmayı hedeflediği cevapların öğrenciler tarafından 
değerlendirilebilmesi için eklenmiştir. Ayrıca DF teknolojileri kullanımının 
öğrencilerdeki çıktılarını gözlemlemeyi ve bu verileri anketin diğer bölümleri ile 
karşılaştırmayı hedefler. 
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Araştırmanın her üniversiteden en az 20 mimarlık lisans öğrencisi ile yürütülmesi 
amaçlanmıştır. Orta Doğu Teknik, İhsan Doğramacı Bilkent ve Erciyes 
Üniversitesinde hedefin çok aşağısında kalınmış fakat diğer üniversitelerde 
hedeflenen katılım oranına nispeten ulaşılmıştır. Araştırmaya dâhil olan 
üniversiteler ve bu üniversitelerdeki katılım oranları Tablo 1’de verilmiştir.  

 
Tablo 1: Araştırmaya Katılım Oranları 

 
 

4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Katılımcıların “DF teknolojilerine hangi koşullarda erişiminiz bulunuyor?” çok 
cevaplı sorusuna cevap oranları Tablo 2’de verilmiştir. Aynı soruda “CNC Router” ile 
ilgili olan bölüme  %65 oranla “Erişimim Yok”, %30 oranla “Serbest Piyasadan 
Erişim”, %4 oranla “Üniversite İçi Erişim”, %1 oranla “Şahsi Erişim” seçeneği 
işaretlenmiştir. “Lazer Kesim” ile ilgili olan bölüme  %3 oranla “Erişimim Yok”, %83 
oranla “Serbest Piyasadan Erişim”, %21 oranla “Üniversite İçi Erişim”, %4 oranla 
“Şahsi Erişim” seçeneği işaretlenmiştir. “3B Yazıcı” ile ilgili olan bölüme  %47 oranla 
“Erişimim Yok”, %40 oranla “Serbest Piyasadan Erişim”, %21 oranla “Üniversite İçi 
Erişim”, %1 oranla “Şahsi Erişim” seçeneği işaretlenmiştir. Katılımcılar “Belirtmek 
istediğiniz başka bir araca erişiminiz bulunuyor mu?” sorusuna hayır cevabını 
vermişler veya boş bırakmışlardır. 

• Katılımcıların %35’inin CNC Router teknolojisine farklı koşullarda erişimi 
bulunmaktadır. 

• Katılımcıların %97’sinin Lazer Kesim teknolojisine farklı koşullarda erişimi 
bulunmaktadır. 

• Katılımcıların %53’ünün 3B Yazıcı teknolojisine farklı koşullarda erişimi 
bulunmaktadır. 

 
Tablo 2: DF Teknolojilerine Erişim  

 
 

Tablo 2’de yer alan veriler Türkiye’deki mimarlık fakültelerinde DF teknolojilerine 
olan erişimin düşük oranlarda sağlanabildiğini göstermektedir. Bu araçların 
mühendislik disiplinlerinde aktif olarak kullanıldığı ve üniversite bünyesinde farklı 
laboratuvarlar ve çeşitli projeler yoluyla edinildiği bilinse de mimarlık öğrencilerinin 

  Mimarlık Öğrencisi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 15 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 

Gazi Üniversitesi 19 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 4 

Erciyes Üniversitesi 2 

Dokuz Eylül Üniversitesi 13 

Yıldız Teknik Üniversitesi 15 

Çukurova Üniversitesi 20 

Toplam 90 
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bu teknolojilere erişim oranlarındaki düşüklüğün sebepleri ilerleyen sorularda 
araştırılacaktır. 

4.1. Anket Katılımcıları Kimlerdir?  

Katılımcılar %17 oranla İstanbul Teknik, %2 oranla Orta Doğu Teknik, %21 oranla 
Gazi, %4 oranla İhsan Doğramacı Bilkent, %2 oranla Erciyes, %15 oranla Dokuz 
Eylül, %17 oranla Yıldız Teknik, %22 oranla Çukurova Üniversitelerinde 
okumaktadırlar. Katılımcılar %10 oranla 1. Sınıfta, %24 oranla 2. Sınıfta, %28 oranla 
3. Sınıfta, %38 oranla 4. Sınıfta mimarlık eğitimi görmektedirler. 

4.2. DF Teknolojileri Eğitimi Nasıl ve Hangi Şartlarda Verilmektedir? 

Katılımcılar, okullarında DF teknolojileri kullanımı konusunda yetkin kişilerle ilgili 
Tablo 3’deki çok cevaplı sorusuna %37 oranında “Bu konuda bilgim yok”, %27 
oranında “Yetkin kişi yok”, %16 oranında “Tekniker/ Atölye sorumlusu”, %12 
oranında “Araştırma görevlisi”, %14 oranında “Öğretim Görevlisi”, %20 oranında 
“Öğretim üyesi” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

 
Tablo 3: DF Teknolojileri kullanımında yetkin eğitmenler 

 
 

Katılımcılar “DF teknolojilerinin olanakları konusunda yeterince bilgilendirildim.” 
ifadesini sırasıyla %44, %29, %17, %7, %3 oranında olumsuz derecelendirmişlerdir. 
“DF teknolojileri kullanımı konusunda yeterli eğitimi aldım.” ifadesini sırasıyla %64, 
%28, %6, %1, %1 oranında olumsuz derecelendirmişlerdir. “DF teknolojilerinin 
kullanımı konusunda yeterli kaynaklara ulaşabildiğimi düşünüyorum.” ifadesini ise 
sırasıyla %40, %27, %19, %11, %3 oranında olumsuz derecelendirmişlerdir. Bu 
sonuçlar öğrencilerin olanaklar, kullanım eğitimi ve kaynaklara ulaşım konusunda 
kendilerinin ve imkânlarının yetersiz düzeyde olduğunu düşündüklerini 
göstermektedir. 

Tablo 4: DF Teknolojileri Eğitimi  

 
 

Katılımcılardan DF teknolojilerinin kullanımı konusunda eğitim alanların ve hangi 
ortamlarda eğitim aldıklarının oranları ise Tablo 4’ de verilmiştir. Bu oranlar DF 
kullanımı eğitiminin çok düşük oranlarda verildiğini göstermektedir. DF teknolojileri 
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ile ilişkilendirilebilecek derslerin akademik programa dahil edilmesi ve bu dersler 
yoluyla öğrencilerin ilgi ve meraklarını bu yöne çekmek güncel mimarlık 
yaklaşımlarını tanıtmak adına önemli olacaktır. Mimarlık öğrencilerinin DF 
teknolojileri kullanmaya yatkınlıkları ve fabrikasyon sürecinde hangi sayısal 
modelleme yazılımlarını tercih ettikleri ilerleyen sorularda araştırılacaktır. 

4.3. Mimarlık Öğrencilerinin DF Teknolojileri Hakkında Bilgisi Ne Kadardır?  

Katılımcılar “DF teknolojilerinin imkânlarına ve sınırlarına hâkim olduğumu 
düşünüyorum.” ifadesini sırasıyla %42, %32, %19, %5, %2 oranında olumsuz 
derecelendirmiştir. Katılımcılar “Dijital modelleme programları konusunda kendimi 
yetkin görürüm.” İfadesini ise sırasıyla %18, %29, %31, %14, %8 oranında olumsuz 
derecelendirmiştir.  

Katılımcılar;  

• CNC Router ile sırasıyla AutoCAD, SketchUp, 3Ds MAX, Rhinoceros 3D, Revit, 
ArchiCAD, CorelDraw ve SolidWorks programını, 

• Lazer Kesim ile sırasıyla AutoCAD, Revit, SketchUp, Rhinoceros 3D, 
ArchiCAD, 3Ds MAX, Grasshopper, CorelDraw, Dynamo, SolidWorks, Blender 
ve Fusion 360 programını, 

• 3B Yazıcı ile sırasıyla Rhinoceros 3D, SketchUp, 3Ds MAX, Grasshopper, 
AutoCAD, Revit, Blender, ArchiCAD, Fusion 360, Dynamo, SolidWorks 
seçeneğini daha fazla işaretlemişlerdir. 

Katılımcılar “Belirtmek istediğiniz başka program kullanıyor musunuz?” sorusuna ise 
“Inventor, Aspire”, “Photoshop” ve “Unity” cevaplarını vermişlerdir. Modelleme ve 
dijital üretim alanında en çok tercih edilen programlar AutoCAD, Rhinoceros 3D, 
SketchUp ve Revit olmuştur. 

4.4. DF Teknolojilerinin Kullanım Sıklığı ve Durumu Nedir? 

Katılımcılar Tablo 5’deki “DF teknolojilerini ne amaçla kullanıyorsunuz?” çok cevaplı 
sorusuna %94 oranında “Mimari maket”, %29 oranında “Tasarım prototipleme”, %4 
oranında “Gündelik ürünler”, %20 oranında “Hobi ürünleri” seçeneğini 
işaretlemişlerdir. Bu oranlar DF teknolojilerini kullanan öğrencilerin daha çok ders 
içeriklerinde bu araçları kullandığını göstermektedir. 

 
Tablo 5: DF Teknolojilerinin Kullanım Amaçları  

 
 

Katılımcılar “Lisans derslerinizde ne sıklıkla DF teknolojilerini kullandınız?” sorusuna 
%14 oranında “Hiç kullanmadım”, %43 oranında “1-3 Kez”, %27 oranında “3-8 Kez”, 
%4 oranında “8-15 Kez”, %11 oranında “Daha Sık” seçeneğini işaretlemişlerdir. 
Katılımcılar “Kişisel işlerinizde ne sıklıkla DF teknolojilerini kullandınız?” sorusuna %
60 oranında “Hiç kullanmadım”, %28 oranında “1-3 Kez”, %6 oranında “3-8 Kez”, %
2 oranında “8-15 Kez”, %4 oranında “Daha Sık” seçeneğini işaretlemişlerdir. Bu 
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oranlar kullanım amaçlarının sadece okul ile sınırlı kaldığı ve öğrencilerin kişisel 
işlerinde kullanım oranının düştüğünü göstermektedir. DF teknolojilerinin 
öğreniminin farklı yollarla gerçekleştiği fakat gündelik hayata dâhil olmadığı 
anlaşılmaktadır.  

4.5. DF Teknolojileri Kullanımı Mimarlık Öğrencilerini Nasıl Etkilemektedir? 

Katılımcılar “DF teknolojilerinin mimari maket üretim sürecini kolaylaştırdığını 
düşünüyorum.” ifadesini sırasıyla %53, %28, %12, %6, %1 oranında olumlu 
derecelendirmiştir. Katılımcılar “DF teknolojilerinin tasarım problemlerini çözme 
sürecini kolaylaştırdığını düşünüyorum.” ifadesini sırasıyla %21, %27, %32, %14, %6 
oranında olumlu derecelendirmiştir. Katılımcılar “DF teknolojilerinin 3 boyutlu 
düşünmeye olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum.” ifadesini sırasıyla %46, %30, %
13, %7, %4 oranında olumlu derecelendirmiştir. Katılımcılar “DF teknolojilerinin 
Mimari Proje - Stüdyo derslerinde başarılı olmama etkisi olduğunu düşünüyorum.” 
ifadesini sırasıyla %20, %27, %29, %12, %12 oranında olumlu derecelendirmiştir. 
Katılımcılar “DF teknolojilerinin tasarım yetkinliğime olumlu etkisi olduğunu 
düşünüyorum.” İfadesini ise sırasıyla %24, %28, %32, %13, %3 oranında olumlu 
derecelendirmiştir. Bu ifadelere verilen derecelendirmeler genel bir yargı içerisinde 
değerlendirilirse öğrencilerin DF teknolojileri kullanımının etkileri konusunda 
düşünceleri olumlu yöndedir. 

 

5. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Bu bölümde öğrencilerin DF teknolojilerine olan bakış açıları hakkındaki açık uçlu 
sorularla birlikte genel bir değerlendirme yapılacaktır. Açık uçlu soruların 
incelenmesi ve genel değerlendirmenin ardından sonuçlar ve mimarlık eğitimin 
gelecekteki politikalarına getirilecek öneriler tartışılacaktır. 

Açık uçlu “DF teknolojilerinin eğitim veya kişisel hayatınıza başka etkileri olduğunu 
düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplardan yola çıkarak öğrenciler DF 
teknolojilerini genellikle üretim sürecini kısalttığı için tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca belirtilen cevaplar arasında üretim kalitesinin artması ve el 
işçiliğinden doğabilecek hataların ortadan kalkması da bulunmaktadır. Sürece 
yönelik ve analitik düşünme, üretim-tasarım ilişkisi ve 3 boyutlu hayal gücünü 
desteklediği de katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Kişisel işlerinde DF 
teknolojilerini kullanan katılımcılar ise gündelik eşya üretimindeki kolaylıkları ve 
hızlı prototipleme imkanlarının tercihte önemli bir etken olduğundan 
bahsetmişlerdir. Açık uçlu sorulara yanıt veren katılımcıların yanıtlarına göre DF 
teknolojilerini etkin olarak kullanan mimarlık öğrencileri bulunmaktadır. Fakat etkin 
kullanan öğrenci yüzdesi eğitimin genele yayılmasına yetecek düzeyde değildir. 

DF teknolojilerini kullanan öğrenciler bu araçların tasarım yapmalarına ve 
derslerinde başarılı olmalarına katkısı olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların DF 
teknolojilerine ilgileri ve temsil/ modelleme ortamlarındaki yatkınları arasında 
pozitif bir korelasyon gözlemlenmiştir. DF teknolojilerine erişimin olmadığı 
okullarda ise bu erişimin neden olmadığı, sebepleri ve sonuçları gibi sorular 
araştırmaya katkı sağlamıştır. Fakültenin mali açıdan gerekli fonlara ulaşamaması ve 
öğretim görevlilerinin teknolojik gelişmeler konusunda kendilerini 
güncelleyememeleri DF teknolojilerine erişimin önündeki en büyük engellerdir. DF 
teknolojilerinin mimarlık sektörü ve eğitiminde daha aktif rol oynayacağı çalışmanın 
öngörüleri içerisindedir. 

Fakat araştırmanın erken sonuçlarına göre Türkiye genelinde DF teknolojilerine 
yönelik genel bir bilgi eksikliği ve konvansiyonel mantığın dijital teknolojilerle 
uygulanması gibi problemler vardır. Mimari model tasarımında, mimarlık 
öğrencileri genellikle süreci tasarlarken malzeme kullanımı aşamasına kadar süreci 
konvansiyonel olarak yürütmektedir. Üretim aşamasında ise Lazer Kesim gibi 
araçları bir “Dijital Falçata” olarak kullanıp süreci sadece araç kullanımı yönünden 
zenginleştirmektedir. Oysaki DF teknolojileri kullanımı başından sonuna bir teknik 



 73 KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

ve yöntem üretimi anlamındadır. Mimarlık öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu ise 
hesaplamalı tasarım düşüncesinden uzak olarak süreci konvansiyonel olarak 
tasarlayıp üretim anında vakit kazanmak için manuel üretim yerine dijital üretimi 
seçmektedir. 

DF teknolojileri kullanımında hesaplamalı tasarım mantığını öğrenciye kazandıracak 
uygulamalar ve çalışmaların yaygınlaştırılması bu problemin önüne geçilmesinde 
büyük katkı sağlayacaktır. Sonuç ürün odaklı tasarım çalışmaları yerine tekniğin ve 
yöntemin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Mimarlık çalışmalarında ürünlerin 
estetik yargısından daha ziyade kullanılan yöntem ve kurulan mantık bağlamında 
değerlendirilmesi sürece katkı sağlayacaktır. Sonuç ürün odaklı çalışmalar öğrenciyi 
amaç-araç arasındaki bağlantının karışmasına ve konvansiyonel yöntemlere 
itmektedir. Bu ise en başta DF teknolojilerinin ortaya çıkış amacı olan bireysel ve 
hızlı üretim imkanını baltalamaktadır. 

DF teknolojilerinin mimarlık eğitimine etkisi hakkındaki çalışmaların azlığı ve bu 
teknolojilerin hızla değişmesi eğitim politikalarının gelecekteki tutumlarını 
saptamayı zorlaştırmaktadır. Mimarlık öğrencilerinin, eğitim ve DF teknolojileri 
ilişkisi hakkındaki görüşleri ve bu görüşlerden yola çıkılarak mimarlık eğitiminin 
gelecekte nasıl bir yol izleyeceği halen bir tartışma konusudur. Bu problemlere 
yönelik olası çözüm önerileri ve mimarlık müfredatına eklenilebilecek olası ders 
veya eğitim modelleri üzerine çalışmalar yürütülmelidir. DF teknolojilerine olan 
erişimi arttırmaya yönelik ve Türkiye genelinde böyle bir bilincin nasıl 
oluşturulabileceği ile ilgili çözüm önerileri araştırılmalıdır. 

Bu bağlamda mimarlık eğitimi programına yeni dersler eklenmeli ve akademik 
program mimarlık öğrencilerini güncel tutacak şekilde yenilenmelidir. Yurt dışında 
örnek teşkil edebilecek okulların bu konudaki eğitim programları incelenip, bu 
alanda çalışmalar yürütülmelidir. Ülkemizde FabLab’lere olan ilginin arttırılması için 
akademi-sanayi işbirlikleri gözden geçirilmelidir. 
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Özet 
 
İç mimarlık eğitiminde ele alınan bilgisayar destekli tasarım derslerinin hedefi 
çoğunlukla görselleştirmedir. Oysa, iç mimarlık alanında bilgisayar destekli tasarım 
ve üretim sürekliliği ile ortaya çıkarılabilecek pek çok potansiyel bulunmaktadır. Bu 
potansiyel pek çok nedenden dolayı değerlendirilememektedir. Konu ile ilgili 
yazılımların çeşitliliği, bilgisayar destekli üretim cihazlarına ulaşma zorlukları ve 
gerekli uzmanlığın kazanılmasındaki zorluklar bunun sebebi olarak gösterilebilir.  
 
Bu çalışmada, BDT derslerinde, bilgisayar destekli tasarım ve üretim birlikteliğini 
1/1 ölçekli insan ölçeğinde üretimlerle deneyimlemek ve bu deneyimi müfredatın 
parçası haline getirmek için ele alınan Pepakura Çalıştayı aktarılmaktadır. Çalıştayın 
adını aldığı Pepakura yazılımı ile öğrencilerin kağıt, makas ve yapıştırıcı kullanarak 
bilgisayar destekli üretimi kendi tasarımları üzerinden deneyimlemesi 
hedeflenmiştir. Karmaşık BDÜ cihazlarından ve üretim alanlarından uzakta lisans 
öğrencilerinin bilgi ve becerilerine uygun bir süreç yürütülmüştür.  Çalışmada ortaya 
çıkan ürün ve süreç anlatılmış, öğrencilere uygulanan anket ile sürecin bulguları ve 
değerlendirmesi paylaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Pepakura, Bilgisayar Destekli Tasarım Dersi, Bilgisayar Destekli 
Üretim, İç Mimarlık  
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Abstract 
 

CAD classes which are taught in Interior Design/Architecture programs are mostly 
held with the aim of visualization. Whereas there is a vast potential to reveal by 
implementing CAD-CAM continuity. The potential could not be valued for many 
reasons. The variety of suitable softwares, difficulty to reach the appropriate CAM 
machines and the proficiency required for the tasks could be counted as reasons. 
 
In this paper, the Pepakura Workshop which is held to experience the CAD-CAM 
continuity on a 1/1 human scaled building and to make it part of the curriculum. It is 
aimed to make students experience CAM with , paper, scissors and glue on their 
own designs through Pepakura software from which the workshop takes its name. 
The workshop is held away from complex CAM machines and their surroundings, in 
a manner suitable for undergraduates. The product and the procedure are 
explained, and the survey answered by students and findings are discussed and 
shared. 
 
Keywords: Pepakura, Computer Aided Design Course, Computer Aided 
Manufacturing, Interior Architecture 
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1. Giriş 

İç mimarlık bölümlerinin çoğunda bilgisayar destekli tasarım(BDT) müfredatta ya hiç 
bulunmamakta ya seçmeli ders olarak ilgisi olan öğrencilerin faydasına sunulmakta 
ya da zorunlu ders olarak verildiği durumlarda alanda geçerli olduğu düşünülen bir 
yazılımın öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu yazılımların çoğunluğu da görselleştirme 
özellikleriyle öne çıkmaktadır. 

Bu durumun pek çok nedeni vardır: Bölüm kontenjanlarının fazla olması ve sürekli 
artması, altyapı planlarını bozmakta ve öğrencilerin birebir bilgisayarla 
çalışabilmesini zora sokmaktadır. Aynı zamanda farklı özellikleriyle öne çıkan BDT 
yazılımlarından hangisinin seçilerek öğretileceği de bir sorun oluşturmaktadır. BDT 
derslerinden talep edilen çoğunlukla bir destek dersi olması ve görselleştirme 
yönüyle ele alınması böylece diğer derslerdeki çizimle iletişim sorunlarına hızlıca 
çözüm getirmesidir. Bunun yanında bilgisayarların üretimle olan ilişkisinin aktarımı 
da çoğunlukla bölüm dışından katkıda bulunulan müfredat dışı çalışmaların
(workshop, seminer, vs.) ötesine geçememektedir.  

BDT dersleri iç mimarlık eğitiminde yoğunlukla görselleştirme hedefiyle ele alınsa 
da bilgisayar destekli üretim uygulamaları iç mimarinin mimarlığa göre daha kolay 
kontrol edilebilir ölçeğinde daha pratik uygulamalara imkan tanır. Öyle ki bu 
uygulamalar çoğunlukla mobilya, bölücü eleman gibi iç mekan donatıları olarak bile 
tanımlanabilirler. Bu bağlamda iç mekan tasarımı sayısal fabrikasyon tektonikleri 
için neredeyse bir örnekleme alanıdır. Iwamoto (2009) ’ya göre kesit alma 
(sectioning), mozaikleme(tesselation), katlama (folding), tesviye (contouring) ve 
şekillendirme(forming) başlıkları altında toplanan bu tektonikler mimariden çok 
daha rahatlıkla iç mimari ölçekte (1/20, 1/5) uygulanabilir. İç mimari donatılar 
taşıyıcılık, mukavemet, iklimlendirme gibi performansa dayalı tasarım 
zorlayıcılarından çoğunlukla muaftır. Üretimlerde yapılabilecek hataların sonuçları 
daha kolay bertaraf edilebilir.   

İç mimarlık için sayısal fabrikasyonun pek çok uygulama alanı olsa da eğitimde 
görselleştirmeye dayalı olarak ele alınan BDT dersleri öğrencilerin bu potansiyeli 
deneyimleyebilmesine olanak vermemektedir. Bu sorunun kaynağı kısmen 
öğretilen yazılımın seçimi ve ele alınma biçimi olsa da kısmen de alt yapıya dair 
sorunlardır. Bilgisayar Destekli üretim (BDÜ) cihazlarına erişim imkanları çoğunlukla 
kısıtlıdır. Bu sebeple sayısal fabrikasyon tekniklerinin sadece belli bir kısmı lisans 
eğitiminde deneyimlenebilmektedir.  Kesit alma tekniği 3 boyutlu modellerin 2 
boyutlu dilimler halinde kesilerek fiziksel olarak birleştirilmesini ifade eder ve bu 
şekilde artık kolaylıkla ulaşılabilir olan lazer kesim cihazlarının deneyimlenmesine 
olanak tanır.  Bunun ötesindeki tektoniklerin deneyimlenebilmesi için ulaşması ve 
kontrol etmesi daha zor olan cihaz ya da cihazlar gerekmektedir. Tesviye ve 
şekillendirme için endüstriyel cihazların kullanılması çoğunlukla kaçınılmazdır
(Schodek, 2005). 

Tüm bunların ötesinde, bu çalışmaların öğrenciler açısından en önemli yanı 
cihazlara ulaşım ya da onların çalışmasını seyretmek olmamalıdır. Lisans 
düzeyindeki öğrencilerin cihazlardan bağımsız olarak sayısal üretim tekniklerini hem 
tasarımcı hem de üreten olarak deneyimlemesi süreç bütünlüğünü kavrama 
açısından da kolaylıklar sağlar. Cihazlara ve farklı malzemelere ulaşımdaki lojistik ve 
ekonomik güçlüklerin baskısından bağımsız olarak tasarlayıp üretmeleri konunun 
eğlenceli kısmını fark ederek bu alanda heyecanlanacakları bir başlangıca ihtiyaç 
vardır. 
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2. Pepakura Designer 

Çalışmanın motivasyonu, iç mimarlık lisans eğitiminde bilgisayar destekli tasarım 
derslerinin ele alınış biçiminden doğmuştur. Görselleştirme özellikleriyle ön plana 
çıkan ve iç mimarlık alanında yaygın biçimde kullanılan 3D Studio Max yazılımı 
modelleme açısından poligon temelli yapısıyla üretime veri sağlama adına yeterli 
potansiyele sahip değildir. Yazılımın kısıtlılıkları, lisans düzeyindeki öğrencilerin BDÜ 
araçlarını kullanma konusundaki yetersizlikleriyle birleşince kağıt ve makas gibi 
bilindik yöntemlerin kullanımı ön plana çıkmıştır. 

Ele alınış biçimiyle sayısal fabrikasyon tektoniklerinden mozaikleme ve katlama aynı 
anda deneyimlenebilir. Mozaikleme çoğunlukla eğrisel formların üretiminde tercih 
edilen bir yöntemdir. Formların küçük parçaların birleşimiyle üretilmesini sağlar. 
Öklit geometrisine sahip formların parçaları birbirinin benzeri ve çeşitliliği daha az 
parçalarken, Kartezyen geometriye sahip formların oluşturulmasında parçaların 
çeşitlenmesi kaçınılmazdır. Ayrıca bu parçaların şekillerinin el yordamıyla 
hesaplanması imkansız hale gelmektedir. 3 boyutlu BDT yazılımları bu gibi formların 
mozaiklemesini yapabilmekte ve hatta onları kesilebilir şablonlar şeklinde düzleme 
serebilmektedir. Bu özellikler Rhinoceros gibi yazılımlar içinde gömülü gelirken, pek 
çok parçanın istenilen şekilde organize edilebilmesi için çoğunlukla betik yazımı 
gerekir. Bu iş ise uzmanlaşma ve program hakimiyetini zorunlu kılar. Oysa lisans 
düzeyinde kazandırılması gerekenler düşünüldüğünde böyle bir uzmanlaşmanın 
talep edilmediği görülebilir. Bu sebeple kullanılan 3B BDT yazılımından bağımsız 
biçimde modelleri açan, düzleme seren ve gerekli organizasyonu karmaşa olmadan 
yerine getiren bir yazılım bu anlamda katkı sağlar.  Pepakura designer yazılımı bu 
arayışın sonunda süreç içine dahil edilmiştir. Yazılım en basit tanımıyla 3 boyutlu 
bilgisayar modellerini patlatarak, kağıt üzerine çıktı alınabilir patronlara dönüştüren 
hobi amaçlı bir uygulamadır (Url-1). Yazılımla elde edilen patronlar kesilerek, 
belirtilen yerlerden katlanır ve yine belirtilen yerlerden yapıştırılır böylece sayısal 
modelin giderek üçüncü boyuta doğru evirilen fiziksel modeli oluşturulur. 

Kullanımı oldukça basit olan uygulama stl, dxf, obj ve 3ds gibi popüler formatlarda 3 
boyutlu model verisini kabul etmektedir. Bu girdi geometri verileri yanında 
modelleme yazılımında yapılan malzeme atamaları ve doku kaplamalarını da 
içermektedir. Patronların birleştirilmesi için gerekli olan kenar numaralandırmaları, 
parça bloklama gibi pek çok kolaylığı sunmaktadır. Patronlar istenilen ölçüde 
bölünerek A1 boyutuna kadar kağıtlara çıktı alınmasına olanak sağlamaktadır 
böylece parçaların birleştirilmesiyle oldukça büyük formlar elde edilebilmektedir 
(Şekil 1). 

 
 

Şekil 1: Pepakura designer işleyiş şeması 

 

Pepakura hobi amaçlı bir yazılım olarak pazarlansa da bilgisayar destekli tasarım ve 
üretim konusunda tecrübeli kişiler tarafından üretim amacıyla da kullanılmaktadır. 
Pepakura’nın sayısal ortamda oluşturduğu 3 boyutlu modelin patlatılmış 
şablonlarını işe yarar biçimde kullanmak için sıradan bir masaüstü yazıcı ve ilk 
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öğrenimden beri aşina olunan kağıt kesme ve katlama becerilerinin ötesinde alana 
özel bir bilgi gerektirmemesi de bu yazılımla ilgili pek çok farklı alandan çalışmanın 
ortaya çıkmasına neden olmuştur.3b modelleme yazılımlarında tasarlanan 
formların fiziksel kalıplara dönüştürülmesi (Karagöz, 2018), artırılmış gerçeklik 
uygulamalarında yansıtma tabanı olarak kullanımı (Gruber, 2016) gibi farklı 
alanlardaki uygulamalar da göze çarpmaktadır. Pepakura mimari maketlerin 
üretiminde de sıklıkla faydalanılan bir yazılımdır. Bazı mimarlık okulları yazılım 
envanterleri içinde Pepakura’ya da yer vermektedir(Url-2). Hameed (2019) mimari 
maketlerin yapımında Pepakura ve diğer benzer yazılımları ve bu yazılımlarla 
kullanılacak kağıt türlerini kıyaslamaktadır. 

Farklı alanlarda alana özelleşerek kullanılsa da Pepakura’nın çalışma prensibinin 
sayısal fabrikasyon tektoniklerinden mozaikleme ve katlama ile olan ilişkisi mimari 
formlarla ilgili fikirlerin oluşmasında çok daha elverişli bir durum sunmaktadır. 

2.1. Pepakura ile önceki tecrübeler 

Pepakura yazılımı 13 yıldan fazla süredir dersi veren öğretim elemanı tarafından 
farklı çalışmalarda kullanılmıştır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu eğitim 
bağlantılıdır. İlk zamanlarda 3dsmax yazılımındaki              3 boyutlu modelleme 
mantığının öğrencilere daha iyi kavratılması amacıyla kullanılan Pepakura, 
öğrencilerin yarattıkları sayısal modelleri fiziksel modeller haline getirmelerinde 
yardımcı olmuştur. Bu süreçte poligon sayısı artışı ile modelin daha detaylanması 
ancak üretimde bu sayının büyük sorunlar ortaya çıkarması, aynı zamanda sayısal 
modelde hiçbir sorun çıkarmayan poligon ölçülerinin küçülmesinin fiziksel modelde 
birleştirmeyi imkansız hale getirmesi gibi sürece özel pek çok tecrübe elde 
edilmiştir. Takip eden süreçte üretim ölçüleri büyütülerek maketlerden 1/1 ölçekte 
büyük ölçüde işlevsel donatı denemelerine geçilmiştir(2011). Bu yaklaşımda, 
malzeme seçimi ön plana çıkmıştır. Öğrenciler tarafından yapılan mobilya tasarımı 
denemelerinde elde edilen tecrübeler, malzeme kalınlaşmasıyla taşıyıcılık ve 
mukavemet artışı elde edileceği öngörüsünün, kalınlaşmanın yanında ortaya çıkan 
ağırlık artışı sebebiyle katkı sağlamak yerine zorluk çıkardığını ortaya koymuştur. Bu 
süreçte yapıştırma ve katlama dışında çift cidarlı birleştirme, delme, vidalama gibi 
yeni birleştirme yöntemleri denenmiştir. Kalın oluklu mukavva malzemenin bu 
yöntemde kullanımı başarılı sonuçlanmıştır. Mobilya uygulamasında alınan başarılı 
sonuçlar ile insan ölçeğinden büyük çalışmalara girişilmiştir. Bu çalışmalar için 
kesme birleştirme ve yapıştırma aşamalarına montaj aşaması da eklenmiştir. Büyük 
ölçüdeki üretimlerin artık fabrikasyona gerek duyar hale gelmesiyle formlar 
monolitik tasarımlardan parçadan bütüne giden bir şekle evrilmiştir. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde yaklaşık iki metre yüksekliğe sahip, iki buçuk metre çapında 
kubbemsi bir form yüz seksen mimarlık birinci sınıf öğrencisi ile altı saatlik bir 
çalışma sonunda ayağa kaldırılmıştır(2007). Katılımcı sayısının artması, öğrencilerin 
bilgisayarda üç boyutlu modelleme bilgisini henüz kazanmamış bir grup olması 
nedeniyle form tasarımı çalıştay yürütücüsü tarafından yapılmış ve öğrenciler 
sadece üretim ve montaj aşamalarını deneyimlemişlerdir. Bu çalışmada hedef 
mozaikleme ile kağıt ya da karton gibi kolay ulaşılabilir malzemelerle elde 
edilebilecek güvenli tasarım, üretim ve montaj yöntemlerini araştırmaktı. Hedef 
doğrultusunda kütle birbirine eş dilimler halinde tasarlanmış ve mukavva malzeme 
üzerine yapıştırılan Pepakura şablonlarının kesilip birleştirilmesiyle üretilen eş 
dilimler bir araya getirilmiş ve birbirine bağlanmıştır. Çalıştay büyük ölçülü 
fabrikasyon içeren üretimlerde işgücünün organizasyonunun tasarım sürecinden 
başlayarak planlanması zorunluluğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda üretim 
deneysel bir çalışma olarak yürütüldüğü için tasarımcının üretimin takibinde rol 
almasının gerekliliği de ön plan çıkmıştır. Süreçteki pek çok aksama anlık çözümlerle 
aşılmıştır. YTÜ’de yapılan Pepakura çalıştayı işgücü yönetimi kadar büyük ölçülü 
üretimlerin çok daha küçük ve anlaşılır forma sahip parçalara bölünmesi 
zorunluluğunu da ön plana çıkarmıştır. Tüm çalışmalarda hedeflenen eğitime katkı 
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bağlamı büyük ölçülü üretimlerde öğrencinin tasarıma ulaşamayan katkısı 
nedeniyle süreci eksik takip etmelerine sebep olmuştur (Tablo 1). İç mimarlık ve 
mimarlık öğrencileriyle denemesi yapılan Pepakura Çalıştayı, Türkiye’de görsel 
iletişim tasarımı(2008), Almanya’da endüstri ürünleri tasarımı (2012) ve Polonya’da 
moda tasarımı (2014) öğrencileri ile farklı ölçeklerde tekrarlanmış ve yeni 
deneyimler kazanılmıştır (Şekil 2). 

 
Tablo 1:  Önceki Pepakura çalışmaları bulgular tablosu 

 
 

Pepakura ile yapılan çalışmalarda eğitime yansıyan boyutunun sayısal fabrikasyon 
mantığının öğrencilere aktarılması potansiyeli ön plana çıkmıştır. Bu potansiyel 
özellikle büyük ölçekli, çalışmaların denenmesiyle çok daha belirgin bir şekilde 
kullanılabilir hale gelmektedir. Ancak üretilmesi hedeflenen formun boyutları 
büyüdükçe, taşıyıcılık açısından, monolitik tasarımlardan parçalı tasarımlara 
dönüşüm ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyaç da montajı içeren bir fabrikasyon üretimi 
zorunlu hale getirmektedir. Fabrikasyon üretimlerde sonucun garanti altına 
alınması için iyi bir işgücü organizasyonu gerekir ve eğitim perspektifinden 
bakıldığında işgücünün öğrenci olması çok doğaldır. Büyük ölçekli uygulamalarda 
sonuç ürünün bir fabrikasyon sonucu oluşması zorunluluğu, öğrencinin sürece 
katılımını tasarım aşamasının dışına çıkarmaktadır. Bunun nedeni tek bir tasarımın 
sonuç ürünün fabrikasyonuyla oluşmasıdır dolayısıyla birçok öğrencinin katıldığı 
süreçte bu tekil tasarımın öğrenciler tarafından yapılması zorluklar içermektedir. 
Böyle bir durumda ise en önemli unsurlardan birisi olan tasarım-üretim süreç 
bütünlüğünün öğrencilere aktarımı eksik kalmaktadır. 

 

 
Şekil 2: Yürütücü tarafından ele alınan diğer Pepakura çalışmalarından örnekler 
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Bu çalışmada, Pepakura yazılımının iç mimari uygulamalarda sayısal üretim 
tekniklerinin deneyimlenmesinin sağlanması amacıyla ne şekilde 
kullanılabileceğinin araştırılması amaçlanmıştır. Uygulama ölçeği, ölçüsü, uygulama 
yöntemi (tüme varım, tümden gelim), uygulamada kullanılacak malzeme, ayrılacak 
zaman, katılımcı sayısı gibi değişkenlerin değerleri ve pilot denemede ortaya 
çıkabilecek tahmin edilememiş değişkenlerin neler olabileceği bu araştırmanın 
konusudur.  

Bu bağlamda, BDT dersini alan iç mimarlık 3. Sınıf öğrencilerine ders dönemi 
sonunda bir müfredat yazılımı olan 3dsMax ve Pepakura yazılımının da kullanıldığı 
bir pilot çalıştay düzenlenmiş ve öğrenci geri dönüşlerini kontrol etmek amacıyla 
anket uygulanmıştır. Ele alınan Pepakura Çalıştayı öğrencilerin mozaikleme ve 
katlama tektoniğinin tasarım-üretim sürekliliği içinde nasıl yürütülebileceğine 
odaklanmaktadır. Böylece sürekliliği olan bir uygulama olarak iç mimarlık bölümü 
BDT dersi müfredatında yer alması planlanmıştır. Çalıştay öncesinde öğrencilerin 
programla tanışması için bir ön ödev verilmiş öğrencilerin 3dStudio Max ortamında 
tasarladıkları küçük bir formu Pepakura yazılımında patlatarak birleştirmeleri ve 
teslim etmeleri istenilmiştir.  

 

3. Çalıştay  

İç mimarlık bölümünde 3DStudio Max dersi müfredatında poligon modelleme, 
malzeme ve doku kaplama konularının sonrasında ele alınan çalıştay 3 aşamadan 
oluşmuştur. İlk aşamada yürütücüler birbirinin eşi olacak şekilde tasarlanmış 
tuğlalardan oluşan bütüncül formu 3d Studio Max’te modellemişlerdir. Tuğlalar 
eğimli ve sağ ve alttan girintili üst ve soldan ise çıkntıl olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Böylece silindir formun kolaylıkla birleştirilerek oluşturulması hedeflenmiştir. 2. 
Aşamada bu model öğrencilere dağıtılmış ve modelin ön yüzündeki poligonları 
belirli eksenlerde deforme ederek üzerine malzeme olarak atayacakları öğrencilerin 
kendi yüzlerinin fotoğrafına uydurmaları istenilmiştir. Yüksek puanlı bir ödev olarak 
değerlendirilen çalışma için öğrencilere modelleme konusunda belli kurallar 
sunulmuştur. Model karmaşıklığı (modelin vertex sayısı) ile ödevden alınacak not 
birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Böylece öğrencilerin modelleme ve üretim konusunda 
bir mücadele yaşamaları sağlanmaya çalışılmıştır. Öğrencilere sunulan bir başka 
seçenek de verilen model yüzeyinde hiçbir değişiklik yapmadan sadece verilen tuğla 
formu üzerine kendi resimlerini malzeme olarak atmaktır ve modelleme konusunda 
kendisini iyi hissetmeyen ya da bu konuda zorlanmak istemeyen bazı öğrenciler 
düşük not almayı göze alarak bu yolu seçmiştir. 

Modelleme sonrasında formu Pepakura yazılımında patlatarak istenilen boyutta 
ayarlama yapmaları, şablonlarını çıkararak baskı almaları sonrasında ise katlama ve 
yapıştırma ile bitirdikleri fiziksel modeli çalıştay günü getirmeleri istenilmiştir. 
Pepakura yazılımının kullanımını anlatan bir video derste paylaşılmıştır. 3. Aşamada 
öğrencilerin hep beraber organize olarak her biri bir tuğla olan ellerindeki fiziksel 
modelleri parçadan bütüne doğru birleştirerek bir duvar oluşturmaları istenilmiştir 
(Şekil 3).  
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Şekil 3: Çalıştay akış şeması 

 

Tüm bu süreçte öğrenciler süreci ek yönlendirmeler yapılmadan yürütmüşlerdir. 
Süreç, bilgisayar destekli tasarımın görselleştirme amacıyla ele alındığı iç mimarlık 
alanında popüler bir yazılımda başlamış ve dijital fabrikasyon tekniklerinden 
mozaikleme ve katlamanın, BDÜ cihazlarına ihtiyaç duyulmadan sadece makas, 
kağıt ve yapıştırıcı ile deneyimlenmesini sağlamıştır.  

Çalıştayla ilgili yürütücülerin gözlemleri: Öğrencilerin bazıları modelleme, kesme-
katlama ve birleştirme konularında isteksiz davranmış olsalar da büyük çoğunluğu 
son montaj aşamasında heyecan ve keyifle işi sahiplenmiştir. Bir öğrenci modeli 
ölçeklendirirken sorun yaşamış ve bu sorunu model bittikten sonra montaj 
aşamasında fark etmiştir. Öğrenciler montaj sırasında kendilerine sağlanan 
yapıştırıcı dışında hiçbir ek malzeme almamıştır. Bazı öğrencilerin kalın kağıda çıktı 
almaları söylenmesine rağmen ince kağıda çıktı alması sonucu modelleri birleştirme 
sırasında modelleri zarar görmüş ya da deforme olmuştur. Yaklaşık yarım saat gibi 
kısa bir zamanda montajın tamamlanmasıyla çalıştay sona ermiştir. Sonuçta yarım 
daire planlı kağıttan duvar ayakta kalabilmiştir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4: Duvarın bitmiş görüntüleri 

 

Duvarın birleştirilmesinde ödev verilen 64 öğrenciden 55’ inin yarattığı parçadan 
faydalanılmıştır. Bu öğrencilerden 8 tanesi tuğla formunda hiçbir değişiklik 
yapmamayı tercih etmiş ve formu sadece Pepakura’ da patlatarak üretmiştir. 1 
öğrenci teslim yapmamış, 8 öğrenci ise şablonların birleştirme aşamasını 
tamamlayamadıkları için parçaları duvarda yer alamamıştır. Duvar 6 sıra tuğla 
halinde 180 cm yüksekliğinde 190 cm çapında yarım silindire dönüşmüştür. Böylece 
tabanda dokunduğu alan büyüdüğü için devrilme tehlikesi kalmamıştır. 
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4. Sonuçlar 

Kullanılan forma dair bulgular: Pilot uygulama olarak gerçekleştirilen çalıştay için 
birbirinin benzeri birimlerin tekrarından oluşan yarım silindire benzeyen kolay 
algılanır bir form seçilmiştir. Form seçiminin ilk aşamalarında her bir öğrenci için 
farklı formda birimin verildiği, bir araya geldiğinde çok daha ilginç gözüken organik 
formlar denenmiştir ancak her bir birimin bütünü etkilemesinden dolayı ortaya 
çıkabilecek bir aksaklıkta çözümü zorlaştırabileceği için vazgeçilmiştir. 64 öğrenci ile 
yapılan çalışmada parçaların öğrenciler tarafından yürütücü kontrolü olmadan 
üretilmesi sebebiyle herhangi bir öğrencinin ödevi yerine getirmemesi sürecin 
başarısız sonuçlanmasına neden olabilirdi. Oysa birbirinin eşi formların 
birleştirilmesiyle elde edilen silindirik formda eksik parçalar yerine bir başka 
parçanın konulması sorunu kolaylıkla çözmüştür. İzlenilen yolun doğruluğu süreçte 
kendini belli etmiştir. Bazı öğrenciler ödevi yetiştirememiş, bir öğrenci ise formu 
yanlış ölçülerle birleştirmiştir. Bazı öğrencilerin ise tavsiye edilen malzemeyi 
kullanmamış olması maketlerinin dayanıklılığını azaltmıştır. Malzemesi zayıf olan 
parçaların yeri değiştirilerek üst sıralara konulmuştur. Böylece daha alt sıralarda 
kalarak ezilmeleri engellenmiştir.  Bu yaklaşım ne tam olarak tüme varım ne de 
tümden gelim şeklinde değerlendirilebilir. Öğrencilere sunulan parametreler sadece 
öğrencilere çizilen sınırlar içinde geçerlilik kazanmış bunun dışında genel formu 
etkileme şansı verilmemiştir. 

Pilot çalışma olarak düzenlenen çalıştay sonunda çoktan seçmeli, likert ölçeği ve 
açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Açık uçlu sorulardan 5 tanesi 
öğrenci arka planını belirlemeye yönelik demografik karakterdedir. Diğer 10 çoktan 
seçmeli soru ise öğrencilerin çalışma süresine dair çalışma öncesi ve sonrasındaki 
beklenti ve gerçekleşme düzeylerini ölçmeyi amaçlayan süre bazlı rakamsal 
cevaplar içermektedir. Ankette yer alan diğer 29 soru öğrenci görüşlerini ölçmeyi 
amaçlayan           5 kademeli likert ölçeğine bağlı sorulardır. Anket cevapları IBM 
SPSS v24’te değerlendirilmiştir. Ölçek üzerinde uygulanan Cronbach’ın alfa 
güvenirlik analizine göre ölçek güvenirliği α=.918 ile yüksek bir skor (α>.70) almıştır.  

Demografik veriler 

Ankete katılan 58 öğrencinin %17.2’ si (N=10) erkek, %82.8’i (N=48) kadındır. 
Öğrencilerin %82.6’sı (N=50), 8 dönemlik eğitim sürecinin 5. döneminde, %8.6’sı 
(N=5) 3. dönemindedir, geriye kalan (N=3) birer öğrenci ise 4. 6. ve 8.+ 
dönemlerindedirler. Öğrenim dönemi daha büyük öğrencilerin maketi bitirme 
sürelerinin daha düşük olduğu istatiksel olarak anlamlı bir sonuç vermiştir.(r(58)=-
.322, p<.05) Öğrencilerden daha önceden maket yapmayı sevdiğini söyleyenlerin 
oranı Ort.=%56.55, S=1.353’tür. 

Tuğla tasarımları 

Öğrencilerin maketleri vertex sayısı ve üretim kalitesi üzerinden puanlanmıştır (Bu 
puanlama öğrencilerin ders için aldıkları notlamadan bağımsız olarak ele 
alınmıştır.). Bu notlamaya göre yapılan Cronbach’ın alfa geçerlik analizi α=.989 gibi 
yüksek bir skor almıştır (Tablo 2).  Öğrencilere verilen tuğla modeli toplamda 394 
vertexten oluşmuştur. Öğrenciler bu temel model üzerine yeni vertexler ekleyerek 
kendi tasarımlarını oluşturmuşlardır. Modelin karmaşıklık düzeyi vertex artışı ile 
doğru orantılı kabul edilmiştir. 
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Tablo 2:  Kalite ve karmaşıklık ilişkisi 

 
 

Zamanlama 

Ankette çoktan seçmeli sorular arasında öğrencilere ödevin verilmesinden sonra 
yapılacak işin değişik aşamaları için ne kadar süre harcayacaklarını tahmin ettikleri 
sorulmuştur. Öğrenciler modelleme için Ort.=1 s.41 dk., Pepakura için Ort.=2s., 
baskı almak için Ort.=1s.28dk., maketi birleştirmek için ise Ort.=2s.50dk. 
harcayacaklarını öngörmüştür. Öğrencilere gerçekleşen değerler sorulduğunda 
sırasıyla Ort.=1s.25dk., Ort.=1s.31dk., Ort.=1s.22dk., Ort.=4s.5dk. harcadıklarını 
belirtmişlerdir. “Maket tahminimden fazla zaman aldı.” yorumuna katılanların oranı 
Ort.=%70.68, S=.799; “Modelleme tahminimden fazla zaman aldı” yorumuna 
katılanların oranı Ort=%25.71, S=1.105; “Zamanlama konusunda hatalarım oldu.” 
yorumuna katılanların oranı Ort.=%56.55, S=1.353 olarak hesaplanmıştır. Bu 
bağlamda öğrencilerin zamanlama konusunda hataları olduğunu düşündükleri ve 
bu hataların temel olarak modellemeden değil, maket yapımında ortaya çıktığı 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrenciler için Pepakura’da çalışmanın tahmin 
ettiklerinden çok daha hızlı ve kolay olduğu sonucuna da varılmıştır. 

Maketi yapmak için daha fazla süre harcayanların, kesme değil yapıştırma işleminde 
zorlandıkları istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (r(58)=-.322, p<.001) 

Süreç 

Öğrencilerin süreci yorumlaması beklenen sorularda “Maketi yaparken kesme 
işleminde zorlandım.” yorumuna katılanların oranı Ort.=%38.96, S=1.369; 
yapıştırma işleminde zorlananların oranı Ort.=%66.89, S=.928; modelleme yaparken 
zorlananların oranı Ort.=%22.06, S=.892 olarak hesaplanmıştır. “Ödev olarak daha 
önceden benzer bir çalışma yapmış olmak bu çalışmada işime yaradı” yorumuna 
katılanların oranı Ort.=%62.41, S=.839 olarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda 
öğrencilerin modellemede zorlanmadıkları, maketi yaparken ise kesme işleminde 
zorlanmadıkları, yapıştırma işleminde zorlandıkları sonucuna varılmıştır. Ort.=%
33.79, S=1.245 oranında öğrenci aldıkları baskıların maket için uygun olmadığını 
belirtmiştir. Aynı öğrenciler, ürettikleri maketin modelle uyumlu olmadığını da 
belirtmişlerdir (r(58)=-.455, p<.001). Maketi yaparken modeldeki poligon sayısının 
işini zorlaştırdığı yorumuna katılan öğrenciler (Ort.=%57.93, S=1.054), kesme 
işleminde de zorlandıklarını belirtmiştir (r(58)=-.361, p<.01). 

Ürün 

Çalışma sonunda ortaya çıkan ürün tahminimden daha etkileyiciydi yorumuna 
katılanların oranı Ort.=%42.41, S=1.156, tuğlaların birleşmesi sonucu ortaya çıkan 
yapı şaşırtıcıydı yorumuna katılan öğrencilerin oranı ise Ort.=%62.75, S=.712 olarak 
hesaplanmıştır. Bu durum öğrencilerin yaptıkları parçayı çok benimsemedikleri 
ancak ürün bir bütün olarak ortaya çıktığında bu fikrin değiştiği şeklinde 

yorumlanabilir. Ancak korelasyon analizinde duvarı şaşırtıcı bulanlarla, kesme 
işleminde zorlananlar (r(58)=-.532, p<.001) ve “Pepakura çalışması beni çok 
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yordu.” yorumuna katılanlar (r(58)=-.293, p<.05) arasında negatif ilişkinin bulunmuş 
olması aslında bu durumun süreçte başarısız olan öğrencilerin negatif 
yorumlarından etkilendiğini göstermektedir. 

“Ürettiğim parçanın kalitesinden memnunum.” yorumuna katılanlar (Ort.=%43.75, 
S=1.051) maketi yaparken kesme işleminde zorlanmadıklarını (r(58)=-.286, 
p<.05),aldıkları baskının uygun olduğunu (r(58)=-.276, p<.05), modellemede 
zorlanmadıklarını (r(58)=-.339, p<.01), zamanlama konusunda hata yapmadıklarını 
(r(58)=-.285, p<.05), modelleme yaparken sonuç ürünün nasıl olacağını tahmin 
edebildiklerini (r(58)=-.381, p<.01), geçmişte maket yapmayı sevdiklerini (r(58)
=.271, p<.05) ve Pepakura çalışmasında yorulmadıklarını (r(58)=-.259, p<.05) 
belirtmişlerdir. Bu göstergeler ışığında öğrencilerin kişisel heves ve yeteneklerinin 
ürünün kalitesi üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin çalıştayla ilgili kişisel düşünceleri 

Öğrencilerden “Pepakura çalışmasıyla bilgisayar ortamında malzeme konusunu 
daha iyi kavradığımı hissediyorum.” yorumuna Ort.=%56.89, S=.768; “Pepakura 
çalışmasıyla bilgisayar ortamında modelleme konusunu daha iyi kavradığımı 
hissediyorum.” yorumuna Ort.=%56.20, S=.826 oranında katıldıklarını 
belirtmişlerdir. “Pepakura programının başka çalışmalarda da işime yarayacağını 
düşünüyorum.” yorumuna Ort.=%57.24, S=.926; “Bana göre bu çalışma derse katkı 
sağlamıştır.” yorumuna Ort.=%53.10, S=.909; “Pepakura’yı ileride başka dersler için 
de kullanırım.” yorumuna Ort.=%53.44, S=.980 oranında katıldıklarını 
belirtmişlerdir. “Pepakura çalışması beni çok yordu.” yorumuna katılanların oranı 
Ort.=%57.24, S=.999 olarak hesaplanmıştır. Tersten sorulan sorularda ise durumun 
daha farklı sonuçlar ortaya koyduğu gözlemlenmiştir. “Pepakura çalışmasından 
hoşlandım.” yorumuna katılanların oranı Ort.=%55.17, S=.974 iken “Pepakura 
çalışması keyifli değildi. yorumuna katılım oranı Ort.=%29.65, S=1.030 olarak 
kalmıştır. Bu çelişki araştırıldığında çalışmadan hoşlandığını belirtenlerin aynı 
zamanda çalışmayı faydalı da bulduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Tablo3).  

 
Tablo 3:  “Pepakura çalışmasından hoşlandım.” yorumu korelasyon tablosu 

 
 

Öğrencilere yöneltilen “Bu çalışma hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna 
verilen yanıtlar kodlandığında “keyif alma” (N=19), “faydalı” (N=14), “son hâli 
güzeldi” (N=11), “yorucu” (N=9)   ”yaratıcı” (N=5), “zor” (N=4) ifadeleri ile ilgili 
pozitif, “zamanlama” (N=11), “yapıştırma” (N=7), “kesme” (N=5), ifadeleri ile ilgili 
negatif yorumlarda bulunmuşlardır. N= 10 öğrenci soruya yanıt vermemiştir. 
Öğrenci ifadelerinden bazıları şöyledir: 

 
“Benim açımdan oldukça keyifliydi .Bilgisayar Destekli Tasarım 
dersinde program komutları dışında bir şey yapacağımızı 
düşünmüyordum . Programda modellediğim bir tasarımın Pepakura ile 

 r p 

Pepakura çalışmasıyla bilgisayar ortamında malzeme konusunu daha iyi 

kavradığımı hissediyorum. 
,539 <0,001 

Pepakura çalışmasıyla bilgisayar ortamında modelleme konusunu daha iyi 

kavradığımı hissediyorum. 
,469 <0,001 

Pepakura programının başka çalışmalarda da işime yarayacağını 

düşünüyorum. 
,587 <0,001 

Bana göre bu çalışma derse katkı sağlamıştır. ,605 <0,001 

Benzer bir çalışma tekrar farklı bir zamanda yapılsa katılmak isterim. ,612 <0,001 

Pepakura’yı ileride başka dersler için de kullanırım. ,620 <0,001 

Bu çalışmanın bana ne kattığını bilmiyorum. -,432 <0,001 

Pepakura çalışması beni çok yordu. -,519 <0,001 
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maketini görmek MAX’ te çalışırken daha gerçekçi düşünmemi sağladı 
ve bakış açımı bu yönde geliştirdi.” 
“Zaman konusunda sıkıntı yaşamasaydım çok daha eğlenebileceğimi 
biliyorum. Oldukça keyifli ve zihin açıcı bir program olduğunu 
düşünüyorum. Bu çalışmanın hem 3DS Max'te modelleme ve material 
editor kısmında hem de maket yaparken el-göz koordinasyon ve kesme
-yapıştırma becerisi pratiğinde gerçekten de çok yararlı olduğunu 
düşünüyorum.” 
“Daha önceden var olduğunu tahmin etmediğimiz bir programla, 
modellemelerimizi hızlıca birebir olarak elde etmeyi gördük. Bu yüzden 
oldukça heyecan verici bir çalışmaydı.” 
“Tahmin ettiğimden daha iyi bir çalışma oldu. Bu tarz çalışmalar ile 
yaptığımız şeyi daha iyi kavrayabildiğimizi düşünüyorum.” 
“Çok zaman alan ve yorucu bir çalışmaydı. Ama sonucu görmek mutlu 
etti. İleride hobi olarak ve işimde de kullanabileceğim bir programı 
keşfetmiş oldum.” 
“…kesme katlama birleştirme aşaması tahmin edilenden çok daha 
fazla uzun sürüyor bu yüzden keyifle başladığımız iş bitse mi artık 
dedirtiyor.” 

Kodlama sonucunda ortaya çıkan sayısal veriler ve öğrenci ifadelerinden anlaşıldığı 
üzere öğrenciler çoğunlukla çalışmayı keyifli ve faydalı bulmuşlardır ancak 
çalışmanın zor, yorucu olduğunu ve özellikle kesme-yapıştırma aşamasının hem çok 
zaman aldığını hem de zamansal açıdan öngörülemez olduğunu aktarmışlardır. 
Ayrıca frekans değeri çok yüksek olmamakla beraber bazı ifadelerde öğrencilerin 
bilgisayar ortamında modellemeyi maketle fizikselleştirme sonrası daha iyi 
kavradıklarını belirttikleri görülmüştür. İfadeler aynı zamanda öğrencilerin anketteki 
likert tipi soruları bilinçli bir şekilde cevapladıkları beklentisini karşılamaktadır. 

Öğrencilere yöneltilen “Bu çalışmanın gelişmesi için önerileriniz nelerdir?” sorusuna 
verilen yanıtlar kodlandığında “daha çok zaman verilsin” (N=6),  “verilen form daha 
basit olmalı” (N=6), “daha karmaşık bir sonuç ürün tasarlanmalı” (N=3), “farklı 
malzemeler de kullanılmalı” (N=3) , “tuğlaların baskı kaliteleri aynı olmalı” (N=3) 
ifadeleri ile ilgili yorumlar yapmışlardır. N= 16 öğrenci soruya yanıt vermemiştir. 
Öğrenci ifadelerinden bazıları şöyledir: 

 
“Eğik değil de düz parça olursa teslim sorunu biraz daha çözülmüş 
olabilir…” 
“Tuğla yaptırımı bence yanlıştı tuğla modellemesi iyi değildi en azından. 
Gereksiz zordu yapıştırması. Modellenen ürün Pepakura’ ya atılarak 
zorlayacak bölümleri tekrar modellemeye dönerek düzeltilebilir.” 
“Ölçüler daha küçük olup birden fazla maket olabilir, ya da yüzeyi daha az 
olan büyü bir maket çünkü birleştirme konusunda sıkıntılar ortaya 
çıkabiliyor.”  
“Boyutun A3 Bristol’e çıktı alınabilecek boyutta olması gerekli.” 
“En azından böyle toplu bir etkinlikte gerekli verimi almak açısından daha 
basite indirgenmiş formlar tercih edilebilir. Bu şekilde herkes maketini 
gelmeden tamamlamış olur.” 
“Bir duvar oluşturmak yerine daha tasarımda ön plana çıkan bir bütünün 
parçalarını yapabilirdik.” 

Kodlama sonucundaki sayısal değerler ve öğrenci ifadeleri ilk sorudaki bulguları 
pekiştirir biçimde öğrencilerin zamanlama ile ilgili yaşadıkları sorunu ortaya 
koymuştur. Modelleme ve kesme-yapıştırma aşamalarında yalnız bırakılmış 
olmaları bu sorunun kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Zaman ve zorluk açısından 
eleştiride bulunan öğrencilerin yorumları arasında bazı öğrencilerin daha zor ve 
zaman alıcı olacağı belli olan daha karmaşık sonuç formları talep etmiş olmaları, bu 
öğrencilerin parametrik tasarımla ilgili ipuçlarını yakaladıkları şeklinde 
yorumlanmıştır. Yine bazı öğrencilerin kendi küçük modellerinin birleşerek büyük 
modeli nasıl etkileyeceğini kavradıkları her öğrenci için farklı forma sahip tuğla talep 
etmelerinden anlaşılmaktadır. Öğrencilerin farklı malzemelerin denenebileceği 
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şeklindeki ifadeleri yönteme uygun başka malzemeler konusunda fikir 
üretebildikleri şeklinde yorumlanmıştır. 

Öğrencilere yöneltilen “Yöntem yine Pepakura olsa ve bu çalışmayı siz yaptırıyor 
olsaydınız, ne yaptırırdınız? Nasıl ilerlerdiniz?” sorusuna verilen yanıtlar 
kodlandığında “Aynısını yaptırırdım” (N=10),  “işlevsel ürün” (N=6), “karmaşık bir 
formun birbirinden farklı parçalarını öğrencilere dağıtırdım” (N=6), “başlangıçta 
daha detaylı bir sunum yapardım” (N=5) ifadeleri ile ilgili yorumlar yapmışlardır. N= 
13 öğrenci soruya yanıt vermemiştir. Öğrenci ifadelerinden bazıları şöyledir: 

 
“Ben olsam ileride daha çok karşılaşabileceğimiz şeylerin modellemesini 
yaptırırdım, mobilya gibi. Modellemeyi de iç mimarinin üzerinden 
öğrenmek isterdim sandalye, koltuk vs. yapmak ve daha sonra bunu üç 
boyutta görmek.” 
“… Öncelikle Pepakura’ yı anlatır yapılan güzel işler hakkında bir sunum 
yapardım . Bizim hangi noktalarda işimize yarayabilir örnekler verir ilgi 
uyandırırdım .Daha istekli ve heyecanlı kişiler elde ettikten sonra katılım 
belgeli bir çalışma olduğunu söylerdim. Yapılan ürünleri Pepakura 
sergisinde kullanırdım . Pepakura ile herkesin kendi siluetini yapmasını 
isterdim. Silüet yapmak daha zor olabilir belki ama istekli kişiler ile daha 
iyi bir iş çıkacağını düşünüyorum.” 
“Tüm maketlerin birleştirildiğinde bir figürü yada tasarımı ortaya 
çıkardığı herkesin farklı bir maket oluşturduğu bir çalışma yaptırırdım.” 
“Parçalardan bütüne giden bir şeyler olurdu. Önce ayrı ayrı parçaların 
maketi yapılır ve parçalar birleşince kompleks model ortaya çıkardı.” 
“Parçalardan oluşan bir heykelin her parçasını bir grup yapabilecek 
şekilde organize olunabilir.” 

Kodlama sonucundaki sayısal değerler ve öğrenci ifadeleri öğrencilerin, süreci 
benimsedikleri, mozaikleme yöntemini kendi alanlarındaki ihtiyaçlarla 
bağlantılandırabildikleri, parametrik tasarıma dair ipuçlarını kavradıkları şeklinde 
yorumlanmıştır. Çalıştayın ilerleyişiyle ilgili olarak öğrencilerin özellikle baskı alma, 
kesme-yapıştırma işlemleri sırasında ortak çalışmanın ve yürütücü yönlendirmesinin 
gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilere birden fazla seçim yapabilecekleri şekilde Pepakura yöntemi ile hangi 
malzemeleri kullanarak üretim yapılabileceği sorusu yöneltilmiş ve 1. Mukavva, 2. 
Pleksiglas, 3. Cam, 4. Alüminyum, 5.Beton, 6. Mermer şıklarından seçim yapmaları 
istenilmiştir. Öğrencilerden N=58’i tek tercih, N=41’i iki tercih, N=7’si üç tercih, 
N=2’si dört tercih ve N=1’i beş tercih yapmıştır. Tüm cevaplar toplandığında 
öğrencilerin %42’si mukavva, %24’ü pleksiglas, %3’ü cam, %16’sı Alüminyum, %7’si 
beton, %5’i Mermer cevabını vermiştir. Cevaplar arasında 2 boyutlu özellikleriyle ön 
plana çıkan ve bükülme ve katlanmaya müsait malzemeler seçmeleri beklentisi ile 
mukavva ve pleksiglasın doğru cevap olduğu bu soru için ağırlıklı olarak      (%66) bu 
cevaplar verilmiştir. Alüminyum cevabı da levha olarak kullanıldığı durumlar için 
mozaikleme için uygun bir malzeme olarak değerlendirilebilir. Bu durumda toplam 
doğru cevap oranı %82’ye çıkmaktadır. Öğrencilerin    %76’sı ise cevapları içinde 
mukavva, pleksiglas ve betondan başka seçim yapmamıştır. Daha öncesinde 
mozaikleme ya da katlama ile ilgili teorik başka bir bilgilendirme yapılmadan 
öğrencilerin bu çalıştaydaki deneyimleri ile bu oranlarda bir doğruluk yakalaması 
çalıştayın başarısı olarak kabul edilmektedir. 

Değerlendirme 

Lisans düzeyindeki iç mimarlık öğrencilerinin tasarladıkları ve görselleştirdikleri 
formların BDÜ ile üretilebilme potasniyelini fark etmeleri ve bu süreci karmaşık 
olmayan bir yoldan deneyimlemeleri hedefi ile ortaya çıkan Pepakura kullanımı 
yürütücü tarafından belli bir olgunluğa ulaşmıştır. Ancak büyük ölçüdeki üretimlerin 
deneyimletilmesinde ortaya çıkan organisazyon sorunları öğrencilerin tasarım 
sürecinden uzak kalmasını zorunlu kılmıştır. Pepakura çalıştayında sürece 
öğrencilerin de katılmasını hedefleyen bir yaklaşımla ileride BDT dersi müfredatı 
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içine katılması planlanan bir uygulamanın pilot denemesi yapılmıştır. Pilot 
denemenin değerlendirilmesi için oluşturulan değerlendirme verileri yukarıda farklı 
maddeler halinde paylaşılmıştır.  Bu bağlamda öğrencilerin uygulamadan keyif 
aldıkları ancak zamanlama konusunda sıkıntı yaşadıkları gözlemlenmiştir. Aynı 
zamanda öğrencilerin bilgisayar ortamındaki modelleme ve parça üretimi 
aşamalarında yürütücü desteğine ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır. Sonuç ürünün 
ortaya çıkışında sorunları çözeceği için tercih edilen Öklit formu (silindir) öğrenciler 
tarafından da üretimin potansiyelini karşılamadığı fark edilerek eleştirilmiştir. 
Çalıştayın etkisinin daha iyi ölçülebilmesi amacıyla hiçbir yönlendirme ve 
bilgilendirme yapılmadığı halde öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar 
doğrultusunda BDT-BDÜ ilişkisi ve iç mimarlıktaki potansiyeli ile ilgili ipuçlarını fark 
ettikleri gözlemlenmiştir.  

Gelecekteki çalışmalar: İleride Pepakura Çalıştayının BDT dersi müfredatına dahil 
edilebilmesi ve özellikle 1/1 ölçekli deneyimin devam ettirilmesi için yukarıda dikkat 
çekilen aksaklıkların düzeltilmesi, değerlendirme ölçeğinin güncellenmesi 
planlanmaktadır. Dünyanın içinde bulunduğu küresel salgın göz önünde 
bulundurularak, önümüzdeki süreçte uzaktan eğitim şeklinde ele alınacak derste bu 
sürecin devam ettirilmesinde Pepakura yazılımının uzaktan eğitime uygun biçimde 
sürece katılması planlanmaktadır. Uzaktan eğitimde öğrencilerin sınıflarından, 
laboratuvarlarında ve BDÜ cihazlarında uzak olduğu düşünüldüğünde, kağıt-makas 
ve yapıştırıcının hala ulaşılabilir oluşu bu çalışmanın kullanılabilirliğini 
sürdürmektedir. 
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Özet 
 
Çalışma sürecinde, tasarımcıların oldukça sık kullandıkları mesh yüzeylerin CAM 
yolunun çıkarılması ve robot manipülatör ile üretilmesi süreci aktarılmıştır. Bu 
bağlamda takım yolunun oluşturulması, uygun G-code çıktısının elde edilmesi ve bu 
verilerin robotik üretime uygun hale getirilmesi süreci tartışılmıştır. Çalışmanın 
amacı benzer sorunları yaşayan tasarımcılara dijital üretim sürecinin nasıl 
yürütülebileceğine ilişkin fikir verebilmektir. Çalışma süreci bir deneme yanılma 
sürecinin derlenmiş halidir ve tespit edilen sorunun çözümüne ilişkin bir fikir 
sunabilmeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamında karmaşık bir yüzeye ve farklı 
eğriliklere sahip olması nedeniyle bir beyin modelinin dijital üretim süreci ele 
alınmıştır. Beyin modeli, hem mesh bir yüzeye sahip olması hem de farklı açılarda ve 
farklı eğriselliğe sahip çok sayıda kıvrımdan oluşan ve üretim süreci açısından da zor 
bir form olması nedeniyle işlenecek ürün olarak seçilmiştir. 
 
Çalışmada dijital üretim süreci beş aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada tasarım 
ürünü oluşturulmuştur. İkinci aşamada üretim sürecine karar verilmiştir. Üretim 
sürecine ilişkin temel karar hangi dijital fabrikasyonun nasıl bir yöntem ile 
kullanılacağının belirlenmesidir. Çalışmada kaba üretim ve ince üretim süreçleri 
uygulanmıştır. Böylelikle üretim süreci gittikçe detaylandırılarak sonuç ürün elde 
edilmiştir. Üçüncü aşama G-Code’un oluşturulması sürecidir. G-Code’un 
üretilmesinde takım yolu çıktısı ile robot dili arasındaki uyum önem taşımaktadır. 
Dördüncü aşama G-Code’un robotik dile dönüştürülmesidir. G-Code’lar doğrudan 
makinelerin okuyabileceği çıktılar olmadığı için bu aşamada bir son işlemci işlemi 
gerekmektedir. Beşinci ve son aşama ise üretim sürecinin simülasyonu ve 
optimizasyonu aşamasıdır. Bu aşamada çarpma, eksen sıkışması gibi sorunların 
önüne geçilmesi sağlanmaktadır.  
 
Dijital üretim süreçleri; mimarların üzerine eğitim almadıkları ve yabancı oldukları 
bir konu olduğu için bir takım basit problemler, süreci sekteye uğratan ve zaman 
kaybına yol açan bir duruma dönüşebilmektedir. Bu nedenlerle dijital üretim 
süreçleri mimarların dijital fabrikasyon ile sınavına dönüşebilmektedir. Bu çalışma 
ile mesh yüzeylerin dijital fabrikasyon araçları ile üretilmesi sürecinde yaşanan 
sorunlara yönelik çözüm üretilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Robotik, Fabrikasyon, G-Code, Dijital Üretim 
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Abstract 
 

In this study process, fabricating mesh surfaces with robotic manipulators and 
preparing the CAM path is discussed. The aim of the study is giving an idea to the 
designers who confront the same problems. The study process gathers a trial and 
error results together and aims to present an idea to the problem. A brain model 
which has a various curves and mesh surface is selected as the fabrication product.  
 
In the study the digital fabrication process consists of five stages. In the first stage 
the fabrication product is modelled. In the second stage the type of fabrication 
process is specified. The main decision to make is determining which digital 
fabrication tool and how it would be used. In this study roughing and finishing 
processes are performed. So the fabrication process is gradually detailed and at the 
end the final product is produced. In the third stage the G-Code is produced. In theis 
process the adaptation between the cam path and robotic language is important. 
The fourth stage is converting G-Code into robotic language. G-Codes are not 
readable outputs fort he machines. So a post process procedure has to be 
performed. The fifth and last stage is the simulation and the optimisation process. In 
this stage some problems such as crash, robotic axis pressure are prevented. 
 
The architects are not familiar with digital fabrication processes. Because of that 
some basic problems could disrupt the fabrication process and cause a loss of time. 
For these reasons digital fabrication processes could cause hard problems. Within 
this study digital fabrication process of a mesh model and confronted problems and 
possible solutions are discussed. 
 
Keywords: Robotic, Fabrication, G-Code, Digital Fabrication  
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1. Giriş 

Mimarlık disiplini, inşa tekniklerinde meydana gelen dijital dönüşüme uyum 
sağlayabilmek için sayısal tasarım ve sayısal üretim süreçleri ile bağlantısını 
güçlendirmenin yollarını aramaktadır. Bu bağlamda CAD (bilgisayar destekli 
tasarım) süreçlerinin yanı sıra CAM (bilgisayar destekli üretim) süreçleri de mimarlık 
disiplininin olağan birer parçası haline gelmektedir. İlk olarak üç eksenli dijital 
fabrikasyon araçlarının üretim alanında mimarlık ile bütünleştirilmesi ile standart 
olmayan seri üretim, tasarımda yeni olanakları beraberinde getirmiştir. Üç eksenli 
dijital fabrikasyon araçlarının etkisi daha çok iki boyutlu etkiye sahip malzemelerde 
kendini göstermiştir. Gelişen teknoloji ile sayısal üretim alanında da eksen sayısı 
artmış ve bu çok eksenli makinelerin kullanımları zaman içerisinde daha da 
kolaylaşmış ve kullanımları yaygınlaşmıştır. Robot manipülatörler gibi çok eksenli 
sayısal üretim araçları küçük ölçekli deneysel yapıların inşasında kullanılmaya 
başlanmıştır. Gerçekleştirilmekte olan deneysel yapılara ilişkin deneyimler, 
mimarlığın sayısal üretim ile kurmakta olduğu ilişkiyi güçlendiren büyük adımlardır 
ve mimarlığın gelecekteki durumuna ilişkin ipuçlarını barındırmaktadır.  

Mimarlığın dijital üretim teknolojileri ile ilişkisi çok yönlü bir ortamda 
kurulmaktadır. Bu ortam; tasarım süreci, sonuç ürünün üretime uygun olarak 
modellenmesi, CAM yolunun hazırlanması, G-Code’un oluşturulması, elde edilen G-
Code’un kullanılacak dijital üretim aracına uygun olarak dönüştürülmesi, üretim 
sürecinin simülasyonu ve optimizasyon olmak üzere bir dizi süreci kapsamaktadır. 
Bu durum mimarlara makine diline adapte olma, takım yolu hazırlayabilme ve 
üretim süreçleri ile ilgili teknik yaklaşımlar hakkında fikir sahibi olma gibi yeni 
sorumluluklar yükleyebilmektedir.  

Robotik üretim gibi oldukça özelleşmiş bilgi birikimi gerektiren alanlarda dijital 
teknoloji – mimar ilişkisi bir sınava dönüşebilmektedir. Özellikle tasarım 
disiplinlerinin kullandığı farklı modelleme teknikleri sayısal üretim süreçleri 
açısından problem olabilmektedir. Tasarımcıların sıklıkla kullandığı modelleme 
tekniklerinden biri de modelleme sürecinde mesh yüzeylerin kullanılmasıdır. Ancak 
mesh yüzeylerin CAM programları ile ilişkisi konusunda sorunlar ortaya 
çıkabilmektedir. Bu çalışma, mesh yüzey olarak modellenmiş bir ürünün robotik 
üretim süreci ile üretimi sırasında karşılaşılan problemler ve bunların çözümlerine 
ilişkin deneyimlerin aktarılmasına odaklanmaktadır. 

Çalışma sürecinde, tasarımcıların oldukça sık kullandıkları mesh yüzeylerin CAM 
yolunun çıkarılması ve robot manipülatör ile üretilmesi süreci aktarılmıştır. Bu 
bağlamda takım yolunun oluşturulması, uygun G-Code çıktısının elde edilmesi ve bu 
verilerin robotik üretime uygun hale getirilmesi süreci tartışılmıştır. Çalışmanın 
amacı, benzer sorunları yaşayan tasarımcılara dijital üretim sürecinin nasıl 
yürütülebileceğine ilişkin fikir verebilmektir. Çalışma süreci bir deneme yanılma 
sürecinin derlenmiş halidir ve tespit edilen sorunun çözümüne ilişkin bir fikir 
sunabilmeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamında bir beyin modelinin dijital 
üretim süreci ele alınmıştır. Beyin modeli, hem mesh bir yüzeye sahip olması hem 
de farklı açılarda ve farklı eğriselliğe sahip çok sayıda kıvrımdan oluşan ve üretim 
süreci açısından da zor bir form olması nedeniyle işlenecek ürün olarak seçilmiştir. 

 

2. Mesh Modeller ve CAM yazılımları 

Bir katı modelin farklı yöntemlerle, örneğin; hem tekil bir yüzey olarak hem de 
mesh yüzey olarak, modellenebilmesi mümkündür. Her iki modelleme biçimi de 
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farklı sektörlerde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Endüstriyel tasarım ve üretim 
süreçlerinde tekil yüzeyler ile modellemenin tercih edildiği görülmektedir. Çünkü 
tekil yüzeyler NURBS eğrileri gibi matematiksel olarak tanımlanabilir çizgilerle 
üretilirler. Bu sayede yüzeylerle ilgili hesaplamalar daha kolay bir biçimde 
yapılabilmektedir. Mesh yüzeyler ise noktaların ve kenarların belirli açılarla bir 
araya gelişi ile oluşmaktadır. Mesh yüzeyler, nokta bulutu üretimi gerektiren 
tasarım süreçlerinde oyun hamuru gibi bir işleme mantığı gerektiren süreçlerde 
sonuç ürünü oluşturur. Estetik görünümü ön planda olan ve hesaplanması göz ardı 
edilebilir ürün tasarımlarında mesh yüzeylerin kullanımı tercih edilebilir. Bunun yanı 
sıra mesh yüzeyler tersine mühendislik uygulaması süreçlerinde, mevcut bir ürünün 
yeniden üretimi aşamasında da kullanılmaktadır.  

CAM yazılımları öncelikli olarak tekil yüzeylerle çalışmaya uygun olarak üretilmiştir. 
Çünkü endüstri alanında CAD sürecinde bu tip yüzeyler daha sıklıkla kullanılmakta, 
dolayısıyla CAM süreci daha sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Beş veya 
daha fazla eksenli üretime olanak sağlayan CAM programlarının hepsi bu tarz tekil 
yüzeyler için takım yolu oluşturulmasına uygundur.  Ancak mesh yüzeyler ile 
çalışıldığında CAM yazılımlarının bazılarının mesh yüzeyler ile çalışmaya uygun 
olmadıkları görülmektedir. 

Şekil 1’de bir tekil yüzeyin mesh yüzeye dönüşümü gösterilmektedir. Tekil yüzeyde, 
tanımlanabilir bir yüzeyle çalışılması CAM yazılımının takım yolunu 
hesaplayabilmesini sağlamaktadır. Mesh modeller ise bir yüzeyin üçgen veya 
dörtgen gibi alt parçalara bölünerek üretilmesi ile meydana gelmektedir ve aslında 
mesh modellerin çözünürlüğü vardır. Bu çözünürlük yani alt parçalar ne kadar 
küçük birimlerden oluşursa modelin yüzeyi de o kadar pürüzsüz olur. Mesh model 
birçok küçük alt yüzeyden oluştuğu için CAM yazılımında bu parçalar tek tek ayrı 
yüzeyler olarak ele alınmakta ve bu nedenle de sağlıklı bir takım yolunun 
oluşturulabilmesi mümkün olamamaktadır.  

 

 
Şekil 1: Tekil yüzeyden mesh yüzeye dönüşüm 

 

Tablo 1’de beş veya daha fazla eksenle üretime olanak sağlayan CAM yazılımları ve 
destekledikleri formatlar görülmektedir. Modelleme sürecinin sonunda elde edilen 
ürün, CAM yazılımı tarafından desteklenen bir format seçilerek dışarı aktarılır ve 
CAM yazılımının elde edilen modeli açabilmesi sağlanır (Tablo 1). Sayısal üretim 
sürecinde bu veri aktarma işlemi ne kadar az kayıpla gerçekleştirilirse takım yolu da 
o kadar doğru bir biçimde elde edilir. CAM yazılımlarında genellikle IGES formatının 
kullanılması tercih edilmektedir. IGES formatı CAD ile CAM arasındaki veri akışını 
doğru ve kayıpsız bir biçimde gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir formattır (IGES 
4.0., 1988).  
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Tablo 1: CAM yazılımları ve destekledikleri formatlar 

 
 

IGES formatına dönüşüm işlemi tekil yüzeyli modellerde sorunsuz bir biçimde 
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak mesh yüzey söz konusu olduğunda bu dönüşüm 
yapılamamakta, dolayısıyla mesh modelin CAM yazılımı içerisine aktarılması işlemi 
gerçekleştirilememektedir. STL veya OBJ gibi formatlarda da yüzey küçük alt 
parçalara ayrılmaktadır. Bu formatlar üç boyutlu yazıcı gibi üretimler için uygunken 
çıkarmalı üretimler için tercih edilmemektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan 
temel sorun da bu noktada başlamaktadır. Mesh yüzeyin takım yolunun 
çıkarılmasının ve takım yolunun robotik üretim ile uyumlu hale getirilmesinin yolu 
nedir? 

 

 
Şekil 2: Aynı objenin farklı formatlardaki durumları 

 

Çalışmada modelleme yazılımı olarak Rhinoceros kullanılmıştır. Mesh olarak 
üretilen sonuç ürünün CAM yazılımlarına atılabilmesi için farklı formatlar 
denenmiştir. Ancak CAM yazılımları ile sorunsuz çalışan IGES formatına dönüşüm 
mümkün olmadığı için takım yolunun çıkarılmasında Rhinoceros üzerinde çalışan 
RhinoCam eklentisi kullanılmıştır. Böylelikle mesh modelin harici bir CAM yazılımı 
için dönüştürülmesi sürecinde yaşanan problemlerin önüne geçilmiştir. 

 

3. Üretim Süreci 

Çalışma kapsamında ele alınan üretim süreci bir çıkarmalı üretim sürecidir. 
Çıkarmalı üretim süreçleri iki eksenli, üç eksenli ve çok eksenli üretim olarak ele 
alınmaktadır (Kolarevic, 2003). İki eksenli üretim süreçleri çoğunlukla iki buçuk 
boyutlu olarak nitelenen levha malzemeler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Aynı 
zamanda kullanılacak malzemenin kalınlığı da dijital fabrikasyon aracının izin verdiği 
sınırların içinde kalmalıdır. CNC lazer kesim araçları bu prensiple çalışmaktadır. Üç 
eksenli üretim süreçleri x, y ve z eksenlerinde harekete olanak sağlayan araçlarla 
gerçekleştirilmektedir. Dört eksenli üretim süreçleri üç eksenli dijital fabrikasyon 
araçlarının döner tabla gibi harici bir eksenle bütünleştirilmesiyle elde edilmektedir. 
Çok eksenli üretim süreçleri beş veya daha fazla eksene sahip üretim süreçlerinin 
yürütülebilmesini ifade etmektedir. Yapılan çalışma kapsamında altı eksenli bir 
üretim sürecine ilişkin bir deneyime odaklanmaktadır. Çok eksenli üretim 
süreçlerinde CAM yolu genellikle beş eksenli üretim esas alınarak hazırlanmakta, 
elde edilen G-Code makine diline çevrilirken çok eksenli üretime uygun hale 
gelmektedir. 

Yazılım Desteklenen Formatlar 

MasterCAM iges, stl, dwg, … 

SprutCAM iges, stl, dwg, … 

Fusion 360 iges, obj, step, stl, dwg, … 

PowerMill iges, step, stl, dwg, … 

Advanced System 3000 iges, stl, dwg, … 

HyperMill iges, step, dwg,… 



 93 KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

Tasarım süreci sonunda elde edilen sonuç ürünün mesh ya da tekil yüzeylerden 
oluşan bir model olarak modellenmesi hangi CAM programı ile üretim dosyasının 
hazırlanacağına yön vermektedir. Bu nedenle tasarım ürününün hangi yolla 
modellendiği, üretim sürecinde hangi CAM yazılımlarının kullanılabileceğini de 
belirlemektedir. Üretim süreci, tasarım ürününün analiz edilerek kaç eksenli üretim 
yapılması gerekliliği üzerine düşünülerek başlamaktadır. Üretim sürecine ilişkin 
karar; kullanılacak malzeme, ulaşılabilen dijital fabrikasyon araçlarının olanakları ve 
sonuç üründe görmek istenilen etkiye göre değişmektedir. Bu bağlamda yürütülen 
üretim sürecinde altı eksenli robotik manipülatör kullanılarak bir ahşap stok 
işlenmiştir. 

Çalışma kapsamında yürütülen dijital üretim süreci beş aşamadan meydana 
gelmektedir. Bu aşamalar; tasarım ürününün oluşturulması, üretim sürecine karar 
verilmesi, G-Code’un oluşturulması ve son işlemci (post-process) işlemi, üretim 
sürecinin simülasyonu / optimizasyonu ve G-Code’un dijital fabrikasyon aracının 
diline dönüştürülmesinden oluşmaktadır (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3: Üretim süreci aşamaları 

 

Çalışmada dijital üretim süreci beş aşamadan meydana gelmiştir: 

1- Tasarım ürününün oluşturulması: Farklı tipte kıvrımlara ve karmaşık bir yüzey 
yapısına sahip olması nedeniyle bir beyin modeli çalışmada irdelenecek olan üretim 
sürecinin tasarım ürünü olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Tasarım ürününün 
oluşturulma sürecinde yüzeylerin oluşturulma yöntemi CAM yolunun belirlenmesi 
için kullanılacak problem açısından da önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında 
mesh model, ürün olarak ele alınmıştır. Ancak mesh yüzeyler, diğer katı yüzeyler 
gibi her CAM programı ile çalışmaya uygun değildir. Örneğin, MasterCam yazılımı ile 
mesh yüzeylere ilişkin takım yolunun çıkarılması mümkün olmamaktadır. Bu 
nedenle, modelin oluşturulma biçimi üretim sürecine etki eden ilk etmenlerdendir. 

 

 
Şekil 4: Tasarım ürününün üç boyutlu görseli 

 

2- Üretim sürecine karar verilmesi: Üretim sürecine ilişkin temel karar hangi dijital 
fabrikasyon aracının kullanılacağının belirlenmesidir. Çalışmada 15 cm x 20 cm x 10 
cm ölçülerindeki tasarım ürününün tek parça halinde bir ahşap stok içerisinden 
çıkarılarak üretilmesine karar verilmiştir.  Bu bağlamda beş eksenli bir CAM dosyası 
hazırlanmış ve bu dosya robot manipülatör ile üretime hazır duruma getirilmiştir 
(Şekil 5).   
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Şekil 5: Beş eksenli üretim sürecinde freze ucunun farklı açılarla yaklaşması 

 

İşlenecek olan malzemenin sertliği ve yoğunluğu değiştikçe frezeleme için 
kullanılacak ucun özellikleri de buna bağlı olarak değişmektedir. Çalışma 
kapsamında hem ahşap malzemenin kullanılması hem de ince detayların fazlalığı 
nedeni ile kalından inceye doğru giden uçlar ile üretim yolu oluşturulmuştur.  

Çıkarmalı üretim süreçleri genel olarak iki temel aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk 
aşama kaba üretim olarak adlandırılan ve stok malzemedeki fazlalıkların hızlıca 
atılmasına yönelik gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlemde sürecin hızlandırılması 
için kalın bir bıçak kullanılmaktadır. Kaba işleme genellikle üç eksenli üretimle 
gerçekleştirilmektedir. Üretimin ikinci aşaması ise ince üretim olarak adlandırılan 
detaylandırma işlemlerini içermektedir. İnce üretim, işlenecek ürünün detayına 
göre birden fazla adımda gerçekleştirilebilir.  

Çalışma sürecinde üretim, üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada stok 
malzemenin fazla kısımlarının atıldığı bir yüzey temizleme süreci olan kaba üretim 
gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada kullanılacak frezeleme bıçağı, hem bir sonraki 
aşamada kullanılacak daha ince bıçağı zorlamayacak bir yüzey bırakmalı hem de 
üretim sürecini en kısa sürede gerçekleştirebilecek bir özelliğe sahip olmalıdır. 
Çalışmada gerçekleştirilen kaba üretim, üç eksenli üretim mantığı ile hazırlanmıştır. 
Çünkü bu aşamada detaylandırmaya yarayan açılı yaklaşımlara gerek duyulmamıştır  

İkinci aşama, detayların üretilmesi sürecinin ilk aşamasıdır. Bu aşamada kaba 
üretimde 10 mm olarak seçilen frezeleme bıçağı ikinci aşama için         4 mm olarak 
değiştirilmiştir. Beş eksenli üretim stratejisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu aşama, kaba 
üretim ile sonlandırma üretimi arasında bir geçiş olarak kurgulanmıştır. Böylelikle 
sonlandırma işlemi olan üçüncü aşama için neredeyse bitmiş bir yüzey 
hazırlanabilmiştir.  

Üçüncü aşamada 2 mm çapında daha kısa bir frezeleme bıçağı kullanıldığı için bu 
aşamaya temiz ve bıçağı zorlamayacak bir yüzey bırakılmaya çalışılmıştır. Standart 
ahşap frezeleme bıçaklarının çapları küçüldükçe boyları kısalmaktadır. Bu durum 
robotik kol ile ahşap işlemenin en zorlayıcı yönlerinden biridir; çünkü frezeleme 
bıçağının boyunun kısalması robot manipülatör ekipmanının işlenen ürüne çarpma 
riskini artırmaktadır. Frezeleme bıçak uçlarının çaplarının belirlenmesi işleme 
süresine ve sonuç ürünün kalitesine doğrudan etki etmektedir. 

3- G-Code’un oluşturulması: G-Code, bir dijital fabrikasyon sürecinin koordinat 
sisteminin de gözetilerek adım adım aktarıldığı bir makine dilini ifade etmektedir.  
Üretimde kullanılması planlanan dijital fabrikasyon aracı ile G-Code çıktısı birbiri ile 
örtüşmelidir. G-Code çıktısının alınması aşamasında makine eksen sayısı önem 
taşımaktadır. Çoğu CAM programı en fazla beş eksenli üretimlere yönelik olarak 
çıktı sağlayabilmektedir. Bu nedenle beşten daha fazla eksene sahip olan robotik 
üretim gibi dijital fabrikasyon süreçlerinde G-Code'u robotun diline dönüştüren 
programlar veya dönüştürücüler kullanılmaktadır. 

G-Code’un oluşturulması süreci takım yolu çıktısı ile robot manipülatörün 
arasındaki uyum açısından önemlidir. G-Code formatı seçilirken eksen işlemeyi 
yapacak olan makinenin eksen sayısı da dikkate alınmalıdır. Aksi durumda makine G
-Code’u okusa da eksenleri doğru bir biçimde çalışmayacağı için sonuç ürünün 
hatalı üretilmesi söz konusu olmaktadır.   
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4- G-Code’un robotik dile dönüştürülmesi: Robot manipülatör, altı eksenli yapısıyla 
bir insanın hareketlerini en iyi derecede taklit edebilen bir dijital üretim aracıdır. Bu 
nedenle mimarlık alanında karmaşık formaların üretimi veya üretimdeki hata payını 
azaltabilmek için kullanımları yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Robot 
manipülatörlerin her eksenin uyumlu bir biçimde iş yapabilmesini sağlayan 
kendilerine has kinematikleri vardır.  

Robot manipülatörlerin CAM yazılımından elde edilen G-Code’u doğrudan 
okuyabilme özellikleri yoktur. G-Code’lar doğrudan makinelerin okuyabileceği 
kodlar değildir. Bunun için son işlemci (post process) işlemine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu bağlamda, CAM programından beş eksen harekete yönelik elde 
edilen son işlemci kodu, yardımcı programlar aracılığıyla robot diline 
çevrilmektedir. Kodun robot diline dönüştürülmesi aşamasında beş eksenin çok 
eksene dönüştürülmesi işlemi de gerçekleşmektedir. Bu süreçte robot 
hareketlerinin simülasyonu ve optimizasyonu önem taşımaktadır. 

5- Üretim sürecinin simülasyonu ve optimizasyonu: CAM yazılımı ile oluşturulan 
takım yolunun önce son işlemci koduna sonra da robotik dile çevrilmesi aşaması 
simülasyon ve optimizasyon süreci ile tamamlanmaktadır. Her robot manipülatör 
markasının, Yaskawa, ABB, KUKA vb., kendine has eksen kinematiği vardır. 
Simülasyon ve optimizasyon yazılımları, eksen hareketlerinin birbiri ile uyumlu 
hareket edebilmesini sağlamaktadır. G-Code ile üretilen beş eksenli hareket çıktıları 
bu yazılımlar sayesinde robot manipülatörün altı eksenli yapısına uygun hale 
getirilmesini sağlamakta ve sonuç olarak robot manipülatörün okuyabileceği bir kod 
yapısına dönüştürülmektedir.  

Simülasyon sürecinde robotun “work home position” olarak adlandırılan standart 
duruş pozisyonundan ürüne yaklaşırken yaptığı hareketler üretimin geri kalanında 
robotun eksenlerinden birinin sıkışmaması açısından önemlidir. Bu aşamada 
robotun herhangi bir dönme hareketi yapmadan ürüne doğrudan yaklaşıp 
yaklaşmadığı kontrol edilmelidir (Şekil 6). İlerleyen adımlarda hareketler 
karmaşıklaştıkça hata riski de böylelikle azalmaktadır. Simülasyonun sonraki 
aşamasında ise çarpmaya ve eksen sıkışmasına yönelik simülasyonlar yapılmalıdır. 
Böylelikle kullanıcının, robotun ya da ürünün zarar görmesinin önüne 
geçilebilmektedir.  

 

 
Şekil 6: Simülasyon ve optimizasyon süreci 

 

4. Sonuçlar 

Çalışma kapsamında bir mesh yüzeyin takım yolunun oluşturulması ile başlayan ve 
robotik olarak üretilmesi ile sonlanan süreç irdelenmiştir. Bu bağlamda mesh 
yüzeylerin işlenmesi ile ilgili ortaya çıkan problemlere çözümler aranmıştır. Süreçte 
karşılaşılan en temel problemler her CAM programının mesh yüzeyleri işlemek için 
elverişli olmaması ve CAM programı ile elde edilen G-Code’un robot diline 
çevrilmesi sürecinde yaşanan sorunlar olmuştur (Şekil 7).  
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Şekil 7: Robotik üretime uygun olan ve olmayan G-Code yapıları 

 

Süreçte CAM yazılımı, robot simülasyon ve optimizasyon yazılımı ve çeşitli son 
işlemciler (post-processor) kullanılmıştır. Bu süreçte mesh yüzeyi işlemek için birbiri 
ile doğrudan uyumlu programlar ile çalışılamadığı için uyum sorunları ortaya 
çıkmıştır. Bu uyum sorunları uygun son işlemcilerin bulunması ile çözülmüştür. 

Üretim sürecinde CAM programında elde edilen beş eksenli takım yolu hareketinin 
robotik üretim için dönüştürülmesi aşamasında sorunlar yaşanmıştır. CAM 
programı simülasyonunda işleme ucunun doğru açılarla işleme yaptığı görülse de 
elde edilen G-Code’un robot üzerinde doğru bir şekilde çalışmadığı ve robotun 6. 
ekseninin hareket etmediği fark edilmiştir. Bu sorunun yanlış son işlemci seçimi 
nedeniyle ortaya çıktığı G-Code yapılarının incelenmesiyle fark edilmiştir. G-
Code’lar doğrudan eksen hareketlerine yön verdiği için robotun altı ekseni için de 
koordinat üretebilen bir son işlemci seçilerek robotun doğru hareket edebilmesi 
sağlanmıştır. 

Dijital üretim süreçleri; mimarların üzerine eğitim almadıkları ve yabancı oldukları 
bir konu olduğu için bir takım basit problemler, süreci sekteye uğratan ve zaman 
kaybına yol açan bir duruma dönüşebilmektedir. Bu nedenlerle dijital üretim 
süreçleri mimarların dijital fabrikasyon ile sınavına dönüşebilmektedir.  

 

 
Şekil 8: Robotik üretime ilişkin bir görsel ve sonuç ürün 

 

Bu çalışma ile mesh yüzeylerin dijital fabrikasyon araçları ile üretilmesi sürecinde 
yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretilmeye çalışılmıştır (Şekil 8). CAM sürecinden 
fiziksel ortamda üretime kadar tüm süreç tamamlanabilmiştir. Çalışmanın mesh 
yüzey üretim sürecinde sorunlarla karşılaşan tasarımcılara, çözüme yönelik ışık 
tutacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
 
Sinema ile mimarlık arasındaki ilişki, son zamanlarda teknolojideki gelişmeler 
doğrultusunda, sinemanın sanal bir mimarlık alanı tanımlaması, gerçek mimari 
mekanları yeniden ya da yorumlayarak üretmesi sonucunda değişip gelişmeye 
başlamıştır. Bu gelişmelerin sonucunda sinema ve mimarlık arasındaki etkileşim sık 
sık araştırmalarda yer alır. Bu araştırmalarda genel olarak filmlerde mimarlığın ve 
mimari ortamların nasıl ele alındığı irdelenir. Bu çalışmada ise,  mekanların 
kurgusunda ve deneyimlenmesinde filmlerde kullanılan teknolojilerin nasıl bir rol 
oynadığı ele alınmaya çalışılmaktadır. Filmlerin gelişen teknolojiyi ve yenilikleri 
kullanarak kendine özgü bir mekan yaratmaktaki gücü fark edildikçe, filmler 
mimarlar için bir deney alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Böylece gerçek hayatta 
deneyimleyemeyeceğimiz mekanlar deneyimlenebilir hale gelmektedir. Bu durum 
sinema ve mimarlığın ortak notası olan mekan tasarımını duyular ve deneyimler 
açısından ele alarak daha duyarlı ve dinamik bir hale getirmektedir. Bu duyu ve 
deneyimler artık sanal ve artırılmış gerçeklik mekanları sayesinde fiziksel olarak da 
izleyiciye aktarılabilmektedir. Bunun sonucunda da yeni bir mekan kurgusu ortaya 
çıkmaktadır. Bu yeni mekan kurgusu, teknolojideki gelişmelerle birlikte mekan 
anlayışına dahil olarak, mekan deneyimlerimizi ve anlayışımızı değiştirip 
geliştirmektedir. Bu nedenle artırılmış gerçeklik mekanı ön plana çıkarılarak 
araştırılmaya değer bulunmuştur. Bu çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojileri 
üzerinde durularak, sinemada nasıl uygulandığı ve mekan kurgusunun bu şekilde 
nasıl oluşabileceği Terminator 2, Tron Legacy ve Blade Runner 2049 filmleri 
üzerinden değerlendirilmektedir. Bu filmler beden-zaman-hareket kavramları ele 
alınarak mekan bağlamında artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinden yapım 
yıllarına göre incelenerek aynı zamanda sinematografi teknikleri açısından da 
incelenmektedir. Son zamanlarda görülen küresel sağlık problemlerinin getirdiği 
şartlarda artırılmış gerçeklik mekanlarının kullanımı bu yeni mekan anlayışının 
deneyimi artırması açısından da önemli hale gelmektedir. Günümüzdeki küresel 
gelişmeler ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte bu konu git gide önem 
kazanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sinema ve Mimarlık, Sinema-Mekan, Arttırılmış Gerçeklik-
Mekan 
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Abstract 
 

The relationship between cinema and architecture has started to change and 
develop as a result of the recent developments in technology, as cinema defined a 
virtual architectural space, and reproduced or interpreted real architectural spaces. 
As a result of these developments, the interaction between cinema and architecture 
has started to take place often in research. This researches, it is examined how 
architecture and architectural environments are handled in movies in general. In 
this study, the role of the technologies used in the films in the fiction and 
experiencing the spaces is tried to be discussed. As the power of the films was 
realized by using the developing technology and innovations, the films has started 
to seen as an experimental area for architects. Thus, the places that we cannot 
experience in real life, becomes what we can experience. This makes the space 
design, which is the common note of cinema and architecture, in terms of senses 
and experiences, making it more sensitive and dynamic. These senses and 
experiences can now be transmitted physically to the audience through virtual and 
augmented reality spaces. As a result, a new space fiction emerges. This new spatial 
fiction changes and improves our space experiences and understanding, along with 
advances in technology. For this reason, the augmented reality space has come to 
the forefront and it has been found worth searching. In this study, it is evaluated on 
Terminator 2, Tron Legacy and Blade Runner 2049 films by focusing on augmented 
reality technologies, how they are applied in cinema and how space editing can be 
formed in this way. These films are examined in terms of cinematography 
techniques and augmented reality teknologies  by the concepts of body-time-
motion through in the context of over space. The use of augmented reality spaces in 
the conditions brought about by global health problems is becoming more 
important in terms of increasing the experience of this new understanding of space. 
With today's global developments and developments in technology, this issue is 
gaining increasing importance. 
 
Keywords: Cinema and Architecture, Cinema-Space,  Augmented Reality-Space 
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1. Giriş 

Mimarlık disiplini; tarih içerisinde pek çok sanat dalıyla ilişki içerisinde olmuştur ve 
zamanla teori ve pratikte farklı disiplinlerle oluşturulan bu ara kesitler çoğalmıştır. 
19. Yüzyılın sonlarında sinemanın icadı ile mimarlığın ilişki kurduğu yeni bir disiplin 
ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki süreçte, mimarlık ve sinema tarihin farklı 
süreçlerinde gelişmelere ve değişikliklere paralel olarak farklı bakış açıları ve 
yöntemlerle birbirlerinden beslenmişlerdir. Bunun başlıca nedenlerinden birisi 
ikisinin de zaman ve mekan kavramları ile olan bağlantısıdır. Sinema da mimaride 
olduğu gibi mekan, zaman ve hareket kavramını iç içe geçmiş bir şekilde ele 
almaktadır. Mimarlık ve sinema beden, mekan ve hareketin eylemsel 
bütünleşmesiyle varlık gösterir (O’Herlihy, 1994). Böylece yeni bir mekan 
kavramından bahsetmek mümkündür. Bu yeni mekan kavramı, zamanı dördüncü 
boyut olarak ifade eder. Bu deneyim, sabit bir mekanın durağan nitelikleriyle 
ilgilenmez; aksine, çeşitli mekansal karakterde eşzamanlı deneyimlerin kesintisiz 
olarak algılanabilmesiyle oluşur. Mekan-zaman kavramı üzerinden modern 
mimarlık ile birlikte mekanlar arası sınırlar erimeye başlar ve mekan fiziksel kullanıcı 
tarafından hareket odaklı deneyimlenir. Bu durum aynı zamanda yeni zaman, 
mekan ve yaşam olasılıklarını da beraberinde getirmektedir. Sinematografik 
terimler bağlamında mekan artık katılımcı oluşumlu bir hale gelmektedir. Bu durum 
da insan bedenini ön plana çıkarmaktadır. Mekan ve beden arasında Heidegger’in 
de söylediği gibi ayrılmaz bir ilişki vardır. Bedenin mekansal ilişkileri, farklı var olma 
ve görünme durumları yaratmaktadır. Mekanda gerçekleşen tüm ilişkiler, zaman 
içinde gelişerek zihinsel çağrışımlarla mekanı somutlaştırmaktadır. Mekan, beden 
ve nesnelerin hareketleriyle devinen bir yapıdadır. Hareketle birlikte mekanı 
kavrayan beden, pek çok davranış katmanıyla mekanı dönüştürebilmektedir. 
Bedenin hareketleriyle mekan, zamansal ve performansa bağlı dinamik bir yapıya 
dönüşerek daha duyarlı hale gelmektedir. 

Gerçek mekansal deneyim, kişinin duyuları, mekana göre bedeninin konumu ve 
hareketine bağlı olarak, bedeni aracılığıyla edinilmektedir. Bedenimiz mekanda dört 
temel şekilde yer almaktadır (Grange, 1987): Duruş, yönelim, his ve anlayış. Bunlar 
bedensel varlığımızın aktif, bedensel rolünü birleştirmektedir. Ayrı ayrı ele 
alınabilirler ama ancak birlikte anlaşılabilmektedir. Bu kavramlar bedenin ortamda 
nasıl yerleştiğini oluşturmaktadır. Duruş, dünya ile ilişkimizi kurmaktadır. Duruş, çift 
ve eşzamanlı bir reaksiyondur: bir yandan, başlangıçta dikey-yatay eksende olanı 
görünür kılmaktadır diğer yandan, olanı doğrudan bize göstermektedir. Yerimizi 
mesafeden yapılandırıyoruz ve bu yönelim eylemiyle oluşmaktadır. İnsan vücudu 
beden olarak hem maddi hem de aktiftir. Şeffaflık, bir ortamın 'hissini' yaratan 
şeydir.  Anlayış, aynı zamanda duruş, yönelim ve hissin farklı kısımlarını birleştirme 
eylemi olan bir ele geçirmedir. Anlayış, her zaman tekil ve benzersizdir. Duruş, 
yönelim, hissetme ve anlama, birleştiğinde anlam katmanlarını oluşturmaktadırlar. 
Bu da deneyimi sağlamaktadır. Karşılaşılan yer, karmaşıklığı nedeniyle bizi şok etse 
bile bedenimiz bir süre sonra uyum sağlamaktadır. Bununla birlikte, beden, yerin 
birçok anlamını kavramada karmaşık ve beceriklidir.  

Mimarlık ve sinema, mekan duygusu ve deneyimi en iyi şekilde aktarabilen 
sanatlardır. Her iki disiplin de yaşanan mekanı konu edinir ancak temsil ve 
deneyimlenme süreçleri/biçimleri farklıdır. Mimarlık gerçek dünyada gerçek 
mekanları üretirken, sinemada bu mekanların yapay temsilleri üretilmektedir. 
Mimarlık ve sinema arasında bulunan bu ilişki, mekanı kullanarak bu iki disiplinin iç 
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içe geçmesini sağlamaktadır. Bu da zamanla mimarideki mekan algısını ve 
kurgusunu değiştirmektedir. Böylece iki disiplin arasında mekan üzerinden bir geçiş 
oluşmaktadır. Mimarlık sinematografiyi mekanın ele alınış biçimi olarak 
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin;  Le Corbusier’e göre sinema, 
mimarlıkta olduğu gibi, mekanın ele alınış biçimini tek bir şekle bağlı kalmaktan 
kurtaran, mekana dinamizm katan bir biçimdir. Eisenstein sinemadaki montajın ve 
mimari tasarımın, bir ritim yaratmak üzere hacimlerin armonik bir yapı oluşturarak 
bir araya gelmesi bakımından, benzer özelliklere sahip olduklarını düşünüyordu 
(Vidler, 2000). Le Corbusier’in gerçekleşmemiş bir tasarımı olan Villa Meyer 
projesinin (Şekil 1) eskizlerinde serbest mekan içinde dolaşan gözün yakaladığı 
imgeler gösterilirken, hareket eden bedenin her adımda mekanı hangi açılardan 
kavrayabileceği ifade edilmeye çalışılmıştır (Colomina, 1996).  

 

 
Şekil 1: Villa Meyer eskizleri (Url-1) 

 

Bernard Tschumi de sinemadaki montaj mantığından etkilenerek projelerinde 
zaman ve mekanı bu şekilde kullanmıştır. Montaj, farklı çerçevelerin bir katman 
oluşturması olarak tanımlanabilir. Çerçevelerin üst üste binmeleri, çarpışmaları gibi 
sinematografik kullanımlar, Tschumi’nin Parc De La Villette projesinde noktalar, 
çizgiler ve yüzeyler olarak görülmektedir (Şekil 2). Bu katmanların bir araya gelişleri 
her seferinde farklı bir mekan oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil 2: Parc de la Villette (Url-2) 

 

Sinema ile mimarlık arasındaki ilişki, son zamanlarda teknolojideki gelişmeler 
doğrultusunda, sinemanın sanal bir mimarlık alanı tanımlaması, gerçek mimari 
mekanları yeniden ya da yorumlayarak üretmesi sonucunda değişip gelişmeye 
başlamıştır. Filmlerin gelişen teknolojiyi ve yenilikleri kullanarak kendine özgü bir 
mekan yaratmadaki gücü fark edildikçe, filmler mimarlar için bir deney alanı olarak 
görülmeye başlanmıştır. Böylece gerçek hayatta deneyimleyemeyeceğimiz 
mekanlar deneyimlenebilir hale gelmektedir. Bu durum sinema ve mimarlığın ortak 
noktası olan mekan tasarımını duyular ve deneyimler açısından ele alarak daha 
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duyarlı ve dinamik bir hale getirmektedir. Bu duyu ve deneyimler artık sanal ve 
artırılmış gerçeklik mekanları sayesinde fiziksel olarak da izleyiciye 
aktarılabilmektedir. Bunun sonucunda da yeni bir mekan kurgusu ortaya 
çıkmaktadır. Bu yeni mekan kurgusu, teknolojideki gelişmelerle birlikte mekan 
anlayışına dahil olarak, mekan deneyimlerimizi ve anlayışımızı değiştirip 
geliştirmektedir. Bu nedenle artırılmış gerçeklik mekanı, ön plana çıkarılarak 
araştırılmaya değer bulunmuştur. Son zamanlarda görülen küresel sağlık 
problemlerinin getirdiği şartlarda artırılmış gerçeklik mekanlarının kullanımı bu yeni 
mekan anlayışının deneyimleme yöntemimizin değişmesi açısından ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. Günümüzdeki küresel gelişmeler ve teknolojideki 
gelişmeler ile birlikte bu konu git gide önem kazanmaktadır.  
 

2. Sinemada Mekan Kurgusu 

Sinemanın en önemli bileşenlerinden biri kurgudur. Basit bir şekilde ifade etmek 
gerekirse kurgu, çeşitli çekimlerin, çeşitli kurallara ve tekniklere uygun olarak arka 
arkaya belirli bir anlayışa göre sıralanmasıdır. Kurgulamada amaç, çekimleri yalnız 
senaryodaki mantık sırası gözetilerek dizmek değildir; çekimler arasından seçim 
yapmak, onları çevirim oyunluğundaki sıraya göre dizmek, çekim uzunluklarını 
saptamak, içerik yönünden ilişkileri göz önüne almak ve onları belirli bir anlatıma 
göre düzenlemektir (Asiltürk, 2008:18-19). Sergey Eisenstein’ın ‘Kurgu 1938’ adlı 
makalesinde bahsettiği üzere “Bunların birçoğu rastgele kesilmiş iki pelikülün* 

birbirine eklenmesinden meydana gelen sonucu savunur. Gerçekten meydana 
gelen sonuç şaşırtıcıdır. Değişik iki pelikülün bağlantısıyla yepyeni bir biçim, yeni 
yeni nitelikler elde edilir.” (Eisenstein, 1975). Bu durum sadece sinemaya ya da 
kurguya özel bir durum değildir. Bu diyalektik ilişkiler her alanda karşımıza 
çıkabilmektedir. Film çekimleri, doğanın düzenine kolayca eklemeler yaparak ya da 
var olan durumu değiştirerek elde edilen parçalardan oluşmaktadır. Bu parçaların 
bir araya getiriliş biçimleri filmin kurgusunu ortaya çıkarmaktadır. Film setlerinin 
kurgulanması aşamasında; yönetmenler ya da set tasarımcıları, mevcutta 
bulunmayan mekanları kurgularken, sınırsız bir ortamda çalışmaktadır ve mekanları 
sinemadaki duyguyu güçlendirmek amacıyla diledikleri gibi tasarlayabilmektedirler. 
Gördüğümüz her farklı mekan aslında planlanmış bir yerdir ve içinde birçok anlam 
barındırmaktadır. Film kurguyla birlikte anlamın dışında farklı boyut ve zaman algısı 
da kazanmaktadır. Bu durum senaryo aşamasında çekim boyutları (çerçeve 
dinamizmi, kompozisyon, çekim uzunluğu, montaj vb.) ile oluşturulmaktadır. 

Mekan kurgusu, mevcut mekan kurgusu ve kurgusal mekan olarak iki şekilde 
incelenebilir: mevcut mekanın olduğu gibi kullanımı ve yeniden kurgulanışı. Bu 
mekanlar, gerçek ya da sanal da olsa zaman ve mekanı yeniden yaratırlar. Mevcut 
mekanın olduğu gibi kullanımı, sinemada mekan oluştururken ilk akla gelen ya da ilk 
tercih edilen kullanımdır. Bu yaklaşım zaman ve maliyet açısından kazanç 
sağlamaktadır. Mevcut mekanın olduğu gibi kullanımı, kurgunun geçtiği sahnelerin 
inandırıcılığını ve seçilen mekanların kültürel, turistik, tarihi vb. değerleri ile filmin 
izleyici üzerindeki etkisini de artırmaktadır. Mevcut mekanın yeniden kurgulanışı; 
mevcut mekana filmin kurgusunda yer vermek istenildiğinde çoğu zaman çeşitli 
sebeplerden dolayı böyle bir imkan bulunamayabilir. Hava koşullarının uygun 
olmayışı, kullanılmak istenen mekan için gerekli izinlerin alınamamış olması, tarihi 
mekanlar gibi nedenlerden dolayı mevcut mekanların yeniden üretilmesi söz 
konusu olmaktadır. Bu tür kurgulanışların yer aldığı filmler hem mevcut yapıların 
tarihsel kimliklerini filmde bir araç olarak kullanır, hem de izleyiciler yapıları 
kullanım şartlarında deneyimleme fırsatı bulmuş olmaktadır. Kurgusal mekan, 
mimariden farklı olarak içinde bulunduğu zamanla ilişkili olmak zorunda değildir. Bu 
durum tasarlanan mekanı daha özgür kılmakta ve kendi zamanını yaratmaktadır. 
Kurgusal mekan kavramı, sinemanın keşfinden kısa bir süre sonra uygulanmaya 
başlanmıştır. Sinemanın başlangıcından itibaren kurgusal mekan içeren birçok 
örnek film vardır; "Dr. Caligari’nin Muayenehanesi" (1920), "Metropolis" (1926), 



 105 KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

"Blade Runner" (1982), Brazil (1985), "Beşinci Element" (1996), "Matrix" (1999),  
"Yüzüklerin Efendisi" (2001), "Avatar" (2009) gibi farklı zamanlarda yapılmış farklı 
film türlerinde, kurgusal mekan kullanımları görülebilmektedir.  

2.1. Sinematografik Tekniklerin Mekan Kurgusuna Etkisi 

“Sinematografi, Yunanca 'hareketle yazı yazmak' demektir.” (Brown, 2002/2008, s. 
8).  İlk kez 1890’arda sinemanın mucidi olan Lumière kardeşler tarafından kullanılan 
“cinématographe” sözcüğü, Fransızca “kínema” (hareket etmek, devinmek) ve 
“graphē” (yazım, kayıt) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Sinematografinin 
keşfi ile zaman ve mekan ilk kez hareketli olarak kaydedilmeye başlanmıştır. 
Böylece bu iki kavramı birlikte barındıran sinema, farklı yer ve zamanları 
deneyimleyebilmeyi sağlamaktadır. Deleuze (2001) filmin anlık kesitler (imaj) ile 
tekdüze, soyut, görünmez ve algılanamayan zamandan oluştuğunu belirtmektedir. 
Zaman aygıtın içindedir ve imajların birbiri ardına dizilmesini sağlamaktadır. Bu 
şekilde sinema aslında suni bir hareket ve sinematografik bir illüzyon 
yaratmaktadır. 

Film kuramcıları, 20. yüzyılda film tekniği ile ilgili akılcı ve bilimsel teoriler 
geliştirmişlerdir. Bu teoriler, mimarlık disiplini tarafından da zamanla özümsenmiş, 
sinematografik terimler kullanarak mimarlığı anlama ve yaratma arayışının artışı söz 
konusu olmuştur (O'Herilhy, 1994). Bu gelişmelerle birlikte mimarlar 
sinematografiden, mimarlık için yararlanmaya başlamışlardır. Bu etkileşimin 
unsurlarından biri de, ortak tekniklerin ve kavramların kullanılmasıdır. Her iki 
disiplin de; çerçeve, kamera açıları, dizilim, kolaj, montaj, bakış açısı, perspektif, 
çekim ölçeği, ışık, renk ve zaman gibi teknikleri kullanmaktadır. Jean Nouvel, 
tasarımlarında Wim Wenders’in filmlerinin etkili olduğunu vurgulamaktadır. Nouvel 
bunun dışında, 2001: A Space Odyssey, Blade Runner, Brazil gibi filmlerin imgelerini 
de tasarımlarında kullanmıştır. Lyon’daki opera binası (Şekil 3), Tours’daki kongre 
merkezi, bu filmlerin izlerini taşımaktadırlar (Fillion, 1997).  

 

 
Şekil 3: Lyon Opera Binası (Url-3) 

Nouvel diğer bir yapısı olan Fondation Quartier (Şekil 4) projesinde amacı yapının 
sınırlarını mümkün olduğunca hafifleştirmek ve bulanıklık içinde yapı hacminin 
okunuşunu belirsiz hale getirmektir. Yapı mimarlığın maddeselliği ile doğanın buna 
zıt tavrı arasındaki görsel paradoksu temsil eder. Yapı sinema metaforundan 
yararlanır. Sekans gibi gözüken film kareleri serisi, görüntüleme araçları yaratır. Bir 
sahnenin damıtılmış aşamalarını oluşturur. Izgaralara bölünmüş anlatımı ile bir 
auteur kalitesi yaratır. Bunun sonucu olarak yapı sentezinin farklı okumaları ortaya 
çıkar. Hipotezlerden biri hem sinemanın hem de mimarlığın ışığa bağlı olduğudur 
(Richards ve Gilbert, 2006).  
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Şekil 4: Fondation Quartier (Url-3) 

 

Kadraj kavramı, hem sinemada hem de mimarlıkta, mekansal olguların sınırlarını 
çizmektedir. Kadraj, içeride ve dışarıda kalanın arasında duran, onları bir sınır olarak 
ayıran bir kavramdır. Kadraj aynı anda içi ve dışı tanımlarken; diğer yandan kadrajın 
sınırının her iki yüzü kadrajı oluşturmaktadır. Kadraj, çekimin her bir an'ıdır. 
Kadrajın başka kadrajlarla olan ilişkisi çok önemlidir. Kadraj, tek olarak ele 
alındığında süreksiz bir öğe gibi davranmaktadır; diğer kadrajlarla ilişkiye girdiğinde, 
onlarla karıştırılarak, üst üste bindirilerek, eritilerek ya da kesilerek çeşitli üretim 
olasılıklarını içinde barındırmaktadır. Mimari öğe olarak promenad kadrajları 
belirleyebilir. Kadraj, montaja giden en küçük birimi içerebilir.  

Montaj, Eisenstein’in yaklaşımıyla; önceden tasarlanmış bir kurgulamaya göre elde 
edilmiş çekimlerin yan yana getirilerek, sıralanması, uyumlu bir biçimde filmin 
bütününün kurulması, böylelikle filme belli bir anlatı sağlamak, belli bir ritm 
vermek, çekimler arasında uyum ve etki sağlama işlemidir (Eisenstein,1984). 
Eisenstein (1984)’e göre, sinemanın özü görüntülerde değil, görüntüler arasındaki 
ilişkide yatar. Bu ilişki, çok farklı biçimlerde kurulabilir ve yönetmen bu sonsuz farklı 
mekan deneyimi  

olasılığını dilediğince kombine eder; dilediği yapay mekan deneyimini elde etmek 
için mekansal imgeler ile oynar, değiştirir, parçalar, böler yeniden birleştirir. 
Sinemadaki mekan imgesi, sinematik tekniklerin gücü sayesinde gerçek gözün 
algıladığından farklıdır; böylelikle gerçek gözün algılayamayacağı mekansal imgeler 
de, sinema sayesinde deneyimlenmiş olmaktadır. Ayrıca montaj, mekanın birbirine 
nasıl eklemlendiğini belirleyebilir.  

Dizilim sinemada, mekanın dördüncü boyutu; tıpkı gerçek bir mimari deneyim 
yaşarken olduğu gibi zaman içinde gerçekleşen hareketin oluşumuyla 
belirlenmektedir. Dizilim, süre içinde peş peşe giden şeyler anlamına gelmektedir. 
Yani kadrajların nasıl bir araya geldiği ile ilgilenmektedir. Farklı ölçek, zaman ve 
devinimlerde elde edilen çekimler dizilim içinde bir araya getirilerek,  farklı zaman 
ve mekanlar, görsel illüzyon oluşturacak şekilde dizilim içinde bir bütünlükle 
sıralanabilmektedir. Eisenstein (1984)’ın belirttiği üzere, hareketin sinemadaki 
karşılığı dizilimdir. Mekan da dizilim içermektedir. Mekanın mantıksal dizilimde ya 
da doğru kronolojik sırada temsil edilmeye ihtiyacı yoktur.  

Işık, her saniye, değişerek ve dokunarak, varoluşa ve nesneler arasındaki ilişkilere 
yeni bir biçim verir ve anlam katar. Mimarlık, ışık sayesinde cisimleşmektedir. Işığın 
dramatik açıdan iki çeşit etkisi vardır. Bunlardan birincisi, nesnel etkidir ve ışığın 
eşyanın görünüşünü değiştirmesiyle ilgilidir. Diğeri ise öznel etkidir. Işık kavramı, 
algının önemli bir katalizörü olarak, mimarlığın da başlıca öğelerindendir. 
Mimarlıkta doğal ve yapay ışık mekanı dramatize etmede bilinçli olarak 
kullanılmaktadır. Işık mekanı algısal olarak dönüştürebilir.  
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2.2. Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Mekan Kurgusuna Etkisi  

Son zamanlarda teknolojideki gelişmeler doğrultusunda sinema, sanal bir mimarlık 
alanı tanımlaması ve gerçek mimari mekanları yeniden ya da yorumlayarak 
üretmesi sonucunda değişip gelişmeye başlamıştır. Son gelişmelerden biri olan 
artırılmış gerçeklik teknolojileri de farklı bir deneyim ortaya çıkarmıştır. Bu durum 
sinema ve mimarlığın ortak noktası olan mekan tasarımını duyular ve deneyimler 
açısından ele alarak daha duyarlı ve dinamik bir hale getirmektedir. Bu duyu ve 
deneyimler artık fiziksel olarak da izleyiciye aktarılabilmektedir. Bunun sonucunda 
da yeni bir mekan kurgusu ortaya çıkmaktadır.  

 

3.  Artırılmış Gerçeklik 

Artırılmış gerçeklik, Sanal Gerçekliğin daha yaygın olarak adlandırıldığı bir 
varyasyonudur. Sanal Gerçeklik, Arttırılmış Gerçekliğin bir öncüsü olarak 
görülmektedir. İkisinin arasındaki temel farklılık, sanal gerçekliğin kaynak olarak 
kamera kullanmamasıdır. SG (Sanal Gerçeklik)’de ekrana sunulan veriler, 
animasyon veya önceden kaydedilmiş film parçalarıdır. AG (Artırılmış Gerçeklik)’de 
ise ana kaynak olarak kamera kullanılmaktadır ve işlemler kameradan alınan 
görüntüler üzerinden yapılmaktadır. SG kullanıcıyı tamamıyla sentetik bir ortam 
içine almaktadır. Bunun tersine AG, kullanıcının gerçek dünyayı sanal objelerle 
zenginleştirilmiş olarak görmesine izin vermektedir. Bu yüzden AG; gerçekliği 
tamamen değiştirmek yerine gerçekliğe eklemeler yapar. 

Artırılmış gerçeklik ile ilgili olan ilk yazılı çalışmayı 1996 yılında Roland Azuma 
gerçekleştirmiştir. Roland Azuma’nın tanımına göre Artırılmış Gerçeklik; sanal 
gerçeklik ve gerçek dünya bileşenlerini içeren bir ortamdır (Azuma,1997). Azuma, 
AG’yi üç özellik ile tanımlanmıştır: 

• Gerçeklik ve sanallığın birleştirilmesi (örtüştürülmesi)  

• Eş zamanlı etkileşim (gerçek zamanlı etkileşim)  

• 3B birleşim (hizalama ve birleştirme). 

İlk başlarda artırılmış gerçeklik uygulamaları, ancak ağır ve karmaşık düzenekli 
ekipmanlarla sağlanabilirken, daha sonraları teknolojideki gelişmelerle birlikte 
günlük hayatta kullanılan akıllı cihazlarla sağlanmaya başlanmıştır. Özellikle akıllı 
cihazlar olarak nitelendirilen ve birçok teknolojinin entegre halde sunulduğu 
araçların yaygın kullanımları, gerçek sahneleri bilgisayarla üretilen bilgilerle 
çevrelemiştir ve mobil uygulama olarak o kullanıcılara sunmuştur. Eğlence, askeri, 
medikal, ticaret ve üretim gibi diğer potansiyel uygulama alanları arasında, 
arttırılmış gerçeklik teknolojileri sinema ve mimarlık alanında da kullanılmaktadır. 
Mimarlar tasarımlarının gerçek hayatta nasıl algılandığını ve yakın çevreleriyle olan 
ilişkilerinin nasıl olacağını gösterebilmek için arttırılmış gerçeklik teknolojilerinden 
faydalanmaya başlamıştır. Birçok üç boyutlu sunum programına entegre edilebilen 
ve sanal modellerin gerçek çevreyle olan ilişkisini gösterebilen eklentiler üretilmeye 
başlanmıştır. 

Sinemada AG kullanımına sıkça rastlamak mümkündür. Roland Azuma AG’i 
tanımlarken, AG’in sanal ve gerçeği birleştiren niteliğine ilişkin bir sinema filmi olan 
“Who framed Rogger Rabbit”i makalesinde örnek göstermiştir. Sinema sektöründe 
AG mantığı ile üretilmiş özellikle bilimkurgu türünde birçok filme rastlamak 
mümkündür. “Iron Man 1-2-3”, “Tron”, “Avatar”, “Robocop”, “Wall-e”, “Terminator 
1-2-3” gibi yapımlarda görülen AG yaklaşımları, bu teknolojinin günümüzden daha 
eski dönemlerde de kullanıldığını göstermektedir. Yukarıda bahsedilen filmlerin 
yanında “The Augmented Reality Movie” (AG Filmi) olarak isimlendirilen diğer bir 
AG yaklaşım daha günümüzde ortaya çıkmıştır. AG filmleri kullanıcıyı filmin içine 
davet ederek, gerçek zamanlı olarak film ile etkileşime sokmakta ve böylelikle 
kullanıcının gerçek hakkındaki algı, duygu ve hislerini değiştirmektedir.   
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Teknolojinin gelişmesi ile başlayan süreçte ilk olarak özel efektler daha sonra 
artırılmış gerçeklik teknolojilerinin içinde ele alabileceğimiz görsel efektler 
gelişmeye başlar. Bunların gelişmesiyle birlikte sinemada mekan daha çeşitli ve 
fütüristik bir hale gelir. Daha önce imkanların ya da maliyetlerin kısıtlı olması ile 
kurgulanamayacak olan mekanlar bu teknolojiler ile birlikte deneyimlenebilir 
olmaktadır. Bu deneyim, artırılmış gerçeklik teknolojileriyle sağlanmaktadır. 
Mekanın daha önce görünmeyen veya simülasyonla görünür hale gelen bilgiler 
üzerinden deneyimlenebilir hale gelmesi daha duyarlı mekan özelliklerini artırır.  

Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinden Önce Kullanılan Teknikler/Özel Efektler 

Özel efekt, teknik olarak reel ortamda çekilmesi imkansız, zor, zaman alıcı ve 
maliyetli olan planların, özel ekipman cihaz ve spesifik teknikler yardımıyla filme 
alınmasıdır (Rickitt, 2007). Özel efektler diğer bir deyişle sahnede ya da kamera ile 
oluşturulan efektlerdir (Byrne, 2009). Filmlerin kullanım ihtiyaçlarına göre özel 
efekt uygulamaları yedi ana başlık altında ele alınmıştır: Optik İllüzyonlar, Model ve 
Minyatürler, Animatronik, Mat Boyama, Makyaj, Fiziksel Efektler, Ses Efektleri.  

Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinde Kullanılan Teknikler/Görsel Efektler 

Görsel efekt; izleyicilerin etkisini çekmek için hareketli sahne içerisinde zor ve 
çekilmesi imkansız, ya da maliyetli görsel unsurların bilgisayar ya da çeşitli 
ekipmanlar yardımıyla birleştirme, yerleştirilme, çıkartılma ya da eklenme işlemidir 
(Wright, 2008). Pelikül dönemde kurgu aşamasında gerçekleştirilen görsel efektler, 
artık günümüzde dijitalleşmenin sağladığı yazılım ve donanım programlarıyla üretim 
aşamasında gerçekleştirilmektedir. Filmlerin kullanım ihtiyaçlarına göre görsel efekt 
uygulamaları altı ana başlık altında ele alınmıştır: Mavi-Yeşil Perde, Rotoskop, 
Hareket Eşleştirme, Dijital Mat Boyama, Dijital Kurgu, Üç Boyutlu Animasyon.  

Artırılmış Gerçeklik teknolojilerindeki sürekli gelişmeler, gerçek mekana, sürekli 
devinim ve değişim içerisindeki bilgi kümelerinden oluşan ek bir katman getirmiştir. 
Buna bağlı olarak, gerçek mekandaki insan deneyimleri değişmiştir. Mekanı 
çevreleyen sanal verilerin devamlı olarak artması sonucunda, sanal ağlar ayrı bir 
katman olmak yerine gerçek mekana ait yeni bir boyut oluşturmuştur. Bunun 
sonucunda da gerçek mekanın yeni sanal katmanlar ile yeniden tanımlanması ve 
çok boyutlu hale gelmesi, yeni mimari arayışların ve yaklaşımların tartışılmasına 
neden olmuştur.  

Artırılmış gerçeklik teknolojileri ile kurgulanan mekanlar, dijital olarak kurgulandığı 
için daha çok mekana, zamana ve boyuta sahip olabilmektedir. İzleyici ise filme 
sadece zihinsel olarak değil bedensel olarak da (giyilebilir ekran vb. ile) 
katılabilmektedir. Bu da mekanın daha dinamik ve canlı olmasını sağlamaktadır. 
Ayrıca bu mekan kurguları daha önce kurgulanan mekanlara göre daha fazla detay 
barındırmaktadır. İzleyici artık bir deneyimciye dönüşerek mekanın kurgusuna 
katılabilmektedir. Bu mimari yaklaşımlar gerçek mekanın yanı sıra, bu mekanı 
artıran ve onu artırılmış mekan olarak tanımlayan görsel ve işitsel verileri göz 
önünde bulundurur. Bu yüzden de tasarımcılar yalnızca gerçek mekanın 
tanımlanması sürecinde değil, aynı zamanda bilgi akışının düzenlenmesi sürecinde 
de yer almalıdır.  Gerçek mekanla artırılmış gerçeklik mekanı arasındaki en büyük 
fark zamansal yapılarındadır. Artırılmış gerçeklik mekanı, zamansal ve mekansal 
olarak kendi akışına ve bizzat kendi anlamına sahiptir. Gerçek zamanın 
dönüşümsüz, tek yönlü ve durdurulamaz yapısına karşı, artırılmış gerçeklik mekanın 
zamanı geçişli, çift yönlü ve bir döngü halindedir. Artırılmış gerçeklik mekanı, beden 
ve zihnin birleşerek oluşturduğu bilgiye dayalı etkileşime sahip bir mekandır. Bu 
mekanlar sınırsız, akışkan ve dinamiktir.  

4. Bulgular  

Terminator 2, Tron Legacy ve Blade Runner filmleri, beden-zaman-hareket 
kavramları ele alınarak mekan bağlamında artırılmış gerçeklik teknolojileri 
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üzerinden yapım yıllarına göre incelenerek aynı zamanda sinematografi teknikleri 
açısından da değerlendirilmektedir.  

TERMINATOR 2 (1991) 

Zaman: Döngüsel zaman. Bu durumda bir kişi, kişisel zaman çizgisi kırılmamış 
olduğu sürece doğmadan önce ölmüş olabilir. Bu durum mekanın katmanlarının 
artmasını, gelişmesini ve dönüşmesini sağlar.  

Beden: Bu filmde beden kavramı 3 şekilde ele alınmaktadır. İlki normal insan 
bedeni, ikincisi makinenin etle kaplanmış hali (cyborg), diğeri ise krom ve çinkodan 
oluşmuş akışkan beden. Filmde makineleşmiş bedenin gösterimi makyaj ve 
animatronik tekniği ile oluşturulmuştur. Bu tekniklerle bir cyborgun insansı bedeni 
altındaki robot bedeninin görünebilmesi için insansı dokusu parçalanmıştır. 
Böylelikle cyborgun karakteristik biyolojik ve mekanik özellikleri net olarak 
algılanabilmektedir. Akışkan bedenin erimesi ise 3 boyutlu animasyon teknolojisi ile 
gösterilmiştir. Filmde artırılmış gerçeklik teknolojisi filmin çekim yöntemi dışında 
terminatörün sahip olduğu özelliklerde de yer almaktadır. Çekim yöntemi olaraksa 
oyuncuların olduğu sahneler yeşil ekranla çekilerek daha sonra görsel efektler 
bilgisayar ortamında eklenmektedir. Model ve minyatürler, makyaj ve animatronik 
gibi özel efektler kullanılmıştır. Ama asıl filme etkiyi veren görsel efektlerdir. Ağırlıklı 
olarak hareket yakalama, dijital kurgu ve üç boyutlu animasyon teknikleri ile 
sahneler oluşturulmuştur. Bedenin eriyişi ve patlama sahnelerinde 3 boyutlu 
animasyon yapılarak daha sonra montaj ile sahnelere eklenmiştir. 

Hareket: Filmde kullanılan hareket yakalama teknolojisi, vücudun belirli noktalarına 
bağlanmış aparatlar aracılığıyla fizik kurallarına uygun hareketlerin sayısal veri 
olarak dijital ortama aktarılmasıyla birlikte, kaydedilen verilerin birer 3D tasarım, 
animasyon ve render programı olan Maya, 3D Studio Max gibi programlara 
dönüştürülmesiyle gerçekleşmektedir. Bu teknoloji, hareketin daha gerçekçi 
olmasını sağlamaktadır. Makineleşmiş bedeni daha iyi aktarmak için hareketleri 
daha sınırlı ve donuk bir hale getirilmiştir. Akışkan bedenin hareketi ise bedenin 
eriyerek geçirgen olmasını sağlayarak sınırsız harekete imkan vermektedir. Bedenin 
hareketinin sınırsızlaşması hareketin sadece yüzeyler üzerinde değil yüzeylerin 
içinde de olmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum aynı zamanda mekanın da 
geçirgen ve şeffaf olmasını sağlamaktadır. 

Mekan: Filmdeki mekanı zamana göre ikiye ayırabilmekteyiz. Şu an ki zaman ve 
gelecek zaman mekanı. Bugün ki zaman mekanına baktığımızda gerçek mekanlar 
yer almaktadır. Gelecek zaman mekanında yine gerçek mekanlar ama daha 
karanlık, kasvetli bir mekan ve teknolojik, fütüristik öğeler yer almaktadır. Ayrıca 
akışkan bedenin sağladığı olanaklar ile mekan kavramı geçirgen ve esnek bir hale 
gelmektedir. 

 
 

 

 
Şekil 5: Mekanın geçirgenliği (Url-4) 
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Şekil 6 : Hareket eşleştirme teknolojisinin kullanımı (Url-5) 

TRON LEGACY (2010) 

Zaman: Döngüsel zaman. Oyunun içindeki evrende gece gün döngüsü yok, zaman 
kavramı yok (gökyüzü ya da saat yok). 

Beden: Filmde 3 farklı beden yer almaktadır. Gerçek beden, sanal (kristal) beden ve 
kendi kendine oluşmuş genetik kodlara sahip olan sanal beden. Sanal beden, 
organik bir yapı gibi gözükürken oyunu kaybedince bedenin kristalleşerek kırılması 
ile yapay olduğu ortaya çıkmıştır.  

Hareket: Filmin bazı mekanlarında yer çekimsiz alanlar bulunmaktadır. Bu da 
hareketin mekandan bağımsız olarak gelişmesini sağlamaktadır.  

Mekan: Oluşturduğu dünya ve içinde bulunduğu zaman-mekan ilişkisiyle gerçek 
dünyadan tamamen farklı bir alternatif evren kurmaktadır. Bu alternatif evren sanal 
ortamda oluşturulur. Filmde gerçek mekandan tamamen bağımsız, kendi kuralları 
olan bir mekan kurgusu yaratılmıştır.  Filmde 2 farklı mekan yer almaktadır. Bunlar; 
gerçek mekan ve oyunun içindeki mekan. Oyunun içindeki mekan, yapay 
ışıklandırmanın hakim olduğu ve belirli bir gün döngüsünün yer almadığı bir 
mekandır. Tüm çevre ve mekanlar çizgi şeklinde ışıklarla donatılmıştır. Genellikle 
geometrik şekillerden oluşmuş farklı bir yapı tarzı yer almaktadır. Mekanlarda 
boyutsuzluk ön plandadır. 

 

   
Şekil 7: Tron Legacy’i evreni 

Filmin hikayesinin ve vurgulamak istediği konunun en önemli ögesi mekan ve 
çevredir. Bundan dolayı filmin genelinde geniş, mekanın tümünü gösteren ölçekler 
ve kamera açıları kullanılmıştır. Filmdeki çerçevelerde yoğun olarak tepe açısıyla 
çerçevelenmiş ve ölçeklenmiş sahnelere sıkça rastlanmaktadır. Filmde kullanılan 
diğer bir çerçeveleme ise karakterlerin ortaya alınarak çapraz alt ve üst açıdan 
gösterilmeleridir. Bu filmin geçtiği dünyadaki geometrik çizgilerin tersine eğiklik 
hissi yaratmaktadır. Bu eğik alt ve üst eğik açılar, kameranın kendi başına var olmuş 
gibi olduğunu hissettirmektedir. Eğik açılar sayesinde, izleyici, sanal olan dünyanın 
boyutlarını daha rahat algılamaktadır.  

Bilgisayar ortamıyla oluşturulan ışık gerçekçi olmakla beraber, ortamın gerektirdiği 
ölçüde yapay da olmak zorundadır. Çünkü sanal dünyadaki ortam, gerçek 
dünyadaki doğal ışıktan uzak olarak yapılandırılmıştır. Işık kaynakları filmin 
içerisinde şeritler halinde görünür ve bu şeritlerin dışında kalan yerler hep karanlık 
bir tonla aktarılmıştır. Işık mekanı belirlemek için kullanılmıştır. 
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Filmde artırılmış gerçeklik teknolojisi etkin olarak kullanılmıştır. Oyun mekanı 3 
boyutlu olarak bilgisayar ortamında modellenmiştir. Oyuncuların bu mekana 
yerleştirilmesinde mavi-yeşil ekran, hareket eşleştirme ve dijital kurgu 
kullanılmıştır. Ayrıca bazı sahnelerin çekimi için oyuncular da 3 boyutlu olarak 
modellenmiştir.  

 

   

 
Şekil 8: 3 boyutlu animasyon ve hareket eşleştirme teknolojisi kullanımı (Url-6) 

BLADE RUNNER 2049 (2017) 

Zaman: Zamanda ileri-geri gitmeler,  anıları hatırlama.  Zamanda ve anılarda ileri-
geri gitmeler montaj ve dizilim ile filmin içine gerçekçi bir şekilde yerleştirilmiştir. 

Beden: Bu filmde beden kavramı 3 şekilde ele alınmaktadır. İlki normal insan 
bedeni, ikincisi yapay beden (replikant) ve diğeri ise hologram olarak beden.  

Hareket:  Yapay bedenin hareketi insan bedeni ile aynıdır. Hologramın hareketi ise 
tamamen şeffaf ve sınırsızdır. Bir düzleme ya da boyuta ihtiyaç duymamaktadır. 
Filmdeki mekanlarda sık sık yer alan hologram teknolojisi yeşil ekran kullanılarak 
bilgisayar ortamında sahnelerin çakıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Şehir ise üç 
boyutlu olarak bilgisayar ortamında tasarlanmıştır. Bazı sahneler için oyuncuların 
modelleri yapılmıştır. Hareket eşleştirme teknolojisi kullanarak bazı sahneler daha 
rahat bir biçimde oluşturulmuştur. 

Mekan: Blade runner evrenine baktığımızda gerçekte gördüğümüz şehir düzenine 
benzer bir şehir vardır. Fakat bu şehir daha fütüristik ve teknolojiktir. Bu yüzden 
film için tasarlanan mekanlar artırılmış gerçeklik kullanılarak bilgisayar ortamında 
hazırlanmıştır. Filmin mekan kurgusu, fiziksel mekandan esinlenerek, yeni bir 
mekan tasarlayarak oluşturulmuştur. Filmde yer alan mekanları iki şekilde 
inceleyebiliriz. Bunlar; teknolojinin her alanda hakim olduğu mekan ve teknolojinin 
kullanılmadığı çöl gibi alanlarda yer alan terk edilmiş mekanlar. Teknolojinin hakim 
olduğu mekanlarda genel olarak yapay ışık yaygın olarak kullanılmıştır ve daha 
karanlık bir atmosfer oluşturulmuştur. Diğer mekanda ise gün ışığı kullanılmaktadır. 
Bu da mekan ayırımlarını daha belirgin hale getirmektedir. 
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Şekil 9: Yeşil Ekran, 3 boyutlu animasyon ve hareket eşleştirme teknolojisi kullanımı 

(Url-7) 

5.Değerlendirme ve Sonuçlar  

Filmleri incelerken zaman, beden, hareket, mekan kavramları üzerinden 
sınıflandırılma yapılmıştır. Çalışmada bu kavramların sinematografik teknikler ve 
artırılmış gerçeklik teknolojileri ile olan ilişkisinin mekan oluşumuna etkisi üzerinde 
durulmaktadır. Her bir kavramın birbirleriyle olan ilişkisi filmler üzerinden 
değerlendirilmektedir. Bu ilişkiler mekanın nasıl oluşabileceğini açıklamaya 
çalışmaktadır. 

Mekan kavramı, zamanı dördüncü boyut olarak ele almaktadır. Dördüncü boyut 
olarak ele alınan zaman döngüseldir ve bedenin hareketini içermektedir. Zamanın 
içindeki hareket ve döngü bir deneyim sağlamaktadır. Bu deneyim, mekansallıkta 
eşzamanlı deneyimlerin döngüsel olarak algılanabilmesiyle oluşmaktadır. Mekan-
zaman kavramı, mimari bağlamda bir montajlama deneyimidir. Montaj ise mavi-
yeşil perde kullanımı ile daha gerçeğe yaklaşır. Perde önünde çekilen sahneler 
bilgisayar ortamında oluşturulan sahnelere montajlanarak bir bütün oluşturur. 
Hareket eşleştirme de montaj mantığına sahiptir. Bedenin üzerine çizilen noktalar 
ya da gridler ile animasyonlar çakıştırılarak animasyonun hareketi oluşmaktadır. 
Mekanın algılanma biçimi ise kadraj ile sağlanmaktadır. Kadraj, görülmek istenen ve 
istenmeyen alanın sınırını çekerek algılarımızı oluşturur. Kadraj ise kendi içinde bir 
zaman ve hareket barındırmaktadır. Bu hareket dijital kurgu ile daha belirgin bir 
hale dönüşür. Zaman, montaj kavramı ile döngüleri ve aralarındaki geçişi bütüne 
dönüştürür. Kadrajın hareketi ve sahneler arası dizilimle de zaman geçişlerini 
algılamamız kolaylaşır. Dizilim, dijital kurgu ile oluşturulur. Hareket ve deneyim, 
mekanda beden ile sağlanmaktadır. Hareketle birlikte mekanı kavrayan beden, pek 
çok davranış katmanıyla mekanı dönüştürebilmektedir. Bedenin hareketleriyle 
mekan, döngüsel zamana ve deneyime bağlı olarak dinamik bir yapıya dönüşerek 
daha duyarlı ve katmanlı hale gelmektedir. Beden, mavi-yeşil perde kullanımı ile 
sınırlarını aşarak esnek bir hal alır. Perde önünde çekilen bedeni ve hareketi 
istediğin şeye dönüştürebilir. Aynı şekilde hareket eşleştirme ve 3 boyutlu 
animasyon teknolojisi ile normalde olan beden akışkan, kristal ya da hologram 
bedene dönüştürülebilir. Daha sonra bu tekniklerle oluşturulan beden montaj ile 
filmin sahnelerine eklenebilir. Işık ise algıdaki etkisi ile mekanı, bedeni belirgin 
kılarak vurgulayabilir.  

Yeni zaman-mekan kavramına ve beden-mekan ilişkisine baktığımızda teknolojinin 
gelişimiyle birlikte yeni gerçekliklerin deneyimlendiği sanal bir mekanın oluştuğunu 
görmekteyiz. Bu yeni mekan hem bedenin içinde hem de dışında kalarak, mekanı 
farklı boyutlarda ele alarak kavramaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar, beden 
hareketleriyle birlikte mekanı üç boyutluluktan dört boyutluluğa çıkaran deneyimler 
sunmaktadır. Böylece bu yeni mekan, zaman-beden-hareket kavramlarıyla aktif 
hale gelerek daha geçirgen, dinamik ve duyarlı bir hal alır. 

Filmlere baktığımızda ise Terminator 2’de zaman, beden ve hareket üzerinden 
döngüsel hale gelirken sıvılaşarak mekanın geçirgenliğini artırmaktayken, Tron 
Legacy’de mekan ve beden ışık üzerinden belirgin hale gelerek, zaman kavramının 
ve yer çekiminin de olmaması ile birlikte mekan boyutsuzluk kazanarak hareketi 
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mekandan bağımsızlaştırır, Blade Runner’da ise hologram beden ile birlikte mekan 
da daha esnek ve geçirgen bir hal alır. 

 

 
Şekil 10: Filmlerin zaman-hareket-beden-mekan üzerinden sinematografik teknikler 

ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile oluşan ilişkisi 

 

• Üç filmde de kadraj ve dizilim dijital kurgu ile, montaj mavi-yeşil perde ve 
hareket eşleştirme ile sağlanır.  Tron Legacy’de ışık, dijital kurgu ve 3 boyutlu 
animasyon ile elde edilir.  

• Üç filmde de zaman dijital kurgu ile döngüsel hale gelir. Blade Runner’da kadraj 
ve montaj ile Termnatör 2’de montaj ile, Tron Legacy’de dizilimle zamanın 
akışları ve geçişleri oluşturulur. Işık tekniği zamanı dönüştürmek için 
kullanılmaz. Mavi-yeşil perde, hareket eşleştirme ve 3 boyutlu animasyon 
zamanla ilgili değildir.  

• Blade runner’da hareket; mavi-yeşil perde ve hareket eşleştirme ile, 
Terminotör 2’de hareket eşleştirme ve dijital kurgu ile, Tron Legacy’de hareket 
eşleştirme teknolojileri ile oluşur. Her üç filmde de hareket için 3 boyutlu 
animasyon teknolojisi ve kadraj kullanılmaz.  

• Üç filmde beden, hareket eşleştirme ve 3 boyutlu animasyon teknolojisi ve 
montajla kurgulanır. Tron Legacy ve Blade Runner’da mavi-yeşil perde 
teknolojisi de kullanılır. Tron Legacy’de beden ışık tekniği ile vurgulanır. Her üç 
filmde beden dijital kurgu ile elde edilmez. Kadraj ve dizilim teknikleri 
kullanılmaz.  

• Üç filmde mekan; mavi-yeşil perde, dijital kurgu teknolojisi ve kadraj tekniği ile 
sağlanır. Tron Legacy ve Blade Runner’da 3 boyutlu animasyon teknolojisi ve 
montaj teknikleri kullanılır. Tron Legacy’de ışık, aynı zamanda mekana vurgu 
yapar. Mekan kurgusu hareket eşleştirme teknolojisi ve dizilim tekniği ile ilgili 
değildir. 

Beden ile mekan arasındaki ilişkide montaj ve dijital kurgu önemlidir. Çünkü bedeni 
oluştururken kullanılan hareket eşleştirme, 3 boyutlu animasyon ve mavi-yeşil 
perde gibi teknikler gerçek mekana ya da 3 boyutlu animasyon ile oluşturulmuş 
mekana montaj ve dijital kurgu teknikleri ile eklenir. Bu ilişki de bedenin mekandaki 
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konumunu göstermek için ışık da etkilidir. Beden de hareket eşleştirme tekniği ön 
plana çıkarken mekanda mavi-yeşil perde, 3 boyutlu animasyon ve dijital kurgu ön 
plana çıkmaktadır.  Hareket ile mekan arasındaki ilişkide hareket eşleştirme 
tekniğinin kullanımı istenilen mekanın içinde olma olanağı sağlamaktadır. Bu şekilde 
mekanın içindeki hareketin sınırları ortadan kalkar ve daha geçirgen bir mekan elde 
edilir. Mavi-yeşil perde ve dijital kurgu tekniklerinin kullanımı ortaktır ve 
oluşturulan hareketi mekana yansıtmayı sağlar. Zaman ile mekan arasındaki ilişkide 
dijital kurgu zamanı döngüsel kılarak montaj ve kadraj ile zaman-mekan geçişlerini 
oluşturur. Zamanın geçişleri mekanı daha duyarlı ve esnek yapar. 

Zaman-hareket-beden ve mekan arasında kurulan diyalektik ilişki sinematografik 
tekniklerin ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımı ile mekan olasılıklarını ve 
deneyimlerini artırmaktadır. Zaman kavramı artık döngüsel zaman, alternatif 
zamanlar ve zamanda ileri-geri gitmeler ile mekanın daha geçirgen ve boyutsuz 
olarak algılanabilmesini sağlayarak mekan olasılıklarını ve deneyimleri 
artırmaktadır. Bedenin kullanımı ise çeşitlenmeye başlamıştır. Bu tekniklerin 
kullanımı oyuncuların ve seyircinin deneyimini farklı bir boyuta taşımaktadır. Diğer 
bir açıdan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eklenmesi ile mekandaki hareketin ve 
bedenin duruşu değişmektedir. Bedenin artık bir yüzeye ya da boyuta ihtiyacı 
yoktur. Kendi düzlemini ve hareketini kendi belirlemektedir. Böylece mekan daha 
esnek, şeffaf, geçirgen ve dinamik bir hale dönüşerek daha çok detay ve olasılık 
barındırmaktadır. Mekanın sınırları kalkarak kendi oluşumunu kendi 
belirleyebilmektedir. Böylece mekan kurgusunda ve tasarım stratejisinde yeni bir 
anlatı kurulmaktadır. 
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Özet 
 
Kentlerde erişilebilirliği doğrudan etkileyen ulaşım bağlantıları ile mekânsal gelişme 
arasındaki etkileşimin kentsel ölçeklerde yansımalarının değerlendirilmesi önemlidir. 
Bu açıdan, Kırklareli iline baktığımızda Trakya bölgesinde sanayileşme ile oluşan 
mekânsal gelişimin ulaşım bağlantılarının sağladığı imkânlar doğrultusunda geliştiği 
görülmektedir. İl sınırları içerisinde, Trakya bölgesinin önemli bir aksı olan D-100 
karayolu bağlantısı üzerinde yer alan Lüleburgaz ilçesinde sanayileşmenin de 
yoğunlaşmasıyla birlikte mekânsal gelişim ve büyüme hız kazanmıştır. 
 
Bu çalışmada Kırklareli il sınırları içerisinde bulunan Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve 
Babaeski ilçelerinde, tarihsel süreçte görülen mekânsal gelişim ile birlikte arazi 
kullanımındaki değişim, hem konum ve yönlenme, hem de artış olarak incelenmiş, 
ilçelerin gelişiminde görülen fonksiyonel değişimler tespit edilmiştir. Aynı zamanda 
kent merkezlerinde mekânsal değişime etki eden üst ölçek plan kararları ve kamu 
yatırımlarına bağlı değişkenler saptanmıştır. Bununla birlikte mekânsal özellikler 
arasında karşılaştırmalı analiz imkânı veren mekân dizimi analiz yöntemi 
kullanılarak kent merkezlerinde erişilebilirliğin mekânsal farklılaşması ortaya 
konmuştur. Mekân dizimi analiz yöntemi değerlendirme parametrelerinden 
bütünleşme değerleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sonuç olarak Kırklareli İli 
Kırklareli merkez ilçe, Lüleburgaz ve Babaeski İlçeleri mekânsal gelişim, fonksiyonel 
değişim ve erişilebilirlik açısından değerlendirilerek çalışmanın temel amacı olan 
mekânsal farklılaşmaya ilişkin etkenler ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kırklareli, Mekân Dizimi, Mekânsal Gelişim 
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Abstract 
 

It is important to evaluate the reflections of the interaction between transportation 
links and spatial development, which directly affect accessibility in cities on urban 
scales. In this respect, when we look at Kırklareli province, it is seen that the spatial 
development that occurred with the industrialization in the Thrace region has 
developed in line with the opportunities provided by the transportation connections. 
Spatial development and growth have accelerated with the intensification of 
industrialization in the Lüleburgaz district, which is located on the D-100 highway 
connection, which is an important axis of the Thrace region within the city borders. 
 
In this study, the spatial development seen in the historical process, the change in 
land use, location and orientation, and the functional changes in the development 
of the districts were determined in the Kırklareli center, Lüleburgaz and Babaeski 
districts within the borders of Kırklareli. In addition, the spatial differentiation of 
accessibility in urban centers has been introduced by using the space syntax 
analysis method, which allows for comparative analysis among spatial properties. 
The relationship between integration values in the space syntax analysis method 
evaluation parameters were investigated. As a result, factors related to spatial 
differentiation which is the main purpose of the study, have been tried to be 
determined by evaluating the spatial development, functional change and 
accessibility of Kırklareli central district, Lüleburgaz and Babaeski districts in 
Kırklareli province. 
 
Keywords: Kırklareli, Space Syntax, Spatial Development 
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1. Giriş 

Şehirler bütünde gerçekleştirdikleri değişimlerle mekânsal olarak birçok etkiye 
sahiptir. Bu etki belirli bir gelişim süreci içerisinde gerçekleşir. Arazi kullanım 
değişimini etkileyen mekânsal gelişim süreci sanayiye ve birçok iş merkezine hizmet 
eden ulaşım bağlantılarının güçlenmesi ile kentsel gelişime katkı sağlamaktadır. 
Sanayileşmenin artmasıyla hızlanan kentleşme ile birlikte, kentler arasındaki 
farklılaşma daha da artmaktadır. 

Bu çalışma kuzey/güney, doğu/batı yönlerinde uzanan güçlü ulaşım bağlantılarına 
sahip Trakya bölgesinin, plan kararları ile gelen arazi kullanımındaki bölgesel 
değişimlerin etkilediği alt bölgeler olan Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski 
ilçelerini içermektedir. Bu bağlamda 1970’li yıllarla başlayan bölgesel değişimin 
etkilerini fonksiyon ve erişilebilirlik açısından değerlendirdiğimizde; Kırklareli il 
merkezinde 1980 yılında kalkınmada öncelikli yöre seçilmesiyle başlayan mekânsal 
gelişim süreci 1990’lı yıllarda yapılan ulaşım ve fonksiyonel yatırımlarla gelişmeye 
devam etmiştir. Lüleburgaz ilçe merkezi 1980’li yıllarda bölgeyi etkileyen sanayi 
gelişiminin ilk yayılım noktası olmuş ve şu andaki adıyla D-100 yolu boyunca 
gelişmiş ve 1990’da TEM otoyolu bağlantısıyla gelişimini arttırarak sürdürmüştür. 
1925 yılında Alpullu Şeker Fabrikası’nın kurulmasıyla önem kazanan Babaeski ilçe 
merkezinde ise, 1960’li yıllarla başlayan çevre ilçelerden aldığı işçi göç alımı ile 
ekonomik kalkınma artmış ve gelişim özel sektör yatırımları ile 1970’lerin sonuna 
kadar devam etmiştir. Lüleburgaz ve Kırklareli’ne sanayi yatırımlarının yapılması 
kentin gelişimini olumsuz etkilemiş 1980’lerde sonra gelişim yavaşlamıştır. Bu üç 
ilçe arasındaki bölgesel düzey ile kent merkezleri etkileşimin ortaya çıkardığı 
mekânsal farklılaşmayı belirlemek önemlidir. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı erişilebilirlik ve fonksiyonel değişim ve etkileşimleri 
belirlemek için, alanın bölgesel etkilerini tespit ederek, alt bölgelerin değişimini ve 
mekânsal farklılaşmasını ortaya çıkarmaktır. 

Çalışma, alanın bölgesel etkilerini tespit etmek üzere; arazi kullanımındaki değişim, 
alt bölgelerin tarihsel süreçteki değişimini tespit etmek üzere; mekânsal gelişim ve 
fonksiyonel değişim ve bunların ortaya çıkardığı mekânsal farklılaşmayı anlamak 
için eksensel ve bütünleşme haritalarının yorumlanmasını içermektedir. 

1.1. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma kapsamında Corine verileri - GIS’le analiz ve Mekân Dizimi (Space Syntax) 
analiz yöntemi uygulamalarından faydalanılmıştır. 

Mekânsal gelişim sürecinde arazi kullanımı ve bunu etkileyen fonksiyonel 
değişimler kenti oluşturan bir bütündür. Bu bütün içerisinde oluşan yerleşim, kenti 
de etkileyen birçok unsura göre dağılım göstermektedir. Bu dağılımın tarihsel 
süreçteki tespitini yapmakta EAA (Avrupa Çevre Ajansı) tarafından açık erişimli 
olarak hazırlanan Corine Land Cover verileri imkân sağlamaktadır. Corine Land 
Cover verileri Düzey1, Düzey2, Düzey3 olarak sınıflandırılmaktadır. Düzey1; yapay 
alan, tarımsal alan, orman alanlar, su kütleleri ve bataklıklar olarak 5 sınıftan 
oluşurken, ikinci düzeyde 15 ve 3. düzeyde toplam 44 alt başlıktan oluşmaktadır. 
Çalışmada; mekânsal gelişimin kentte etkisine göre 1990, 2006, 2018 yıllarına ait 
Düzey1 arazi kullanım verileri sınıflandırılarak analiz edilmiştir.  

Kentlerde arazi kullanımı, fonksiyon değişimi ile beraber tarihsel süreçteki mekânsal 
hareket ve kullanım arasındaki etkileşimin biçimlenmesinde önemli rol 
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oynamaktadır. Bu durumu açıklamada bir matematiksel yöntem olan mekân dizimi 
analiz yöntemi kullanılabilmektedir (Hillier vb,1993). Yöntem, fonksiyon ve 
mekânsal değişimle biçimlenen kent merkezlerinin hareketi temsil eden yol 
ağlarıyla ilişkisini doğrusal akslarla açıklamaktadır. Öncelikle oluşturulan konvex 
haritalar üzerinde doğrusal aksların altlık harita üzerine aktarılmasıyla eksensel 
haritalar oluşturulmaktadır. Bu haritalar, kentte hareket halinde olan bir kişinin, bir 
mesafeden çeşitli yönlere baktığında en uzun görüş mesafesinin ne uzunlukta 
olduğunu saptamamıza yardımcı olur ve yapılarla dış çevresinin erişilebilirliği 
sağlanarak hatlar doğrultusundaki ilişkilerin ortaya çıkartılmasını sağlar (Gündoğdu, 
Çıracı, 1995), (Gündoğdu, 2005). Eksensel haritaların analizi sonucunda elde edilen 
derinlik değeri, mekân diziminin önemli parametresi olan bütünleşme (integrasyon) 
değerlerinin hesaplanmasında kullanılır. Bütünleşme değeri kentteki mekânsal 
hareketliliğin sayısal bir ifadesidir. Değerin yüksek olması, doğrudan erişimi 
sağlayan aksların yoğun olduğu mekânları ifade eder. Bütünleşme (integrasyon) 
değeri; her hattın sistemdeki tüm hatlardan (n) ortalama derinlik değerinin 
hesaplanması ile bulunur. Bu, mekanın tamamına ilişkin “global bütünleşme” (R-n),
(Global Integration) değeridir. Ayrıca en önemli yerel değer, mekân içinde her 
hattın kendine 3 hat derinlikte olan hatlarla ilişkisini tüm yönlerde veren “yerel 
bütünleşme (R-3),(Local Integration)” değeridir (Gündoğdu, Çıracı 1995), 
(Gündoğdu, 2005). Bu çalışmada ilçelerin öncelikle eksensel hat yapılanması 
incelenmiş ve biçimlenme parametrelerinden global ve lokal biçimlenme değerleri 
ile hatların ortalama derinlik değerleri (mean depth) hesaplanarak, fonksiyonel 
farklılaşma ve yol kurgusundaki farklılıkların lokal olarak merkezdeki değişimlerinin 
anlaşılması için lokal bütünleşme değerleri üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

 

2. Çalışma Alanı Konum ve Özellikleri 

Şekil 1: Kırklareli il yakın çevresi içindeki konumu(solda), Kırklareli il sınırları içindeki 
konumu, Kırklareli il merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski kent merkezi içindeki konumu

( Altlık: Google Earth Uydu Görüntüsü). 

Marmara Bölgesinin Trakya kesimi, kuzeyden Bulgaristan sınırıyla, doğudan 
Karadeniz, batıdan Edirne, güneydoğudan İstanbul, güneyden Tekirdağ ilçeleri 
(Saray, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Muratlı) ile çevrilidir. Bölgenin sahip olduğu 
konum itibariyle, önemli ulaşım bağlantılarının oluşmasına imkân sağlamıştır. 
Bunlar, doğu-batı yönünde Türkiye’nin Avrupa’ya açılmasını sağlayan TEM otoyolu, 
Kapıkule (Edirne)-İstanbul aksında uzanan D-100 karayolu bağlantılarıdır. Kırklareli 
ili, D-100 karayolunun güney kesiminden 35 km uzaklıkta yer alır. İlin kuzey 
yönünde Aziziye sınırına kadar uzanan Dereköy-Kırklareli-Babaeski-Pehlivanköy 
aksı, güney yönünde Karadeniz ile bağlantıyı sağlayan İğneada-Demirköy-Pınarhisar-
Lüleburgaz aksı, kuzey doğusunda ise Kofçaz bağlantısını sağlayan ulaşım aksı 
bulunmaktadır. Bununla birlikte ilin güneyinde yer alan Lüleburgaz ve batısında yer 
alan Babaeski ilçeleri D-100 karayolu üzerinde merkezi bir konuma sahiptir. 
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3. Analizler ve Bulgular  

Bu çalışma, Kırklareli il sınırları içerisinde arazi kullanım değişimi, mekânsal ve 
fonksiyonel değişim ve mekân dizimi analizlerini içermektedir. 

3.1. Arazi Kullanımındaki Değişim 

Şekil 2: Kırklareli il sınırları Corine Land Cover Düzey1 sınıflandırılmasına göre  
arazi kullanım değişimi (Altlık: EAA ) 

 

Çalışma alanı olarak belirlenen Kırklareli il sınırları alansal büyüklüğü 644 865 16 
hektar olarak hesaplanmıştır. Alanın dağılımına baktığımızda; 162 271 hektarını 
Kırklareli kent merkezi,101.643 hektarını Lüleburgaz kent merkezi,66 974 hektarını 
Babaeski kent merkezi oluşturmaktadır. Corine 2018 yılı verilerine göre bu alanın 
yüzde 52’si (336 333 ha) tarım alanı, yüzde 44’ü ( 289 920 ha) orman alanından 
meydana gelmektedir. Aynı yıl içerisinde yüzde 2 (137 14 ha) yapay alanları 
oluştururken, çok az büyüklük te (44 30 ha) su kütlelerini oluşturmaktadır. Kırklareli 
kent merkezi; yüzde 53 tarım alanı, yüzde 43 orman alanı, yüzde 2.5 diğer alanlar, 
Lüleburgaz kent merkezi; yüzde 90 tarım alanı, yüzde 4 orman alanları, yüzde 5 
diğer alanlar, Babaeski kent merkezi; yüzde 89 tarım alanları, yüzde 6 orman 
alanları, yüzde 5 diğer alanlar oluşturmaktadır. 2018 yılı Corine verileri altlık olarak 
kullanılmış olup 1990-2006, 2006-2018 yılları arasındaki arazi kullanımındaki 
değişimler Kırklareli il ve ilçe sınırları dâhilinde karşılaştırılmıştır (Şekil 2). 

1980’li yıllarla beraber bölgeyi etkileyen önemli ulaşım yatırımlarından biri olan 
Çorlu-Lüleburgaz- Edirne/Kapıkule Sınır Kapısı aksından geçen D-100 (eski adı ile E5) 
karayolu hattının açılması birçok gelişmeyi beraberinde getirmiştir. İstanbul ile 
ulaşım bağlantılarının güçlenmesiyle, İl’de var olan ve gelişme fırsatı bulamayan 
sanayinin yeni yatırım noktası aramasında bu yol aksı önemli bir potansiyel 
oluşturmuştur. Bu durum Trakya bölgesi arazi kullanımına baktığımızda özellikle 
sanayinin Çorlu/Çerkezköy’de yoğunlaşmasına, tarım ve orman alanlarında 
değişimlere neden olduğu görülmektedir (Şekil 2). V. Beş yıllık kalkınma planında 
belirtilen Trakya’nın bazı bölgelerinin kalkınmada öncelikli yöre olarak seçilmesi 
kararına bağlı olarak Çerkezköy’ün 1972 yılında bu karara kabul edilmesinde bu 
değişimi destekleyen bir etkisi olmuştur. 

Ulaşım bağlantıları ile arazi kullanımı arasındaki bu etkileşim bölgenin mekânsal 
gelişiminde temel etken olmuştur. Kırklareli il sınırları içerisinde yer alan Lüleburgaz 
ve Babaeski ilçeleri 1950 yıllarda yapımına başlanan,1970’li yıllarla beraber 
çevresindeki kentlerle bağlantıları güçlenen D-100 karayolu ile doğrudan bağlantısı 
bulunmaktadır. Bu durumun 1990 ve 2006 yılları arasında sanayi, ulaşım gibi yapay 
alanların 811.38 ha Lüleburgaz, 695.79 ha Babaeski, 556.8 ha Kırklareli Merkez 
ilçede ise artış olmasına, Kırklareli il sınırları içerisindeki tarım ve orman alanlarının 
ise azalmasına neden olduğu görülmektedir. 

yılından sonraki dönemde, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Havzası Revizyon 
Çevre Düzeni planında (2009),Lüleburgaz’ın sanayi gelişimine bağlı artan nüfusa 
hizmet sağlayan bir merkez olarak gelişmesi öngörüsü doğrultusunda, kent 
ölçeğinde yapılan yatırımlar yerleşmenin güney ve D-100 karayolu boyunca 
gelişmesinde etkili olduğu görülmektedir. Kırklareli il sınırları içerisinde tarımsal 
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organize bölge(TOB) ve tarımsal alt bölgelerin(TAB) belirlenmesi kararı 
doğrultusunda da, bölgesel değişimler olmuştur. Bu durumun, yapay alanlarda 
Kırklareli’nde 494.92 ha, Lüleburgaz’da 200.21 ha artış olurken, tarım ve orman 
alanlarının azalmasına neden olduğunu söylemek mümkündür. Babaeski’nin ise, 
TEM otoyolu bağlantısının ekonomik olumsuzluklara neden olması, bölgesel 
yatırımların Kırklareli ve Lüleburgaz’da yoğunlaşması nedeniyle mekânsal gelişme 
olanağı bulamadığı görülmektedir. 

3.2. Mekânsal Gelişim ve Fonksiyonel Değişim 

a  

b c  
Şekil 3 a-b-c: a-1976-2019 yılları arasında Kırklareli kent merkezinin mekânsal 

gelişimi, b-1985-2019 yılları arasında Lüleburgaz kent merkezinin mekânsal gelişimi, 
c-1947-2019 yılları arasında Babaeski kent merkezinin mekânsal gelişimi (Altlık: 

Güncel uydu görüntüsü) 

Kırklareli, en eski kesimi Yayla ve Demirtaş Mahallelerinin yerleştiği iki tepenin 
bulunduğu alandır. İlk gelişim bu iki tepenin arasındaki vadiye ardından bu tepenin 
doğu ve batı yamaçlarına doğru olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan 
“mübadele” (1923-1960), demiryolunun kuruluşu, Babaeski yolu ile İstanbul 
Karayolu bağlantısı kentin gelişimin belirleyen olgulardır. Yayla ve Demirtaş 
mahallelerinde gelişmeye başlayan kent bu iki mahallenin kesiştiği o zamanki adı 
Cami-İ Kebir Mahallesi olan Hızır Bey Cami ve çevresinde bütünleşmiştir. Daha 
sonra yerleşme batıya doğru ilerlemiş, bu bölgede tarım alanlarının konut 
alanlarına dönüşüm süreci başlamıştır. Demografik değişim süreci ile birlikte 
güneydeki Karakaş Mahallesi İnci deresi boyunca tarımsal alandan konut alanına 
dönüş süreci başlamıştır. Demiryolu ve yönetsel merkezin konumu kentin 
makroformunu belirleyerek gelişmeyi merkezin batısına doğru yönlendirmiştir. Bu 
yönlenmede doğuda yer seçen ve sınır oluşturan askeri alanların etkisi de büyüktür. 
İstanbul bağlantısının Babaeski yönüne döndürülmesi ise kent yerleşimlerinin 
güneye doğru uzayarak yol aksı üzerinde gelişen yerleşme tipine dönüşüm sürecini 
başlatmıştır (MSÜ, Plan Analiz raporu, 1991). 2005 yılında kentin kuzey yönlü 
Kofçaz ulaşım bağlantısı tamamlanmış, 2007 yılında Kırklareli Üniversitesinin 
açılmasıyla beraber bağlantısını güçlendirmiştir. Kentin kuzeyinde 2008 yılında TOKİ 
toplu konutlarının yapılmasıyla bu yönde bir gelişme görülmüştür. 

Lüleburgaz’ın ilk yerleşimi, Dere Mahallesi, Yılmaz mahallesi ve Kocasinan 
mahallesinin kuzey kesimi etrafında olmuştur. Cumhuriyet döneminden sonra, 
1930 yılından itibaren nüfusun yerleşmesi, D-100 karayolunun kent merkeziyle olan 
bağlantısı, sanayi yatırımları, TEM otoyolu bağlantısı kentin gelişimini belirleyen 
olgulardır. Yerleşmenin önce doğu kesimi, 1950 yılından sonra da güney kesimi 
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gelişmeye başlamıştır. Kuzeyinde askeri birliklerin bir sınır oluşturması, batıda 
heyelanların görülmesi ve zaman zaman taşkınlara yol açarak zarar veren derenin 
varlığı bu yönlenmeyi etkilemiştir. Kentin bağlı bulunduğu İl merkezi olan 
Kırklareli’nin 1980’li yıllarda “Kalkınma Öncelikli İller” kapsamına alınmasıyla, 
gelişim doğu yönünde yer alan Kocasinan, Kurtuluş ve Gündoğu mahalleleri 
yönünden güneydeki kent merkezine doğru olmuştur. Bununla beraber kent 
merkezinde işyerleri, ticarethaneler, ticaret ve konut kullanım fonksiyonlarının da 
hızla arttığı görülmüştür. Şehir içinde dağınık halde bulunan sanayi faaliyetleri D-
100 karayolunun giriş ve çıkış bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Kocasinan ve Kurtuluş 
mahalle sınırları içerisinden geçen     D-100(E-5) karayolu özellikle Kocasinan 
Mahallesi yönünde ikinci bir gelişim sahası oluşmasında etkili olmuştur (İTÜ raporu, 
1987; Timor,1992).1990 yılında TEM otoyolu bağlantısının sağlanmasıyla, Kocasinan 
Mahallesinin güneyinde ve İstanbul’dan şehre girişte toplu konut alanlarının 
artmasına neden olmuştur. 2009 yılından itibaren kent merkezinin güneyine yapılan 
bazı yatırımlar yerleşimin bu yönde gelişmesinde etkili olmuştur. 1925 yılında 
Alpullu şeker fabrikasının kurulmasıyla beraber Babaeski’de ilk yerleşim Hacı Hasan 
Mahallesi ile Gazi kemal(eski adıyla Varoş) mahallesinde olmuştur. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında yaşanan mübadele(1935-1951) ile İlk yerleşimin batı yönünde Atatürk 
parselleri olarak bilinen Dindoğru mahallesi ve güneyinde Fevzi Çakmak Mahallesi, 
kuzeyinde Gazi Osman Paşa ve Hamidiye Mahalleleri gelişmeye başlamıştır 
(Öztabak,2002). 1960'lı yıllarla beraber ülkenin planlı ekonomiyi benimsemesi ve 
kent merkezine işçi göçünün gelmesi, yerleşimin gelişmesine katkı sağlayarak, özel 
sektör yatırımlarının artmasına neden olmuştur. Sanayi teşvikleriyle kent 
merkezinde özel sektörde tarıma dayalı sanayi gelişmeye başlamıştır. 1970’li yıllarla 
beraber çevresindeki kentlere erişimi güçlenen D-100 karayolu ile doğu ve batı 
yönlerinde bağlantı sağlayan kent merkezinin, sanayinin gelişmesinde etkili 
olmuştur.1980’li yıllardan sonra yatırımların Çorlu ve Lüleburgaz’a yapılmasıyla, 
Babaeski bu gelişmelerin dışında kalmıştır. 1991 yılında kent merkezinin güneyinde 
TEM otoyolu bağlantısının sağlanması ve Avrupa ülkesinde yaşanan iç savaş 
yerleşimin ekonomisini ve gelişmesini olumsuz etkilemiştir(URL-2). 

3.3. Çalışma Alanının Mekân Dizimi Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi 

Bu bölümde, Kırklareli il sınırları içerisinde yer alan çalışma alanı olarak belirlenen 
Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski kent merkezlerinin tarihsel süreç içerisinde 
erişilebilirliğin mekânsal farklılaşması mekân dizimi yöntemiyle ortaya koyulmuştur. 
Öncelikle çalışma alanının Google Earth uydu görüntüleri ve belediyeden elde 
edilen kent merkezlerinin tarihsel verileri incelenmiş ve güncel hâlihazır harita 
üzerine Autocad 2020 programında bu veriler çizilerek eksensel haritalar 
oluşturulmuştur. Eksensel haritalar, mekân dizimi analiz hesaplamaları için 
DeptmapX net0.30/Tasos Varoudis programında bütünleşme değerleri haritalarına 
dönüştürülmüştür. Eksensel haritalar, kent merkezlerinde mekânsal gelişimin 
fonksiyon ve ulaşım bağlantılarının değişimine göre sınıflandırılarak, hatların lineer 
sürekliliği, uzun aksları ve lineer aksları incelenmiştir. 

Tarihsel süreçte kent merkezlerinin mekânsal gelişimi incelenerek; her hattın, tüm 
hatlar ile derinlik ve doğrudan erişilebilirliklerine göre biçimlenme özelliklerinin 
hesaplanması ile bütünleşme haritaları elde edilmiştir. Bu haritalarda mekânsal 
gelişim sürecindeki hareketlilik global bütünleşme(R-n) ve Lokal bütünleşme(R-3) 
değerlerinin hesaplanmasıyla ortaya çıkarılmıştır. Haritalarda en düşük hat değeri 
mavi, en yüksek hat değeri ise kırmızı rengi ifade etmektedir. 
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Tablo 2: Kırklareli Kent Merkezi 1984-2006-2019 yıllarına ait Eksensel Haritaları 

Kırklareli Merkez ilçede 1984 yılından itibaren, Karaumur Caddesi, F.Çakmak Bulvarı 
ticari birimlerin, M.Kemal Bulvarı idari birimlerin, Sungur Bey Caddesi, İstiklal 
Caddesi sosyal donatıların yoğunlaşmaya başladığı lineer akslar olmuştur. Bu 
akslara 2006 ve 2019 yıllarında sosyal donatı birimlerine Waldoff Caddesi, İnönü 
Caddesi, Hastane Caddesi, ticari birimlere ise İstasyon Caddesi dâhil olmuştur. 
Lineer akslarla beraber, kentin girişini güneyden sağlayan Babaeski yolu, kentin 
doğusunda Turist Yolu ve devamındaki askeri alanı çevirerek İstanbul yönünde 
Pınarhisar yolu, Bulgaristan sınırına devam eden Balkan Caddesi kent merkezine 
doğrudan erişim sağlayan aksların gelişimiyle kentin ulaşım omurgası 
tamamlanmıştır. Bu süreçte fonksiyon kullanımları ve ulaşım bağlantıları kentin 
erişilebilirliğinde önemli rol oynamaktadır. 

Yerleşimin hat yapılanması; tarihsel süreçte kent çeperleri ve özellikle kuzey, kuzey 
doğu ilk yerleşim bölgesinde kısa ve düzensiz hat yapılanması gösterdiği 
görülmektedir (Tablo 2). 

1984,2006,2019 yıllarında bütünleşme değerinin yüksek olduğu hatlar, Cumhuriyet 
Meydanını Vilayet Meydanına bağlayan, bu bölgeyi kuzeyde eski yerleşim dokusuna 
bağlayan, kentin Edirne ve Babaeski yoluyla güneydoğudan kente girişi sağlayan, bu 
bölgeyi kuzeyde idari-ticaret birimlerine ve konut yerleşimlerine ve kentin İstanbul 
girişine bağlayan hatlardır. Mekânsal gelişim sürecinde, lokal bütünleşme değeri, 
global bütünleşme değerinden yüksektir. Buna göre, kentin sahip olduğu 
erişilebilirlik, hat yapılanmasının sağladığı imkân doğrultusunda fonksiyon 
kullanımıyla beraber geliştiği sonucuna ulaşılabilir (Tablo 3). 

 
Tablo 3: Kırklareli Kent Merkezi 1984-2006-2019 yıllarına ait  

Bütünleşme Haritaları ve Değer Tablosu 

  EKSENSEL HARİTA    

   
1984 2006 2019 

 

  BÜTÜNLEŞME  

 
Mekan Dizimi Yöntem Değerleri 1984* 2006* 2019* 

Global Bütünleşme(R-n) 0.458547 0.339711 0.32627 

Mean Depth 17.1688 27.8098 29.5822 

Lokal Bütünleşme(R-3) 1.51394 1.61553 1.61455 

Hat Sayısı 928 2747 3222 

*Ortalama değerler belirtilmiştir. 

 

1984 2006 2019 
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 Analiz sonucuna göre, 1984 yılında; toplam 271 hat bulunmaktadır. Bu hatlar, 
kentin merkez bölgesinde yüksek bütünleşme değerin olduğu, kent çeperlerine 
doğru ise azaldığı görülmektedir. Kent merkezinde en çok kullanılan Cumhuriyet 
Meydanına bağlanan idari birimlerin olduğu Mustafa Kemal Bulvarı, bulvara 
bağlanan ve ticaret birimlerinin olduğu Zincirlikuyu Caddesi birinci dereceden güçlü 
bağlantılar göstermektedir. 

2006 yılında; toplam 2747 hat bulunmaktadır. Bu hatlar, kent merkez 
bölgesinde yüksek bütünleşme değerin olduğu, kent çeperlerine doğru ise bu 
değerin azaldığı görülmektedir. Yerleşimin, güney, güneybatı ve kuzey yönlerinde 
gelişmesi, Babaeski ve Kofçaz’a ulaşım bağlantıların oluşturulması hat sayısında 
artışa neden olmuştur. Edirne ve Babaeski yollarına bağlantı sağlayan Waldorf 
Caddesi ve bu caddeyi Vilayet Meydanına bağlayan yaya yolu olarak kullanılan ve 
ticari birimlerin yoğun olduğu İstasyon Caddesi ve Karaumur Caddesi kent 
merkeziyle güçlü bağlantılar sağlamaktadır. Hat yapılanmasına bağlı olarak, 
Namazgâh Caddesi ikinci dereceden bütünleşiktir. 

2019 yılında; 3222 hat bulunmaktadır. Bu hatlar, kent merkez bölgesinde yüksek 
bütünleşme değerin olduğu, kent çeperlerine doğru ise bu değerin azaldığı 
görülmektedir. Yerleşimin, kuzeybatısına toplu konutların yapılması, sosyal 
donatıların getirilmesi, doğu yönünde Pınarhisar bağlantısının sağlanması hat 
sayısında artışa neden olmuştur. 

Kentin özellikle askeri alan çevresi çeperlerindeki konut yerleşimleri, kuzey ve kuzey 
doğuda eski dokunun kent çeperlerine yakın bölümleri, güneydoğu yönünde konut 
yerleşimleri, batı bölgesi kent çeperleri, kentin güneydoğusundan kuzeydoğusuna 
bağlanan Turist Yolu düşük bütünleşme değeri göstermektedir. 

 
Tablo 4: Lüleburgaz Kent Merkezi 1985-1999-2019 yıllarına ait  

Eksensel Haritaları 

Lüleburgaz ilçesinde 1985 yılından itibaren Fatih Caddesi sosyal donatıların, 
İstanbul Caddesi ve Turgut Bey Caddesi ticari birimlerin, Edirne Caddesi ise idari 
birimlerin yoğunlaşmaya başladığı lineer akslar olmuştur. Bu akslara 1999 yılında, 
sosyal donatıların Eski Bedir Caddesinde, ticari birimlerin Yeni İstasyon Caddesinde 
devam eden kent merkezine doğrudan erişimi sağlayan uzun akslar ve sanayi ile 
TEM otoyolu bağlantısı dâhil olmuştur. Edirne ve İstanbul yoluyla bağlantı sağlayan 
kent merkezinden geçen D-100 karayolu, sürekliliği olan akstır. 2019 yılında, D-100 
karayoluna kuzey ve güney yönlerde bağlanan, Dr. Ferat Nejat Eczacıbaşı Caddesi 
ve Büklüm Caddesi, güney yönde paralel uzanan Nazif Balkan Caddesi kent 
merkezine doğrudan erişimi sağlayan aksların gelişimiyle kentin ulaşım omurgasını 
tamamlamıştır. Bu süreçte ulaşım ve fonksiyon gelişimi, kent merkezinin 
gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Yerleşimin hat yapılanması; tarihsel süreçte kuzeybatı yönündeki eski yerleşim 
dokusu, güney yönünde merkeze yakın kısmının kısa ve düzensiz hat yapılanmasına 
sahipken, kent merkezi ve çevresinde düzenli hat yapılanması görülmektedir (Tablo 
4). 

1985,1999,2019 yıllarında bütünleşme değerinin yüksek olduğu hatlar, Kongre 
Meydanı ve D-100 karayolunu birbirine bağlayan, bu bölgeyi kuzeyde idari-ticaret 

  EKSENSEL HARİTA    

   
1985 1999 2019 
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birimlerine ve konut yerleşimlerine ve kentin İstanbul girişine bağlayan hatlardır. 
Mekânsal gelişim sürecinde, lokal bütünleşme değeri, global bütünleşme 
değerinden yüksektir. Bu durum, fonksiyon kullanımı ile düzenli yol kurgusuyla 
gelişen ulaşım bağlantılarının kent merkeziyle bütünleşik geliştiğini göstermektedir 
(Tablo 5). 

Analiz sonucuna göre, 1985 yılında; toplam 271 hat bulunmaktadır. Kent 
merkezinin kuzey, güney yönlü bağlantılarını oluşturan bu hatlarda bütünleşme 
değerinin yüksek olduğu, kent çeperlerine doğru ise azaldığı görülmektedir. Kent 
mevcut mekânsal bağlantılarıyla bütünleşik bir yerleşim göstermektedir. Kent 
merkezinde Murat Hüdavendigar Caddesinin kuzey yönünde yoğunlaşmaya 
başlayan idari-ticari birimler ve sosyal donatılar ile yerleşimin cadde ve sokaklarıyla 
birinci dereceden güçlü bağlantılar sağladığı görülmektedir. 

 
Tablo 5: Lüleburgaz Kent Merkezi 1985-1999-2019 yıllarına ait Bütünleşme 

Haritaları ve Değer Tablosu 

 

1999 yılında; toplam 1249 hat bulunmaktadır. Bu hatlar, kent bütününde yüksek 
bütünleşme değerine sahiptir ve kent çeperlerine doğru bu değer azalmaktadır. 
Yerleşimin kuzey ve güney yönlerde gelişmesi, kent merkezinin doğu yönünde TEM 
otoyolu bağlantısının oluşmasıyla gelişimi bu yönde etkilemesi, buna bağlı hat 
sayısında arttığı görülmüştür. Kent merkezinde idari ve ticari birimler, işyerleri, 
donatı alanları birbirine yakın, erişimi kolay bir gelişme göstermiştir. Kent 
merkezine doğrudan erişimi sağlayan Murat Hüdavendigar Caddesi ve şehrin sokak- 
caddeleriyle güçlü bağlantılar oluşturmaktadır. Şehrin doğusunda konumlanan 
sanayi sitesi ikinci dereceden bütünleşiktir ve bu yöndeki TEM otoyoluna doğru 
bütünleşme değeri azalmaktadır. Bu durum, TEM otoyolunun kent merkeziyle 
doğrudan erişimin zayıf olduğunu göstermektedir. 

2019 yılında; toplam 2236 hat bulunmaktadır. Bu hatlar kent merkezinde 
bütünleşme değeri yüksek, çeperlerine doğru ise azalmaktadır. Yerleşimin güney ve 
doğu yönünde İstanbul yoluna doğru gelişmesi hat sayısının da artmasına neden 
olmuştur. Bu döneme kadar, fonksiyon kullanımlarının kent merkezinde 
yoğunlaşmasıyla, kente erişim sağlayan ulaşım bağlantılarıyla birbirine paralel 
gelişim göstermiştir. Dolayısıyla kentsel hareketlenme bu gelişim paralelinde 
olmuştur. 

Kentin özellikle kuzeybatısında eski yerleşim dokusunun olduğu Kocasinan 
Mahallesinin çeperi, Kocasinan Mahallesinin kuzeyinde yer alan Yılmaz Mahallesi ve 
bu mahalleye doğu yönünde bağlanan Yıldırım ve Cumhuriyet Mahallelerinin 
çeperleri ayrıca kentin kuzeydoğusundan TEM otoyoluna bağlanan Sakızköy 
Caddesi en düşük bütünleşme değerlerine sahiptir. Kentin güneyinde gelişen Zafer 
Mahallesi ve İstiklal Mmahallelerinin çeperleri düşük bütünleşme değerlerine sahip 
olduğu görülmektedir. 

  BÜTÜNLEŞME  

 
Mekan Dizimi Yöntem Değerleri 1985* 1999* 2019* 

Global Bütünleşme(R-n) 0.594714 0.462072 0.408686 

Mean Depth 10.6398 18.2805 22.4494 

Lokal Bütünleşme(R3) 1.46159 1.63151 1.70331 

Hat Sayısı 271 1249 2236 

*Ortalama değerler belirtilmiştir. 

 

1985 1999 2019 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 126 

Babaeski ilçesinde 1986 yılından itibaren, Fatih caddesi ve Kırklareli caddesi idari ve 
ticari birimlerin, G. Mustafa Kemal Bulvarı sosyal donatıların, İstanbul caddesi 
sanayi bölgesinin yoğunlaşmaya başladığı lineer akslar olmuştur. 2006 ve 2019 
yılında TEM otoyolu ve D-100 karayolu bağlantılarıyla beraber, Fatih caddesi Edirne 
yoluyla, Kırklareli caddesi Kırklareli yoluyla, İstanbul caddesi İstanbul ve Lüleburgaz 
yollarıyla kent merkezine bağlanan sürekliliği olan akslar gelişmiş ve kentin ulaşım 
omurgası tamamlanmıştır. Bu akslar kent merkezine doğrudan erişimi 
sağlamaktadır. 

 
Tablo 6: Babaeski Kent Merkezi 1986-2006-2019 yıllarına ait  

Eksensel Haritaları 

Yerleşimin hat yapılanması; tarihsel süreçte kentin doğu ve güneydoğu yönleri, ilk 
yerleşim bölgeleri kısa ve kentin geneli düzensiz hat yapılanmasına sahip olduğu 
görülmektedir (Tablo 6). 1986,2006,2019 yıllarında bütünleşme değerinin yüksek 
olduğu hatlar, İnönü meydanını kent merkezine bağlayan, kent merkezini TEM 
otoyolu ve D-100 karayoluna bağlayan hatlardır. Mekânsal gelişim sürecinde, lokal 
bütünleşme değeri, global bütünleşme değerinden yüksektir. Bu durum, hat 
yapılanmasına bağlı olarak, kentin sürekliliğini sağlayan aksların kent merkeziyle 
güçlü bağlantı sağlayamadığı sonucunu verebilir (Tablo 7). 

Analiz sonucuna göre, 1986 yılında; toplam 594 hat bulunmaktadır. Kent 
merkezinin kuzey, güney yönlü bağlantılarını oluşturan bu hatlarda bütünleşme 
değerinin yüksek olduğu, kent çeperlerine doğru ise azaldığı görülmektedir. Kent 
merkezinin doğu yönünde yoğunlaşmaya başlayan idari-ticari birimler kentin sokak 
ve caddeleriyle güçlü bağlantılara sahip olmuştur. Lüleburgaz yolu üzerinde yer alan 
sanayi bölgesi düşük bütünleşme değeri göstermektedir. 

2006 yılında; toplam 1513 hat bulunmaktadır. Bu hatlar, kent çeperlerinde özellikle 
güneybatıya doğru düşük bütünleşme değeri göstermektedir. Yerleşimin, güney 
yönde Kırklareli ile bağlantı sağlaması, doğu yönünde TEM otoyolu ve İstanbul ile 
bağlantısını güçlendiren D-100 karayolu ile bağlanmasıyla güneybatı, kuzeybatı 
yönleriyle, doğu yönünde gelişimine bağlı olarak hat sayısında artışa neden 
olmuştur. Kent merkezinde ticari-idari birimler kentin sürekliliğini sağlayan akslar 
boyunca gelişim göstermiştir. Bu akslar kent merkezinin güneyinde doğu kısmı 
İstanbul bağlantısını sağlayan D-100 karayolu ve bu yöndeki sanayi bölgesi kentin 
sokak-caddeleriyle bağlantılıdır. Kuzeyinde Edirne bağlantısını sağlayan TEM otoyolu 
ve bu yöndeki sanayi bölgesi kent ile zayıf bağlantı göstermektedir. 

2019 yılında; toplam 1687 hat bulunmaktadır. Bu hatlar, kent çeperlerinde özellikle 
güneybatı ve kuzeybatı yönünde düşük bütünleşme değeri göstermektedir. 
Yerleşim, kuzeybatı ve güney yönünde Gazi Mustafa Kemal Bulvarına bağlantı 
sağlayan konut alanlarını gelişimine bağlı hat sayısında artış görülmüştür. Bu gelişme 
kentin detayda bütünleşik değerlerine etkisi olmamıştır. 

Bu döneme kadar, fonksiyon kullanımı kent merkezine sürekliliği sağlayan akslarla 
gelişmiştir. Fakat kent çeperlerine sürekliliğini sağlayan akslara bağlantılı olan D-100 
karayolunda erişim, TEM otoyoluna göre daha fazladır. 

 
 

  EKSENSEL HARİTA    

   
1986 2006 2019 

 

MEKÂN DİZİMİ 

PARAMETRELERİ 

1984-2006 2006-2019 

 
HAT SAYISI* 

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 

LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 

BABAESKİ BABAESKİ 

 
R-3 DEĞERİ* 

LÜLEBURGAZ % 24 

KIRKLARELİ % 10 

BABAESKİ % 8.7 

* Belirtilen parametrelerin artışına göre sıralanmıştır. 

 



 127 KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

Tablo 7: Babaeski Kent Merkezi 1986-2006-2019 yıllarına ait  
Bütünleşme Haritaları ve Değer Tablosu 

 

4. Sonuçlar 

Mekânsal gelişimin, fonksiyonel değişim ve erişilebilirlik açısından değerlendirilmesi 
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Trakya Bölgesinde D-100 yol aksı 
üzerinde sanayi faaliyetlerinin konumlandığı, kamu yatırımlarının yoğunlaştığı, 
ekonomik faaliyetlerin arttığı görülmüştür. Bununla birlikte bu bölgelerde mekânsal 
gelişim de hızlanmıştır. Çalışmada bölgesel düzeyde etkilerin ortaya çıkardığı 
mekânsal farklılaşmaların, kent merkezlerinde mekân kullanıcıları ve kentsel 
hareketler üzerinde etkili olduğu mekan dizimi analiz yöntemi parametrelerinden 
lokal bütünleşme değerlerinde ki farklılaşma oranlarından da tespit edilmiştir (Tablo 
8). Mekân dizimi analiz yöntemi kapsamında elde edilen bu sonuçlar; mekânsal 
gelişim sürecinde, fonksiyonel değişim ve erişilebilirlik açısından yorumlamaların 
elde edilmesinde kullanılabilir niteliktedir. 

 
Tablo 8: Mekân Dizimi Parametrelerinin tarihsel süreçteki karşılaştırılması 

Çalışma sonucunda, Lüleburgaz kent merkezinde, sanayi-ulaşım etkileşimli bir 
mekânsal gelişimin olduğu, merkez alan gelişiminde bu özelliğin kentin hareket 
ekonomilerini etkilediği görülmüştür. Bu durum, 1984-2019 arası süreçte lokal 
bütünleşme değerlerinin değişiminde görülmektedir. Lokal bütünleşme ortalama 
değerlerinin 1985 yılında 1.46159 değerinde iken, 2019 yılında 1.70331 ‘e yükseldiği 
ve % 24 oranında arttığı tespit edilmiştir. 

Kırklareli kent merkezinde, ulaşım-ulaşım etkileşimli bir mekânsal gelişme 
görülmüştür. Global bütünleşme üzerinde oluşturduğu etki, şehirlerarası güçlü 
ulaşım bağlantılarıyla ilişkilidir. Fakat kent merkezi ile bu ilişki lokal bütünleşme 
kadar etkili değildir. Dolayısıyla lokal hareketi etkileyen fonksiyon kullanımının 
Lüleburgaz kadar güçlü olmadığı görülmüştür. Global bütünleşme ortalama 

  BÜTÜNLEŞME  

 
Mekan Dizimi Yöntem Değerleri 1986* 2006* 2019* 

Global Bütünleşme(R-n) 0.518041 0.353165 0.380114 

Mean Depth 14.1448 24.599 23.0394 

Lokal Bütünleşme(R-3) 1.55228 1.60853 1.64014 

Hat Sayısı 594 1513 1687 

*Ortalama değerler belirtilmiştir. 

 

1986 2006 2019 

MEKÂN DİZİMİ 

PARAMETRELERİ 

1984-2006 2006-2019 

 
HAT SAYISI* 

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 

LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 

BABAESKİ BABAESKİ 

 
R-3 DEĞERİ* 

LÜLEBURGAZ % 24 

KIRKLARELİ % 10 

BABAESKİ % 8.7 

* Belirtilen parametrelerin artışına göre sıralanmıştır. 
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değerlerinin 1984 yılında 0.458547 değerinden, 2019 yılında 0.32627’e düştüğü 
görülmüştür. Lokal bütünleşme değerleri, 1984 yılında 1.51394 değerindeyken 2019 
yılında 1.61455’e yükseldiği ve % 10 değerinde arttığı tespit edilmiştir. 

Ulaşım-fonksiyon-ulaşım etkileşimli bir mekânsal gelişime sahip Babaeski kent 
merkezi ise, merkez bölgesinde kente önemli erişimi sağlayan aksların kesişiminde 
oluşan fonksiyon kullanımı ile lokal hareketi etkilemektedir. Bu da güçlü lokal 
bütünleşme değerlerinden anlaşılmaktadır. Buna karşılık ekonomik gelişime paralel 
olarak, diğer kentlere göre daha az oranda 1986 yılında 1.55228, 2019 yılında 
1.64014’e yükseldiği ve % 8.7 değerinde arttığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, Kırklareli Merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri için yapılan bu 
çalışmada, mekânsal gelişimde fonksiyon ve ulaşım ilişkileri ile kent merkezlerinin 
erişilebilirliğinin açıklanmasında önemli bir parametre olan lokal bütünleşme 
değerleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kent merkezlerinde 
hareket ekonomilerinin anlaşılmasında ve gelecek tahminlerinde matematiksel bir 
model olan mekan dizimi analiz yöntemi yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. 
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Özet 
 
Enerji etkinliği, dünya genelinde farklı disiplinlerde birçok çalışmaya konu 
olmaktadır Enerjiye olan ihtiyacın yaşam boyunca bitmeyecek olması ile iklim 
değişikliğinin yarattığı etkilerde düşünüldüğünde, alternatif çözümlere olan ihtiyaç 
artmaktadır. Bu anlamda, enerji tüketiminin en fazla yaşandığı yer olan binalarda, 
enerji etkinliği binaların tasarımından kullanımına kadar alınan birçok kararda 
önemli bir rol oynamaktadır. Her bir bina için uygulanan enerji etkin tasarım kararı, 
binaların pasif sistemlerle performansının artması ile aktif sistemlere olan ihtiyacını 
azaltacağı için enerji harcamalarında önemli bir fark ortaya koyacaktır. Başka 
deyişle konfor koşullarını minimum enerjiyle sağlayan enerji etkin binalar, ısıtma ve 
soğutma enerjisi gereksinimini azaltacaktır. Bu sayede, binalardaki enerji etkinliği 
kararlarının uygulama sonuçları küresel boyutta domino etkisi yaratarak enerji 
verimliliği ve sürdürülebilir çevre etkilerinin görülmesine katkı sağlayacaktır. Pasif 
sistemler için en belirleyici özelliklerden biri olan iklim, enerji etkin bina tasarım 
parametreleri için de belirleyicidir. Bu çalışma, iki farklı yönetmeliği uygulayan 
İspanya ve Türkiye’nin, aynı iklim özelliklerine sahip iki şehri olan Barselona ve 
İstanbul’da, aynı yapısal forma sahip simüle edilen konutları konu almaktadır. 
Uluslararası karşılaştırmaların bilgi paylaşımı açısından önemli olduğu günümüzde, 
iki ülkede uygulanan farklı yönetmeliklerin, ısı iletkenlik katsayısı değerlerini farklı 
kabul etmiş olmasının malzeme üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Ilıman iklim özelliği 
gösteren Barselona ve İstanbul’da, ısıtma ve soğutma yüklerinin önemi oldukça 
fazladır. Bu çalışmada, ısıtma ve soğutma yüklerinin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı, 
güneş kazanımından ele edilebilecek enerji miktarı ve karbon salınımı miktarının 
karşılaştırması yapılmıştır. İki şehirde farklılaşan sonuçların, neden olduğu 
durumlara dair değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak, iklime ve yönetmeliklere 
bağlı olarak, enerji etkin bina yaklaşımı ile proje aşamasında, oluşabilecek enerji 
tüketimlerinin belirlenmesi, Dünya’da enerji tüketimini azaltmaya yönelik ortak 
adımların atılması adına katkı sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin Bina, Konut, Malzeme, Isıtma Yükü, Soğutma Yükü, 
DesignBuilder 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 130 

 
 
 
 

Two Different Countries in same Climate Zone in Context 
of Energy Efficient Building Concept: Spain and Turkey 

 
Ece Özmen1; Şafak Beşiroğlu2 

1İTÜ Fen Bilimleri Enst. Şehir ve Bölge Planlama (DR)  
2İTÜ Fen Bilimleri Enst. Çevre Kont. ve Yapı Teknolojisi (YL)  

1ecesimsekozmen@gmail.com; 2besiroglu18@itu.edu.tr 
 
 

Abstract 
 

Energy efficiency is studying in different disciplines in worldwide. Considering the 
effects of climate change due to the fact that the need for energy will not end 
throughout life, the need for alternative solutions increases. In this sense, in 
buildings where energy consumption is the most experienced, energy efficiency 
plays an important role in many decisions taken from design to use. The energy 
efficient design decision for each building will make a significant difference in 
energy expenditures as it will reduce the need for active systems with the increase 
in performance of the buildings with passive systems. Other conditions will reduce 
comfort conditions, energy and buildings, the need for heating and cooling. It will 
create a global domino effect, resulting in energy efficiency and environmental 
effects. Climate is also decisive for energy efficient building design parameters. In 
this study, two different regulations apply Spain and Turkey, two cities that have 
the same climate in Barcelona and Istanbul, simulated structural form shows with 
the same subject matter. In today's world, where international comparisons are 
important among information sharing, the importance of heating and cooling loads 
in Barcelona and Istanbul, where the two regulations have different conductivity, 
thermal conductivity coefficient values, and temperate climate. This section is for 
comparing the amount of energy needed by heating and cooling loads, the amount 
of energy that can be recovered from solar gain, and the amount of carbon 
emissions. Both are for evaluations of the situations caused by different differing 
results. As a result, depending on the climate and regulations, it has been 
determined that with the energy efficient building approach, in the project stage, in 
the possible energy consumption, taking common steps towards reducing energy 
consumption in the world. 
 
Keywords: Energy Efficient Building, Housing, Material, Heating Load, Cooling Load, 
DesignBuilder 
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1. Giriş 

Küresel boyutta yaşanan enerji krizleri, ülkelerin enerji üretim-tüketim biçimlerini 
doğrudan etkilemiştir. Bununla birlikte yenilenemeyen enerji kaynaklarının kirletici 
etkileri (sera gazı emisyonları gibi) ile iklim değişikliğinin gözle görülür etkilerinin 
yaşanmaya başlaması Dünya genelinde ortak adımların atılmasına yol açmıştır. 
Uluslararası anlaşmalar ve protokoller ile hem karbon emisyonlarının azaltılması 
hem de daha temiz bir çevre hedefleri ortaya konmuştur. Ortak adımlardan biri 
olan Paris Anlaşması ile küresel sıcaklığın +2 derecenin altında tutulması 
hedeflenerek, birçok sektörün ve ülkenin birlikte çalışması teşvik edilmiştir (Url-1). 
Böylece enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sera gazı emisyonu hedefleri 
konularında mutabakatlara varılmıştır. 

Dünya’daki küresel enerji tüketiminin %40’ını yani mevcut enerjinin büyük bir 
bölümü binalar tarafından tüketildiği için binalarda enerji etkinliği üzerine 
çalışmalar önem kazanmıştır (D.S.K.İ. Konseyi, 2009). Enerjinin etkin kullanımı için 
binaların kilit rol oynadığını vurgulayan Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 
hükümetlerin çabaları sürdürülebilir binaları gerçeğe dönüştürmek için çok 
önemlidir (IEA, 2019). Binaların inşa edildiği iklim özelliklerinin, ülkedeki kültürel 
yapının ve kullanıcıların yaşam standartları gibi faktörlerinde enerji tüketimi 
üzerinde etkileri bulunmaktadır. Avrupa ve Kuzey Çin’de binalarda ısıtma – soğutma 
için enerji kullanımı daha yaygın görülmekte iken Japonya’da enerji en fazla su 
ısıtmak için kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise refah artışı ile ev 
aletleri, elektronik eşyalar gibi ürünler için kullanılan enerji artış göstermektedir 
(D.S.K.İ. Konseyi, 2009). 

Bu kullanım farklılıklarından ortaya çıkan enerji tüketiminin yanı sıra binanın yaşam 
döngüsü süresince, enerji performansı bütün halinde ele alınarak enerji etkinliği 
kontrol edilebilmektedir. Enerji etkin bina yaklaşımı sayesinde minimum enerji 
kullanımı sağlanması ve enerji etkinliği üzerinde (ısıtma-soğutma yüklerinin 
belirlenmesi gibi) kararlar vermek mümkündür. Bu çalışma, enerji etkin bina 
yaklaşımını enerji harcamalarının en yoğun olarak görüldüğü yapılar olan konutlar 
(World Green Building Council, 2018) üzerinden ele alınmaktadır. Farklı 
yönetmeliklere ve aynı iklim özelliklerine sahip İspanya, Türkiye’de 100 metrekare
(m2) kare formlu konut bloğu DesignBuilder programında simüle edilmiş ortaya 
konan ısıtma-soğutma yükleri farklılıkları, güneş kazanımları, CO2 salınımları 
üzerinden çıkarımlar yapılmıştır. Bu sayede aynı iklim özelliklerinde farklı ele alınan 
“U” değerlerine(ısı iletkenlik katsayısı) bağlı olarak kullanılan yapı malzemelerinin 
her iki ülke için birer örnek oluşturacak alternatifler şeklinde ele alınmasına katkı 
sağlayacaktır. 

2. Enerji Etkin Bina 

1973’lü yıllarda yaşanan enerji krizi (petrol krizi), özellikle enerji açısından dışarıya 
bağımlı olan ülkelerde enerjinin korunumu ve enerji tasarrufu gibi konuları ön plana 
çıkartmıştır (Çakmanus, 2004). Bir başka ifade ile enerji tüketimini azaltmayı 
amaçlayan yöntemler ile çevreyi kirletmeyen alternatif enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi gündem haline gelmiştir (Çakmanus, 2004). Ayrıca Kyoto 
protokolü (1997’de kabul edildi 2020’de sona erdi), Paris anlaşması (2015’te kabul 
edildi, 2020’de yürürlüğe alındı) gibi ortak mutabakatların ve bilim insanlarının 
ortaya koyduğu sürdürülebilirlik yaklaşımları, enerjinin verimli ve etkin kullanılması 
gibi konular ülkelerin politikalarına yansımıştır. Bu bölümde enerji etkin bina 
kavramı, tasarımını etkileyen parametreler ve enerji etkin binanın sağladığı katkılar 
ele alınmaktadır.  



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 132 

2.1. Enerji Etkin Bina Kavramı ve Tasarımını Etkileyen Parametreler 

Binalarda yapılan enerji etkin çalışmalar, binanın pasif sistem olarak performansının 
artmasını bu sayede aktif sistemlerinin yükünün azaltılmasını olanaklı kılmaktadır 
(Manioğlu, 2011). Binalardaki enerji etkinliği sorununun çözümü için, ısıtma ve 
soğutma enerji tüketiminin azaltılması gerekmektedir. Enerji etkin bina tasarımını 
diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli özellik, enerji tüketimini minimize etmeyi 
hedeflemesi olarak görülmektedir (Çakmanus, 2004). Kısaca enerji etkin bina 
gerekli koşulları sağlamak için minimum enerji harcayan mimari tasarımdır. Hem 
tasarım hem de binaların kullanım aşamasında alınabilecek kararların enerji 
tüketimini azaltması üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu etkileri, öncelikle tasarım 
sürecinde, iklim koşulları göz önünde bulundurularak minimum enerji tüketimine 
yönelik alınan kararlarda görmek mümkündür. Kullanım aşamasında ise binaların 
iklimsel konfor koşulları altında bina performansı değerlendirme sonuçlarına göre 
müdahale kararları enerji tüketiminin azaltılmasını mümkün hale getirmektedir 
(Manioğlu, 2011). Enerji etkin bina tasarımı için iklim koşulları en belirleyici 
parametredir. Fakat iklim özellikleri tek başına binanın pasif sistem olarak enerji 
performansına etki etmemektedir. Binanın bulunduğu konum, çevreyle ile olan 
ilişkisi (konumlandırılması), formu, yapı kabuğu, ısı geçirgenliği, güneş kontrol 
elemanları ve doğal havalandırma sistemleri gibi parametreler doğrudan binanın 
enerji performansını etkilemektedir (Yılmaz, 2005). Tablo 1’de enerji etkin bina 
tasarımına etki eden parametreler ve koşullar bir arada verilmiştir. 

 
Tablo 1: Enerji Etkin Bina Tasarım Parametreleri 

 
 

2.2. Enerji Etkin Bina Tasarımı Katkıları 

Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki ısı 
transferini önlemek, ısı kazanımını optimize etmek ve aynı zamanda iç ortam konfor 
ihtiyaçlarını karşılamaktır. Dış ortam hava koşulları -özellikle dış ortam sıcaklığı ve 
ısıtma dönemi boyunca mevcut güneş ışınımı-bina yerleşiminin, tek veya kompozit 
yapı malzemeleri ve uygulama tekniklerinin seçimi ve sistem detaylarının tasarımı 
ve hazırlanması açısından önemli bir etki oluşturmaktadır (BEP, 2008). Enerji etkin 
sistemde, yapı için gerekli malzeme ve bileşenlerin belirlenmesi, bina tasarımı ile 
iklimlendirme sisteminin seçilmesi, seçilen sistemin bakımı, işletimi ve yönetimine 
kadar geniş bir perspektifte ele alarak multi-disipliner bakış açışı ile enerji 
bağlamında etkinliğini kontrol edilmesi önem taşımaktadır (Çakmanus, 2004). Bu 
sayede bina tasarımında enerjiye yönelik alınan en küçük karar dünya genelinde 
çevresel katkılar sağlamaktadır. 

Alınan tasarım kararları, doğrudan enerji kullanımını belirlediği için ortak hedefler 
altında binaların daha sürdürülebilir ve enerji etkin tasarlanmasını mümkün kılar. 

Parametreler Bina Enerji Performansına Etki Eden Koşullar 

  

Çevresel 

Koşullar 

İklim Özellikleri(sıcak iklim, soğuk iklim vb.), Binanın konumu

(çevreyle ilişkisi), Binanın cephelerinin yönelimi(kuzey, güney, 

Bina Formu Şekil yönüyle(Dikdörtgen, kare, avlulu vb.), Pencere büyüklüğü ve 

  

Yapı Malze-

Bina  kabuğunda kullanılan  malzemeler,  Yapı  kesit  detayları,  

Yalıtım  Malzemeleri(ısı geçirgenliği vb.) 

Enerji Etkinliği 

(Tüketimi) 

Isıtma ve soğutma sistemlerinin seçimi(klima, doğalgaz vb.), El-

ektronik eşyaların varlığı, Aydınlatma tercihleri, Güneş kontrol ele-
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Binalarda enerji harcamaları incelendiğinde, ısıtma ve soğutma yüklerinin 
oluşturduğu enerji harcamaları büyük bir yüzdeyi oluşturmaktadır (D.S.K.İ. Konseyi, 
2009). Binaların enerji etkin olarak tasarlanması ile ısıtma ve soğutma enerji 
harcamalarının azalacağı bu sayede binalardaki enerji tüketiminin azalacağı çok net 
olarak görülmektedir. Mimari tasarım aşamasında enerjiyi etkin kullanmaya yönelik 
her doğru karar, binanın aktif sistemlere ihtiyacını azaltacaktır. Bu durumda 
enerjiden tasarruf sağlanarak gelecek nesiller için enerji kaynaklarının daha az 
kullanılması beklenmektedir. Ayrıca enerji temelli oluşan hava kirliliğinin azalmasına 
imkân sağlayan enerji etkin tasarım çalışmaları kullanıcı sağlığına katkı 
sağlamaktadır (Manioğlu, 2011). 

 

3. İspanya ve Türkiye’nin Çalışma Kapsamında Karşılaştırılması 

Enerji etkin konutların üretilmesine yönelik politikalar ile enerji verimliliğinin 
arttırılmasına yönelik politikalar sürdürülebilir gelecek için hemen devreye alınması 
gereken politikalardır (IEA, 2019). İspanya ve Türkiye Paris Anlaşması’nın tarafları 
olarak sözleşmede yer almaktadır. Türkiye Paris Anlaşmasını henüz onaylamamış 
olmasına rağmen, ulusal katkı anlamında 1.CP/20 nolu “İklim Eylemi Lima Çağrısı 
Taraflar Konferansı” kararı ile yeni yapılan hizmet binaları ve konutlarda “Binalarda 
Enerji Performans Yönetmeliği” uyarınca enerji etkin binalar olarak inşa edilmesi 
yaklaşımını benimsemiştir. Yine bu karar ile beyan ettiği üzere 2030 yılında sera gazı 
emisyonlarında %18 ila %21 arasında azaltma hedeflemektedir (Url-2). İspanya ise 
Avrupa Birliği üyesi olarak Paris Anlaşması’nı imzalamış, binalarda enerji etkinliği ve 
sera gazı emisyonu üzerinde karara katılmıştır.  Bu anlamda aynı iklim sınıfında yer 
alan şehirlere sahip İspanya ve Türkiye’nin enerji etkin binaların üretiminde 
uyguladıkları politikaların değerlendirmelerini birbirlerine aktarması oldukça fayda 
sağlayacaktır. 

3.1.   İklim Özellikleri 

İklim tiplerinin belirlenmesi üzerine birçok bilim insanı çok çeşitli iklim 
sınıflandırması yapmıştır. Bu çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kabul 
ettiği iklim sınıflandırmalarından Köppen’in yaptığı iklim sınıflandırması incelenmiş, 
metotları uygulanmış ve değerlendirmeler ona göre yapılmıştır. Köppen’in iklim 
sınıflandırması aylık ve yıllık sıcaklıklar, yıllık yağış miktarı, yağışın yıl içindeki dağılışı 
ve yağış ile sıcaklığın doğal bitki örtüsü ile olan ilişkilerine dayanmaktadır (MGM, 
2016). Köppen sınıflandırmasına göre iklimler 5 ana kuşakta, 24 tipte toplanmıştır. 
Ana kuşaklar ekvator bölgesi (A), kurak bölge (B), sıcak ılıman bölge (C), kar bölgesi 
(D) ve kutup bölgesi (E) harfleri ile ifade edilirken iklim tipleri de bu harflere 
eklenen ikinci, üçüncü ve bazen dördüncü harfle belirtilmiştir. 2. harfler bölgenin 
yağış durumunu, 3. harfler sıcaklık karakterini, 4. harfler de özel durumları 
göstermektedir. Türkiye’de ve İspanya’da genelinde farklı birçok iklim tipi 
görülmektedir. Bu çalışmada iklim özellikleri üzerinden karşılaştırma yapılabilmesi 
için Csa iklim sınıfı içerisindeki iki şehir Barselona ve İstanbul seçilmiştir. C iklim 
kuşağı, ılıman iklimi temsil etmektedir. Ilıman iklimlerde, en soğuk ayın ortalama 
sıcaklığı 18°C’den az, fakat -3°C’den fazladır. En sıcak ayın ortalama sıcaklığı ise 10°
C’nin üzerindedir. Kış mevsimi süresi kısadır ve birkaç ay toprak karla örtülebilir 
veya donabilmektedir. Sonuç olarak, Csa iklim sınıflandırması kışı ılık, yazı sıcak ve 
kurak iklim anlamına gelmektedir. 

3.2.   Yapı Malzemeleri Kapsamında Uygulanan Bina Standartları 

Yapı kabuğunu oluşturan tüm bileşenlerde ısı korunumunun sağlanabilmesi ve ısı 
kayıplarının minimize edilebilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla bileşenlerin ısı 
geçirgenlik katsayılarının belirli sınırların altında kalması gereklidir (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 2011). İspanya için bina yapım sürecinin güvenlik, yaşanabilirlik 
gibi temel gereksinimleri içeren İnşaat Planlama Kanunu (Law on Construction 
Planning) tarafından belirlenen binaların karşılaması gereken şartları belirleyen 
politikası İspanya Binaların için Teknik Kod- Spanish Technical Code of Buildings 
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(CTE-Condigo Tecnico de la Edificacion)’dır. Bu politika binalarda temel gereklilikleri 
karşılayarak istenilen kaliteyi sağlamayı doğru uygulamalarla birlikte garanti 
etmektedir. Bu yasa, Avrupa Birliği’nin mevcut yasasını ve 1977 İspanya 
yönetmeliğinin  koşulları göz önünde  bulundurularak  harmanlanmış halidir. 
Türkiye’de ise TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardında, Türkiye dört 
derece gün bölgesine ayrılmış ve her yapı bileşeni için izin verilecek maksimum ısı 
geçirgenlik katsayısı bölgelere göre ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu standarda göre çalışma 
alanı olan İstanbul 2.bölgede yer almaktadır. TS 825 standardının amacı, Türkiye’de 
binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, dolayısıyla enerji 
tasarrufunu arttırmak ve enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak 
standart hesap metodunu ve değerlerini belirlemektir. Bu iki standart (CTE-TS 825); 
bina özellikleri, ısıtma sisteminin karakteristik özellikleri, iç iklim şartları, ısı kazanç 
kaynakları, güneş enerjisi ve bina gibi kuralları kapsamaktadır. 

 

4. Simüle Edilen Model 

Enerji etkin bina kabuğu alternatifleri için enerji yüklerinin hesaplanmasında, 
simülasyon motoru olarak bütünleşik bir simülasyon programı olan EnergyPlus 
verilerini kullanan, DesignBuilder programından yararlanılmıştır. Design Builder 
Programının seçilme amacı programın; kullanıcısı tarafından tanımlanan binaya 
(yönlenme, boyutsal özellikler, vb), bina elemanlarına (katmanlaşma ve kullanılan 
malzemeler, vb.) göre, ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimlerini hesaplayabilmesidir. 
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan Binaların 
Enerji Tüketiminde Dönüşüm için Binalarda Enerji Verimliliği raporunda, Avrupa’da 
konut büyüklüğü ortalama 100 m2 olarak belirlenmiştir. Aynı raporda Avrupa için 
hanelerdeki ısıtma – soğutma için harcanan enerjinin oranı %70’in üzerinde olarak 
belirtilmiştir (D.S.K.İ. Konseyi, 2009). Farklı ısı geçirgenlik katsayısı değerlerine sahip 
olan yapı kabukları simüle edilmiş 100 m2’lik konutlar bu çalışma kapsamında 
karşılaştırılmıştır. Modelleme yaparken programda yer alan iklim verileri 
kullanılmıştır. Barselona ve İstanbul’da bulunan konutlarda; kendi ülkelerinin 
standartlarına göre bina kabuğunun ısı geçirgenlik katsayılarına uygun kesit 
belirlenmiş, ısıtma-soğutma yükleri ölçümü yapılmış ve değerlerin uygunluğu 
incelenmiştir (Tablo 2). Ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılarak tablolar elde 
edilmiştir. 

 
Tablo 2: Barselona ve İstanbul’un İklimsel Özellikleri ve Bina Standartları 

Simüle edilen modelde ortak olarak ısıtma ve soğutma için, fan-coil (doğal gaz) 
seçilmiştir. Konut bloğunun diğer binalar tarafından gölgelenmediği varsayılmıştır. 
Binaya ait tüm mekanlarda iç hava sıcaklığının eşit olduğu ve binanın tek zonlu 
olduğu varsayılarak binanın tüm hacmi ısı kayıpları ve iç hava sıcaklığı 
hesaplamalarında esas alınmıştır.  Barselona için iç hava sıcaklığı konfor değeri 
18oC, İstanbul için 19oC olarak alınmıştır. Mevcut konutta saydamlık oranları her 
cephe için %30 olarak kabul edilmiştir. Hesaplamalarda saydam yüzeyler için 
standartta istenilen değeri sağlayan düz cam kullanılmıştır. Kullanıcılar tarafından 
sürekli kullanım göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Termal yük ve kullanımı 
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hakkındaki ayrıntılar, binalarda enerji verimliliği için her ülkenin kendine ait 
düzenlemelerine dayandırılarak elde edilmiştir. İspanya CTE ve TS 825’de ikinci 
bölgeye ait olan ısı geçirgenlik değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

 
Tablo 3: Barselona ve İstanbul’un “U” değerleri karşılaştırması ve Konut Bloğu 

Binalarda enerji verimliliğini azami seviyeye çıkarmak ve aynı zamanda en uygun iç 
mekan konforunu sağlamak için en önemli etkenlerden biri bina kabuğudur. Bina 
kabuğu, içeriden dışarıya sıcaklık transferini engelleyebildiği gibi aynı zamanda bol 
miktarda güneş enerjisinin ışık ve sıcaklık formunda içeriye alınmasına olanak 
verecek şekilde etkin olmalıdır. Bina kabuğu fiziksel özellikleri birlikte çalıştığı 
sistemin özelliklerine bağlı olarak performans sergilemektedir. 

Karşılaştırmanın anlamlı olması için aynı malzemeler seçilmiştir. Kabuk bileşenine 
ait “U değeri” standartta verilen değerden büyük ise, kabuk tasarımında bileşenin 
ısı geçirgenlik direncini arttırmaya ve dolayısıyla U değerini düşürmeye yönelik 
çözümlere gidilmiştir. Bu amaçla bileşenin standarda göre sağlaması gereken U 
değeri elde edilene dek, kabuğu oluşturan katmanların kalınlıklarının, ya da kabukta 
yer alan ısı yalıtım malzemesinin kalınlığının arttırılması yolu ile kabuğun ısı 
geçirgenlik direnci yükseltilmiştir. Yalıtım malzemesi kalınlığı farkları iki ülkenin 
standardında bulunan farklı U değerlerinden kaynaklanmaktadır. Tablo 4’te tercih 
edilen malzemelerin U değerleri ve kesit detayları bulunmaktadır. Bu çalışmada 
binanın yalnızca dış kabuk elemanları için farklı alternatifler üretilmiş, toprağa 
oturan döşeme ve tavan döşemesi, duvar malzemeleri, pencereler tüm hesaplarda 
aynı detaya sahip fakat kalınlıkları farklıdır. 
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 Tablo 4: İki farklı şehir için yapı kabuğunun kesit detayları ve toplam ısı geçirgenlik 
katsayıları (The Spanish Technical Building Code, 2013; TS 825 Binalarda Isı Yalıtım 

Kuralları, 2013) 

4.1.   Elde Edilen Grafikler 

Malzemelerin atanması ile oluşturulan aynı büyüklükteki konut binasında elde 
edilen veriler üzerinden operatif sıcaklık, ısıtma-soğutma yükleri, güneş kazanımı ve 
CO2 salınımı grafikleri oluşturulmuştur. İlk olarak, Barselona ve İstanbul’un 21 Ocak 
ve 21 Temmuz günlerindeki operatif sıcaklıklarına bakılmıştır. Sıcaklık değerleri 
belirlenirken daha doğru sonuca ulaşmak için bir önceki ve bir sonraki gün olmak 
üzere 3 günün ortalama değeri alınmıştır. Operatif sıcaklık hem hava sıcaklığını hem 

de ortalama ışınım sıcaklığını beraber temsil eden bir sıcaklıktır. Dış hava 
sıcaklığı, enerji tüketimi, zaman gibi parametreleri içinde barındırmaktadır. 
İstanbul’da sıcaklık değişimleri daha belirgin, Barselona’da ise ortalama 
değerler görülmektedir. Aynı iklim sınıfında olmalarına rağmen sıcaklık 
dağılımları iki şehir için nasıl değişkenlik gösterdiği, Şekil 1’de görülmektedir. 

 
Şekil 1: Barselona ve İstanbul’da 21 Ocak- 21 Temmuz operatif sıcaklık değerleri 

 DUVAR Kalınlık 

(m) 

TAVAN Kalınlık 

(m) 

TABAN Kalınlık 

(m) 

PENCERE 

İSTANBUL Alçı sıva 0.02 Seramik 0.01 Formaldehit 

köpük 

0.04  

 Tuğla 0.24 Çakıl dolgu 0.05 Beton blok 0.1  

 XPS 0.04 XPS 0.04 Şap 0.07  

 Sıva 0.02 Poliüretan 0.002 Ahşap 

döşeme 

0.04  

   Sıva 0.06    

   Beton blok 0.13    

   Sıva 0.02    

U değeri (W/m²K) 0.57 0.569 0.38 0.374 0.57 0.57 1.8 

BARSELONA Alçı sıva 0.02 Seramik 0.01 Formaldehit 

köpük 

0.06  

 Tuğla 0.24 Çakıl dolgu 0.05 Beton blok 0.1  

 XPS 0.06 XPS 0.02 Şap 0.07  

 Sıva 0.02 Poliüretan 0.002 Ahşap 

döşeme 

0.04  

   Sıva 0.06    

   Beton blok 0.13    

   Sıva 0.02    

U değeri (W/m²K) 0.42 0.426 0.46 0.462 0.46 0.458 3.45 

 

 20 21 22 

Barselona-21 ocak 21.66889 21.94344 21.74682 

İstanbul-21 ocak 18.17211 18.93587 18.96735 

Barselona-21 temmuz 27.82994 27.84882 27.00605 

İstanbul-21 temmuz 29.77636 29.59447 28.6272 
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 Seçilen farklı bina kabuğu kesitleri göz önünde bulundurulduğunda farklı ısı 
geçirgenlik katsayılarına sahip olduklarından, bina kabuklarının enerji 
performansı da farklılık göstermiştir. İstanbul ve Barselona’nın, ısıtma ve 
soğutma yükleri karşılaştırılmıştır (Şekil 2). İklim etkileri nedeniyle her iki 
şehirde soğutma yüklerindeki miktar ısıtma yüklerinden fazla olduğu 
görülmüştür. 

Şekil 2: Barselona ve İstanbul’da Isıtma ve Soğutma Yükleri Yıllık Karşılaştırması 

 
Bu yükler aylara bağlı olarak incelendiğinde eğriler benzerlik göstermektedir. 
Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırılması Şekil 3 ve 4’te 
aylara bağlı olarak sunulmuştur. Buna göre her iki il içinde ekim ile başlayan 
mart ayı sonu ile biten ısıtma ihtiyacı olduğu görülmektedir. Fakat 
İstanbul’da bu süre için harcanan ısıtma ihtiyacı daha fazladır. Şekil 4’te 
verilen soğutma yükünün aylara bağlı grafiğinde, iki şehirde nisan ayı başı ile 
eylül ayı sonu arasında soğutma ihtiyacı görülmektedir. Barselona’da 
soğutma yükü ihtiyacı İstanbul’a göre daha fazladır. 

Şekil 3: Barselona ve İstanbul’da Isıtma Yükleri Aylık Karşılaştırması 
 

Şekil 4: Barselona ve İstanbul’da Soğutma Yükleri Aylık Karşılaştırması  
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Genellikle tüm iklim bölgelerinde ısıtma yükü açısından kare biçimli plan en 
iyi sonucu verir (ISO 13790). Isıtma yükünün soğutmaya oranla az oluşu 
bundan kaynaklanabilir. Bir başka elde edilen grafik ise iki farklı şehrin güneş 
kazanımları da farklılık göstermektedir. İstanbul için Şubat – Kasım ayları 
arası güneş kazanımı Barselona’dan daha fazla iken, Kasım-Şubat arası 
Barselona’daki kazanç daha fazladır. Temmuz ayında İstanbul için güneş 
kazanımı göz ardı edilemeyecek değerdedir (Şekil 5). Güneş kazanımı güneş 
enerjisi kullanımı açısından oldukça önemli bir parametredir. Enerji 
etkinliğinde binada güneş paneli tercih edildiğinde sağlayacağı katkı 
açısından çalışma içerisinde gösterilmiştir. 

Şekil 5: Barselona ve İstanbul’un Güneş Kazanımlarının Karşılaştırması 

 
Yapı kabuğunun termal nitelikleri artırılarak, binanın üreteceği CO2 
emisyonunu azaltmak ve ısı kayıplarını sınırlandırmak mümkündür (CSH, 
2008). Uluslararası Enerji Ajansı ‘nın (IEA) değerlendirmelerine göre 2050 
yılına kadar enerjinin verimli kullanımı ile toplam CO2 emisyonlarının %31-
53‘ü aralığında azaltılabileceği tahmin edilmektedir (Soner, Söğüt, 2012). 
Programa girdi olarak; yapı boyutları, malzeme U değerleri-ısı kaybı (duvar, 
çatı, pencere) ile ısıtma ve soğutma ekipmanları vb. bilgiler verilerek konutta 
ortaya çıkan CO2 emisyonun miktarı hesaplanmıştır. Projenin henüz öneri 
aşamasında iken yapılan bu işlemler, karbon salınımını azaltma konusunda 
alınan önlemlerin yeterliliğini anlamak açısından önemli olmaktadır. Şekil 
6’da eşdeğer ve gömülü karbon değerleri verilmiştir. 

Şekil 6: Barselona ve İstanbul’un Karbon Salınımı Karşılaştırması 

 

4.2.   Simülasyon Sonuçları 

Seçilen iki farklı şehrin iklim ve yönetmeliklerine bağlı kalınarak oluşturulan senaryo 
ile simüle edilen konutlarda, ısıtma ve soğutma yükleri, güneş kazanımı, operatif 
sıcaklık ve CO2  salınım değerleri ölçülmüştür.  Operatif  sıcaklık  grafiğinde  21 Ocak  
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 ısıtmanın istendiği, 21 Temmuz da  soğutmanın istendiği iki dönem olarak 
görülmektedir. Grafik eğrisindeki benzerlikte de görüldüğü gibi iki şehirde aynı iklim 
sınıfında benzer özellikler göstermektedir. Aynı zamanda konfor sıcaklıklarının 
okunabildiği standartlarda da kabul edilen iç hava sıcaklığı konfor değerleri 
arasındaki fark ısıtma-soğutma yüklerine doğrudan yansımıştır. Barselona’nın 21 
Ocak tarihinde sıcaklığı yaklaşık 21 oC iken İstanbul’da bu değerin 18 oC görülmesi, 
Barselona’nın ısıtma yükünün daha az çıkmasını destekler niteliktedir. Soğutma 
yükleri arasındaki farkın ısıtma yüklerine göre daha az olduğu görülmüştür. Isıtma 
yükleri arasında oluşan farkın birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri Barselona 
için istenen konfor sıcaklığı (18 oC) ile İstanbul için istenen konfor sıcaklığının (19 
oC) farklı olmasındandır. Bu nedenle harcanan enerji miktarı farklılık 
göstermektedir. Ayrıca ısıtma ve soğutma yükleri aylık olarak karşılaştırıldığında, 
İstanbul’un Barselona’ya göre daha uzun dönem ısıtma ihtiyacı duyduğu 
görülmüştür. Soğutma yükleri ele alındığında ise Barselona’da İstanbul’a göre 
ihtiyaç daha fazla olduğu görülmüştür. 

Isıtma ve soğutma yükleri karşılaştırılırken sadece sıcaklık değerleri üzerinden 
yorum yapmak doğru değildir. Meydana gelen bu farklılık yapı kabuğundan gelen 
yüklerin (U değerleri) farklı olmasından da kaynaklanmaktadır. Yapı kabuğunda 
tercih edilen malzemeler aynı seçilmiş olmasına rağmen yönetmeliklere uygunluk 
nedeniyle ısı yalıtım malzemesinde farklı kalınlık değerlerinin seçilmesi de ısıtma ve 
soğutma yüklerine etki etmiştir. Aynı zamanda kabuktaki termal niteliklerin farklılığı 
karbon salınımını doğrudan etkilemiştir. Somut karbon miktarı değerlendirildiğinde, 
Barselona’nın somut karbon değerinin daha az olduğu görülmüştür. Bu değer 
karbon salınımı konusunda İstanbul için dikkate alınması gereken bir konu olduğunu 
göstermektedir. 
 

5. Sonuçlar 

Enerjinin verimli ve etkin kullanıldığı daha yaşanabilir ve sürdürülebilir çevreler 
oluşturabilmek için gerek uluslararası anlaşmalarda gerekse ulusal düzeydeki 
uygulamalarda birçok adım atılmaktadır. Farklı uygulama kodları olsa da temelde 
ortaya koydukları amaçlar ortak olan Türkiye ve İspanya’da atılan adımlara katkı 
sağlarken, politikalarında enerji etkin bina yaklaşımını benimsemiş ülkelerdir. Enerji 
etkin bina tasarımı ile aktif sistemlere olan ihtiyacı minimize eden kararlar, enerji 
tüketimini de minimize etmekte fırsat sağlamaktadır. Isıtma ve soğutma enerjisi 
gereksiniminin büyük bir bölümü binalarda gerçekleştiğinden, binalarda enerji 
harcamalarını minimize etmek için yapılacak çalışmalar enerji korunumu sağlamak 
adına önemli bir ölçüdür. Binalarda enerji verimliliği konusunda geleceğe yatırım 
yapmak için binaların enerji etkin tasarlanması en etkili yoldur. Bu çalışmada ele 
alınan Barselona ve İstanbul’daki konut simülasyonlarının kendi ülkelerinin 
gerekliliklerini karşıladığından kabul edilebilir sonuçlara ulaşılmıştır. Dikkat edilmesi 
gereken unsur aynı iklim sınıfında bulunan iki şehirdeki farklı ısı geçirgenlik 
katsayılarına sahip bina kabuğunun enerji tüketimine olan etkisidir. Enerji etkin 
tasarımda pasif yöntemlerden biri de yapı kabuğunun U değerinin iyileştirilmesidir. 
Fakat bu değerin iyileştirilmesi tek başına yeterli olmamaktadır. İklim değişikliğinin 
sıcaklığı daha da arttıracağı bilindiğinden her iki şehirde de soğutma yüklerinin daha 
da artacağı düşünülmelidir. Gelecekte her iki şehir içinde soğutma yükünün 
öneminin artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak bu çalışma ısıtma ve 
soğutma enerjisi gereksiniminin büyük bir bölümünün geçtiği konutta, aynı iklim 
özelliklere sahip olan şehirlerin yapı malzemesi seçiminin enerji harcamalarını nasıl 
etkilediği ve bu harcamaları minimize etmek için tasarım aşamasında nasıl enerji 
korunumunu sağlanır sorularını cevaplamaktadır. Aynı zamanda birbirine örnek 
teşkil etmesi, hatta Dünya’da enerji tüketimini azaltmaya yönelik ortak adımların 
atılması adına katkı sağlayacağı ön görülerek hazırlanmıştır. Daha genel sonuçlara 
ulaşmak ve enerji harcamalarının azaltılmasında optimumu sağlamak için farklı 
birçok malzeme ile farklı alternatifler geliştirilerek çalışmalar tekrar edilmelidir. 
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Özet 
 
Bir mekânın ses atmosferi, o yerin simge yapılarında olduğu gibi, o yerin görsel 
unsurları kadar önemli belirleyicilerinden biridir. Löw (2008, 41) duyuların mekân 
algısındaki önemini; “Algısal süreçlere özgü olan şey, yalnızca sosyal unsurların ve 
diğer insanların dış etkilerinin fark edilmesi değil, nesnelerin kendileri görünür 
olmasa bile etki yaratabilmeleridir” sözleriyle vurgulamıştır. Bu bakış açısından 
hareketle, mekânsal özellikleri daha geniş bir perspektifle analiz etmek için ses 
mekânsal bir olgu olarak dikkate alınmıştır. Mekân sadece görsel unsurlardan değil, 
aynı zamanda görsel unsurlarla iç içe geçmiş olan ses unsurlarından oluşur. Öte 
yandan Azuma (1997, 9) ifade etmiştir ki; “Artırılmış Gerçeklik sadece görme duyusu 
için değil, tüm duyular için uygulanabilir olabilir. ... Ancak, AG sesi içerecek şekilde 
genişletilebilir”. Dolayısıyla insan algısı sınırlı kalabilir ancak teknoloji, mekânı daha 
iyi tanımlamaya ve gelecekteki tasarımlar için mekânın tüm unsurlarına göre 
kararlar almaya yardımcı olabilir. Bu çalışma, İzmir Kemeraltı Bölgesi'nin ses 
dokusunu, tasarım çalışmalarının teorik çerçevesi içerisinde inceleyerek, sesin 
mimari miras üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu proje bir ses haritası oluşturur 
ve tasarımcılar için bir Artırılmış Gerçeklik yazılımı önerir. AG yazılımı ortamda var 
olan tüm farklı ses kaynaklarını incelemek üzere, ek bir erken tasarım aşaması 
olarak, tasarımcıların kullanması için tasarlanmıştır. Sesin bir insanın mekâna dair 
beklentisini nasıl etkilediği ve ses unsurunun AG teknolojisi ile tasarım disiplinlerinde 
nasıl yönetilebilir hale geldiği soruları yanıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu yazı; sesin, 
mekânın yönetilebilir bir yönü olduğunu ve kontrollü ses atmosferi oluşturmak için 
tasarım sürecinde dikkate alınması gerektiğini kanıtlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ses Haritası, Ses Dokusu, Artırılmış Gerçeklik, Tasarım Süreçleri, 
Kemeraltı Bölgesi 
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Abstract 
 

Sound of a certain place is one of the determinants of that place as important as 
visual elements of that specific place, like its landmarks. Löw (2008, 41) stated the 
importance of senses for the perception of place as; “What is peculiar to perceptual 
processes is not only that the external effects of social goods and other people are 
discerned but that they can exert influence even if the objects themselves are not 
visible”. From that viewpoint, sound has taken under consideration in order to 
analyze the spatial quality with a wider perspective. Space does not consists of only 
visual elements, but also sound elements which are intermingling together. On the 
other hand, Azuma (1997, 9) explained; “Augmented Reality might apply to all 
senses, not just sight. ... However, AR could be extended to include sound”. 
Therefore, human perception might be limited but technology can help to identify 
the space better, and make decisions accordingly for future designs. This study 
investigates the effects of sound on architectural heritage through examining the 
sound fabric of İzmir, Kemeraltı District within the theoretical framework of design 
studies. It constructs a sound map and proposes an Augmented Reality software for 
designers. AR software is planned to examine the soundscape of the design area in 
order to show the different sound sources whether they are perceived or concealed 
as an additional preliminary design process. The questions of how sound affects 
human expectation of a place, and how sound quality become manageable in 
design disciplines with the AR technology, are tried to be answered. This paper 
proves that sound is a manageable aspect of a space and it should be considered 
within design process in order to create controlled soundscapes. 
 
Keywords: Sound Map, Sound Fabric, Augmented Reality, Design Process, Kemeraltı 
District 
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1. Giriş 

Bu çalışma, İzmir, Kemeraltı Bölgesi'nin ses dokusunu tasarım çalışmalarının teorik 
çerçevesi içerisinde inceleyerek sesin mimari miras üzerindeki etkilerini 
araştırmaktadır. Bu bağlamda bir ses haritası oluşturmakta ve tasarımcılar ile 
tasarım öğrencileri için bir Artırılmış Gerçeklik yazılımı önermektedir. AG yazılımı 
ortamda var olan tüm farklı ses kaynaklarını; hem kolay algılanabilir olanları hem de 
insan kulağıyla algılanması zor sesleri, incelemek üzere, ek bir erken tasarım 
aşaması olarak, tasarımcıların kullanması için tasarlanmıştır. Mimari miras 
perspektifinden bakıldığında, hafıza, içselleştirilmiş tasarımlardan oluşmuştur. 
Hafıza, hem bireyler hem de başkalarını etkilemek isteyenler için her zaman bir 
mesele olmuştur; gerçekleşen olayları yazı, resim veya dijital metotlarla kaydetme 
fırsatı olmayan eski uygarlıklarda, hafızalaştırma işlemi hususlar ve onları 
çevreleyen özellikler arasında güçlü ilişkiler yaratarak gerçekleştirilmiştir (Yılmaz, 
2010). İnsan beyni, var olan ‘şeyler’ ve beynin algıladıkları arasında güçlü bir imge 
oluşturmak için beş duyunun hepsinden gelen verileri kullanır; koku, his, görme, tat 
ve ses. Ancak sesin ve müzik melodilerinin, bir kişinin geçmişindeki bazı duygu ve 
anıları diğer dört duyudan daha iyi hatırlatma gücüne sahip fizyolojik bir bağlantısı 
vardır (Janata, 2009). Çoğu durumda ses olumsuz bir unsur olarak kabul edilir ve 
gürültü olarak değerlendirilir, ancak bir yerin ses atmosferi o mekânla ilgili pek çok 
özellikten oluşur. Ses, bireylerin önceden edindikleri deneyimleri yoluyla beklenti 
yaratma ve anı hatırlatma yeteneğine sahiptir, bunun tersi de mümkündür; görsel 
bir nesne veya bir anı bazı özel sesleri hatırlatabilir. 

Bu çalışma, 17. yüzyıldan beri ticaretin merkezi olmasıyla uluslararası bir ortam 
oluşturan Kemeraltı Çarşısı’na sahip ve aynı zamanda bir liman kenti olan İzmir'de 
gerçekleştirildi. Kemeraltı’nın kendine özgü bir kentsel dokusu vardır. Net bir sokak 
düzeni yoktur, bunun yerine yön belirlemeye yardımcı olan, Lynch'in (2016) 
kitabında açıkladığı gibi, düğümler, simge yerler, yollar, kenarlar ve bölgeler vardır. 
Kemeraltı örneğinde, Foster’ın (2011) ‘Learning from Las Vegas’ kitabından 
Venturi’nin ifadesini alıntıladığı gibi; “Bu bağlamda mimarlık, mekândaki biçimden 
ziyade mekândaki sembol haline gelir” (s.6), bu demektir ki bölgeler ve işlevler, 
binaların veya sokakların biçimlerinden daha önemlidir. Kişi, binaların formu yerine 
vitrinlere ve tabelalara bakarak yerini ve yönünü bulur. Bu durum insanların 
zihinlerini, var olan gerçeklik ve bu gerçekliğin hafızalarındaki yansımaları arasında 
güçlü bağlantılar kurmaya zorlar. Yılmaz’ın (2010) ifade ettiği gibi, bir şeyi uzun süre 
hatırlamak için, nesne ve nesneyle ilgili hatırlamayı kolaylaştıracak imaj 
eşleştirilmelidir. Kemeraltı'nda ilgili imaj sadece görsel nesneye bağlı kalamaz, bu 
durumda mekânın kokusu, sesi veya hissi bağlantıyı güçlendirir. Bu metin şu 
soruları cevaplamaya çalışacaktır; ses bir insanın mekâna dair beklentisini nasıl 
etkiler ve ses unsuru AG teknolojisi ile tasarım disiplinlerinde nasıl yönetilebilir hale 
gelir? Bu araştırma, ses ve hafıza arasındaki ilişkiyi inceleyerek, Kemeraltı'nın 
mevcut ses ortamını araştırıyor. Devamında ses atmosferi çalışmasını bir erken 
tasarım aşaması haline getirmeyi önererek, tasarımcılara bir mekânın ses dokusunu 
manipüle etmeleri için araç olarak bir ses haritası ve bir AG yazılımı sunuyor. 

1.1. Kaynak Taraması 

Hafıza ve mimari bellek arasındaki bağlantıyla ilgili Yılmaz (2010); “Bilinmeyen 
yazar, 'deneyimlendiği sırada kolayca hatırlayabildiğimiz şeyleri, özenle tasvir 
edilmişlerse, anıya dönüştüklerinde zorluk çekmeden hatırlıyoruz' diyor, bu 
nedenle, anlatıcı kolayca akılda kalıcı bir görüntü oluşturmak istiyorsa, konuşması 
bir temsil olarak iyi tanımlanmış olmalıdır” (s. 270). Bu çalışma ve Yılmaz’ın alıntısı, 
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bir yerin ses dokusunun yönetilebilir bir konu olduğunu kanıtlıyor. Dolayısıyla 
mekânların hatırlanma unsurlarını güçlendirmek için bir yöntem geliştirilebilir. 
Yılmaz’ın anlattığı süreçte imaj, mekân ve imaj-mekân ilişkisi önem taşımaktadır ve 
mekân kısmı üç aşamada tanımlanabilir; saptama, ayrılma ve rehberlik. Saptama 
aşaması, kapsamlı bir nesne için tanımlamaların kolayca yapılabileceği, görüntünün 
sınırlarını tanımlamayı ifade eder. Fakat nesne sınırları kolayca belirlenebilen bir 
obje değil de örneğin bir savaş alanıysa, mekân ve imajın ilişkisi birbirine 
kaynaştığından dolayı sınırları kolayca ifade etmek mümkün olmayabilir. Ayrılma 
aşaması, gerçekleşmiş olan etkinliğin zamanını ve alanını en yüksek 
konsantrasyonla algılatabilmek için, ziyaretçilerin gerçek zaman ve mekândan 
ayrılmasını sağlayan kontrollü bir alan sağlamaya hizmet eder. Rehberlik aşaması 
ise, ziyaretçinin anlarını tam olarak planlamayı ifade eder, kişinin adımlarının ve 
hafızasında canlanacak çağrışımların düşünülmesi demektir, böylece anma en güçlü 
mevcudiyette gerçekleşir (Yılmaz, 2010). Bu metodoloji Kemeraltı’nın ses hafızasına 
uygulanırsa, ses haritası tasarımcılar için kullanışlı bir cihaza dönüşebilir. Süreç şu 
şekilde manipüle edilebilir; mekânın mevcut ses dokusunu analiz etmek, yerel 
özelliklerin etkisini araştırmak, bölgenin ses dokusunu ortaya çıkarıp kayıt altına 
almak, farklı seslerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini araştırmak ve ortamın ses 
atmosferini belirli özelliklerde bir ortam yaratabilmek için tasarım öğeleriyle 
formüle etmek. 

Obando, et al. (2018) Latin Amerika'da sürdürdükleri çalışmalarında, vatandaşlar ve 
şehrin ses deneyimi arasındaki ilişkinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. 
Dolayısıyla kent planlamasında ses örgüsünü dikkate almanın gerekliliğinin ve 
faydalarının altını çizmişlerdir. Ses örgüsü, mevcut seslerden ve bu seslerin 
deneyimler ve kişisel gözlemlerle birleşmesinden oluştuğu için, bir yerin yapısını ve 
karakteristiğini anlamada tasarımcılara yardımcı olabilir. Tasarımcı, sesin mekânın 
kalitesini nasıl değiştirdiğini anlarsa, mekânda belirli özellikler yaratmak için sesi 
manipüle de edebilir. Özellikle Rehan (2016, 349) yaptığı çalışmada; “Genel olarak, 
katılımcıların çoğunluğu doğa sesleriyle bağlantılı ses ögelerini daha olumlu bulup 
tercih ederken, makine ve insan faaliyetleriyle bağlantılı ses öğelerini olumsuz 
bulup tercih edilmemesinde önemli payları olduğunu” tespit etmiştir. Farklı ses 
türlerinin insan deneyimi üzerinde farklı etkileri vardır ve bunlar sesin kaynağına ve 
yoğunluğuna göre sınıflandırılabilir. Bu ifadeler ışığında, toplumun tercihleri ve 
deneyimleri mekânın ses dokusu ile bağlantılıdır, bu nedenle bu bağlantı gürültüyü 
önlemek ve kentsel tasarımda huzurlu ortamlar yaratmak için yararlı bir araç olarak 
kullanılabilir. 

Ses dokusunun incelenmesi ve korunmasına yardımcı teknolojik gelişmeler ancak 
ses tanıma teknolojisinin geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Ses tanıma teknolojisi 
günümüzde genellikle güvenlik sistemlerinin kuvvetlendirilmesi amacıyla 
geliştirilmeye çalışmaktadır ve yapılan çalışmalar bu projede olduğu gibi tasarım 
çalışmalarına faydalı hale gelmektedir. Dede ve Sazlı yaptıkları çalışmada biyometrik 
sistemlerin örüntü tanıma perspektifini incelemiş ve ses tanıma teknolojisinin nasıl 
gerçeklik bulduğunu açıklamışlardır. Bu bağlamda biyometrik sistem, yani kişilerin 
biyometrik farklılıklarını hedef alarak oluşturulan güvenlik sistemi, beş alt 
aşamadan oluşmaktadır; ‘veri toplama, iletim, öznitelik çıkarımı, modelleme ve 
eşleştirme’ (Dede ve Sazlı, 2010). Bu proje perspektifinden bakıldığında; veri 
toplama aşaması, Kemeraltı mekânının içermesi muhtemel olan ses unsurlarının 
(örneğin; hayvan sesleri, insan sesleri, vb.) kaydedilmesini temsil etmektedir. İletim 
aşaması, kaydedilen ses unsurlarının sayısal veriye dönüştürülerek dijital ortama 
aktarılmasını ifade ederken, öznitelik çıkarımı aşaması da aktarılan dijital ses 
unsurlarının, veri anlamında birbirlerinden farklı özelliklerinin belirlenmesi 
anlamına gelmektedir. Bu aşama sonraki zamanlarda sistemin, kuş sesiyle köpek 
sesini birbirinden ayırt etmesini ve ortamda bulunan kuş sesini sistemde var olan 
kuş sesiyle eşleştirmesini sağlayacaktır. Modelleme ya da depolama aşaması, önceki 
aşamalardan elde edilen dijital ses unsurlarıyla veri tabanı oluşturulmasını temsil 
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etmektedir. Son olarak eşleştirme aşaması ise, ortamda yapılacak olan ses analizi 
sırasında, algılanan ortam seslerinin veri tabanında var olan seslerle eşleştirilerek 
tanımlanmasını ifade etmektedir. Sonuç olarak Dede ve Sazlı’nın yürüttüğü 
çalışmadan da anlaşılabileceği gibi, seslerin analiz edilebilmeleri ve 
nitelendirilebilmeleri için önce sayısal veriye dönüştürülmeleri, sonrasında bu 
sayısal verilerden veri tabanı oluşturulması ve eşleştirmeye hazır hale getirilmeleri 
gerekmektedir. Bu aşamalar yerine getirildiği takdirde ses analizi yapabilen bir 
yazılımdan söz edilebilir. 

Artırılmış Gerçeklik, mimarlık alanında ses tanıma yazılımıyla beraber sahadan 
toplanan bilgileri analiz etmek için bir ön araştırma aracı olarak kullanılabilir. Azuma 
(1997, 7) mimarlıkta AG’nin kullanılabilirliğini; “Görüş sistemine sahip teknolojik bir 
başlığı olan bir mimar, pencereden dışarı bakarak önerilen yeni bir gökdelenin 
manzarasını nasıl değiştireceğini görebilir”. AG'nin faydalarını şu şekilde 
sıralanabilir; AG, kullanıcıyı gerçek dünyadan tamamen koparmadan, sanalı ve 
gerçekliği aynı anda gözlemleme fırsatı verir, kullanıcı ortamda anında değişiklik 
yapabilir veya sistemle etkileşime girebilir ve AG, 2B görseller yerine gerçeklik 
hissini artıran 3B bir deneyim sunar (Azuma 1997). Sonuç olarak AG, mekânı AG 
teknolojisi olmadan aynı şekilde deneyimleyemeyen öznenin algılama duyularını 
geliştirir. Bu teknoloji, Azuma’nın (1997, 9) da açıkladığı gibi ses çalışmalarına 
uygulanabilir; “Artırılmış Gerçeklik sadece görme için değil, tüm duyular için 
uygulanabilir olabilir. Şimdiye kadar, araştırmacılar gerçek ve sanal görüntüleri ve 
grafikleri harmanlamaya odaklandı. Ancak AG sesi içerecek şekilde genişletilebilir” 
demiştir. Aynı zamanda belirli yöntemler kullanılarak ses için artırılmış gerçekliğin 
kullanıldığı bir deneyde, insan deneklerin seslerin konumlarını doğru bir şekilde 
tanımlayabildikleri tespit edilmiş ve ses içeren artırılmış gerçeklik uygulamasının 
mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Billinghurst et al., 2006). 

 
2. Yöntem ve Kapsam 

Ses haritalama iki şekilde incelenebilir ve oluşturulabilir; nicel kayıt (kantitatif) ve 
bireyler tarafından yapılabilen nitel değerlendirme (kalitatif). Kantitatif kayıt, 
sınıflandırma yapmadan bir mekân ya da konumdaki tüm sesleri kaydetmek 
anlamına gelir, ancak ses dokusu çoğunlukla kalitatif kayıtlardan ve dolayısıyla nitel 
değerlendirmelerden oluşur ve Kemeraltı Bölgesi'nin kolektif ses haritasını 
oluşturmada bu yöntem kullanılmıştır. 

Hafızalaştırma işlemi beş duyunun yardımıyla yapıldığından, AG teknolojisi ses 
tanıma teknolojisiyle birleştiğinde bu beş duyuya hitap eden gelişmiş bir mekân 
algısı sağlar, böylece bir tasarımcının AG yazılımı sayesinde mevcut ses atmosferi 
hakkındaki farkındalığı artırılabilir. Azuma (1997, 9), AG ses deneyiminin donanım 
ve işleyiş açısından nasıl mümkün olabileceğini şu şekilde açıklamaktadır; “Kullanıcı, 
dış kısmında mikrofon bulunan kulaklıklar takabilirdi. Harici mikrofonlar ortamdan 
gelen sesleri algılarken, kulaklıklar sentetik ve yönlendirilmiş 3B sesleri ekleyerek 
kullanıcının deneyimine sunabilirdi”. Bu yöntemlerin ışığında bu ses ortamını 
korumayı hedefleyecek farkındalık oluşturulabilmek amacıyla tasarımcı, kültürel 
mirasın bir parçası olarak mevcut ses dokusunu gözlemleyebilecektir. 

 

3. Ses Haritası 

Kemeraltı örneğinde, benzer ürünler yan yana bulunan mağazalarda satılmaktadır 
ve bu durum her bir bölüm için özgün ses ortamları yaratmaktadır. Örneğin, evcil 
hayvan dükkânlarının yoğun olduğu bölgede çok sayıda kuş ve hayvan sesi bulunan 
bir ses dokusu vardır, restoranlar ve kafelerde genel olarak insan sesleri ve ayrıca 
baca sesleri, çay kaşığı, kaşık ve çatal sesleri de çoğunluktadır. Tekstil satıcılarının 
yoğun olduğu bölge, pazarın diğer bölümlerinden daha sessizdir, genellikle dikiş 
makinesi sesi ve kumaş katlama sesleri işitmek mümkündür. Kemeraltı bölgesine 
geçişte yaygın olarak kullanılan bazı giriş noktaları; Çankaya, Anafartalar Caddesi ve 
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Bahribaba bölgesidir. Sık kullanılan bu girişlerde diğer bölümlerden daha fazla insan 
sesi mevcuttur ve ürünlerini bağırarak tanıtmaya ve satmaya çalışan satıcılar da 
bulunmaktadır. Bu varyasyonlar bazı yerlerde iç içe karışabilir, örneğin insan sesleri 
çoğu mekânda duyulabilir ya da restoranlar bölümünde var olan bir kuş satıcısı uzak 
mesafelerden fark edilemeyebilir. 

 
Şekil 1: Kemeraltı’nın Ses Haritası’nı içeren internet sitesi 

 

Bölge analizinden sonra Kemeraltı'nın ses haritası için etkileşimli bir web sitesi 
oluşturuldu. Bunun için bölgenin farklı konumlarından ve bölümlerinden bir akıllı 
telefon yardımıyla mevcut ortam sesleri kaydedildi ve mekânların fotoğrafları 
çekildi. Ses kayıtları bir Youtube kanalına yüklendi. Sonrasında ses haritası bir 
Google Haritalar eklentisi ile oluşturuldu. Web sitesi (Şekil 1) bu proje hakkındaki 
genel bilgiyi ve ses ve kültürel miras için önemini, ses haritasını ve etkileşime izin 
vermek için bir iletişim bölümünü içerir. İletişim bölümünde ziyaretçiler, yetkilinin 
mevcut ses haritasına ekleyebilmesi için ek ses kayıtları ve bilgiler gönderebilirler. 
Bu yöntem, insanların zaman içindeki değişiklikleri de gözlemleyebileceği kümülatif 
bir ses haritası oluşturmaktadır. 

 

4. Artırılmış Gerçeklik Yazılımı 

4.1. Ses Tanıma Teknolojisi 

Sesin artırılmış gerçeklik uygulaması yoluyla kullanıcıyla buluşabilmesi için öncelikle 
bir takım işlemlerden geçmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mevcut projede son 
ürün olarak önerilen uygulamanın büyük bir kısmı ses tanıma ve tanımlanmış ses 
verisini kullanıcıya sunmaktan oluşmaktadır. Dede ve Sazlı (2010, 2-3) ses tanıma 
işleminin sürecini şu şekilde aşamalandırmıştır; 

“Bir ses tanıma uygulamasında, sinyallerin tanınabilmesi için öncelikle 
doğru şekilde ifade edilmeleri gereklidir. Diğer bir deyişle, incelenen ses 
sinyalinin içinde barındırdığı ve yalnızca tanınması hedeflenen sese ait 
unsurlar, çeşitli sayısal sinyal işleme teknikleri peş peşe uygulanarak 
belirlenir. Daha sonra belirlenen unsurların bir öznitelik vektörü ile 
ifade edilmesi gerekir. Bu öznitelikler ile ses tanıma veri tabanı 
oluşturulur. Veri talebi sırasında kullanıcı tarafından sisteme sunulan 
örüntü, veri tabanındaki kayıtlardan birisi ile eşleştirilmeye çalışılır. 
Yapay sinir ağları kullanılarak gerçekleştirilen eşleştirme işleminin 
sonucu, sistemin nihai karar mekanizmasına aktarılır...”  

Bu bağlamda, bu proje için ses tanıma süreci benzer şekilde planlanmıştır. Öncelikle 
sistem içinde var olması gereken ses çeşitleri belirlenmiştir. Bunlar, mevcutta 
bulunması mümkün olan ortam seslerinden oluşmaktadır: İnsan sesleri, hayvan 
sesleri; kedi, köpek, kuş, at gibi, makine sesleri; havalandırma bacası, kahve öğütme 
makinesi, hoparlör sesleri gibi, trafik sesi; çeşitli araç sesleri, siren sesleri gibi ve su 
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sesi, ezan sesi ve benzeri sesler. Tanımlanan ses spektrumu ne kadar geniş 
tutulursa tasarlanan uygulama da o kadar doğru ve kesin tespitlerde bulunacaktır. 
Aynı zamanda uygulamanın ses algılamak ve tanımlamaktaki hassasiyeti 
uygulamanın başarısıyla doğru orantılıdır. Zira söz konusu olan asıl amaç insan 
algısının üzerinde bir deneyim sunmak olduğundan, tasarlanan uygulama insan algı 
kapasitesinin üstünde olmalıdır. Sonrasında belirlenen unsurların öznitelik vektörü 
biçimindeki ifadeleri sisteme tanımlanmalıdır. Bu tanımlama dijital ortamda 
mevcuttaki seslerin, önceden tanımlanmış seslerle kıyaslanabilmesini sağlayacak ve 
olası benzerliklerde sistemin eşleştirme yapmasına yarayacaktır. Böylece 
Kemeraltı’nın ses dokusu dijital ortamda incelenebilir olacak ve ihtiyaç halinde 
tasarımcıların deneyimine sunulmuş olacaktır. 

4.2. Artırılmış Gerçeklik Uygulaması 

AG yazılımının, her kullanıcının uygulamayı kolayca kullanabilmesi için kodlama arka 
planı gerektirmeyen bir yazılımla oluşturulması planlanmaktadır. Şema 1’de 
gösterildiği gibi uygulamanın kullanılabilmesi için, web sitesi mevcut ses bilgilerini 
sağlayacak ve kullanıcı, proje alanının ses ortamını inceleyebilmek için bir akıllı 
telefona ve mikrofonlu kulaklık donanımına sahip olmalıdır. AG yazılımı, hem doğa, 
hayvan, insan veya çevresel ses kaynakları gibi unsurları kullanıcı mekândayken 
tespit ederek, hem de web sitesi tarafından sağlanan bilgileri kullanarak ses 
atmosferini tanımlayabilecektir. Böylece bu yazılım normal şartlarda insan algısının 
kendi deneyim kapasitesinin üstünde bir deneyim sunacaktır. Sonuç olarak, bu 
yöntem kültürel ses mirası için bir farkındalık yaratarak, tasarımcıların ses 
dokusunun tasarımdaki önemini ve proje alanına etkisini anlamalarında somut bir 
deneyim imkânı sunacaktır. 

 
Şema 1: AG yazılımının çalışma prensibi 
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5. Sonuçlar 

Bu makale, sesin bir mekânın yönetilebilir bir yönü olduğunu ve kontrollü bir ses 
atmosferi oluşturmak için tasarım sürecinde dikkate alınması gerektiğini 
kanıtlamaktadır. Tasarım süreci ses analizini içermek için şu şekilde düzenlenebilir; 
mekânın mevcut ses dokusunu AG yazılımı ile detaylı olarak analiz etmek, yerel 
farklılıkların ses dokusuna etkisini araştırmak, farklı seslerin insan psikolojisi 
üzerindeki etkilerini araştırmak ve belirli özelliklere sahip bir ortam yaratmak için 
ses atmosferini tasarım öğeleriyle formüle etmek. Bu çalışmada anlatılmakta olan 
ses tanıma teknolojisi ve veri tabanı oluşturma işlemi bütçe yetersizliğinden dolayı 
gerçekleştirilememiştir. 
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Özet 
 
Yapı Bilgi Modellemesi olarak da anılan BIM’in yapı sektöründeki kabulünün 
artışında rol alan faktörler, yalnız yeni tasarlanan yapıların tasarım ve inşa 
süreçlerinde değil, var olan yapıların belgelenmesi, yeniden işlevlendirilmesi ve 
yönetilmesi süreçlerinde de etkili olmaktadır. Kültür varlıklarının ve tarihi yapıların 
belgelenmesi, korunması ve yeniden işlevlendirilmesi için sunduğu avantajlar 
nedeniyle bu alanda da BIM süreçlerinin giderek daha çok tercih edildiği 
bilinmektedir. Tarihsel Yapı Bilgi Modellemesi (HBIM) olarak adlandırılan bu 
platform, dijital belgeleme teknikleri ile elde edilen verinin BIM modeline 
dönüştürülmesini içermekte ve BIM süreçlerinin avantajlarını tarihi yapıların 
çalışıldığı süreçlere yansıtmaktadır. Bu çalışmada bir HBIM süreç deneyimi olarak, 
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinin Halaçlı Mahallesinde bulunan tarihi Mehmet Ağa 
Konağı özelinde, yersel lazer tarama (TLS) yöntemi ile elde edilen nokta bulutu verisi 
üstünden yapının geometrik isabetliliği yüksek bir BIM modelinin oluşturulması 
süreci ele alınmaktadır. Süreç deneyimleri, HBIM süreçleri ile ilgili olarak bilimsel 
yazında yer alan, HBIM sorunları, çözümleri, avantaj ve dezavantajları için elde 
edilen bulgular ışığında değerlendirilmektedir. Çalışma, bir döneminin özelliklerini 
yansıtan bir yapı için parametrik BIM nesne kütüphanesi oluşturmayı hedeflerken, 
bu girişimi ile dönem yapılarının somut ve somut olmayan özelliklerinin nesne 
modelleri üstünde işlenebildiği bir açık erişimli veri tabanının oluşturulması 
sürecinde öncül bir adım niteliğindedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tarihsel Yapı Bilgi Modellemesi (HBIM), Türkiye’nin Yapılı Kültür 
Mirası, Parametrik BIM Nesne Kütüphanesi, Yersel Lazer Tarama (TLS), Örnek Olay 
Belgeleme Çalışması 
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Abstract 
 

Factors that contribute to the increase of building information modelling (BIM) 
adoption in the construction sector are effective not only in the design, construction, 
and management processes of newly designed buildings, but also in the 
documentation, re-functioning and management of existing structures. Likewise, in 
the studies of the cultural heritage assets and historical structures, the BIM 
processes are known to be increasingly preferred as well; due to the advantages it 
offers for the heritage assets’ documentation, conservation, restoration, and 
refunctioning processes. In this platform, which is called Historical Building 
Information Modeling (HBIM), the data gathered through digital documentation 
techniques are transferred into BIM models. These BIM models have similar 
advantages with other BIM processes of the construction sector, in addition to their 
contribution to the processes in which historical structures are studied. This study 
focuses on an HBIM process experience. In this experience, the point cloud data 
obtained by terrestrial laser scanning (TLS) in the historical Mehmet Ağa Mansion in 
the Halaçlı Village of Gölbaşı District in Ankara is transferred into a BIM model. 
Experiences of specific cases occurred within the process are evaluated in the light 
of the review findings of the scientific literature on HBIM processes. These findings 
include HBIM problems, solutions, advantages and disadvantages. While the study 
aims to create a parametric BIM object library for a structure that reflects the 
properties of its specific period and place, this study constitutes a pioneering step in 
the process of creating an open access database of a BIM object library where 
tangible and intangible properties of period structures can be assigned on 
parametric object models. 
 
Keywords: Historic Building Information Modelling (HBIM), Built Cultural Heritage 
of Turkey, Parametric BIM Object Library, Terrestarial Laser Scanning (TLS), 
Documentation Case Study 
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1. Giriş 

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) aracı hem mimari tasarım pratiğinde hem de yapı 
sektörünün disiplinler arası süreçlerinde giderek daha çok kabul gören bir çalışma 
platformudur. Yapılan çalışmalar, BIM’in yapı üretim süreçlerinde erken tasarım 
aşamasından uygulama aşamasına kadar sürecin bütününü yönetmede ve verimli 
kılmada getirdiği kazanımlar ile geleneksel yöntemlerin yerini geri dönülmez bir 
şekilde aldığını göstermektedir (Succar, 2009; Succar vd., 2012; Azhar vd., 2012). 
Yapı sektöründe BIM kullanımın avantajları, zamandan ve iş gücünden kazanım, 
hata risklerini minimuma indirme, farklı disiplinler arasında aynı model üstünde 
işbirliği ile eş zamanlı çalışabilme, şantiye sürecine aktarılan uygulama 
problemlerini minimize edebilme gibi olanakları ile bilinmektedir (Azhar, 2011; 
Succar, 2010 ; Azhar vd., 2008; Yan ve Demian, 2008; Bryde vd., 2013). 

BIM platformunun diğer bir kullanım alanı ise; kültür varlıklarının ve tarihi yapıların 
belgelenmesi, koruma, restorasyon ve/veya yeniden işlevlendirme süreçleridir. Bu 
yönüyle tarihi yapılarda dijital belgeleme yöntemleri gelişip yaygınlaşırken, 
projelendirme ve bakım onarım süreçlerinin yönetilebilmesinde sunduğu avantajlar 
sebebiyle BIM süreçleri giderek daha çok tercih edilmektedir. Murphy ve diğerleri 
tarafından 2009 yılına yayınlanan “What is HBIM?” isimli makalede, tarihi yapıların 
yersel lazer taraması (TLS) ve sayısal fotogrametri yöntemleri ile belgelenmesi, elde 
edilen nokta bulutunun ve imajların çeşitli yazılımlar aracılığı ile birleştirilmesi ve 
ardından tersine mühendislik olarak adlandırılan BIM nesnelerinin tarama 
sonucunda elde edilen üç boyutlu yüzey modeli üzerine atanması aşamalarını 
içeren süreçlerin bütününü Tarihsel Yapı Bilgi Modellemesi (Historic Building 
Information Modelling–HBIM) olarak tanımlamışlardır. Aynı ekip 2013 tarihli 
yayınlarında ise bu sürece bir de BIM nesnelerinin yüzeyin gerisinde kalan yapım 
teknikleri ve malzeme özellikleri gibi verileri de içerebildiği için her türlü ortografik 
izdüşümü ve metrajı otomatik olarak çıkarabilme aşamasını da eklemişlerdir 
(Murphy vd., 2013). 

HBIM uygulamalarındaki artışın gerekçeleri arasında geleneksel yöntemler ile tarihi 
yapıların belgeleme, koruma, yeniden tasarımlama ve yenileme aşamalarındaki bilgi 
bütünlüğü ve koordinasyon eksikliklerden bahsetmek mümkündür (Antonopoulou 
vd., 2017). Tarihi değer taşıyan yapıların; belgelenmesi ve korunması sırasında, 
yüksek görsel-metrik doğruluk ve çok katmanlı disiplinlerin bütünleşik biçimde ve iş 
birlikli çalışması BIM platformunun getirdiği önemli avantajlar arasında yer 
almaktadır (Aicardi vd., 2018). Bu tür avantajlar proje ve süreç verimliliği 
konularında yapı sektörünün diğer alanları gibi HBIM süreçlerine de yansımaktadır. 
Zaman ve maliyet verimliliğine ek olarak hatasızlık oranının artması gibi 
gerekçelerle HBIM alanında yapılan uygulamalarda artış gözlenmektedir (Lopez vd., 
2018). 

Buna karşılık, tarihi yapıların BIM platformunda bütüncül olarak çalışılması sırasında 
veri yakalama ve BIM ile tam otomasyon oluşturulması sırasında henüz çözülmesi 
gereken problemler bulunmaktadır. Bu problemlerden bazıları; sayısal olmayan 
verilerin BIM modelinde birleştirilmesi sorunu ile ilgilidir (Gigliarelli vd., 2017) . 
Geometrik – tarihi belgeleme sonuçları ile tanımlayıcı tematik veri tabanlarının 
birleştirilmesi mevcut BIM platformlarında henüz verimli bir cevabı bulunmayan bir 
ihtiyaçtır (Quattrini, 2015). Cheng ve diğerlerine (2015) göre kültürel mirasın 
yeniden işlevlendirme sürecinin sürdürülebilir olması için, çevresel faktörler, 
atmosferik olarak geri dönüşü olmayan ve yapıda kalıcı olarak meydana gelen 
hasarların takip edildiği izleme verilerine de gereksinim olmaktadır. Quattrini, ayrıca 
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tarihi yapıların çalışılmasındaki BIM adaptasyonunun önündeki zorluklardan biri 
olarak geometrik tutarlılık kriterine de dikkat çekmektedir. Benzer biçimde 
Barazzetti’ye (2015) göre de önceden tanımlanmış ve standardize edilmiş 
parametrik nesneler ile çalışılan BIM platformu, tarihi yapıların karmaşık 
elemanlarının teker teker oluşturulması gerekliliği ile kıyaslandığında bir kısıttır. 
Pocobelli ve diğerleri (2018) de BIM’in standardize süreçlerinin, tarihi yapıların 
karmaşık biçimsel ve homojen olmayan özellikleri ile çeliştiğini ifade etmektedirler. 
Ayrıca müdahale bölgelerinin hesaplanması, yapının muhafaza durumu, yapıda yer 
alan bozulma ve çatlakların belirlenmesi gibi unsurlar da (Oreni, 2013) bahsi geçen 
karmaşıklık düzeyinde etkili olmaktadır. Bu zorlukların bir sonucu olarak, Volk ve 
diğerleri (2013) de mevcut olan binalara dair elde edilen yapısal verinin BIM 
modeline dönüştürülme sürecinin çaba gerektirdiğini ifade etmektedirler. Yazarlar 
ayrıca BIM’deki veriyi güncelleme ve kesin olmayan verinin BIM ortamında 
bütünleştirilmesi sorunlarına da dikkat çekmişlerdir (Volk ve d., 2013). Karmaşıklık 
seviyeleri ile birlikte çalışılacak olan tarihi yapının ölçeği ayrıca uygun 
detaylandırma seviyesi (LoD) tespitini de bir problem haline getirmektedir (Fai vd., 
2011). 

BIM süreçlerinin yapı sektörünün diğer çalışma alanlarında sağladığı avantajların 
temelinde BIM’in parametrik obje modelleri üstünde standardize edilebilen 
kopyalarının modelin geneline ve sistemin bütününe bağıntılı olarak entegre 
çalışabilme özellikleri bulunmaktadır (Dore ve Murphy,2012). Ancak BIM’in 
standartlaştırma özelliği, miras yapılarının, dönemsel özellikler, farklı zamanlarda 
gerçekleşen müdahaleler ve yıpranma gibi etkenler ile özgünleşen yapı elemanları 
için verimli bir belgeleme süreci sağlayamamaktadır. Buna karşılık BIM ile entegre 
olabilen TLS ve fotogrametrik taramalardan aktarılan nokta bulutu ile birlikte 
kullanıldığında BIM miras yapılarını çalışmak için kullanılabilen bir platform haline 
gelmektedir. Bunu sağlayan etmenlerin başında bu yöntem kullanılarak belgelenen 
miras yapılarına dair verilerin BIM yolu ile kullanılabilirliği ve hatasızlık seviyeleri 
gelmektedir (Cheng ve d., 2015). Nokta bulutunu ve yeni oluşturulacak ya da 
yenilenecek yapı elemanlarının işlendiği BIM nesnelerini birlikte içeren HBIM 
çalışmalarına melez (hybrid) model denilmektedir (Fai ve d., 2011). Verimlilik ve 
hatasızlık avantajları ile dijital belgeleme yöntemlerinin yaygınlığındaki artışın 
(Cheng vd., 2015), HBIM uygulamalarının sayısını da etkilemesi beklenmektedir. 

BIM platformunun kültürel miras nesne kütüphanesi veri tabanındaki eksiklikler 
HBIM alanında yapılan uygulamalarda engel oluşturabilecek diğer bir problem 
olarak görülmektedir (Lopez vd., 2018; Quattrini, 2015). HBIM için kullanılacak açık 
erişimli bir parametrik nesne kütüphanesinin geliştirilmemiş olması, düzensiz ve 
karmaşık bazı nesnelerin ayrı ayrı üretilmesinde zorluk yaşanabileceği anlamına 
gelmektedir. Ek süre ve çaba gerektiren bu sürecin telafi edilmesi adına, BIM için 
modellenen parametrik BIM nesnelerinden kurulu açık erişimli kütüphanelerinin 
oluşturulması gerekmektedir (Lopez vd., 2018). Quattrini (2015) de düzensiz ya da 
karmaşık biçimsel özellikleri olan tarihi yapılar için paylaşımlı BIM kütüphanelerinin 
oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Genişletilmiş içerikli HBIM Kütüphanesi, 
uygulamaların hedeflenen tam otomasyonuna (Pocobelli vd., 2018) yönelik 
çalışmalara ışık tutacak uygulama bilgisini ve ihtiyaçlarını belirlemede de gereklidir. 
HBIM alanında yapılan araştırmaların tekil yapı ölçeğinde oluşan örneğe özel 
durumların tespit edilmesi şeklinde sınırlandırılması, uygulama özelinde detaylı bir 
veri kaynağı oluşturmaktadır (Ör. Barazetti vd., 2015). Elde edilecek olan veri tabanı 
bu tür çalışmalara örnek teşkil edebileceği gibi parametrik nesne verisinin artması 
ile HBIM için yazılım geliştiricilerin ve uygulamacıların sorunlar hakkında daha 
kapsamlı ve detaylı veriye ulaşmalarını sağlayacaktır. 

Bu gerekçeler doğrultusunda, bu çalışma tarihi bir tekil yapı üstünde TLS ile 
belgeleme ve HBIM süreçlerine odaklanmaktadır. Yapıda TLS sürecinin ardından 
elde edilen nokta bulutu kullanılarak oluşturulan H-BIM modeli üstünde amacı 
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önceden belirlenmiş bir yeniden işlevlendirme tasarımının işlenebilmesi için 
gerçekleştirilen modelleme sürecindeki uygulama deneyimlerine odaklanılmaktadır. 
Bu odak doğrultusunda çalışmanın araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir: 

1. HBIM ile belgeleme ve modelleme süreçlerinde tekil yapı özelinde oluşan 
problemler nelerdir? 

2. HBIM’e ilişkin bilimsel yazında bahsi geçen, BIM ile tarihi yapıların 
belgelenmesi süreçlerinde oluşan problemlerle karşılaşıldığında gerekli olan 
çözümler için mevcut seçenekler nelerdir? 

3. HBIM ile üretilecek olan yeniden işlevlendirme projesinin gerekli 
dokümanları için BIM modelinin ihtiyaç duyduğu detaylandırma seviyesi 
(Level of Detail - LoD) nedir? 

4. Deneyimlenen HBIM sürecinde bilimsel yazında bahsi geçen ve geleneksel 
belgeleme ve projelendirme yöntemleri ile kıyaslanarak ifade edilen avantaj 
ve dezavantajların karşılıkları nelerdir? 

 
2. Tarihi Mehmet Ağa Konağının Belgelenme ve HBIM Süreçleri 

2.1. Konak Üstüne Bir İlk Çalışma 

 

 
Şekil 1: Tarihi Mehmet Ağa Konağı’nın çalışma kapsamında yapılmış  

3D nokta bulut modeli 

 

Çalışma konusu örnek yapı, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinin Halaçlı Mahallesinde 
bulunan 1920-1923 yılları arasında inşa edilmiş olan ve Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.03.1994 tarihli ve 3423 sayılı kararı ile kültür 
mirası olarak tescillenen, ancak günümüzde risk altında olan Tarihi Mehmet (ATAK) 
Ağa Konağı’dır (Şekil 1). Yalvaç ve Urak (2019)’ın konak üstüne yaptıkları ilk 
araştırma çalışması neticesinde, özgün yapısal değerleri ile birlikte Milli Mücadele 
ile de ilişkilenen manevi değeri, yapıya dair güvenilir ve bütüncül verinin 
birleştirilerek erişime açılmasının neden önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yalvaç ve Urak’ın (2019) ifade ettikleri üzere; bu çalışmanın da konusu olan Tarihi 
Mehmet Ağa Konağı’nda yapılan analizler neticesinde doğal etmenlere bağlı 
bozulmalar ve çatı katında yapılan değişimler dışında, plan şemasının 
değiştirilmediği ancak yapı elemanlarında bazı kayıplar olduğu ortaya çıkmıştır. 
Yazarlar, her ne kadar restitüsyona yönelik yapıdan gelen izlerin ve yapı ile ilgili elde 
edilen belgelerin yeterli olabileceğini belirtseler de yapının inşa edildiği dönemdeki 
benzer yapılarla birlikte karşılaştırmasının yapılarak değerlendirilmesinin, 
restitüsyonunun kanıtı olacağı ve yapının özgün değerlerinin net olarak ortaya 
konması açısından önemli olduğunu ifade etmişlerdir (Yalvaç ve Urak, 2019). 
Yazarlar söz konusu yapının I. Ulusal Mimarlık Akımı etkilerini net olarak yansıttığını 
belirtirken, bu akımın özelliklerini taşıyan yapılarda, cephelerde kubbe, kemer, taç 
kapı gibi öğelerin kullanımına Ulus, Ankara’da benzer yapısal öğeleri tekrarlayan 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 154 

yapılardan örnekler ile dikkat çekmişlerdir. Bu bağlamda, konağa ait yapı 
elemanlarının parametrik modellerinin geliştirilmesi, aynı akımın temsilcisi olan 
diğer kültür mirası yapılarının da çalışılmasında, incelenmesinde ve nesne 
kütüphanelerinin güncellenerek geliştirilmesinde öncül olacaktır. 

2.2. Çalışma Süreçleri ve Adımları 

Tarihi Mehmet Ağa Konağı özelinde, tekil yapı ölçeğindeki HBIM deneyimlerine 
odaklanan bu çalışmada sayısal belgeleme tekniklerinden lazer tarama ve 
fotogrametri sonuçlarının birleştirilmesi işleminin de yerini almış olan küresel 
referans hedefleri ile yerüstü lazer tarayıcı (terrestrial laser scanner–TLS) ile nokta 
bulutu elde edilmesi tekniği kullanmıştır. Çalışmanın tarama ve modelleme 
süreçlerinin bütün aşamaları kaydedilmiş, elde edilen veri ile süreç içeriğinin, 
olanaklarının ve kısıtlarının, yapılan literatür taraması bulgularıyla da kıyaslanarak 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Bu aşamada 3mm’e kadar kesin ölçü verebilen bir lazer tarama cihazı olan FARO® 
FOCUS M70 kullanılarak yapılan tarama verisi, FARO® SCENE yazılımı ile işlenip 
Autodesk® ReCap yazılımı ile yüksek çözünürlüklü imaj verisi işlenmiş nokta 
bulutuna dönüştürülmüştür. Sürecin aşamaları ve detayları Tablo 1’de 
verilmektedir. 
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Tablo 1: Nokta Bulutu Modelinin oluşturulması sürecinin adımları 

 
 

Çalışma süreci, elde edilen ReCap modelinin yapılması planlanan yenileme ve 
yeniden işlevlendirme öneri projelerinin bir BIM yazılımı olan Autodesk® Revit ile üç 
boyutlu yapı bilgi modeli olarak üretilmesi ile devam etmiştir. Covid19 salgını 
nedeniyle tamamlanamamış olan bu çalışmanın süreç aşamaları ve detayları Tablo 
2’de verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

Referans kürelerinin 

yerleşimi ve süresi 

• Yapı yüzeyinde yapılacak taramalarda 

kürelerin yerleşimi her oturumda yaklaşık 2 

dk zaman almaktadır. 

Yapının dış-iç yüzeyinin 

taranması ve FARO® 
• Cihaz ilk oturumda, yapı yüzeyinde 

taranması istenen alan belirlenerek 

konumlandırılmıştır. 
FOCUS cihazının • Diğer oturumlarda cihazın konumu, ilk tarama ile 

ortak taranmış 
konumlandırılması alanlar sağlanarak belirlenmiştir. 

  • 44 farklı oturumda lazer tarama verisi elde 

edilmiştir. Tarama süreleri 20 ile 2 dakika arasında 

elde edilecek olan nokta yoğunluğuna göre 

değişkenlik göstermiştir. 

• Yapının dış-iç yüzey taraması toplam 13.5 saat 
zaman almıştır. 

 
 
 

 
Nokta bulutlarının ortak 

koordinat sisteminde 

birleştirilmesi 

• Noktaların birleştirilmesi aşamasında SCENE 
yazılımı kullanılmıştır. 

• Lazer tarayıcının farklı oturumlarda elde 

ettiği nokta bulutları, paylaştıkları kontrol 

noktaları çakıştırılarak birleştirilmiştir. 

• Nokta bulutunun doğruluğu için, her tarama da en az 

3 referans küresi görülmesine dikkat edilmiştir. 

• Hata payı ilk olarak 1.31 mm olmuş, ardından 
yapılan bir düzeltme ile 

1.28 mm’ e düşmüştür. 

• Oturumlarda elde edilen nokta bulutları 

birleştirildiğinde SCENE yazılımında üç 

boyutlu model elde edilmiştir. 

• Nokta bulutlarının ortak koordinat sisteminde 

birleştirilmesi 6 saat zaman almıştır. 

 

 
SCENE yazılımında elde 

edilen modelin ReCap 

yazılımına aktarılma süreci 

• SCENE yazılımında elde edilen nokta bulutlarını 

ReCap yazılımına aktarırken, proje olarak dışa 

aktar aracı kullanılmış, format ReCap Project 

(*.rcp) olarak seçilmiştir. 

• Oluşturulan nokta bulutu modeli Revit programına 

aktarılmadan önce Recap üstünde kırpılarak gereksiz 

noktalar (çevre, yapıyı örten ağaçlar vb.) 

temizlenmiştir. 
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Tablo 2: HBIM Modelinin oluşturulması sürecinin adımları 

 

Bu çalışma uzun vadede elde edilmesi öngörülen ve Türkiye’deki kültür mirası 
yapılarının da taranması ve BIM ile modellenmesi süreçleri ile elde edilecek bir 
parametrik BIM nesne kütüphanesine öncülük etmeyi hedeflemektedir. HBIM 
uygulamalarında parametrik nesnelerin gerekli olan LoD seviyelerini elde etmek için 
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• ReCap yazılımında elde edilen nokta bulutu Revit proje dosyasında dış referans olarak 

çağrılmıştır. 

• Project North ayarlanmış, ona göre görünüşler ve kesit oluşturulmuştur. 

• Nokta bulutun kesit aracılığı ile 5.33m yukarıya çıkarılmış, “0” kotu yapının giriş 

katındaki zemin döşemesinin en üst seviyesi olarak belirlenmiştir. 
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ı • 1. kat, çatı kat ve bodrum kat seviyelerine plan düzlemleri yerleştirilmiştir. 

• Bodrum kat taş duvar üst hizası belirlenmiştir. 

• Bodrum kat taş duvar kalınlığının çok noktada ölçülerek, ortalama ölçüm 65cm olarak 

belirlenmiştir.* 

• Taş duvarın malzeme özellikleri için fiziksel malzeme oluşturma aşamasına 

geçilmiş, bodrum kat taş duvarları nokta bulutunda bodrum katta, modelde 

belirlenen bordum kat seviyesinden yukarı 1m-2m mesafe arasının plan kesiti 

üstünden yerleştirilmiştir. 

• Kavisli köşeler ve kalınlaşıp incelen duvarlar için iki ya da üç ayrı duvar elemanının bileşik 

kesiti (join geometry) elde edilmiştir.** 

• Giriş kat ve 1. Kat kotlarında taş duvarların dışta sabit kalıp içten farklı boyutlarda 

daraldığı tespit edilmiş; algılanan malzemeler ile yeni duvar tipleri 

oluşturulmuştur.*** 

• Üst üste binen farklı duvar tiplerinin sistemde nasıl çalıştığı tespit edilmiştir. 
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• Döşeme konstrüksiyonunun göründüğü bodrum kat mahallindeki tavan planında 

görünen nokta bulutu kullanılarak döşeme kirişleri modellenmiştir. 

• Döşeme kirişlerinin değişen boyutları için farklı kesit boyutlarında kiriş tipleri 

oluşturulmuştur. 

• Aksına oturmayan (eğik) kirişler için bileşik geometrili birden çok kiriş elemanı uç uca 

eklenerek kullanılmıştır. 

• Kiriş ve döşeme kaplamsı eğimleri her kirişin yaklaşık 5 cm yakınından kiriş aksına paralel 

bir kısmi kesit aracılığı ile nokta bulutundaki konumlarına oturtularak 

oluşturulmuştur. 

• Döşeme kirişi/duvar ilişkisi (kirişin nasıl taşındığı) bilgisi yapıdan nokta bulutu 

haricinde bir veri alınmadığı için modele işlenmemiştir. 

• İç detayları görünmeyen döşemelerin döşeme kirişleri modellenmemiştir. Bu 

döşemelerin yalnız alt ve üst kaplamaları modellenmiştir. 

• Bütün süpürgelikler ile 1. ve 2. katta bulunan basamak rıhtları yerinde modelleme 

yöntemi ile bağlı oldukları döşeme yüzeylerini çalışma düzlemi kabul ederek 

modellenmiştir (Aynı yöntem merdiven modeli için de kullanılacaktır). 
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ı • BIM nesnesi modellenecek olan kapı ve pencerelerin plan ve kesit görünüşleri, nokta 

bulutu yüklü BIM modeli üstünde hazırlanmış, ölçülendirilmiştir. 

• Revit BIM nesne kütüphanesinde üretilecek olan kapı elemanına en yakın olan BIM 

nesnesi düzenleme modu açılmıştır. 

• Nokta bulutu üstünden alınan eleman kesitleri BIM nesnesi dosyasına indirilerek 

modellenmiş, konum ve boyutları mevcut referanslara göre (duvar açıklığı, denizlik 

yüksekliği vb.) parametrik ya da bağıntılı parametrik olarak düzenlenmiştir. 

• Yapının BIM modeli üstündeki BIM nesnesi güncellenerek oluşturulan nesne plan ve 

kesitlerden kontrol edilerek test edilmiş, gerektiği noktalarda BIM nesneleri yeniden 

düzenlenmiştir. 

* Yapılan HBIM çalışmasının amacı bir yeniden işlevlendirme projesinin üretilmesidir. Bodrum katta bulunan 

taş yığma duvarlar, kaplaması olmayan ve işlev değişikliğine göre düzenleme yapılamayacak olan yapı 

elemanlarıdır. Bu nedenle taş duvarlar özelinde 2cm’e kadar olan dönüşüm ve farklılıklar ihmal edilerek 

yapıda belirli elemanlara özel LOD seviyeleri üstünde çalışılmasına karar verilmiştir. 

** Burada uygulanabilecek diğer bir yöntem duvarların yerinde modelleme yöntemi ile oluşturulmasıdır. 

Ancak bu yöntem duvar üstü sıva vb. kaplama katmanlarının parametrik olarak üretilmesi yerine yerinde 

modelle üretilmesini gerektirdiği için tercih edilmemiştir. 

*** Giriş kat ve 1. katta, bodrum kattan farklı olarak yapının farklı bölgelerinde farklı duvar malzemelerinin 
(taş veya tuğla) kullanıldığı ve yere göre kalınlıkların değiştiği tespit edilmiştir. Bodrum kat için kabul edilen LOD 
seviyesi yapının geri kalanı için model amacı düşünüldüğünde düşük kalmıştır. 
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harcanan  süreden  önemli ölçüde tasarruf ettirdiği bilinmektedir (Fai vd., 2011). Bu 
kütüphaneye dâhil edilmesi planlanan parametrik nesnelerin, hata payı geleneksel 
yöntemlerle kıyaslandığında çok az olan  nokta bulutu  taraması üstünden  
doğruluğunu  test  etmek  de mümkün olmaktadır. Bu test sonucunda parametrik 
nesnelerin güncellenerek geliştirilmesi sağlanabilecektir. 

 

3. Süreç Çıkarımları 
Yazından referanslarla yukarıda bahsedilen HBIM süreçlerine dair unsurlar ve daha 
fazlası, bu çalışmanın özelinde tespit edilmiştir. Bu unsurlar HBIMin sağladığı  
avantaj ve dezavantajların anlaşılması için, örnek olay üstünde tespiti yapılan dört 
başlık altında açıklanmaktadır. 

3.1.   Zaman Kullanımında Verimlilik 

Bu çalışma özelinde zaman verimliliği büyük oranda TLS sayesinde sağlanmıştır. 
Parametrik nesnelerin oluşturulması süreci vakit alan bir süreçtir. Bu sorun Volk ve 
diğerleri (2013) tarafından da belirtilmiştir. Ancak aynı BIM nesnesinin 
uyarlanabildiği yapı elemanlarının sayısı arttıkça, bu durum tersine dönmekte,  
HBIM modeli geleneksel yöntemdeki uygulama projesi çizimlerine kıyasla çok daha 
hızlı üretilebilmektedir. Bunun temelinde iki gerekçe bulunmaktadır. İlki parametrik 
nesne  yerleştirildiği yapı elemanına adapte  olarak kendi kopyasını üretmekte,  
önceden  nesnelere tanımlanmış parametreler ile kopyalar üzerinde ayrı ayrı 
oynanarak tekil yapı elemanının isabetliliği sağlanabilmektedir. İkincisi ise, 
doğrudan model üstünde oluşturulduğu ve üç boyutlu olarak her noktasına hâkim 
olunduğu için, geleneksel yöntemde  2D kesitlerin geçmediği yerlerde bulunan 
geometrik uyumsuzluklar tespit edilebilmekte, hatasızlık oranı en aza 
indirilebilmektedir. İlerleyen süreçte HBIM modeli tamamlandığında, otomatik 
metraj çıkartma, gerçeğe en yakın maliyet hesabı gibi HBIM’in avantajları arasında 
tanıtılan ancak henüz çalışma özelinde uygulanamayan unsurların da 
değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. 

3.2.   BIM’in Standardize Yapı Elemanları ve LoD Seviyeleri 

 

 
Şekil 2: Duvar içinde sıva parçalarının kalması 

 

Yapının  LoD  seviyesinin belirlenmesi  ile ilgili karşılaşılan  bir  durum,  yapının batı  
cephesindeki  taş dokusu üzerine işlenmiş kaba sıva üstü alçı sıva uygulaması 
yapılmış tuğla dış cephe duvarının modellenmesi ile ilgilidir. Duvarın içeriğini 
Revit’in duvar elemanı ile üretmek için farklı kalınlıklarda tuğla duvarların aynı 
malzeme ile sıvanması ile elde edilen BIM duvarları yerleştirilerek bileşik 
geometrileri elde edilmiştir. Bu sayede değişen kalınlıktaki tuğla duvarın üzeri aynı 
sıva malzemesi ile kaplanabilmiş; parametrik olarak üretilen pencere  ve kapı 
nesneleri bu duvarlara uygulanabilmiştir. Burada BIM ortamının oluşturduğu en 
büyük handikap, farklı kalınlıklarda duvarları birleştirirken, her bitişik elemanı 
birleştirdiğimiz durumda dahi, duvar içinde sıva parçalarının kalıyor olmasıdır (Şekil 
2). Bu sorun Barazetti’nin (2015) bahsettiği BIM’in standardize elemanlarının  tarihi  
yapıların karmaşık geometrilerine karşılık gelmede yetersiz kalması sorunu ile 
ilişkilidir. Bu durum modelleme sürecinde aynı kat aralığına denk gelen bütün 
duvarlar zeminden tavana kadar aynı kalınlıkta kabul edilmesini de gerektirmiştir. 
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Bu gibi durumlar, bu HBIM modelinin amacı özelinde ihmal edilebilir hata payları 
çıkartmaktadır. Bu uygulama, LOD seviyelerinin amaç odaklı olarak üretilmesi 
argümanına bir örnek teşkil etmektedir. 

Dış cephelerde ayrıntısını daha fazla yansıtmanın gerekli olduğu nokta bulutu verisi 
üstünde  Revit’in nesneleri ile elde edemediğimiz söve, girinti, gibi yapı elemanlarını 
ise yerinde modelleme (in-place mass) uygulaması ile üretmek mümkün olmuştur 
(Şekil 3). Bu uygulamanın en büyük artısı, içeriğini bilmemekle birlikte en olası 
malzeme atanarak yerinde modellenen yapı elemanının metraja katılabilmesini 
sağlamasıdır. Metraj hesabının doğru yapılabilmesi malzeme atanmış ve duvar 
olarak sınıflandırılmış yerinde modeller ile duvar elemanlarının geometrisinin 
birleştirilebilmesi ile bir noktadaki malzemenin bir defa sayılabilmesi sayesinde 
mümkün olmaktadır. 

 

 
Şekil 3: Yerinde modelleme örnekleri 

 

Bununla ilgili olarak, nokta bulutlarındaki her bir noktayı otomatik yakalama (auto-
snap) ile görebilmekle birlikte, nokta yoğunluğu arttıkça yapı elemanlarının kesin 
bitişlerinin konumlandırılması tıpkı CAD ortamındaki gibi el yordamıyla ya da göz 
kararı olmaya devam etmektedir. Bu durum, nokta bulutunun 1.28 mm hata paylı 
hassasiyetine karşın, BIM modelinde özellikle standart  yapı elemanları 
kullanıldığında nadir de olsa 2cm’e yaklaştığı durumların tespit edilmesine sebep 
olmaktadır. Ancak modellemeye harcanan mesaiyi artırarak, örneğin yerinde 
modelleme tekniği kullanılarak gerçeğe yakın hassas geometrilerin elde edilmesi ve 
bu yolla LOD seviyesi en üst sınıfa dâhil olan modellerin üretilmesi mümkündür. 

Yapının güneydoğu konumunda yer alan salon mahallindeki döşemenin sistemi 
döşemenin iç kısmını gösteren nokta bulutundan elde edilmiştir. Buradan 
döşemenin yapısal elemanlarından zemin kaplama 2.2cm, taşıyıcı kiriş ise 16cm ile 
19 cm aralığında değişken olarak ölçümlenmiştir. Bu durum döşeme kirişi için 
üretilen BIM nesnelerine yansıtılmış, bahsi geçen mahallin döşeme sistemi aslına 
uygun olarak modellenebilmiştir (Şekil 4). Geometri birleştirme özelliği sayesinde 
döşeme  kirişlerindeki eğrilikler sürekli kiriş şeklinde modellenebilmiştir. Her yapı 
elemanının nokta bulutuna göre pozisyonu hemen modellenecek olan detayın 
bitişiğinden alınan plan, kesit ve görünüşlerle sağlanmış, modelin nokta bulutu ile 
koordineli doğruluğu sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 4: Aslına uygun modellenmiş döşeme sistemi 
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Bu olanak sayesinde, mevcut çalışmada, çalışmanın amacıyla paralel, HBIM 
uygulamasının tespit edilen en önemli avantajı; bütün düzensiz geometrilerin her 
açıdan kesitlerinin, plan ve görünüşlerinin tutarlı olmasını sağlamasıdır. Yeni bir 
müdahale düzenlendiğinde yapı geometrisindeki bozulmaları, kaymaları hesaba 
katarken iki boyutlu çizimler üstünde sürekli olarak nokta bulutuna bağımlı bir 
çalışma ortamı bulunmaktadır. Söz konusu müdahale yapısal ya da öncesinde 
olmayan bir çözüm içerdiğinde ise, iki boyutlu çizimlerde çözümlerin üçüncü 
boyutta (uygulamada) karşılaşılacak olan problemleri görülememektedir. 

BIM modeli oluşturulurken görülmüştür ki, gerek parametrik modelleme araçları ile 
gerekse yerinde modelleme yöntemi ile nokta bulutunda bulunan bütün detaylar 
istenilen LOD seviyesine göre modellenebilmektedir. Burada parametrik nesne 
olmayan yerinde modellerin BIM nesnesi olmaktan bir ölçüde  uzaklaştığı 
tartışılabilir. Her ne kadar, yapısal eleman  sınıflandırılması, metraj,  malzeme 
özellikleri, taşıyıcılık özellikleri, diğer BIM nesneleri ile bileşik geometri 
oluşturabilme özellikleri ve Şekil 5’deki gibi karmaşık geometrili bir duvar elemanı 
ile parametrik BIM nesnelerinin uyumlu çalışması gibi olanakları  sağlasa da; 
örneğin  duvar katmanları  gibi özellikleri otomatikleştirilmiş  olarak  uygulama 
konusunda eksik kalmaktadır. 

 

 
Şekil 5: karmaşık geometrili bir duvar elemanı ile parametrik BIM nesnelerinin 

uyumlu çalışması örneği 
 

3.3.   Parametrik Nesne Kütüphanesi 

Çalışmada, parametrik nesne kütüphanesinin oluşturulması süreci iki yöntemle 
uygulanmıştır. İlki üretilecek olan nesnenin sınıfına ait olan şablon dosya üstünde  
sıfırdan bir parametrik BIM nesnesi oluşturmaktır. İkincisi ve bu çalışmada 
kullanılmış olan yöntem ise Revit yazılımının nesne kütüphaneleri içinde bulunan 
hazır parametrik nesneleri yeniden düzenleyerek yapıya ait olan nesne 
kütüphanesini oluşturmaktır. İkinci yöntemin avantajı mevcut nesnelerdeki 
geometrik bağıntıların adapte  edilebilirliğinden faydalanırken yeni parametreler ve 
bağıntılar oluşturma olanağıdır. Çalışma Covid19 küresel salgını nedeniyle gecikmiş 
ve BIM modelinin oluşturulmaya başlaması için gereken nokta bulutunun elde 
edilmesi 2020 Haziran ayının ikinci yarısında mümkün olabilmiştir. Bu nedenle, 
yapının parametrik nesne kütüphanesi tamamlanamamış, ancak iç mekânlarda 
kullanılan kapıların tamamının parametrik nesneleri ile yapının çatısı kubbe biçimli 
olan dairesel planlı bölgesinde bulunan kemerli pencereye ait parametrik nesne 
tamamlanabilmiştir (Şekil 6). 
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Şekil 6: Parametrik nesneler 

 
3.4. Kesin/Kesin Olmayan Veri Temsili 

HBIM’in getirdiği diğer bir dezavantaj, geleneksel yöntemde kullanılan “kesin 
olmayan veri” gösterim tekniklerinin BIM modeli üstünde uygulanabilecek 
karşılıklarının bulunmamasıdır. Dolayısı ile üretilen modellerde BIM nesnelerinin 
kesin bitişlerinin olması sebebiyle, örneğin döşeme kalınlığı içinde alttaki kalın 
yığma duvar ile üstteki daha ince yığma duvar arasındaki geçişin hangi seviyede 
olduğunun bilinememesi, nokta bulutu ile tespit edilemeyen geometrik verinin 
modelde bilinmediği halde bulunması sorununu doğurmaktadır. Bu tür bir 
gösterimin model üstünde yapılabilmesi sorunu, modellemecinin duvar örneğinde 
“kesin” – “kesin olmayan” parametreleri ile duvar tipi tanımlaması ile çözülebilir. 
Ancak bu durum da modelleme süresinin uzamasına neden olacak bir 
dezavantajdır.Diğer yandan ise bu durum kesin olmayan yapı elemanlarının 
metrajının çıkarılabilmesi ve kesin olanlardan ayrıştırılabilmesi gibi bir avantajla 
birlikte düşünülmelidir. 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalışma Tarihi Mehmet Ağa Konağı özelinde nokta bulutu taraması ile elde 
edilmiş olan yapının üç boyutlu modeli baz alınarak parametrik nesne tabanlı bir H-
BIM modeli oluşturulması işinin süreç aktarımını içermektedir. Çalışmada, süreçte 
yaşanan deneyimler, karşılaşılan güçlükler ve HBIM çalışmasının geleneksel 
yöntemle kıyaslandığında getirdiği olanaklar aktarılmaktadır. 

Mevcut yapıdaki yapı elemanları için Revit nesne tiplerinin oluşturularak kullanımı 
uygun olurken, başka bir yapının HBIM’i oluşturulurken, döşeme, duvar ve geometri 
özelliklerine bağlı olarak yerinde modelleme yöntemi ile oluşturulması daha isabetli 
ve verimli bir model elde edilmesini sağlayabilir. Mevcut çalışmada doğrulama 
(validasyon) 1.28mm hata payı ile üretilmiş olan nokta bulutu ile modellenen 
yapısal nesnelerin geometrik tutarlılığının çok yönlü olarak sağlanması  ile 
gerçekleştirilmiştir. Ancak geometrik doğrulamanın ötesinde, yapı elemanlarının 
niteliklerini oluşturan diğer parametrelerin modele işlenmesi mümkün olmakla 
birlikte, nokta bulutu taramasının ötesinde yapıya dair daha farklı veri sınıflarının 
araştırılmasını gerektirmektedir. Buna örnek olarak, döşeme hatıllarının yığma 
duvarlara nasıl bağlandığı bilgisi ya da yapı elemanlarının kalıcı olarak gördükleri 
çevresel dönüşümün izleme verileri verilebilir. Bu veriler sağlandığı takdirde modele 
işlenebilecek ve yapının strüktürel, termal vb. analizlerini aynı model üstünde HBIM 
modelindeki parametrik nesne verilerinin başka yazılım formatlarına aktarılabilmesi 
olanağı ile yapabilmek de mümkün olacaktır. Süreç sonunda elde edilecek olan 
nesne kütüphanesi tamamlandığında, yapının dönemine ait başka tescilli yapılar 
için benzer amaçlara cevap veren BIM modelleri üretilmesi süreçlerinde, yapıya ait 
parametrik nesneler, yapının nesne kütüphanesi oluşturulurken uygulanan 
yönteme benzer bir yöntemle, boyut ya da malzeme adaptasyonu ile veya yeni 
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parametrelerin tanımlanması ile tekrar tekrar kullanılabilecektir. 

Avantaj ve dezavantajları değerlendirildiğinde görülmektedir ki, HBIM uygulamaları 
yaygınlaştırılarak, Türkiye’nin kültür mirasının dijital bir kütüphanesinin 
oluşturulması sağlanabilecek, bu yolla ilerleyen süreçte koruma ve yeniden 
işlevlendirme çalışmalarında belli HBIM standartlarının oluşturulması mümkün 
olabilecektir. Bu tür bir standardın, bir kamu hizmeti olarak değerlendirilebilecek 
açık erişimli parametrik nesne kütüphaneleri için bir doğrulama mekanizması olarak 
çalıştırılması mümkün olabilecektir. Dolayısı ile HBIM üstüne ülkemizde yapılacak 
olan sonraki çalışmaların her biri bu amacı gerçekleştirmek için atılan önemli 
adımlar olarak değerlendirilebilecektir. 

 

Teşekkür 

Tarihi Mehmet Ağa Konağı’nın belgelenmesi ve korunması amacı ile FARO® FOCUS 
M70 lazer tarayıcı ve FARO® SCENE yazılımı ile TLS işlerini gönüllü üstlenen Odabaşı 
Mimarlık’tan, Sayın Çağlar Kılınç’a ve Banu Odabaşı’ya teşekkür ederiz. 
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Özet 
 
Tasarım eğitiminin birinci senesinde, öğrencilerin tasarım yöntemleri, elemanları ve 
prensipleri ile uygulamalı olarak tanıştığı temel tasarım dersleri, yaratıcılığın 
geliştirilmesinde de büyük rol oynamaktadır. Hesaplamalı tasarım yaklaşımlarının 
eğitim alanındaki potansiyeli, birçok üniversitede akademisyenlerin üzerinde 
çalışmakta olduğu bir alandır. Hesaplamalı yöntemlerin öğrenme süreçlerine 
etkilerinin saptanabilmesi için bu çalışmaların yaygın bir biçimde devam ettirilmesi 
önemlidir. Temelde hesaplamalı yaklaşımların eğitim alanındaki potansiyellerine 
dair mevcut çalışmaların yaygınlaştırılması ve gözlem alanlarının artmasını 
amaçlayan bu çalışma, temel tasarım dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle, dersi alan birinci sınıf öğrencileri, algoritmik tasarım egzersizleri 
yardımıyla tasarım sürecinde hesaplama kavramını kullanma yöntemleri ile 
tanıştırılmıştır. Daha sonra, öğrencinin algoritmik düşünce hakkındaki bilgilenme 
öncesi ve sonrası üretilen çalışmalarını kendi öz değerlendirmeleri ile 
karşılaştırmaları istenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar dersin yürütücüleri 
tarafından da soyutlama, tasarım dili oluşturma ve mekansal algının geliştirilmesi 
açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında edinilen çıktılar üzerinden, 
temel tasarım derslerine hesaplamalı tasarım yaklaşımlarının katkıları ve gelecekte 
yeni bir çerçeve/strüktür kazandırabilme potansiyelleri tartışılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Tasarım Eğitimi, Temel Tasarım, Hesaplamalı Tasarım, 
Algoritmik Düşünce  
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Abstract 
 

In the first year of design education, Basic Design Courses that students meet with 
design methods, elements and principles, play an important role in the 
development of creativity. The potential of computational design thinking in 
education is an area in which researchers are working on many universities. It is 
important to continue these studies widely in order to determine the effects of 
computational methods on learning processes. This study, which aims to spread the 
existing studies on the potentials of computational approaches in the field of design 
education and to increase the observation areas, was carried out within the Basic 
Design Course. In the first phase, the first year students who took the course were 
introduced to the methods of using the concept of computation in the design 
process with the help of algorithmic design exercises. Afterwards, the student was 
asked to compare their works with self-assessments before and after learning the 
algorithmic thinking. The studies carried out were also evaluated by the instructors 
in terms of abstraction, creating a design language and spatial perception. The 
contributions of computational design approaches to basic design courses and their 
potential to provide a new framework/structure in the future are discussed through 
the outputs obtained in this study. 
 
Keywords: Design Education, Basic Design, Computational Design, Algorithmic 
Thinking 
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1. Giriş 

Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerinde tasarım eğitimi almaya başlayan öğrenciler, 
bu aşamaya kadar farklı bir eğitim modelinin içerisinden geldiklerinden dolayı 
alıştıklarından farklı öğrenme yöntemleri ile karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle, 
tasarım eğitiminin ilk yılları öğrenciler için oldukça karmaşık geçmekte ve öğrenme 
süreçlerindeki edinimleri ilerleyen yıllarda da doğrudan etkili olduğundan tasarım 
derslerinin yapılandırılması önem taşımaktadır. Temel tasarım dersi, bu sürecin ana 
omurgasını oluşturan ders olarak öne çıkmaktadır. Eğitim programlarında birinci 
sınıf öğrencileri için önemli bir yeri olan Temel Tasarım dersleri, aynı zamanda 
tasarım eğitimine dair araştırmalara da temel olacak bir yapıya sahiptir. Ders 
kapsamında, öğrenciye temel tasarım prensiplerinin aktarımının yanı sıra tasarlama 
eylemine dair öğrencinin bilişsel süreçlerinin gelişimine dair bir altlık sunmak da 
oldukça değerlidir. Bu bağlamda, hesaplamalı tasarım yaklaşımlarındaki temel 
mantığın öğrenciler tarafından kavranması önemli görülmektedir. Lisans 
eğitiminde, bilgisayar destekli tasarım derslerinde kısmi olarak ele alınmaya 
çalışılan hesaplamalı tasarım yaklaşımları, bu derslerin kapsamı dışında da 
bilgisayarın bir araç olarak yer almadığı ortamlarda, sayısal düşünce ile öğrenme 
süreçlerine katkıda bulunabilir. Bu çalışma kapsamında, hesaplamalı düşünceye 
dayalı egzersizlerin mevcut temel tasarım ders programına eklenmesiyle, ders 
kapsamında kazandırılmak istenen “soyutlama”, “tasarım dili oluşturma” ve 
“mekansal algının” geliştirilmesindeki etkisi araştırılmıştır.  

1.1. Literatür 

Temel Tasarım dersleri, öğrencilerin tasarım kavramları ile tanıştığı ve tasarım 
konusundaki bilişsel becerilerini geliştirmeye başladıkları ilk adım olarak 
görülmektedir. Sezgisel yaratıcılık ile somut bir probleme çözüm getirilerek etkili bir 
biçimde anlatılması, bir tasarımcının en temelde kazanması gereken yetkinliklerin 
başında gelmektedir. Bu yetkinliklerin bir ya da iki dönemde öğrenciye 
aktarılabilmesi de yapılandırılmış bir eğitim anlayışıyla mümkün olabilmektedir. 
Temel Tasarım derslerinin eğitimdeki yeri, planlanması ve içeriğine dair, mimarlık 
ve tasarım fakülteleri bünyesinde çeşitli kavramlara odaklanılarak ya da geniş 
kapsamlı program önerileri ortaya konularak araştırmalar yapılmaktadır (Erdoğdu 
ve Pelin, 2016; Özdemir, 2016; Bingöl, 2016; Polat, 2009). Bu çalışmaların yanı sıra, 
tasarım eğitimine hesaplamalı düşünce ve yöntemlerin katkısı bağlamında da 
önemli çalışmalar bulunmaktadır. Birinci sınıf ders programlarının, bu bağlamda 
bütüncül bir biçimde ele alınması ve temel tasarım dersleri temel alınarak, 
hesaplamalı tasarım alıştırmalarının katkısıyla yapılandırılması konusunda Bilgi 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2009 yılından bu yana çalışmalar yürütmektedir. 
Yapılandırılan ders programları ile öğrencinin öğrenim hayatının erken bir 
döneminde hesaplamalı düşünce ile karşılaşması sağlanarak, tasarım ilkeleri ve 
yöntemleri konusunda bilincinin artırılması hedeflenmiştir (Gündüz, Oral ve Yazar, 
2018).  

Soyutlama ve bütüncül olarak tasarım problemine bakma becerisinin, bu dönemde 
öğrenciye kazandırılmasının da önemi büyüktür. Soyutlama ile elde edilen yaratıcı 
ilkeler, tasarımcıların daha bilinçli ve odaklanmış olarak çözümleri formüle etmeye 
ve üretecekleri çalışmaya dair bir yön belirlemelerine büyük oranda yardımcı 
olmaktadır (Kamarudin, Ridgway ve Ismail, 2016). Öğrencinin bir yandan 
yaratıcılığını destekleyecek şekilde bir soyutlama yeteneği kazanırken, diğer 
taraftan tasarım sürecinin getirdiği limitler içerisinde hesaplamalı bir düşünce 
sistemiyle konuyu ele alması önemlidir. Knight ve Stiny (2001), hesaplama ve 



 169 KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

yaratıcılığın tasarım sürecinde eşit derecede yer alması gerektiğini 
savunmaktadırlar. Mimarlık ve iç mimarlık, yaratıcı bir süreç olmanın yanı sıra 
birbirinden farklı tasarım sorunlarına optimum çözümleri üretmeyi de gerektiren 
meslek alanlarıdır. Bu alanlarda eğitim gören öğrencilerin uygulanabilir 
soyutlamalarla bilgi üreten sayısal düşünceyi (Aish, 2011) öğrenim aşamasında 
edinmelerini sağlayacak modellerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tasarım sürecinin tüm dinamikleriyle ele alındığı ve öğrencinin kavraması için çeşitli 
yöntemlerle sunulduğu temel tasarım dersi kapsamında, hesaplama ve yaratıcılığın 
dengeli ve etkileşimli bir şekilde aktarılması önemlidir. Birinci sınıf öğrencilerinin, 
bilgisayar destekli tasarım alanında araç kullanma becerileri sınırlıdır. Hesaplamalı 
tasarım düşüncesinin temeli ise bilgisayarların icadından daha önceye dayanan bir 
tasarım yöntemini içinde barındırmaktadır. Tasarım, muğlak bir yapı altında 
görülmesine rağmen içerisinde taşıdığı kurallar vasıtasıyla sistematik bir yaklaşım da 
taşımaktadır (Rocha, 2004; Terzidis, 2006; Menges ve Ahlquist, 2011). Eğitimin bu 
açıdan geliştirilebilmesi için, öğrenciyi sistematik bir yaklaşım altında tasarım 
sorununu ele almaya yönlendirirken, yaratıcılığının önüne geçmeyen ders 
yapılarının kurgulanmasına; bu yapılandırılmış ders içeriklerinin öğrenci üzerindeki 
etkilerinin gözlemlenmesine dayalı araştırmaların artmasına ihtiyaç vardır. 

Öğrencilerin çalışmaları kavraması için araştırma kapsamında bir algoritmik tasarım 
alıştırması geliştirilmiş, bunun yanında geçmiş çalışmalarda kullanılmış olan bir 
alıştırma da (Ünal, 2013) kullanılmıştır. Temel tasarım dersinde gerçekleştirilen 
çalışmalar değerlendirilerek öğrenci çalışmaları üzerinden algoritmik düşünce 
yapısını kavramanın, öğrencinin tasarım sürecine, “soyutlama”, “tasarım dili 
oluşturma” ve “mekansal algının” geliştirilmesi bağlamlarında etkisi gözlemlenmiş 
ve hesaplamalı tasarım alıştırmalarıyla ders içeriğinin geliştirilmesi açısından 
potansiyelleri tartışılmıştır. 

 

2. Atölye Süreci ve Metodolojisi  

Araştırma için, Temel Tasarım dersi kapsamında sayısal tasarım egzersizlerini içeren 
üç haftalık bir modül planlanmıştır (Tablo 1). Temel tasarım dersini alan toplam 40 
öğrenciden aktif olarak derse katılan 28 öğrenciyle yapılan birebir görüşmeler ve 
yürütücülerin gözlemleriyle değerlendirme süreci gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
sürecinin başlangıcında, yürütücüler tarafından öğrencilere algoritmik düşünce 
kavramının ders içeriğinde yer alacağı ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar 
konusunda bilgi verilmemiştir.  

 
Tablo 1: Atölye sürecinin programı 

 
 

Öncelikle, mevcut Temel Tasarım dersinin süregelen programına uygun olarak bir 
çalışma belirlenmiştir. Bu çalışmada, Italo Calvino’nun Görünmez Kentler kitabından 
seçilen dört kent öğrencilere rastgele dağıtılmıştır. Okudukları metine bağlı kalarak, 
eskiz ve maket çalışmaları yapmaları beklenmiştir. Eskiz çalışmaları, ödevin verildiği 
hafta stüdyo çalışması olarak öğrencilerden toplanmış; ödev olarak ise maksimum 
50x50x50 cm boyutlarında olacak şekilde kent dokusunu aktaracakları 3 boyutlu 
fiziksel bir model tasarlamaları beklenilmiştir. 
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İkinci hafta, getirilen kent tasarımları üzerinde konuşulmuş, tasarlanan kent dokusu 
ve hikâyedeki kent karşılaştırmaları üzerinden tartışma ve eleştiriler 
gerçekleştirilmiştir. Aynı gün, çalışma maketlerinin toplanmasının ardından, 
algoritmik düşünceye dair tanımları içeren, soru-cevaplarla zenginleştirilen bir 
sunum yapılmıştır. Daha sonra iki ayrı sayısal düşünce egzersizi dağıtılarak, 
öğrencilerin uygulamalı bir biçimde algoritmik düşünceyi deneyimlemeleri ve 
tasarıma etkilerini gözlemlemeleri sağlanmıştır. 

Birinci sayısal egzersiz, 5x5 cm boyutlarında ve üç ayrı renkteki karelere bölünmüş 
25x25 cm’lik bir bütün kare altlığı kullanarak ortaya bir doku çıkarmalarını esas 
almaktadır. Karelerin renkleri ve renklerin bir araya geliş biçimlerini temel alan bir 
kural yaratıp, bu kurala uygun olarak kağıdı kesip katlamaları ve sonuç ürüne 
ulaşmaları beklenmiştir (Şekil 1). İkinci çalışmada ise yine farklı renklerdeki ve farklı 
boyutlardaki dikdörtgen şekilleri, kendi oluşturdukları kuralları kullanarak 3 boyutlu 
perspektif algısı yaratan bir çalışmaya dönüştürmeleri istenmiştir (Şekil 2). Bu iki 
çalışmanın ardından, algoritmik tasarım düşüncesinin, tasarım süreçlerine etkileri 
kısaca tartışılmış ve bir sonraki haftanın ödevi açıklanmıştır. 

 

 
Şekil 1: Kurallar aracılığıyla doku tasarımına odaklı sayısal egzersiz örnekleri 

 
 

 
Şekil 2: Kurallar aracılığıyla 3 boyutlu perspektif algısı oluşturan sayısal egzersiz 

örnekleri  
 

Algoritmik düşünceyi deneyimledikleri uygulamaların toplanmasının ardından; 
öğrencilerin yeni öğrendikleri bu düşünce biçimiyle, Görünmez Kentler kitabından 
seçilen kentleri yeniden ele alıp, aynı boyutlarda 3 boyutlu fiziksel model olarak 
tasarlamaları beklenmiştir. Üçüncü hafta gelen kent modelleri üzerinden 
öğrencilerin benimsediği algoritmik yaklaşımların, kent dokusuna ve tasarım 
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süreçlerine etkisi tartışılmıştır. İlk maket çalışmasından, ikinci makete algoritmik 
düşünceyi kullanarak nasıl bir değişim geçirdiklerine odaklanılmıştır. Öğrencilerin 
çalışma ve sunum süreçlerindeki, kent maketlerini anlatma biçimleri, odaklandıkları 
noktalar ve tasarım yaklaşımları, araştırmacılar tarafından alınan sesli ve yazılı 
notlar ile değerlendirmeye alınmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde yürütücüler, 
öğrencilerin soyutlama, tasarım dili oluşturma becerilerindeki değişim ve mekansal 
algılarının gelişimine odaklanmışlardır. 

 
3. Öğrenci Çalışmaları ve Değerlendirmeler 

Temel Tasarım dersinde birinci haftanın stüdyo çalışması için, mevcut programa 
uygun olarak, her öğrenciye İtalo Calvino’nun Görünmez Kentler kitabından seçilen 
Zaira, Zobeide, Dorotea ve Zenobia kentlerinden birisi dağıtılmıştır. İlk derste, 
öğrencilerin konuya ilk yaklaşımlarının ortaya çıkmasını desteklemek amacıyla eskiz 
çalışması yaptırılmıştır. Ders sonunda öğrencilere maket ödevi açıklanmıştır. Ödev 
çalışması için malzeme kısıtı olarak kraft kartonu, siyah-beyaz fon kartonu ve balsa 
dışında malzeme kullanılmayacağı belirtilmiştir. Bunun dışında çalışmanın bu 
sürecinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

İkinci hafta, öğrencilerin getirdikleri maketlerin tartışılmasının ardından, kurgulanan 
sayısal tasarım egzersizleri ve sunumlar yapılmıştır. Üçüncü hafta için ise, yapılan 
sayısal alıştırmalar ve sunum kapsamında öğrendiklerini, Görünmez Kentler ödevine 
uygulayarak kent maketlerini yeniden yapmaları ve getirmeleri istenilmiştir. 
Öğrenciler kent maketlerini getirdiklerinde, öncelikle kendilerinden tasarım 
yaklaşımlarını yeniden anlatmaları istenilmiştir. Öğrencilerin algoritmik düşünce ve 
tasarım süreçlerini deneyimledikleri sayısal egzersizler sonrasında yeniden 
tasarladıkları kentlerle ilgili anlatımları aşağıdaki şekilde değişmiştir.  

• Aynı konu ve sınırlar dahilinde, ilk üretimlerinden farklı bir tasarım sürecine 
girebildiklerini söyleyen öğrenciler; sayısal düşünce egzersizlerinin kendi tasarım 
süreçlerine bakış açılarını bu bağlamda değiştirdiğini, 

• Temel tasarım dersinin ilk konularından olan ve zorluk yaşadıkları “soyutlama” 
kavramını, egzersizlerden sonra daha iyi kavradıklarını; yeni tasarımlarında bunu 
göz önünde bulundurduklarını, 

• Algoritmik düşüncenin kurallara bağlı ve sistematik yapısının başlangıçta 
kendilerini sınırlandıracağını düşünen öğrenciler; ilk düşüncelerinin aksine bu 
sayısal yaklaşımı kullandıklarında daha fazla tasarım varyasyonu üretebildiklerini, 
sınırların ve limitlerin dokuyu güçlendirdiğini, 

• Algoritmik düşüncenin kendilerini, kendi düşünce kalıplarından özgürleştirdiğini 
söyleyen öğrenciler, özellikle ikinci sayısal egzersizde, 2 boyutlu bir geometrinin 3 
boyutlu olarak algılanabilmesi konusundaki çalışmanın, bakış açılarını 
geliştirdiğini, 

• Öğrencilerden bir kısmının sayısal egzersizler öncesinde maket yaparken 
tasarımında üçüncü boyuta dair hiçbir özelliği kullanmayıp, doğrudan plan 
düzleminde tasarladıkları çalışmalar sonrasında kendileri tarafından fark edilmiş 
ve ikinci tasarımlarını tasarlanan kent dokusunun üçüncü boyutunu da düşünerek 
yaptıklarını, 

• Bazı öğrenciler, sayısal egzersizlerin etkisiyle, kent dokusunu ortaya koymak için 
algoritmaları “form bulma” özelliklerinden yararlanarak kullanmayı tercih 
etmişler ve detayda tasarlananların bütünsellik içindeki etkiyi nasıl güçlendirdiğini 
gördüklerini  

ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin ilk hafta yaptıkları maketlerde, hayal güçlerinden başka bir sınırları 
olmadığı halde yalnızca çevremizdeki mevcut yapılaşma formlarının tekrarlanması 
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niteliğinde işler yaptıkları görülmüştür. Bununla birlikte, sayısal düşünce 
egzersizlerinden sonra matematiksel ilişkilerin yeni geometriler yaratabileceğini 
görmüşler ve bakış açıları gelişmiştir. Öğrencilerin kendilerine verilen metinlerden 
“soyutlama” becerilerini kullanarak daha net bilgiler süzdükleri, bu bilgilerle “kent 
dokusu” kavramına dair algılarının değiştiği gözlemlenmiştir. İlk maketlerinde 
görülen parçacıl yaklaşım, ikinci maketlerinde daha bütüncül bir “tasarım dili” 
oluşturmaları ile farklılaşmıştır. Öğrencilerin ikinci maketlerinde, insan ve insan 
boyutlarını da hesaba katmaya başladıkları, çeşitli formları daha ilişkisel bir biçimde 
kullandıkları görülmüştür. “Ölçek ve mekan algıları”nın daha güçlü ifade bulduğu 
gözlemlenmektedir (Tablo 2). 

 
Tablo 2: Öğrenci çalışmalarından örnekler 

 
 

4. Sonuçlar 

Temel tasarım dersi içerisinde 3 haftalık bir süreci kapsayan eğitim modülünün 
öncelikli etkisi, öğrencilerin büyük bir kısmının tasarım süreci ve tasarım geliştirme 
konusundaki bakış açılarının değişimi üzerine olmuştur. İlk çalışmalarında, verilen 
bir konuya getirdikleri ilk öneriyi tek doğru olarak kabul edip, üzerinde düzenleme 
ve değişiklik yapma konusunda çekingen davranan öğrencilerin kendilerini 
eleştirme konusunda cesaretlerinin arttığı görülmüştür. İlk tasarım kararlarına 
bağlanan ve takılıp kalan öğrencilerin, limitlerini hesaplamalı bir yaklaşımla ortaya 
koymaları sonucunda daha yaratıcı ve özgür hissettikleri gözlemlenmiştir. 

Sayısal yaklaşımın, “soyutlama” becerisine katkısı çalışma üzerinde önemli oranda 
görülmüştür. Dersi alan ve çalışmaya katılan tüm öğrenciler, bu konuda yaşadıkları 
zorlukları aştıklarını ve “soyutlama” kavramını daha fazla benimsediklerini 
bildirmişlerdir. Bu süreçte, öğrencilerin yeni form arayışlarında da cesaret 
kazandıkları gözlemlenmiştir. Yeni form arayışlarında, temel tasarım dersinin en 
önemli kazanımlarından olan bir kompozisyon ve tasarım dili oluşturma becerileri, 
“soyutlama” becerisiyle birlikte son çalışmalarda dikkat çekmektedir. Bununla 
birlikte, kurallar aracılığıyla 3 boyutlu perspektif algısını destekleyen sayısal 
egzersizin, öğrencinin mekan ve ölçek algısını geliştirdiği, son çalışmalardan ve 
öğrenci görüşlerinden de anlaşılmaktadır. Çalışmanın Temel Tasarım dersi 
kapsamında yalnızca 3 haftalık bir modül olarak yer alması ve bir dönemlik bir 
çalışma olmasının getirdiği bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu bağlamda, gelecekte 
de 14 haftalık Temel Tasarım dersinin bütününde, benzer sayısal egzersizler ve 
kazandırılması istenen yetkinlikler için özel tasarlanacak bazı modüllerle dersin 
geliştirilmesi önerilmektedir.  
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Özet 
 
Hesaplamalı düşünme (computational thinking) son yıllarda giderek önem kazanmış 
ve eğitimin her seviyesiyle bütünleştirilmeye başlanmıştır. Hesaplamalı düşünme en 
genel tanımıyla bir problemin ve olası çözümlerinin herhangi bir hesaplayan (insan 
veya makina) tarafından işlenecek şekilde formüle edilmesi olarak tanımlanabilir 
(Wing,  2006).  Mimarlık  ve  diğer  tasarım  alanlarında  hesaplamalı  düşüncenin  
kullanılması,  bu  düşünme biçiminin tasarım süreçlerinde uygulanması olarak 
tarifleyebileceğimiz hesaplamalı tasarım kavramı üzerinden olmaktadır. Bu konular 
üzerindeki araştırmalar son yıllarda artmakla birlikte, hesaplamalı düşünme ve 
hesaplamalı tasarım yaklaşımları eğitimle henüz tam olarak bütünleştirilememiştir. 
Bu durumun sebeplerinden biri hesaplamalı tasarımın kimi zaman öğrenciler ve 
eğitmenler tarafından tasarımda belli yazılımların kullanılmasına indirgenmesi ve 
bu yaklaşımın düşünsel boyutunun ihmal edilmesidir. Oysaki bilindiği üzere mimarlık 
tarihinde Antoni Gaudi ve Frei Otto gibi mimarlar tasarım süreçlerinde herhangi bir 
yazılım kullanmadan sadece fiziksel modeller yoluyla hesaplama yaparak bu konuda 
başarılı örnekler vermişlerdir (Burry, 1996; Goldsmith, 2016). 
Hesaplamalı düşünmenin mimarlık eğitimiyle bütünleştirilmesindeki bir diğer zorluk 
da bu konuda yeterli miktarda sistematik ve denenmiş pedagojik yöntem 
geliştirilmemiş olmasıdır. Sayısal tasarım araştırmacılarının bu konuya eğilmesi ve 
kullanılan yöntemlerin belgelenerek sonuçlarının analiz edilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda anlatılan perspektifle tasarlanan bu çalışma, yapım ve tasarım süreçlerine 
bütünleşik bir açıdan bakarak hesaplamalı düşüncenin tasarım eğitiminde 
kullanılması için bir çerçeve önerisi sunan Dina El-Zanfaly’nin (2015) geliştirdiği 
yöntemi kullanan bir proje deneyiminine odaklanmaktadır. El-Zanfaly “(I³)Imitation, 
Iteration and Improvisation: Embodied Interaction in Making and Learning” adlı 
çalışmasında hesaplamalı tasarım alanında teknoloji odaklı yaklaşımlarda tasarım 
ve yapım süreçlerinin keskin bir şekilde ayrılmasını eleştirmekte ve bu durumda 
sayısal üretim araçlarının potansiyellerinden yeterince yararlanılamadığını tespit 
etmektedir (2015). El-Zanfaly’nin taklit, yineleme ve doğaçlama aşamalarını içeren 
yöntemi yaratıcı tasarımın döngüsel yapısına karşılık gelmekte ve hesaplamalı 
düşüncenin mimarlık eğitimiyle bütünleştirilmesi için bir fırsat sunmaktadır. 
Bu bildiri, El-Zanfaly’nin geliştirdiği I³ süreç modelini temel alarak mimarlık   
öğrencileriyle gerçekleştirilmiş hesaplamalı düşünme üzerine bir proje çalışmasını 
konu almaktadır. Bildiride önce çalışmanın kuramsal çerçevesi ve yöntemi 
sunulmakta, daha sonra uygulamalı çalışmanın detayları görseller ile 
anlatılmaktadır. Sonuç bölümünde ise proje süreçlerinin değerlendirilmesi 
yapılmakta ve mimarlık eğitimindeki benzer uygulamalar ve ilgili araştırmalar için 
önerilerde bulunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Düşünme, Mimarlık Eğitimi, Hesaplamalı Yapım, 
Yapım Gramerleri  
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Abstract 
 

Computational thinking has become increasingly important in recent years and has 
started to be integrated with all levels of education. Computational thinking, in its 
most general definition, can be defined as the formulation of a problem and its 
possible solutions so as to be processed by any computing agent (human or 
machine) (Wing, 2006). The use of computational thinking in architecture and other 
design fields has been realized  through  computational  design  which  refers  to  
the  application of  this  way  of  thinking  in  design processes. Although the number 
of studies on these topics have increased in recent years, computational thinking 
and computational design approaches have not yet been fully integrated into 
education. One of the reasons for this situation is that in design education, 
computational design is sometimes regarded merely as the use of certain software 
and the theoretical and cognitive dimensions of this approach are often neglected. 
However, as it is widely known, architects such as Antoni Gaudi and Frei Otto 
created successful examples of calculating only through physical models without 
using any software (Burry, 1996; Goldsmith, 2016). 
Another difficulty in integrating computational thinking with architectural 
education lies in the lack of systematic and validated pedagogical methods in this 
field. This paper suggests that digital design researchers should focus on this issue 
and analyze the results of computational design experiments in education 
systematically.  Within  the  framework  of   the   perspective  presented  above,  this   
paper  focuses  on  a computational design project experience in architectural 
education based on the method developed by Dina El- Zanfaly  (2015).  El-Zanfaly  
(2015)  proposes  an  integrated  framework  for  the  utilization  of  computational 
thinking in design education. In her study entitled “(I³) Imitation, Iteration and 
Improvisation: Embodied Interaction in Making and Learning”, El-Zanfaly criticizes 
the sharp separation of design and making processes in  technology-oriented 
approaches and  discusses that  the  potential of  digital  fabrication tools  cannot  
be realized in conventional approaches (2015). El-Zanfaly's method, which includes 
the phases of imitation, iteration and improvisation, corresponds to the circular 
structure of creative design process and provides an opportunity to integrate 
computational thinking with architectural education. 
This paper focuses on an educational project on computational thinking in 
architecture education. The project’s theoretical approach was based on the I³ 
process model developed by El-Zanfaly. In the paper, the theoretical framework and 
the methodology of the study is presented first, and then the details of the 
empirical study are explained with student project examples. In the conclusion 
section, an evaluation of the project was presented and suggestions are made for 
further research in this track. 
Keywords: Computational Thinking, Architectural Education, Computational 
Making, Making Grammars  
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1. Hesaplamalı Düşünme ve Yapım Gramerleri  

Hesaplamalı düşünme, çözüme ulaşmak için matematiksel ve mantıksal işlemlere 
ve süreçlere dayalı algoritmik bir düşünme yolu, bir problem çözme sürecidir 
(Çağdaş ve diğ., 2015). Barr, Harrison ve Conery’e (2011) göre hesaplamalı 
düşünme süreci aşağıda listelenen bilişsel becerileri ve problem çözme aşamalarını 
içerir: 

1. Sorunu yeni ve farklı şekillerde temsil etmek için soyutlamaları kullanma 

2. Verileri mantıksal olarak düzenleme ve analiz etme 

3. Sorunu daha küçük parçalara ayırma 

4. Yineleme, sembolik gösterim ve mantıksal işlemler gibi  programatik 
düşünme tekniklerini kullanarak soruna yaklaşma 

5. Bir dizi düzenli adım kullanılarak çözülmesi için sorunun yeniden 
düzenlenmesi (algoritmik düşünme) 

6. Adımların ve kaynakların en verimli ve etkili kombinasyonunu elde etmek 
amacıyla olası çözümleri belirlemek, analiz etmek ve uygulamak  

7. Bu problem çözme sürecini yaygınlaştırmak ve çeşitli problemlere aktarmak  

Hesaplamalı düşünme ve tasarım çok geniş bir alan olmakla birlikte bu çalışmanın 
odağını oluşturan hesaplamalı  tasarım  yöntemi  yapım  gramerleridir.  Hesaplamalı  
yapım  grameri,  yapma  eyleminin kural-tabanlı algoritmasının çıkarılması olarak 
tanımlanabilir. Yapım gramerlerinin kökeni 1970’lerin başında Stiny ve Gips 
tarafından geliştirilmiş olan biçim gramerlerine dayanmaktadır (Gips ve Stiny,1972).  

Biçim gramerlerinde yeni biçimler öncül biçimlerin birtakım kurallara göre 
dönüştürülmesiyle oluşturulmaktadır. Kurallar basit aritmetik işlemlerle (toplama, 
çıkartma vb.) ve hareket ettirme, döndürme, yansıtma gibi temel öklid 
dönüşümleriyle tanımlanmaktadır (Stiny, 1980). 

Yapım gramerleri ise malzemenin dönüşümünde biçim kuralları yerine yapım 
kurallarının kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Malzeme, araç ve yapma eylemleri 
tasarım sürecinde bütünleşik olarak  kullanılmaktadır.  Yapım  gramerleri  ile  
üretilen  tasarımlar  CNC  makineleri,  robotlar  ve  üç boyutlu yazıcılar gibi sayısal 
üretim araçlarıyla üretilebilmektedir (Knight ve Stiny, 2015). Hesaplamalı yapımın 
odak noktası tasarımın sonuçları değil, oluşum süreçleri ve uygulamalardır. Bu 
anlayış içerisinde yapma aktivitesi, doğaçlama ve eylem merkezli bir üretim olarak 
düşünülmektedir (Knight ve Vardouli, 2015). 

Dina El-Zanfaly de 2015 yılında yayımlanan “(I³)Imitation, Iteration and 
Improvisation: Embodied Interaction in Making and Learning” makalesinde 
“yaparak öğrenmenin” veya “deneyimlerden öğrenmenin”  önemli  olduğunu  
vurgulamıştır.  Çünkü  yaparak  öğrenmede  tasarım  sürecine malzemenin ve 
yapma sürecinin dahil olması hem tasarımı hem de yaratıcılığı etkilemektedir. El- 
Zanfaly konvansiyonel uygulamalarda lazer kesicilerin kurabiye kalıbı (cookie cutter) 
gibi kullanılarak tasarım ve üretimin birbirinden kesin sınırlarla ayrılmasını ve bu 
yüzden yapma eyleminin getirdiği olanakların tasarımda yeterince 
kullanılamamasını eleştirmiştir (Şekil 1). El-Zanfaly’e göre tasarım ve yapma 
eyleminin bütünleşik olmaması yaratıcılığı kısıtlamaktadır. Bu nedenlerle El-Zanfaly 
çalışmasında tasarımı yaparak üretmek fikrine I³ adını verdiği yeni bir çerçeve 
önermiştir. I³ süreci taklit (imitation), yineleme (iteration) ve doğaçlama 
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(improvisation) aşamalarından oluşur. Taklit bir öncül tasarımın birçok yönünü 
analiz ederek kopyalamayı içermektedir. Yineleme, tasarım adımlarından bazı 
parametreleri değiştirerek yeni varyasyonlar çıkarmayı hedeflemektedir. Her 
yinelemede tasarımla ilgili bir parametre değiştirilerek çeşitlilik yaratmak 
amaçlanmıştır. Doğaçlama ise tasarımcının yineleme döngüleri sonucu tasarımla 
ilgili kapsamlı bilgilere ulaşarak ya döngüler sonucu oluşan yeni tasarımı kabul 
etmesi ya da süreç sonunda edindiği bilgileri kullanarak tamamen yeni bir tasarıma 
ulaşmasıdır.  
 

   (a)      (b) 
Şekil 1: Tasarım ve üretim süreçlerinin lineer bir sıra izlediği konvansiyonel yöntem 

(a) ve dinamik tasarım ve üretim döngüsüne dayanan I³ yöntemi (b) 

 

Bu çalışmada I³ tasarım süreçleri kullanılarak mimarlık eğitimi içinde bir proje 
çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı hem I³ yöntemini uygulamalı olarak test 
etmek hem de hesaplamalı tasarımın mimarlık eğitimiyle bütünleştirilebilmesi için 
ne gibi fırsatlar ve zorluklar olduğunu belirlemektir. Bu yönüyle çalışma keşifçi 
(exploratory) bir alan çalışmasıdır (case study). Tartışmaya temel olan veriler proje 
süreçlerinin gözlemlenmesi ve proje çıktılarının incelenmesine dayanmaktadır. 

 
2. Yapılan Öğrenci Çalışmaları  

Bu araştırma Başkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde MİM 417 kodlu Parametric 
Design I dersinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 21 öğrenci katılmış olup katılanların 
16’sı kız 5’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrenciler daha önce Yapı Bilgi 
Modellemesi dersi dışında başka herhangi bir hesaplamalı tasarım dersi 
almadıklarından hesaplamalı düşünme kavramıyla bu derste tanışmışlardır. 
Öğrencilere öncelikle hesaplamalı düşünme ve tasarım konusunda dersler 
anlatılmış; okumalar ve egzersizler yaptırılmıştır. Dönem sonunda öğrencilerden 
günlük hayatta bir ihtiyaca cevap veren 3 boyutlu parametrik bir nesneyi herhangi 
bir yazılım kullanmadan tasarlamaları istenmiştir. Tasarlanacak olan nesnenin 
kullanışlı olması ve kullanıcıya  yenilikçi bir deneyim sunması gereksinimleri 
programda yer almıştır. Öğrencilerden tasarladıkları nesneleri 1:1 ölçekte üreterek 
malzemelere ve potansiyel yapım yollarına analitik olarak bakmaları ve sunum 
aşamasında 1:1 ölçekteki projeleri ile yapım aşamalarını algoritmik olarak adım 
adım anlatmaları beklenmiştir. Katılımcılar 4 hafta süren projelerine öncelikle El-
Zanfaly’nin “(I³)Imitation, Iteration and Improvisation: Embodied Interaction in 
Making and Learning” makalesini okuyarak başlamışlar ve proje süreçlerini I³ 
çerçevesini kullanarak ilerletmişlerdir. İlk hafta öğrencilerden seçtikleri konu ile ilgili 
iyi bir öncül tasarım bulmaları istenmiştir. Daha sonraki 3 hafta boyunca ise 
katılımcılar başlangıç tasarımlarını  toplamda  en  az  3-4  kez  olacak  şekilde  
yineleme  yoluyla  değiştirmişlerdir.  Her  bir yineleme döngüsünde tek bir 
parametreyi (malzeme, geometri ve boyut vb.) değiştirerek denemeler 
yapmışlardır. Karar aşamasında ise ya yineleme döngüsünde en son ulaştıkları 
tasarımı kullanmışlar ya da süreç içinde edindikleri bilgilerle tamamen bambaşka bir 
tasarıma erişmişlerdir. 

Proje boyunca yapılan gözlemler bu konuda çeşitli çıkarımlarda bulunmaya olanak 
sağlamıştır. İlk gözlem, mimarlık öğrencilerinin çoğunun daha önceki eğitim 
hayatları boyunca hesaplamalı düşünme ile tanışmadıkları ve bu ilk karşılaşmada 
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başlangıçta zorlandıkları yönündedir. Ülkemizde ilk ve orta öğretimde hesaplamalı 
düşüncenin öğretilmesi ancak son yıllarda gündeme gelmiştir ve şu anda mimarlık 
eğitiminde bulunan öğrencilerin pek çoğu böyle bir donanıma sahip değildir. Bu 
durumda hesaplamalı düşünmenin öğretilmesi için mimarlık eğitimine büyük görev 
düşmektedir. Fakat bir süre sonra ilk ve orta öğretimde hesaplamalı tasarımla 
tanışmış öğrenciler mimarlık eğitimine geldiğinde mimarlık eğitmenlerinin bu 
konudaki donanımlarının yeterli olup olmayacağı ve bu öğrencilerle yapılacak 
çalışmaların nasıl bir yol izleyeceği düşünülmelidir. 

Yapılan çalışma, kullanılan I³ çerçevesinin yaratıcı hesaplamalı yapım süreçlerinin 
yönetilmesi için uygun olduğunu göstermiştir. Öğrenciler adım adım ilerleyen süreci 
takip etmenin işlerini kolaylaştırdığını ve yaratıcılıklarını artırdığını belirtmişlerdir. 

 

 
 

Şekil 2: Öğrenci Çalışması, Tensegrity 

 

Tasarım süreçleri  incelendiğinde  bazı  öğrencilerin  öncül  örneklerden  edindikleri  
bilgileri içselleştirerek sonuçta tamamen farklı tasarımlara gidebildikleri 
gözlemlenmiştir. Örneğin Şekil 2’deki öğrenci  çalışmasında, öğrenci  tasarımda  
doğaçlama yoluyla  kendi  içinde düzeni  olan bir  sisteme yapma aktivitesi içinde 
ulaşmış ama bu sistemi bir yapım grameriyle anlatmakta zorlanmıştır. Bu durum  
örtük  (tacit)  yapım  bilgisine  sahip  bir  zanaatkârın  çalışma  yöntemine  
benzemektedir. Öğrenciye tasarım yapma şeklini dışsallaştırmak için tasarımı 
yaparken kendisini kayda alıp daha sonrasında nasıl yaptığını seyrederek yapım 
şekillerini ve süreçlerini keşfetmesi önerilmiştir. Bu yöntemle öğrenci yapım 
gramerini çıkarma fırsatı bulmuştur. 

 

 
Şekil 3: Öğrenci Çalışması, The Pine 
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Şekil 3’deki öğrenci çalışmasında ise var olan hesaplamalı bir sistem farklı bir 
fonksiyon için kullanılmıştır. Öğrenci ilk olarak origami (kâğıt katlama) sanatını taklit 
ederek kendi yapım gramerini çıkarmıştır. Sonraki adımlarda kâğıt kalınlığı, katlama 
yöntemleri, desen değişikliği vb. gibi parametreleri değiştirerek tasarımın son halini 
almasını sağlamıştır. 

 

 
Şekil 4: Öğrenci çalışması, Inversion of Light 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5: Öğrenci çalışması, Kinetic Lamp 

 

Şekil  5’deki  öğrenci  çalışmasında  origami  sanatının  algoritmik  yapısı  formda  
değişkenlik  ile  ışık kontrolü sağlama amacıyla kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin 
değiştirilmesi ve katlama tekniği sonuçları ile işlevsel ve dönüştürülebilir tasarımlar 
yaratılmıştır. 
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3.  Sonuçlar 

Hesaplamalı  düşünmenin  mimarlık  eğitimiyle  bütünleştirilmesi  sayısal  tasarım  
araştırmacıları  ve eğitmenleri için önemli bir konu olmaya devam etmektedir. 
Bununla birlikte mevcut çalışmalar incelendiğinde bunların çoğunun deneme 
yanılma yöntemiyle yapıldığı ve bu alanda yeterince pedagojik ve kuramsal çerçeve 
geliştirilmediği gözlemlenmiştir. Bu çalışma El-Zanfaly’nin 2015 yılında yayımladığı 
yapım ve öğrenme ile ilgili pedagojik çerçeveden yola çıkarak yapılmıştır. Çalışmada 
kullanılan taklit, yineleme ve doğaçlama döngüleri tasarım öncüllerinden yaratıcı bir 
şekilde faydalanmak  için  uygun  bir  model  sunmuştur.  Çalışmanın  sonunda  
öğrenciler  genel  olarak  bu modelin kolay ve kullanışlı olduğunu belirtmişler ve 
modele karşı olumlu bir tutum sergilemişlerdir. 

Öncül projelerin tasarım eğitiminde büyük önemi olmasına rağmen ilgili literatürde 
öncül projelerden tasarım süreçlerinde nasıl yaratıcı bir şekilde yararlanılacağına 
dair sistematik çerçevelere yeterince değinilmemiştir. Stüdyo derslerinde özellikle 
projelerin ilk aşamalarında öğrenciler öncül projelere yoğun olarak başvurmakta 
fakat süreç içinde onlardan faydalanmaları genelde rastgele ve kontrolsüz 
olmaktadır. Bu kontrolsüzlük zaman zaman öğrenci projelerinde kopya/intihal 
suçlamalarına kadar varabilmektedir. El-Zanfaly’nin geliştirdiği I3 modeli öncül 
projelerin tasarım süreçlerinde kullanılması için kopyaya izin vermeyen yaratıcı ve 
özgün bir çerçeve sunmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler bu prosedürü başka 
derslerde ve projelerde de kullanacaklarını belirtmişlerdir. 

Proje süresince 3-4 kez yineleme döngüsü yaratılması ve her döngüde sadece bir 
parametrenin değiştirilmesi varyasyon sürecinin kontrollü bir şekilde ilerlemesini 
sağlamış ve öğrencilerin değişkenlerin tasarıma etkilerini daha iyi 
değerlendirmelerine olanak vermiştir. Geleneksel tasarım süreçlerinde tasarımın bir 
versiyonunda genellikle çeşitli değişkenleri birlikte değiştirme eğilimi gösteren 
öğrenciler, bu süreç kontrollü olarak yapıldığında her bir parametrenin tasarım 
performansına  etkisini  doğrudan  anlama  fırsatı  bulmuşlardır.  Örneğin,  bir  
aydınlatma  elemanı tasarımı projesinde kullanılan kağıdın renginin, kalınlığının ve 
parlaklığının sırayla değiştirilmesinin bu elemandan elde edilen ışığın kalitesi 
üzerinde nasıl etkiler yaptığını sistematik olarak gözlemlemek bu sayede mümkün 
olmuştur. 

Taklit, yineleme ve doğaçlama aşamalarından oluşan tasarım süreçleri yapma edimi 
ve tasarımı bütünleşik ve etkileşimli bir eyleme dönüştürmüş ve süreç içinde 
öğrencilerin yapım aktivitelerinin getirdiği potansiyellerin farkına varmalarını 
sağlamıştır. Kullanılan malzemenin özellikleri, yapım aşamaları ve tasarımcının 
sadece hayal kuran değil yapan olarak da sürece katılmasının getirdiği avantajlar 
eğitim ortamına zenginlik katmıştır. Ayrıca öğrencilere ders kapsamında biçim ve 
yapım gramerleri ile ilgili   sunumlar yapılmış ve makaleler okutulmuştur. Proje 
aşamasında bunlardan faydalanılarak tasarımlarını biçim ve yapım kuralları ile 
anlatmaları da istenmiştir. Proje aşamalarının kurallarla anlatılmasında öğrencilerin 
zorluklar yaşadığı gözlemlenmiştir. Bu zorlukları aşmak için süreçlerin video 
kayıtlarının alınması, sözlü olarak sınıf içinde anlatılması, adım adım yazılması ve 
son olarak da bu adımların şematik görsellerle biçim ve yapım kuralları olarak ifade 
edilmesi istenmiştir. Bütün bu hazırlık çalışmalarının öğrencilerin hesaplamalı 
düşünme ve ifade etme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak bildiriye konu olan proje, tasarım ve yapımın bütünleşik olarak ele 
alındığı ve öğrencilerin hesaplamalı düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda 
bulunan bir öğrenme deneyimi yaratmıştır. Benzer projelerin mimarlık eğitimi 
içinde daha çok yapılması ve geleneksel stüdyo eğitimi ile bütünleştirilmesi önem 
arzetmektedir. Bu çalışmanın gelecekteki benzer çalışmalara yön vermesi 
umulmaktadır.  
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Özet 
 
Bu araştırmanın amacı tasarım öğrencilerinin çeşitli resim türleriyle kurduğu 
bedenlenmiş simülasyon deneyimini ampirik olarak incelemek ve ölçmek için bir 
çerçeve geliştirmektir. Bu doğrultuda nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı 
bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci aşamasında 22 iç mimarlık 
öğrencisinden, hazırlanan deney ortamında 8 farklı resim türünü sesli olarak 
yorumlayıp, değerlendirmeleri istenmiştir. Bunu izleyen ikinci aşamada ise, 
katılımcılara 7 sorudan oluşan Likert ölçeğinde bir öz değerlendirme testi (anket) 
verilmiştir. Bu sorular her bir resim için katılımcıların beğeni, aşinalık ve 
bedenlenmiş simülasyon seviyelerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Protokol 
kayıtlarından alınan sözlü raporların analizleri ve mevcut literatür temel alınarak 
bedenlenmiş simülasyonu ölçmeye yönelik bir kodlama şeması oluşturulmuştur. 
Elde edilen kodlama şemasına göre katılımcıların ses kayıtları araştırmacı ve bir 
kodlayıcı tarafından birlikte kodlanmış ve puanlanmıştır. Buna ek olarak literatürde 
bedenlenmiş simülasyon ve empati ilişkisini test etmek adına, üçüncü bir adım 
olarak katılımcılara Türkçe empati testi uygulanmıştır. Anket sonuçlarından ve 
kodlama şemalarından elde edilen sonuçlar, birbiriyle yüksek derecede ilişkili 
çıkarken, empati testi sonuçları, diğer iki yöntemden elde edilen veriler ile ilişkili 
çıkmamıştır. Çalışma kapsamında, kodlama şemasından ve anket sonuçlarından 
elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucu öğrencilerin bedenlenmiş 
simülasyon deneyimlerinin ölçülmesine yönelik bir çerçeve sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarımda Biliş, Bedenlenmiş Simülasyon, Einfühlung, 
Tasarım Eğitimi  
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Abstract 
 

The aim of this research is to develop a framework to empirically examine and 
measure the embodied simulation experience of design students with various types 
of painting. Accordingly, a research is conducted using both qualitative and 
quantitative research methods. In the first phase of this research, 22 interior 
architecture students were asked to interpret and evaluate 8 different types of 
painting aloud in the experimental setting. Following this, participants are given a 
self-assessment test (survey) on Likert scale consisting of 7 questions. These 
questions aim to measure the level of liking, familiarity, and embodied simulation of 
the participants for each picture. Based on the analysis of verbal reports taken from 
the protocol records and the existing literature, a coding scheme has been 
developed to measure the embodied simulation. Verbal reports of participants were 
coded and scored together by the researcher and an encoder. In addition, Turkish 
empathy test was applied to the participants as a third step to test whether the 
relationship between simulation and empathy in the literature is valid. It was found 
that the data obtained from the survey results and coding schemes were highly 
correlated with each other but not with the empathy test results. Within the scope 
of the study, a framework is presented to measure the embodied simulation 
experiences of students, based on the statistical analysis of data from talk aloud 
protocols and survey results.  
 
Keywords: Design Cognition, Embodied Simulation, Einfühlung, Design Education  
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1. Giriş 

Sanat, performans veya herhangi bir yaratıcı süreç algısında, izleyici ve yaratıcı kişi 
arasında karşılıklı bir ilişki tanımlayan bedenlenmiş simülasyon teorisi bu çalışmanın 
çıkış noktasını oluşturmaktadır. Gallese (2019) bedenlenmiş simülasyonu, cansız 
nesnelerin veya diğer canlı varlıkların dünyasını algılarken zihnimizde 
oluşturduğumuz temsillerin bedensel bir formatı olarak tanımlar. En basit şekliyle 
ifade etmek gerekirse, bedenlenmiş simülasyon diğer insanların duygu, eylem ve 
niyetlerini anlamamıza yardımcı olan ayna nöronları tarafından tetiklenen beyin 
vücut sisteminin fonksiyonel bir mekanizmasıdır (Gallese 2014, 2017, 2018, Gallese 
ve Gattara, 2015). Bilişsel sinirbilim çalışmalarında öne çıkan bedenlenmiş 
simülasyon teorisinin psikolojik kökenleri, Alman filozof Robert Vischer tarafından 
estetik teori ile tanıştırılan, algılanan bir nesnenin “içinde hissetme” anlamına 
gelen, “Einfühlung” (Ganczarek, 2018) kavramına kadar uzanmaktadır. Türkçe 
literatüre “Özdeşleyim” olarak da çevrilen (Anar, 2013) Einfühlung kavramını 
Vischer (1872), empatik sürecin bir parçası olarak "öznenin bilinçsizce kendi 
bedensel formunu- ve bununla birlikte ruhunu da- nesnenin biçimine yansıtması" 
olarak tarif eder (Visher 1872; Schützeichel 2013, s.296). Empatinin yanı sıra 
bedenlenmiş simülasyon teorisi, literatürde sıklıkla estetik kavrayış ile de 
ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmalara göre, estetik deneyim “yaratıcı ile seyirci 
arasındaki özneler arası ilişki” den kaynaklanmaktadır (Gallese ve Gattara, 2015). Bu 
bağlamda soyut sanat, resim, heykel dans gibi farklı alanlarda, bedenlenmiş 
simülasyonu izleyicilerin motor becerileri, görsel deneyimleri, beğenileri ve 
beyindeki ilgili motor alanların aktivasyonunu gibi ilişkiler üzerinden araştıran bir 
dizi çalışma vardır (Freedberg ve Gallese 2007, Di Dio vd. 2007, Battaglia vd., 2011, 
Cross vd. 2011, Jola vd. 2012, Umilta vd. 2012, Kirsch vd. 2013, 2015). Örneğin, Di 
Dio vd. (2007) normalde başkaları tarafından yapılan eylemleri gözlerken aktif olan 
alt parietal lobun, heykelleri izleyen katılımcılarda da aktif olduklarını 
gözlemlemiştir. Ayrıca estetik yargı sırasında, yani fiziksel olarak katılımcıların 
hareketi gözlemediği koşulda da benzer şekilde katılımcıların motor korteksinde 
aktivasyon tespit etmişlerdir (Di Dio vd. 2007). Bir başka çalışmada, katılımcıların 
motor aktivitelerini fMRI aracılığıyla resmin kendisinin izlendiği (1), resimde izlenen 
hareketin hayal edildiği (2) ve resimdeki hareketin canlandırıldığı bir fotoğraf 
karesinin izlendiği (3) koşullar altında gözlemlenmiştir (Battaglia vd.2011). Orijinal 
resimdeki eylemin izlendiği ve bu eylemin zihinde canlandırıldığı koşullarda motor 
kortekste yüksek aktivasyon saptanırken, fotoğraf karesinin izlendiği durumda 
aktivasyon gözlemlenmemiştir. Sonuçlar, bedenlenmiş simülasyon mekanizmasının 
fiziksel uyaranın yokluğunda, o eylemi zihnimizde canlandırırken de tetikleneceğini 
göstermektedir. Ayrıca, temsilin karakteristik özelliğinin, bir diğer değişle yaratıcı 
kişinin izlerinin de bu mekanizmaların tetiklenmesinde rol oynadığına işaret 
etmektedir. Bir başka çalışmada, Umilta vd. (2012) Lucio Fontana ya ait orijinal 
kesiklerin olduğu tabloların yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını izleyen katılımcıların 
motor korteksinde yüksek aktivasyon tespit etmiştir. Orijinal kesiklerin bir çizim 
programında iki boyutlu hale getirilmiş temsillerini izleyen katılımcılarda ise 
herhangi bir aktivasyon saptanmamıştır. Umilta vd. (2012)'ne göre, bunun sebebi 
orijinal resimlere bakarken izleyiciler sanatçının kesme hareketinin görünür izlerine 
bağlı olarak zihinlerinde oluşturdukları bedenlenmiş simülasyonlardır. Bedenlenmiş 
simülasyonun motor deneyimle ilişkisini inceledikleri çalışmada Cross vd. (2011), 
izleyicilerin dans performansına dair estetik yargılarının, izledikleri hareketi fiziksel 
olarak üretme yetenekleriyle ilişkili olduğu tespit etmiştir. Bir başka deyişle, 
izleyicilerin fiziksel olarak gerçekleştirmeyi zor buldukları hareketlerden, estetik 
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olarak daha fazla keyif aldıkları ortaya çıkmıştır. Kirsch vd. (2013) ise belirli bir 
fiziksel eğitim sonrası, katılımcıların izledikleri dans performansından aldıkları 
estetik beğeninin ve performansı izledikleri sıradaki zihinlerindeki motor 
aktivasyonun arttığını gözlemlemişlerdir. Motor aktivasyonundaki artışın, aldıkları 
eğitim sonrası belirli dans figürlerini zihinlerinde canlandırabiliyor olmalarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir (Kirsch vd. 2013). Jola vd. (2012) yaptığı çalışma ise 
hem görsel deneyimin hem de empatik yeteneklerin izlenen hareketlerle zihinde 
kurulan motor etkileşimin artmasında etkili olabileceğini göstermiştir. Özetle, 
resim, heykel, dans gibi çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar incelendiğinde 
bedenlenmiş simülasyonun oluşmasında izleyicilerin motor becerileri, görsel 
deneyimleri, beğenileri, empatik yetenekleri gibi öznel faktörler gibi; temsilin çeşidi, 
yaratıcı kişinin görünür izleri gibi nesnel faktörler de rol oynamaktadır. Bu sonuçlar 
bedenlenmiş simülasyonun Gallese ve Gattara (2015)’ın da öne sürdüğü gibi hem 
izleyici hem de yaratıcı kişi tarafından tetiklenen bir mekanizması olduğuna işaret 
etmektedir. Her ne kadar bedenlenmiş simülasyon teorisi izleyici ve sanatçı 
arasında karşılıklı bir ilişkiye işaret etse de, yapılan çalışmalarda çoğunlukla izleyici 
odaklı gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, sanat algısına benzer şekilde tasarlanan bir 
nesnenin ya da mekânın algısı da güçlü bir bedensel bir deneyim içermektedir. 
Fakat bedenlenmiş simülasyonun mimari ile ilişkisi çok az araştırılmıştır. Her ne 
kadar, günümüzde bedenlenmiş simülasyon, mimari tasarım araştırmalarının pek 
fazla yer bulmasa da, “Einfühlung” kavramı aslında iki sanat tarihçisi Wölfflin ve 
Schmarsow tarafından mimari yaratım süreçleri araştırılarak geliştirilmiştir 
(Schützeichel 2013). Wölfflin’in 1893’te yazdığı doktora tezinde “mimari formların 
bir duygu veya ruh halini ifade edebilmesi nasıl mümkün olabilir? ’sorusunu sormuş 
(1998: 711; Paterson 2011) ve cevabını bedenlenmiş deneyimde aramıştır. 
Schmarsow (1893) mimariyi "yapısal, maddesel, biçimsel olmaktan öte uzamsal" 
olarak tanımlamış ve mimarinin tüm sanat biçimleri içinde Einfuhlung'u teşvik etme 
yeteneğinin eşsiz olduğunu söylemiştir (Koss, 2006, p.14 ). Benzer şekilde, Vischer 
(1874) 'in kendisi de, mekânsal bir deneyim, bir alan hissi (Raumgefühl) sağlayan 
mimarinin, inorganik formlarla empati kurmanın en iyi yolu olduğunu belirtmiştir 
(Visher 1874; Schützeichel 2013, p.297). Bu bağlamda Gallese ve Gattara'nın (2015) 
da belirttiği gibi, bedenlenmiş simülasyon teorisinin, mimari tasarımda mekânsal 
deneyimi hem yaratım/tasarım perspektifinden ve hem de izleyiciye sağladığı 
deneyim perspektifinden aydınlatabileceği düşünülmektedir.   

Yukarıda verilen literatürden yola çıkarak,  çalışma kapsamında bedenlenmiş 
simülasyon teorisi mimari tasarımda yaratıcı/tasarımcı perspektifinden ele 
alınmıştır. Mekandaki bedensel deneyimin potansiyel yaratıcıları olan tasarım 
öğrencilerinin, izleyici olarak kurguladıkları deneyime odaklanarak, her bir öğrenci 
için empati, motor becerileri, görsel deneyimleri gibi farklılıklardan oluşan, 
bedenlenmiş simülasyon deneyimlerini ölçmeye yönelik bir yöntem oluşturulması 
amaçlamaktadır. Einfühlung kavramı üzerinden geliştirilen bedenlenmiş simülasyon 
teorisinin hem tasarımcının hem de izleyicinin mimari formlarla kurduğu bedensel 
ilişkiyi aydınlatmak için bir araç kullanabileceğini düşünülmektedir. Bu sebeple, 
tasarım öğrencileri üzerinden geliştirilecek bedenlenmiş simülasyonun ölçülmesine 
yönelik bir yöntemin geliştirilmesinin bu alanda yapılacak diğer çalışmalara, 
özellikle tasarım sürecinin kavranmasına ve dolayısıyla tasarım eğitimine katkı 
sağlayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, çalışma kapsamında tasarım 
öğrencilerin izleyici konumundaki bedenlenmiş simülasyon deneyimleri, sözlü 
protokoller, anket soruları ve empati testleri aracılığıyla toplanmış, analiz edilmiş ve 
karşılaştırılmıştır. Yapılan bu çalışma temel alınarak, gelecek çalışmalarda 
öğrencilerin bedenlenmiş simülasyon deneyiminin, mekânsal yaratım süreçleri 
üzerinden ölçülmesi hedeflenmektedir. 
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2. Yöntem 

Bu çalışmada kullanılan yöntem ağırlıkla bilişsel sinirbilim alanında yapılan 
çalışmalardan uyarlanmıştır. Mevcut literatürde, çeşitli görüntüleme teknikleriyle 
beyin aktivitesinin izlenmesi ve katılımcılardan anketler aracılığıyla bedenlenmiş 
simülasyonla ilgili öznel raporların toplanması en sık kullanılan iki yöntem olarak ön 
plana çıkmaktadır. Bununla birlikte bazı çalışmalarda, öznel raporlara ek olarak 
kişisel empati  (Jola vd. 2012) ve görsel imgeleme testleri (Muth vd. 2018) gibi 
çeşitli psikolojik ölçek testleri de kullanılmıştır. Bu yöntemlerin en az birinin (Muth 
vd. 2018, Umilta vd. 2012, Massaro vd. 2012, Battaglia vd. 2011, Ludden vd. 2009, 
Di Dio vd. 2007)  veya hepsinin birlikte kullandığı (Jola, 2012) araştırmalar 
mevcuttur. 

İlgili literatürdeki çalışmalar göz önüne alınarak, çalışma kapsamında öğrencilerin 
izlenen sanat eseri ile kurdukları bedenlenmiş simülasyon deneyimi nitel ve nicel 
veri toplama adımlarının birbirini takip ettiği sıralı açıklayıcı karma yöntem 
aracılığıyla araştırılmıştır (Mamabolo ve Myres 2019). Buna yönelik olarak ilk 
aşamada, sanat deneyimi sırasında öğrencilerden sözlü raporlar aracılığıyla 
niteliksel veriler toplanmıştır. Sözlü raporların hemen ardından, katılımcılara 
gösterilen resimlerle ilgili Likert ölçeğinde 7 sorudan oluşan bir anket verilmiştir. 
Birinci adımda toplanan sözlü raporlar, yazıya geçirildikten sonra analiz edilerek 
hibrit analitik yöntem ile (Mamabolo ve Myres 2019) kodlanmış ve elde edilen nitel 
veriler bilgisayar destekli bir analiz yazılımı yardımıyla nicel verilere 
dönüştürülmüştür. Anket sonuçlarından elde edilen veriler ise istatistiksel analiz 
yöntemleri aracılığıyla çözümlenmiştir. Katılımcılara bir sonraki aşamada ise Empati 
Ölçeği Testinin (Baron-Cohen ve Wheelwright, 2004) Türkçe uyarlaması (Bora ve 
Baysan-Arabacı, 2009) uygulanmıştır. Son olarak, katılımcıların sözlü protokolleri, 
anket sonuçları ve empati test sonuçları arasındaki bir ilişkinin varlığını araştırmak 
için tüm sonuçlar            Z-puanına* dönüştürülüp karşılaştırılmıştır. Ayrıca 
bedenlenmiş simülasyon ile ilişki sözlü ve öznel raporlardan elde edilen puanlar ve 
Türkçe Empati testi arasında Spearman korelasyonu uygulanmıştır.  

2.1. Prosedür 

Çalışma Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 3. sınıf 
öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplamda 22 öğrenci gönüllü olarak 
katılmıştır. Tüm katılımcıların çalışma öncesi onayları alınmıştır. Çalışma 
kapsamında 8 farklı müzenin çevrimiçi kataloglarında araştırma sorusuna en iyi 
yanıt vereceği düşünülen yüksek çözünürlükte 5 adet figüratif 3 adet soyut olmak 
üzere toplamda 8 adet resim seçilerek öğrencilere gösterilmiştir (Tablo 1). Hafif 
aydınlatılmış amfi düzeninde sınıf ortamında, projeksiyon yardımıyla orijinal 
boyutlarında bir perdeye yansıtılan resimleri her bir öğrenci bireysel olarak 
yorumlamıştır. Öğrencilerin hepsi perdeye eşit uzaklıkta (3.42m) 
konumlandırılmıştır ve aynı talimatları almıştır. Talimatlar sırasıyla, resme istedikleri 
süre boyunca bakmaları, kendilerini hazır hissettiklerinde resmin düşündürdükleri 
ve hissettirdikleri hakkında 2.5 dakikayı geçmeyecek şekilde konuşmaları ve 
konuşmaları bittiğinde bir sonraki resme geçip aynı süreci tekrarlamaları şekilde 
verilmiştir. Protokoller hem öğrencilere verilen ses kayıt cihazıyla hem de sınıfın 
köşesine yerleştiren video kamera yardımıyla kayıt altına alınmıştır. Deneyler için 
hazırlanan sınıfın ortamı ve düzeneği Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1: Deneyler için hazırlanan sınıf ortamı 

 

Süre kısıtlaması olmayan çalışmada, 22 öğrencinin protokol çalışması toplamda üç 
günde tamamlanmıştır. Sesli protokollerin hemen ardından her bir öğrenci ayrı ayrı 
her resim için 7 sorudan oluşan 10 puanlık Likert ölçeğinde hazırlanmış anket 
sorularını cevaplamıştır. Sözlü protokoller ve anket çalışmaları tamamlandıktan 
sonra katılımcılara, Türkçe Empati Test Ölçeği uygulanmıştır. 

2.2. Resimlerin Seçilmesi ve Sözlü Protokoller 

Bu çalışmada kullanılan resimler, literatürde bedenlenmiş simülasyon ve resim 
üzerinden gerçekleştirilen çalışmalardaki ressamlar ve resimler temel alınarak 
(Tschacher ve Tröndle 2011, Ganczarek 2018) yapılan geniş bir çevrimiçi katalog 
taramasının kademeli olarak daraltılmasıyla seçilmiştir. İlk aşamada 18 resme 
indirilen tarama, Freedberg ve Gallese (2007)’in estetik deneyimde bedenlenmiş 
simülasyon ile ilişkili kategorileri çerçevesinde tekrar değerlendirilerek toplamda 8 
adet resme indirilmiştir. İzleyicilerin sanat eseri ile kurulan bedensel empatiyi 
bildirme yollarına dayanarak, Freedberg ve Gallese (2007) sanat eseriyle kurulan 
bedenlenmiş simülasyonu, eylemler ve niyetler ile, nesneler ile, duygu ve hisler ile 
ve görünen izlerin arkasında hareket ile olmak üzere dört kategoriye ayırmıştır. Bu 
kategoriler de göz önüne alınarak son aşamada seçilen 8 adet resim ve ilişkili 
oldukları kategoriler Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcılar her bir resmi Tablo 1’de 
verilen sırada süre kısıtlaması olmaksızın izledikten sonra, resimler ile ilgili her bir 
resim için 2.5 dk’yı geçmeyecek şekilde konuşmuşlardır. Resimlerle ilgili toplamda 
en uzun konuşan katılımcı Ö14 (16.39dk) olurken, en kısa konuşan Ö4 (1.45dk) 
olmuştur. Katılımcılar her ne kadar resimlerle ilgili olabildiğince çok konuşmaya 
teşvik edilse de, konuşma süresi de deneyimin bir parçası olduğu için katılımcılar 
belli bir süre konuşmaya zorlanmamıştır. Yalnızca her bir resim için 2.5 dakikayı 
geçtiklerinde toparlamaları için uyarılmışlardır. 
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Tablo 1:  Resim seçimleri ve bunlara dair bedenlenmiş simülasyon kategorileri  

 
 

Resimleri yorumladıktan hemen sonra, katılımcılara her bir resim ile ilgili beğeni, 
aşinalık, empati ve simülasyon düzeylerini toplamak amacıyla bir anket 
gönderilmiştir. 10 puanlık Likert ölçeğinde hazırlanan anket sırasıyla şu sorulardan 
oluşmaktadır; (1) Resmi ne kadar beğendiniz? (2) Resimdeki atmosferi ne kadar 
hissettiniz? (3) Bu resme ne kadar aşinasınız? (4) Resimdeki figürlerin (insan, canlı) 
duygularını ne kadar hissettiniz? (Yalnızca insan figürü içeren ilk üç resim için) (5) 
Resim üzerinizde ne kadar duygu uyandırdı? (6) Resmi yorumlarken sanatçının 
hareketlerini (jestlerini) ne kadar düşündünüz? (7) Resmi yorumlarken kendinizi 
sanatçının yerine ne kadar koydunuz? Birinci soru beğeni, üçüncü soru aşinalığı 
ölçerken, figüratif resimler için kalan 4, soyut sanat için geri kalan 3 soru 
bedenlenmiş simülasyonu ölçmeye yöneliktir. Her bir resim için ölçek maddelerinin 
bedenlenmiş simülasyonla ilişkili maddelerinin iç tutarlılık testleri güvenilir çıkmıştır 
(Cronbach α > 0.74 ). Ö20, Ö21 ve Ö22 dışındaki tüm katılımcılar, sesli protokollerin 
hemen ardından testi cevaplamıştır. Ö20, Ö21, Ö22 ise gecikmeli olarak 
yanıtlamıştır.  
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2.3. Kodlama şemasının oluşturulması ve verilerin analizi 

Sesli protokollerden elde edilen kayıtlar yazıya geçirildikten sonra, verileri analiz 
etmek için tümdengelim yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada tümdengelim 
yaklaşımı, bir araştırmacının mevcut literatürden türetilen kodların yanı sıra, 
verilerin analizinden ortaya çıkan yeni ek kodlar geliştirmesine izin veren hibrit bir 
analitik yöntemdir (Mamabolo ve Myres 2019). Buna bağlı olarak, literatüre dayalı 
ilk kodlama şeması oluşturulduktan sonra, verilerin analizinde türetilen yeni kodlar 
da şemaya eklenmiştir. Kodlama şemasının oluşturulmasında araştırmacıya bir 
kodlayıcı daha eşlik etmiş ve metinler araştırmacının yanı sıra, ikinci bir kodlayıcı 
tarafından kodlanmıştır. Kodlamalar bilgisayar destekli nitel analiz yazılımı 
yardımıyla yapılmıştır. Araştırmacı ve kodlayıcı bütün kodlamalar konusunda 
mutabakata varıncaya kadar her bir öğrenci için metinler ortak olarak birlikte 
kodlanmıştır. Her bir katılımcı için sekiz resme ait olan ifadelerin hepsi Tablo 2’ye 
göre kodlanarak, bedenlenmiş simülasyon puanı, ilgili her bir kodun kodlama 
frekansı sayısının toplamı alınarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 2:  Araştırmada kullanılan kodlama şeması 

 
  

Bu çalışmadan elde edilen verilerin analizi, bedenlenmiş simülasyonun 
araştırılmasında kişiler arası,  ölçekler arası ve resimler arasında olmak üzere çok 
yönlü bir karşılaştırmaya olanak sağlamıştır. Verilerin analizi toplanan verinin 
yapısına göre farklı yöntemler aracılılığıyla yapılmıştır. Ayrıca bedenlenmiş 
simülasyonun beğeni ve aşinalık parametreleriyle olan ilişkisi de çalışma 
kapsamında incelenmiştir. Son olarak sözlü protokoller, anket sonuçları ve empati 
test puanları arasında Spearman korelasyonu uygulanarak, ölçeklerin birbiri ile olan 
ilişkisi analiz edilmiştir. 
 

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Anket Sonuçlarına Göre Resimlerin Değerlendirilmesi 

Yapılan çalışmada tasarım öğrencilerin izledikleri sekiz farklı resim ile kurdukları 
bedensel simülasyon deneyimi ölçülmüştür. Yapılan analizler, katılımcıların farklı 
resim türleriyle farklı seviyelerde bedenlenmiş simülasyon deneyimi kurduğunu 
göstermektedir. Bu bağlamda tüm katılımcılar arasında bedenlenmiş simülasyon 
ölçek puanı en yüksek çıkan resim dışavurumcu soyut bir resim olan Jackson 
Pollock’un Sarı Adalar isimli tablosudur (ortalama değer =7,18* ). Bu tabloyu ikinci 
sırada dışavurumcu figüratif bir resim olan Edward Munch’ın Pencere Önündeki Kız 
tablosu (p03) takip etmektedir (od=6,63). Bedenlenmiş simülasyon ölçek puanı en 
düşük çıkan resim ise Vincent Van Gogh’un Gauguin’in Sandalyesi (p04) adlı mekan 
ve nesnelerin bozulmuş bir tasviri olan figüratif resmidir ( od= 4,534). Sonuçlara 

 Bedenlenmiş Simülasyon 

 Empati Simülasyon 

Figürlerin Duyguları ve hisleri (ile) 
Eylemleri ve niyetleri 
(nin) 

Sanatçının Duyguları ve hisleri (ile) 
Görünen izlerin 
arkasında hareketi (nin) 

Nesneler ve 
Mekanlar 

Nesneler ve Mekanlar (ile) Nesne ve Mekanlar(ın) 

Resim 
tarafından 

Tetiklenen duygular (ile) Tetiklenen sahneler(in) 

*Sözlü protokollerden, anket sonuçlarından ve Türkçe Empati testinden elde edilen ham 
puanlar kendi aralarına karşılaştırmaya olanak vermesi için standart dağılımlarını gösteren         
Z-puanına dönüştürülmüştür.  
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bakıldığında, boyaların saçılması, fırça darbeleri gibi sanatçının yaratıcı jestlerinin 
belirgin olarak okunduğu p07 ve p03’ün aynı zamanda bedenlenmiş simülasyon 
puanları en yüksek iki resim olduğu görülmektedir. Bu durum, p07 ve p03’te 
sanatçının görünen yaratıcı izlerinin daha belirgin olması ve buna bağlı olarak 
Freedberg ve Gallese (2007) ve Umilta vd. (2012) öne sürdüğü gibi yaratıcı jestlerin 
arkasında yatan hareketlerle izleyicilerin kurduğu bedenlenmiş simülasyonla bir 
paralellik olduğu şeklinde açıklanabilir. Öte yandan fırça darbelerin oldukça belirgin 
olduğu bir diğer dışavurumcu eser olan p04, bedenlenmiş simülasyon açısından en 
düşük ortalama puana sahiptir. Bunun sebebi nesnelerin tasvirinin (p04), insan 
figürü (p03) ve karmaşık soyut şekillere (p07) göre katılımcılar üzerine daha zayıf 
etki uyandırması olabilir. Bir diğer deyişle, katılımcıların p04 ile kurdukları 
simülasyon puanın düşük olmasın nedeni, nesneler ile özdeşleyimin insan ve soyut 
ifadelerle özdeşleyim ile kıyasla daha zorlayıcı olmasıyla açıklanabilir. Bedenlenmiş 
simülasyon puanları p04’ten sonra en düşük çıkan resimler sırasıyla mekanın soyut 
geometrik tasviri olan p06 (od= 4,943) ve yine mekanın insan içermeyen figüratif 
tasviri olan p05’tir (od=4,966). İnsan ve eylem içeren figüratif mekân tasvirleri bu 
resimlere kıyasla ise p02 (od=5,900) ve p01 (5,644) daha yüksek bedenlenmiş 
simülasyon ölçek puanına sahiptir. Resimlere göre bedenlenmiş simülasyon 
ortalama puan dağılımı Tablo 3’ teki gibidir. 
 

Tablo 3: Anket sonuçlarına göre katılımcıların bedenlenmiş simülasyon ortalama 
ölçek puanlarının resimlere göre dağılımı  

 
 

Sonuçlar incelendiğinde yine, karmaşık formların düzenli basit geometrilere göre 
katılımcıların simülasyon mekanizmalarını daha çok tetiklediği gözlemlenmektedir. 
P07’nin, p04’ten sonra en az beğenilen ikinci resim olmasına rağmen (odbeğeni=5,79), 
katılımcıların bedenlenmiş simülasyon deneyimini en yüksek yaşadıkları resim 
olması, hem sanatçının yaratıcı jestlerinin görünürlüğü hem de resimdeki biçimlerin 
karmaşıklığı ve dinamizm ile açıklanabilir. Bir diğer deyişle, sanatçının izlerinin açık 
olarak okunduğu ve karmaşık biçimlerden oluşan p07’yi katılımcılar daha az 
beğenseler bile, onunla daha güçlü bedensel simülasyonlar kurmuşlardır. Benzer 
şekilde basit ve durağan geometrilerden oluşan p06’nın beğeni ölçek ortalaması 
yüksek iken (odbeğeni=6,273), bedenlenmiş simülasyon ölçek ortalaması en düşük 
ikinci resimdir (odsimülasyon=4,943). Çalışmadan çıkan sonuçlar, Shmesh vd. (2017) de 
öne sürdüğü gibi karmaşık, daha az net formların daha az beğenilmesine rağmen 
şekillerin algılanmasında duygusal tepki ile ilgili olabilecek güçlü tepkiler ortaya 
koyması ile uyumludur. Ortalama beğeni puanı en yüksek çıkan resim ise mekânın 

*Ortalama değer (mean value), her bir resim için beğeni, aşinalık ve bedenlenmiş simülasyona 
ait ölçek maddeleri için katılımcılar tarafından 10 üzerinden verilen toplam puanın aritmetik 
ortalamasıdır.  
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ve insanların gerçekçi bir tasviri olan Vermeer’in Resim Sanatı tablosu (p01) 
çıkmıştır (odbeğeni=7,136). Onu ikinci sırada takip eden resim ise dokunsal özelliklere 
sahip olan soyut bir resim olan p08’dir (odbeğeni=6,636). 

Her bir resim için, katılımcıların bireysel ölçek puanları üzerinden 
değerlendirildiğinde bütün resimlerde bedenlenmiş simülasyon ve beğeni arasında 
anlamlı bir ilişki ve pozitif korelasyon gözlemlenmiştir (p < 0.05, r > 0,5 ). 
Bedenlenmiş simülasyon ile beğeni arasındaki en yüksek korelasyonun (p <0.0001, 
r=0,875) en az beğenilen resim olan p04’te görülmesi ise dikkat çekicidir. Benzer 
şekilde en çok beğenilen ikinci resim p02 için de katılımcıların beğeni ve 
bedenlenmiş simülasyon deneyimleri arasında (p <0.0001, r=0,692) güçlü bir ilişki 
göze çarpmaktadır. Özetle, literatürde sanat eserinin estetik olarak takdir 
edilmesinin nedenlerinden birinin, izleyicilerin kurduğu bedenlenmiş simülasyonlar 
olduğu görüşüyle (Freedberg & Gallese 2007, Cross vd. al. 2011, Jola et al. 2012, 
Umilta vd. 2012, Kirsch vd. 2015), bu çalışmadan elde edilen bulgular 
örtüşmektedir. Öte yandan, çalışma kapsamında p04, p06, p07, p08 resimlerinde 
aşinalık ve beğeni arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanırken, p01, p02, p03 ve p05 
için anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir (p > 0.05, r < 0,5).  

3.2. Protokollerin, Anket Sonuçlarının ve Empati Testinin Karşılaştırılması 

Sözlü protokollerden ve anket sonuçlarından elde edilen bedenlenmiş simülasyon 
puanları ve empati testi puanları Z-puanlarına çevrilerek Spearman korelasyonu* 
aracılığıyla karşılaştırılmıştır.  

 
Tablo 4: Katılımcıların farklı ölçek puanlarının karşılaştırılması  

 
 

Anket sonuçlarından ve kodlama şemalarından elde edilen sonuçlar, birbiriyle 
yüksek derecede ilişkili çıkarken (p < 0,05), empati testi sonuçları ile anket 
sonuçlarıyla (p = > 0.05) ve sözlü protokollerle (p > 0.05) ile ilişkili çıkmamıştır. 
Tablo 4’te her bir katılımcı için test sonuçlarının Z puanını dönüştürülmüş olarak 
karşılaştırmasını göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre her bir öğrencinin 
sanat nesnesiyle kurduğu bedenlenmiş deneyimin farklı seviyelerde olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda, her ne kadar resimler özelinde bu seviye değişse de, 
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bireysel olarak bazı öğrencilerin izlenen eserlerin tümüyle diğerlerine göre daha 
güçlü bir bedensel deneyim kurdukları görülmektedir. Bu durum hem sözlü 
protokollerin hem de anket sonuçlarının analizlerinde görülmektedir. Öznel 
raporlardan ve sesli protokollerden elde edilen verilerin anlamlı ilişkisi        (p < 
0,05) çalışmanın güvenirliliğini göstermektedir. Buna ek olarak, elde edilen 
sonuçlar, bedenlenmiş simülasyonla ilgili literatür ile uyumlu gözükmektedir. Bu 
bağlamda, çalışma kapsamında oluşturan anket sorularının daha kalabalık gruplar 
için bedenlenmiş simülasyon deneyimin ölçülmesinde kullanılması ön 
görülmektedir. Öte yandan klasik empati ölçeğinin, bu çalışma kapsamında 
araştırılan  “içinde olma”, “içinde hissetme” ya da tam olarak orijinal diliyle 
“Einfühlung” kavramıyla örtüşmediği görülmektedir. Bunun nedeni muhtemelen 
psikolojide kullanılan empati kavramının bedenlenmiş simülasyon ile ilişkilenmek 
zorunda olmayan birçok alt bileşeni olmasından kaynaklanmaktadır ve bu 
çalışmanın kapsamı dışında kalan başka bir araştırmanın konusudur. 

 

4. Sonuç 
Bu çalışmada, mekân tasarımında bedensel deneyimin potansiyel yaratıcıları olan 
tasarım öğrencilerinin zihinsel süreçlerine odaklanılmıştır. Bedenlenmiş simülasyon 
teorisine dayandırılarak, tasarım öğrencilerinin zihinlerindeki bedensel temsilleri 
ölçmeye yönelik bir yöntem çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 
geliştirilen yöntemden elde edilen sonuçların, hem kendi içinde hem de ilgili 
literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, öğrencilerin 
bedenlenmiş simülasyon deneyimlerinin ölçülmesine öncülük edecek bir çerçeve 
ortaya koyulmuştur. Gelecek çalışmalarda öğrencilerin bu ölçek üzerinden 
bedenlenmiş simülasyon deneyimlerinin, mekânsal yaratım süreçleri ile olan 
ilişkisinin araştırılması hedeflenmektedir. 
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Özet 
 
Çalışma kapsamında ters yüz edilmiş sınıf modeli, sayısal düşünmenin öğretilmesine 
yönelik bir dizi egzersizin uygulanması sürecinde kullanılmıştır. Ters yüz edilmiş sınıf 
modeli ödevin derste, dersin ise evde yapıldığı bir öğretmeyi temsil etmektedir. 
Çalışmada uygulanan egzersiz çalışmaları parametrik modelleme programı olan 
Grasshopper’ın ve sayısal düşünmenin öğretilmesine odaklanmaktadır. Bu egzersiz 
çalışmaları seçmeli ders kapsamında uygulanmıştır. Seçmeli dersler haftada iki saat 
olarak işlendiği için hem program öğretimine hem de uygulamalara yeterince 
zaman kalmamaktadır. Bu sorunu çözebilmek için ters yüz edilmiş sınıf modeli 
kullanılmıştır.  
 
Egzersiz çalışmaları sayısal düşünmeyi yaparak öğretmeyi hedeflemektedir. Yaparak 
öğrenme süreçleri öğrenciyi doğrudan dersin bir parçası haline getirdiği için, öğrenci 
derste etkin bir şekilde rol almakta ve böylelikle derse yönelik dikkatini toplama 
süresi de artmaktadır. Egzersiz çalışmaları, her biri bir ya da iki hafta süren ve 
verilen tasarım problemlerine ilişkin geliştirilen tasarımların hem fiziksel ortamda 
üretimine hem de parametrik ortamda modellenmesine odaklanmaktadır. Bu 
çalışmalar biçim grameri çalışmaları, yüzey tasarımları, donatı tasarımı, katlama 
dökme uygulamaları gibi çeşitli konuları içermektedir. 
 
Egzersiz çalışmaları iki aşamalı olarak kurgulanmıştır. İlk aşama okulda yürütücü 
eşliğinde gerçekleşen yaparak öğrenme aşamasıdır. Bu aşamada öğrenci, verilen 
tasarım problemi çerçevesinde bir ürün üreterek, tasarım sürecini 
sayısallaştırmaktadır. İkinci aşama ise tasarlanan ürünün parametrik model ile 
üretilmesine odaklanmaktadır. Bu aşamada yürütücü konu ile ilgili bir eğitim 
videosu hazırlayarak öğrenci ile internet üzerinden paylaşmaktadır. İlk aşamada, 
sayısallaştırma sürecinde elde edilen veriler ikinci aşamada parametre olarak 
kullanılmaktadır.  
 
Çalışma sonucunda öğrencilerden alınan geri dönüşlerde program öğretiminin video 
üzerinden gerçekleşmesinin daha verimli olduğu görülmektedir. Öğrenciler 
anlamadıkları noktaları istedikleri kadar izleyebilmekte ve böylece herhangi bir şeyi 
kaçırmadan parametrik model sürecini öğrenebilmektedir. Yürütücü açısından 
bakıldığında ise; uygulamalara ders saatleri içerisinde daha fazla zaman 
ayrılabilmesi olumlu görülmektedir. 
  
 
Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Edilmiş Sınıf, Yaparak Öğrenme, Parametrik Model, 
Sayısal Tasarım 
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Abstract 
 

In this study, the flipped classroom model is used in a series of exercises that focus 
on teaching computational thinking. Flipped classroom model means to make the 
homework in class and do the course as homework. The exercises focus on teaching 
Grasshopper, which is a parametric model software, and teaching computational 
thinking. These exercies are carried out in an elective course. Because of the elective 
courses are performed two hours a week, enough time can not be spared to teach 
both software and computational thinking exercises. To solve this problem, flipped 
classtoom model is carried out. 
 
The exercise studies aims to teach computational by learning by doing exercises. 
Learning by doing exercises make the students directly a part of the course. Thus, 
the students’ attention on the course process can be improved. Each exercise takes 
one or two weeks and focuses on producing the design product bot physical and 
parametric environment. The exercises involve shape grammar studies, surface 
designs, furniture designs etc. 
 
Exercises consist of two stages. The first stage is learning by doing stage which is 
carried out with the lecturer. In this stage the student designs a product and 
uncovers the computational relations of design process. The second stage focuses on 
modeling the design product parametrically. The lecturer prepares a tutorial about 
the parametric model and shares with the students. The computational relations 
which were defined in the first stage is used as parameters in the parametric model. 
 
As a result of this study, it can be said that teaching a software with tutorial videos 
is a more productive way than teaching in the class. Because the students can watch 
the video until they undestand how to model in a parametric way. From the 
lecturer’s side of view it is positive that more time can be had fort he learning by 
doing process.   
 
Keywords: Flipped Classroom, Learning by Doing, Parametric Model, Computational 
Design  
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1. GİRİŞ 

Mimarlık disiplini öğretim stratejileri açısından değerlendirildiğinde          usta-çırak 
ilişkisi ile temellenen ve deneyimin yürütücüden öğrenciye aktarıldığı bir süreci 
içermektedir. Deneyimlemek, mimarlık eğitiminde öğrenmenin kalıcı bir biçimde 
gerçekleşebilmesini sağlayan birincil unsurlardandır. Deneyim kazanmak yapmaya 
odaklı bir eğitim yaklaşımını beraberinde getirmektedir. Yapmaya odaklanan 
yaklaşımlar mimarlık eğitimi içerisinde özellikle stüdyo derslerinde yer bulmaktadır. 
Stüdyo dışında kalan derslerde ise yapma odaklı yaklaşımların zaman zaman 
etkinliğini yitirebildiği görülmektedir.  

Nesiller değiştikçe eğitim biçimi de buna paralel olarak dönüşmektedir. 
Günümüzde, geleneksel eğitim sistemi süreci içerisinde yeni neslin dikkat toplama 
konusunda sıkıntılar yaşadığı gözlemlenmektedir. Öğrenciler geleneksel yöntemle 
yapılan ders anlatımlarından sıkılmakta ve derse yönelik dikkat eksikliği 
çekmektedirler. Bu durum farklı öğretim stratejilerinin denenmesi gerekliliğini 
ortaya çıkarmaktadır. Çalışma kapsamında ters yüz edilmiş sınıf (flipped classroom) 
modeli, sayısal düşünmenin öğretilmesi sürecinde mimarlık lisans öğrencileri ile 
deneyimlenmiştir. Sayısal düşünmenin öğretilmesi sürecinde yaparak öğrenme ve 
deneyimlemeye yönelik bir kurgu oluşturularak öğrenmenin daha kalıcı olması 
sağlanmaya çalışılmıştır. Yaparak öğrenme süreçleri öğrenciyi doğrudan dersin bir 
parçası haline getirdiği için, öğrenci ders içerisinde aktif bir şekilde rol almakta ve 
böylelikle derse yönelik dikkat toplama süresinin de arttığı gözlenmektedir. 

Çalışmanın amacı sayısal tasarım eğitiminin yaparak öğrenme odaklı olarak 
yürütülmesine yönelik gerçekleştirilen deneyim üzerine tartışmaktır. Çalışma 
kapsamında ters yüz edilmiş sınıf modeli uygulanmıştır. Bu model dersin evde, 
ödevin ise derste yapıldığı bir süreç önermektedir. Böylelikle yaparak öğrenmenin 
ders sürecinin merkezine alınabilmesi için gerekli zamanın yaratılabilmesi 
sağlanmıştır. Çalışma mimarlık bölümü üçüncü ve beşinci yarıyıl öğrencileri ile ve iki 
adet seçmeli ders kapsamında yürütülmüştür. Seçmeli dersler sayısal düşünmenin 
yaparak öğretilmesine odaklanmaktadır. Ders kapsamında hem algoritma odaklı 
tasarım süreci ve buna olanak sağlayan Grasshopper programı öğretilmekte hem de 
tasarım ürünleri fiziksel olarak üretilerek kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Seçmeli dersler haftada 2 saat olarak belirlendiği için ders 
süresinde hem yapmaya hem de program öğretmeye odaklanmak çok mümkün 
olamamaktadır. Ayrıca program öğretimi sürecinde her öğrenci farklı bir noktada 
sorun yaşadığı için olması gerekenden daha uzun bir zaman alabilmektedir. Ters yüz 
edilmiş sınıf modeli bu sorunlara bir çözüm sağlamaktadır. Program öğretimi ödev 
olarak YouTube üzerinden yürütülmekte ve böylelikle yapmaya dayalı uygulamaları 
ders sürecinde yapmak için zaman yaratılabilmektedir. 

Uygulamaların sonucunda ters yüz edilmiş sınıf modeli ile ilgili öğrencilerden geri 
dönüş alınmıştır. Hem bu geri dönüşler hem de yürütücülerin gözlemleri 
doğrultusunda yöntemin eksileri ve artıları, uygulanabilirliği sonuç bölümünde 
tartışılmıştır. 

 

2. Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Yapma Odaklı Eğitim Bağlamında 
Tartışılması 

Sayısal tasarım araç ve süreçlerinin mimarlığın önemli bir parçası haline gelmesi, 
bunları mimarlık eğitimi bağlamında da bir tartışma odağı haline getirmektedir. 
Özellikle mimarlık eğitiminin erken dönemlerinden başlayarak sayısal tasarım araç 
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ve süreçlerini öğrenciler ile deneyimleyebilmek, teknolojik gelişmeleri 
yakalayabilmek açısından son derece önemlidir. Sayısal tasarım süreçleri belirli bir 
bilgi birikimi gerektiriyor gibi görünse de temelinde “sayısal düşünme” kavramını 
barındırmakta ve bu da yazılım bilgisi olmaksızın da sayısal tasarım süreçlerinin 
deneyimlenebileceği fikrini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma, sayısal düşünmeyi ve 
sayısal tasarımı lisans öğrencilerine öğretme süreci ile ilgili bir dizi çalışmanın bir 
bölümünü aktarmaktadır. 

2.1. Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Değişen Nesil Bağlamında Değerlendirilmesi 

Bireylerin doğdukları ve büyüdükleri toplumsal yapı yaşama, düşünme, dünyayı 
anlama ve öğrenme süreçlerini belirlemektedir. Bu durum nesil kavramını ortaya 
çıkarmıştır. Böylelikle belirli bir zaman dilimine mensup insan topluluğunun 
davranış biçimini analiz edebilmek için sistematik bir yaklaşım 
kurgulanabilmektedir. Soğuk savaş döneminden bu zamana kadar bebek patlaması 
kuşağı, x kuşağı, y kuşağı, milenyum kuşağı, z kuşağı olmak üzere beş farklı nesilden 
söz edilebilmektedir (Ardıç & Altun, 2017).  

Z kuşağı, 2000 yılından sonra doğan ve “net kuşağı”, “dijital yerliler” gibi isimlerle 
de adlandırılan kuşağı temsil etmektedir (Erten, 2019; Twenge vd., 2010; Oblinger 
& Oblinger, 2005; Prensky, 2001). Bilgiyi dijital kaynaklardan edinme eğiliminde 
olan bu kuşak günümüzde üniversitede eğitim almaktadır. Sürekli akış halinde olan 
görsel dünyadan edinilmeye çalışılan bilgi genellikle gelip geçici olmakta ve öğrenci 
bu bilgiyi analiz etmeden veya özümsemeden kullanmaktadır. Görsel bilgi ortamının 
yoğun olduğu bu dönemde yapmaya ve aktiviteye yönelik ders süreçlerinin 
öğrencinin dikkatini toplaması açısından faydalı olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle 
ters yüz edilmiş sınıf modeli dersin evde ve sosyal medya aracılığıyla yürütülmesi 
açısından z kuşağına uygun bir sistem olabileceği ön görüsünden yola çıkılarak 
çalışma kapsamında uygulanmaya değer bulunmuştur. 

Çalışma kapsamında “sayısal düşünmenin öğretilmesi”ne yönelik bir dizi egzersiz 
ters yüz edilmiş sınıf modeli ile bütünleştirilerek uygulanmış, süreç ve sonuçları 
tartışılmıştır. Egzersizler sınıf uygulaması ve ev ödevi olmak üzere iki aşamalı olarak 
gerçekleştirilmiştir. İlk aşama olan yaparak öğrenme süreci okulda ve yürütücüler 
eşliğinde; ikinci aşama olan parametrik modelleme süreci ise YouTube üzerinde 
yayınlanan eğitim videosu eşliğinde yürütülmüştür. Uygulamalar iki farklı seçmeli 
ders kapsamında üçüncü ve beşinci yarıyıl mimarlık lisans öğrencileri ile 
gerçekleştirilmiştir. Derslerin ortak hedefleri öğrencilere sayısal düşünmeyi ve 
parametrik modellemeyi öğretebilmektir.  

2.2. Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Uygulanması 

Egzersiz süreçleri ödevin derste, dersin ise evde yapılması yönüyle ters yüz edilmiş 
sınıf modelinin bir temsilidir. Egzersiz çalışmaları, her biri bir ya da iki hafta süren ve 
verilen tasarım problemlerine ilişkin geliştirilen tasarımların hem fiziksel ortamda 
üretimine hem de parametrik ortamda modellenmesine odaklanmaktadır. Bu 
çalışmalar biçim grameri çalışmaları, yüzey tasarımları, donatı tasarımı, katlama 
dökme uygulamaları gibi çeşitli konulara odaklanmaktadır. Çalışmalar basit 
formlardan zor formlara doğru karmaşıklaşan bir düzeyde ele alınmaktadır. 
Böylelikle öğrencinin mevcut bilgisinin üzerine yenilerini ekleyerek öğrenme 
sürecini gerçekleştirebilmesi hedeflenmektedir.  

Egzersiz çalışmalarının ilk aşaması olan yapmaya yönelik çalışmalar sınıf uygulaması 
olarak yürütücü kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Öğrenci bu süreçte bir ürün 
ortaya koymakta, bu ürünü ortaya çıkaran süreci ve ürünün kendisini 
sayısallaştırarak parametreleri ve sürecin adımlarını açığa çıkarmaktadır (Şekil 1). 
Bu süreçte elde edilen sayısal ilişkiler ve adımlar parametrik modelin oluşturulması 
sürecinde kullanılmaktadır. 
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Şekil 1: Yapılan bir çalışmaya ilişkin sayısallaştırma süreci örneği 

 

Çalışmanın ilk aşaması olan sayısallaştırma süreci, sayısal tasarım sürecinin 
öğretilmesi açısından temel bir öneme sahiptir. Çünkü öğrencilerde, genellikle, 
sayısal tasarım ürünlerinin rastlantısal bir biçimde ortaya çıktığı görüşü hakim 
olmaktadır. Oysaki sayısal tasarım süreçleri, tam tersine, tasarım probleminin ve 
tasarım ürününün tüm gizli kalmış ilişkilerinin sayısal olarak ortaya çıkarılabilmesine 
dayanmaktadır. Bu sayısal ilişkiler ne kadar net bir biçimde ortaya konulabilirse, 
parametrelerin değiştirilmesiyle elde edilen alternatif tasarım ürünleri de o kadar 
doğru bir biçimde oluşturulabilmektedir. 

Egzersiz çalışmalarının ikinci aşaması olan parametrik modelleme süreci ev ödevi 
olarak gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda dersin yürütücüsü ders sürecinde 
üretilen ürünün bir benzerinin parametrik olarak modellenmesi sürecine ilişkin bir 
video hazırlamaktadır. Bu video bir siteye yüklenerek öğrencinin videoya ulaşması 
sağlanmaktadır (Şekil 2). 

 
 

 
Şekil 2: İnternet ortamında yayınlanan videolardan birine ilişkin görsel 

Çalışmanın yürütücü eşliğinde gerçekleştirilmiş olan ilk aşamasında elde edilmiş 
tüm sayısal veriler, ikinci aşama için birer veri haline gelmektedir. Öğrenciler 
parametrik modelleme aşamasında iki adet sonuç ürün elde etmektedir. Sonuç 
ürünlerin ilki videoyu birebir uygulayarak elde ettiği üründür. İkincisi ise ilk aşamada 
elde ettiği parametreleri uygulayarak elde ettiği üründür. Böylelikle öğrenci her 
egzersiz çalışmasında en az iki adet ürün elde ederek, sayısal tasarımın en önemli 
getirilerinden olan alternatifli sonuç ürün üretimini nasıl elde edeceği ile ilgili fikir 
sahibi olmaktadır.  

2.3. Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinde Portfolyo Değerlendirmesi 

Ters yüz edilmiş sınıf modelinin başarılı bir şekilde sonuç verebilmesi için ödev 
denetiminin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Çünkü bu modelde 
öğrenmenin önemli bir kısmı ödev sürecinin doğru bir şekilde uygulanması ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında portfolyo yöntemi 
kullanılarak öğrencilerin video aracılığı ile verilen uygulamaları eksiksiz bir biçimde 
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yerine getirdiklerine emin olunmaktadır. Yürütücü tarafından her uygulamaya 
ilişkin kontrol listesinin ve soruların olduğu portfolyo altlığı öğrenciye verilmekte ve 
bunun üzerinden kontrol sağlanmaktadır (Şekill 3). Portfolyoda doldurulması 
gereken her bir başlığın bir puan değeri vardır ve öğrenci dönem sonu notunu 
buradan topladığı puana göre almaktadır. Bu durum öğrencinin ev ödevini daha da 
ciddiye alarak yapmasını sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 3: Portfolyo uygulamasının bir bölümüne ilişkin görsel 

 

Ters yüz edilmiş sınıf modeli ile ders süresi daha etkin kullanılabilmekte ve yapmaya 
odaklanan öğrenme süreçleri gerçekleştirilebilmektedir. Yapmaya dayalı öğrenme; 
öğrencinin deneyimleme, hata yaparak öğrenme, sorunlara çözüm geliştirme gibi 
yollarla bilgiyi edinme sürecini ifade etmektedir. Bu süreç aynı zamanda 
konstrüktivist yaklaşım olarak adlandırılan bir öğrenme teorisidir (Şekil 4).  

 

 
Şekil 4: Parametrik modelleme ve benzer sürecin yaparak öğrenme ile  

tekrar edilmesine ilişkin bir örnek çalışma 
 

Yaparak öğrenme süreci ile bütünleştirilen öğrenme süreçlerinde, öğrencinin 
tasarım sürecini sorgulaması ve böylelikle sürecin açık hale getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Sürecin açık bir biçimde ve adım adım ifade edilebilmesi sayısal 
tasarım ve parametrik modelleme aşamaları açısından önemlidir. Öğrenci böylelikle 
sayısal düşünme mantığını kavramakta ve bunu parametrik modele nasıl 
aktaracağını öğrenmektedir.  

Dönem sonunda öğrencilerden ters yüz edilmiş sınıf modeli ile ilgili bir geri dönüş 
alınmıştır. Bu bağlamda öğrencilerden modelin artılarını ve eksilerini tartışmaları 
istenmiştir. Bu veriler aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir: 

Ters yüz edilmiş sınıf modelinin artıları: 

• Videolar tekrar izlenebilmektedir. 

• Derste daha çok uygulama yapmaya vakit kalmaktadır. 

• Dersler; sıkıcı teorik bilgilerle değil, üretim ve uygulamalarla 
gerçekleşmektedir. 

• Derslere daha çok odaklanılabilmektedir. 
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• Anlaşılamayan noktalar videoda yeniden izlenebilmektedir. 

• Sayısal tasarım laboratuvarı daha sık kullanılabilmektedir. 

• Üretim aşamasına zaman ayrılması bilgiyi daha kalıcı hale getirmektedir. 

Ters yüz edilmiş sınıf modelinin eksileri: 

• Modelleme sürecinde yaşanılan sorunların çözümünde zorlanılmaktadır. 

• Diğer derslerin yoğun olduğu zamanlarda ödevlere zaman ayırmakta güçlük 
çekilmektedir. 

• Modelleme sürecinde bir noktada sorun yaşandığında o anda yürütücüye 
sorulamamaktadır. 

 

3. Sonuçlar 

Öğrenme süreçleri öğrenciden öğrenciye farklılık gösterebilmektedir. Çalışma 
kapsamında parametrik modelleme programı olan Grasshopper yazılımı 
öğretilmektedir. Ders kapsamında gerçekleştirilen daha önceki süreçlerde program 
sınıf ortamında geleneksel yöntemlerle öğretilmeye çalışılmış, ancak her öğrenci 
farklı bir noktada sorun yaşadığı ve yürütücü de bu sorunları tek tek çözmeye 
çalıştığı için ders süresinin etkin bir biçimde kullanılamadığı tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda video ile ders anlatımı avantajlı bir duruma dönüşmekte, öğrenciler 
sorun yaşadıkları ya da anlamadıkları noktaları tekrar tekrar izleyebilmektedirler. 

Ters yüz edilmiş sınıf modeline ilişkin sonuçlar dersin yürütücüsü açısından ve 
öğrenciler açısından olmak üzere iki şekilde değerlendirilebilir. Dersin yürütücüsü 
tarafından ele alındığında yöntemin en önemli artısının dersin süresi açısından 
önemli bir kazanç sağladığı söylenebilmektedir. Böylelikle yürütücü uygulamalarda 
odaklanmak istediği konuya daha fazla zaman ayırabilmekte ve öğrenciler ile 
birlikte konuyu deneyimlemeye yönelik uygulamalar yaparak, öğrenmenin kalıcı 
olmasını sağlayabilmektedir. Buna ek olarak; program öğretme süreci de 
konvansiyonel öğretme sürecine oranla daha başarılı gerçekleştirilmektedir. 
Programın video aracılığı ile öğretilmesi hem sınıf düzenindeki mekânsal 
yetersizliklerin (projeksiyon ile ilgili sorunlar, en arkadaki öğrencinin yansıyı 
görememesi vb.) önüne geçmekte hem de öğrencinin istediği zamanda ve sürede 
öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır. Ödev olarak verilen uygulamaların 
derste gerçekleştirilmesi ile de öğrencinin dikkati azami ölçüde konu üzerinde 
tutulabilmektedir.  

Öğrenciler açısından ele alındığında ise, öğrencilerden alınan geri dönüşlerden 
hareketle; derslerin daha eğlenceli hale geldiği, uygulamaları derslerde 
gerçekleştirmenin anlama düzeyini artırdığı, videoların daha sonra da hatırlanmak 
üzere yeniden izlenebiliyor olması gibi olumlu yönlerden söz edilebilmektedir. 
Öğrencilerin hemfikir oldukları olumsuz taraf ise, program öğrenimi sırasında bir 
sorunla karşılaştıklarında yürütücüye doğrudan soru soramıyor oluşlarıdır.  

Sonuç olarak; sayısal tasarımın yaygınlaşması ile mimarlık eğitiminin bir parçası 
haline gelmeye başlayan dijital fabrikasyon süreçlerinin deneyimlenmesi ve buna 
destek olan sayısal düşünmenin öğretilebilmesi için yapma ve deneyimleme 
eylemlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu sayede öğrenci laboratuvar 
ortamında vakit geçirebilmekte ve dijital fabrikasyon araçlarının kullanım mantığını 
öğrenebilmektedir. Bu bağlamda ters yüz edilmiş sınıf modeli, Z kuşağının dikkatini 
derse toplamak açısından faydalı bir yöntemdir. 
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Özet 
 
Tasarım ve mimari tasarım, tasarıma yön verecek pek çok parametre ve bu 
parametrelerin birbiriyle ilişkisiyle şekillenir. Tasarımcı, tasarım problemine çözüm 
üretebilmek için öncelikle tasarım sürecini yönetecek parametrelerin farkında 
olmalıdır. Tasarım eğitimi, ilgili her disiplindeki tasarım öğrencisine bu çoklu 
parametrelerle şekillenen tasarım sürecini yönetmeyi ve tasarım bileşenlerini nasıl 
kullanacaklarını öğretmeyi hedefler. Parametrik modelleme araçları, günümüzde 
yeni bir modelleme tekniği olarak varolsa da parametrik düşünme ve tasarlamanın 
geçmişi çok daha eskiye dayanmaktadır. Parametrik tasarımın temelinde, ilişkisel 
düşünme yatar. Parametrik tasarımda, geometriyi, formu oluşturacak ilişkiler, 
program, işlevsel ilişkiler ağı içerisinde tanımlanarak şekillendirilir. 
 
Çalışmada,   tasarım   parametreleri   tanımlanarak,   tasarımın   bütünü   ve   alt   
birimler   arasındaki   ilişkiyi kurgulamada parametrelerin etkinliğine değinilmiştir. 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çevre Tasarım Proje I dersi kapsamında projeler, 
konvansiyonel yöntemlerle, temel tasarım öğe ve ilkeleri göz önünde 
bulundurularak matematiksel örüntülerle, eskizlerle, üç boyutlu maket model 
anlatımlarla geliştirilmiştir. Çalışma bu yönüyle öğrencilerin, tasarım 
parametrelerinin farkındalığını oluşturma ve sayısal tasarım programları ile 
bilgisayar modellemelerinde tanışmadan önce bir farkındalık oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında izlenen yöntem  ile  farklı  disiplinlerden  esin  
kaynakları  ile  doğadan,  örüntüler,  karakter  birliği  çalışmaları,  sanat, mimarlık 
ve soyut geometrik biçimler ile esinlenilerek, matematik ve geometrik ilişkiler, çoklu 
parametreler ile tasarım eğitiminde, bilgisayar ortamında sayısal parametrik 
tasarım yöntemlerine bir ön hazırlık süreci oluşturmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Parametre, Temel Tasarım, Çevre Tasarım, Peyzaj 
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Abstract 
 

Design  and  architectural design  are  shaped  by  many  parameters that  will  
shape  the  design  relationship between these parameters. The designer must 
firstly be aware of the parameters that will manage the design process in order to 
find solutions to the design problem. Design education aims to teach the design 
students in each related discipline how to manage the design process shaped by 
these multiple parameters and how to use the design components. Although 
parametric modeling tools exist today as a new modeling technique, the history of 
parametric thinking and design goes back much further. Relational thinking 
underlies the parametric design. In parametric design, the relationships that will 
form the geometry, form are defined by defining the program within the network 
of functional relations. 
 
In  the  study,  by  defining  the  design  parameters,  the  effectiveness  of  the  
parameters  in  designing  the relationship between the whole design and the sub-
units is mentioned. Within the scope of Environmental Design Project I course, 
Landscape Architecture Department has been developed with mathematical 
patterns, sketches and model models with conventional methods, taking into 
account the basic design ele ments and principles. In this respect, the study aims to 
create awareness of the design parameters of students and to raise awareness 
before meeting them in digital design programs and computer models. It is to 
create a preliminary preparation process for numerical parametric design methods 
in computer environment in mathematics and geometric relations, design education 
with multiple parameters, inspired by nature, patterns, character unity studies, art, 
architecture and abstract geometric forms with sources inspired from different 
disciplines with the method followed within the scope of the study. 
 
Keywords: Design, Parameter, Basic Design, Environmental Design, Landscape 
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1. Giriş 

Tasarım, çoklu parametrelere dayanan bir süreçtir. Sosyal, kültürel, fiziksel, 
ekonomi, ergonomi, ekonomi, psikoloji, gelenekler, inanışlar, davranış, ekoloji, 
strüktür, estetik, malzeme, geometri, form, mekan algısı, atmosfer, oran, ölçek, 
parça bütün ilişkileri, program, iklim, teknoloji, yapım sistemleri, işlev, arazi, 
topoğrafya, yönetmelikler, çağın gereksinimleri vb. pekçok parametre tasarımı ve 
tasarım sürecini belirler. Birbiriyle ilişkilendirilen bir dizi parametre sonsuz çözüm 
ve tasarım alternatifleri oluşturur.   

Tasarım ve mimari tasarım, tasarıma yön verecek pekçok parametre ve bu 
parametrelerin birbiriyle ilişkilendirilme süreciyle şekillenir. Tasarımcı, tasarım 
problemine çözüm üretebilmek için öncelikle tasarım sürecini yönetecek 
parametrelerin farkında olmalıdır. Tasarım eğitimi, ilgili her disiplindeki tasarım 
öğrencisine bu çoklu parametrelerle şekillenen tasarım sürecini yönetmeyi ve 
tasarım bileşenlerini nasıl kullanacaklarını öğretmeyi hedefler. Parametreler ve 
parametrelerin ilişkileri ile tasarım alternatifleri oluşturulur.  

Bu çerçeveden bakıldığında geometriye dayanan morfojenez (şekillenme) genellikle 
sadece yeni çıkan bilgisayar destekli parametrik tasarım sistemleri bağlamında 
tartışılmaktadır. Oysa benzer fikirler, bu sistemler çıkmadan önce de ortaya 
atılmıştır. Antoni Gaudi yalnızca tuhaf organik şekiller hayal etmekle kalmamış, aynı 
zamanda onları, bugünkü tasarımcıların izlediği yolla geliştirmek ve optimize etmek 
için rasyonel yöntemlerde kullanmıştır. Gaudi’nin parametrik tasarımına en iyi 
örnek, Barselona yakınlarındaki Clonia Güell Kilisesi (1898-1915) için geliştirdiği, 
ağırlıklar bağlanmış iplerden oluşan ünlü asma modelidir. Gaudi, ağırlıksız iplerden 
oluşan sistemin, üzerinde asılı duran ağırlıkları, uzunluklarını, bağlantı noktalarını 
değiştirince, tıpkı parametrik tasarımda olduğu gibi, bütün yüzeyin şekli kökten 
değişmiştir (Jormakka, 2012). (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1: Antoni Gaudi’nin Clonia Güell Kilisesi için geliştirdiği, ağırlıklar 

bağlanmış iplerden oluşan ünlü modeli, (1898-1915) (URL-1) 
 

Geleneksel tasarım sürecinde tasarımcı zihnindekileri, temsiller aracılığıyla görsel 
bir dile çevirir ve bu dil aracılığıyla düşünür. Gaudi bilgisayar ve dijital teknolojilerin 
tasarım sürecine henüz katılmadığı bir zaman diliminde çizimlerle, maket model 
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anlatımlarla parametrik tasarım yöntemiyle Clonia Güell Kilisesini tasarlamıştır. Bu 
çerçevede, tasarım parametreler ve parametrelerin hiyerarşik ilişkisi ile biçimlenir.  
Tasarım eğitiminde, parametreler ve parametrelerin hiyerarşik ilişkisi ile biçimlenen 
karar verme, alternatif üretme ve sonuç ürüne ulaşma süreci önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çevre Tasarım Proje I dersi süresince, 1. 
Sınıf öğrencilerine tasarım sürecine yön veren çoklu parametreler ve bu 
parametrelerle tasarım süreci çerçevesindeki deneyimler bilgisayar teknolojileri 
kullanılmadan geliştirilmiştir. Çalışmanın materyalini, öğrencilerle dönem boyunca 
çalışılan, konsept paftaları, mekânsal senaryolar, çizim paftaları maket model 
anlatımlar oluşturmaktadır. Tasarım süreci, geleneksel eğitim sisteminin 
basamaklarıyla ve geleneksel temsiller  aracılığıyla  modellenmektedir.  Tasarım  
süreci,  yöntem  ve  sonuç  ürün  olarak,  çoklu alternatifli ve çoklu tasarım 
parametrelerinin ilişki sistemi içinde; parametrik düşünce sistemini algılama ve 
sayısal modellerle tasarıma geçiş aşamasında düşünsel hazırlık sürecini 
oluşturmaktadır. 

Çalışma, öğrencilerin esin kaynaklarına, konsept ve kavramlarına bağlı olarak 
tasarım problemine ürettikleri senaryolar doğrultusunda çoklu parametrelerin 
ilişkisini ve hiyerarşisini kurgulayarak tasarım problemine cevap verecek çözümler 
üretme sürecini ele almaktır. 

 

2. Konuya Yaklaşım  

En temel şekli ile parametre, bir durum için tanımlanan ve değiştirilebilen bir nicelik 
olarak ifade edilebilir ve bu niceliği bir veya birden çok olarak içinde barındıran 
durum parametrik olarak algılanabilir (Erbaş, 2013; Turan ve Şahin, 2016).  Peyzaj 
Mimarlığı, Çevre Tasarım Proje I, insan-mekan-çevre bağlamında, öğrencilerin hayal 
güçlerini doğru ve etkin bir şekilde kullandırma, hayal güçleri ile yaratıcılıklarını 
geliştirerek, tasarım problemini çözmek için parametrelerin farkında olma ve 
parametreler arasında ilişki kurabilme ve temel tasarım öğe ve ilkelerini 
kullanabilmelerini amaçlamaktadır.  

İnsan gereksinmelerinin türleri, açık mekanlardaki kullanıcı etkinlikleri, etkinliklere 
uygun donatılar ve mekanlar, temel tasarım ilke ve elemanlarını kullanarak, insan-
ölçü-biçim, kavram-biçim bağlantıları, geleneksel anlatım iletim teknikleri olan 
maket model anlatımlarla, eskizlerle 3 boyutta gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte 
öğrencilerin tasarlama eylemine giriş yaptıkları Çevre Tasarım Proje I dersi ile insan, 
mekan, çevre, psikoloji, kültür, bağlam, işlev, esneklik, erişilebilirlik, etkinlikler, 
konsept, tema, atmosfer, strüktür, topoğrafya, malzeme, doku, karakter, 
kompozisyon, malzeme, program, hiyerarşi, oran, ölçü, boyut, biçim, form, yüzey, 
doluluk-boşluk, hareket, iklim, perspektif, vista oluşturma, sürpriz, manzara, 
heyecan yaratma, özgünlük, yenilik, sirkülasyon,  gibi pek çok tasarım 
parametresinin farkına varmaları beklenmektedir.  Parametrik tasarımda önemli 
olan parça bütün  ilişkisini  öğrenciler,  konvansiyonel  tasarım  yöntemi  ile  
deneyimlerken,  tasarım parametrelerinin değişmesiyle, parça ve bütün ilişkisinin 
yeniden kurgulanma sürecini ve ilişkisel bir sistemle kurgulanan sistematik ve 
matematik yaklaşımları öğrenmektir (Şekil 2). 
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Şekil 2: Tasarım parametreleri 

 

3. Yapılan Çalışmalar 

Tasarım süreci, çoklu parametrelerin ilişkisiyle, çevresel, sosyal, kültürel, fiziksel 
verilere bağlı olarak değişen sonsuz çözümler üretilebilen dinamik bir süreçtir. 
Çevre Tasarım Proje I dersinde, tasarım problemini çözme, sorun tanımlama, esin 
kaynağı, senaryo oluşturma, devingen tasarım parametrelerinin farkına varma ve 
tasarımla ilişkilendirme sürecinde bireyin yaratıcı ve yenilikçilik ruhunu açığa 
çıkarma ve geliştirmek amaçlanır. Doğa, sanat, edebiyat, zanaatlar, müzik, edebiyat, 
bilim,  matematik,  felsefi  düşünce,  inanışlar,  gelenekler,  yapılı  çevre,  mimarlığın  
başat  yapıtları, tipoloji, tasarımcılar için esin kaynağı olarak tasarımcıların 
beslendiği alanlardır. Doğa, hem biçimsel olarak hem de sistem olarak tasarımcılara 
esin kaynağı olmuştur.  Doğada var olan çeşitli dokular, örüntüler, mimari tasarım 
sürecinde yaratıcı bir unsur olarak değerlendirilebilmektedir. 

Günümüz mimari tasarım yaklaşımlarında, özgün-doğa kaynaklı örüntüler sayısal 
teknolojiler desteği ile ele alınmaktadır. Doğa kaynaklı örüntülerle yapılan 
çalışmalar, hem var olan dokuyu oluşturan dilin söz dizimsel yapısını tanımlamakta 
hem de dili oluşturan karakteristik özelliklerin tanımlanarak yeni tasarımların, 
formların oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bu tür çalışmalar, özellikle ön tasarım 
sürecinde tasarımcının ufkunu açmakta ve yeni tasarım fikirlerinin oluşmasında 
önemli bir yer kaplamaktadır (Ediz ve Rexiti, 2014). 

Çalışma kapsamında izlenen yöntem ile farklı disiplinlerden esin kaynakları ile 
doğadan, örüntüler, karakter birliği çalışmaları, sanat, mimarlık ve soyut geometrik 
biçimler ile esinlenilerek, matematik ve geometrik ilişkiler, çoklu parametreler ile 
tasarım eğitiminde tasarım stüdyolarında, bilgisayar ortamında sayısal parametrik 
tasarım yöntemlerine bir ön hazırlık süreci oluşturmaktır. 

Tasarım süreci, geleneksel eğitim sisteminin basamaklarıyla, problem belirleme, 
bilgi toplama, gözlem, analiz, literatür taraması, konsept ve senaryo oluşturma, esin 
kaynağı-kavram araştırma, sentez, eskiz, seçenek üretme, örneklem, alternatif 
geliştirme, seçilen ürünü geliştirme aşamalarıyla geri besleme süreciyle 
ilerlemektedir.  Öğrenciler tasarım problemini tanımlamakta bu probleme ilişkin 
çözüm üretmek için tasarım girdilerinin ve tasarım parametrelerinin farkında 
olmalıdır(Acar ve Bakar, 2017).  

Çalışmanın materyalini oluşturan Çevre Tasarım Proje I Dersi, 2018-2019 Eğitim 
Öğretim Yılı Bahar Döneminde Peyzaj Mimarlığı Bölümünde işlenmiştir. Proje süreci 
8-12 kişilik gruplarla, her gruptan sorumlu bir öğretim üyesi ve yardımcısı eşliğinde, 
stüdyo ortamında, haftada 7 saatlik ders süresinde eleştiriler ve tartışmalar 
doğrultusunda ilerlemektedir. 

Çevre Tasarım Proje (ÇTP) 1 dersinde izlenilen süreçte, tasarım problemine bağlı 
olarak somut yada soyut düşünceler gelişir, tasarım parametreleri tanımlanır,  
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fikirler olgunlaşır, bağlam ve konseptle sonuç ürüne giden bir süreç izlenir. Toplam 
15 haftada tamamlanan süreç dört temel aşamadan oluşmaktadır. Sürecin 
1.aşaması ‘problem tanımı’ ile yaklaşık ilk iki hafta, grup sunumları ve tartışmaları  
yapılır.  Bu  aşamada  bir  tasarım  dili  oluşturabilmeleri  için  gerekli  bilgilerle  
birlikte problem, çalışma alanı ve ölçeği verilir. Soyut ve somut fikirlerin gelişimi için 
literatür araştırmalarına yönlendirilir. Sürecin ikinci aşamasında ilk fikirler oluşur ve 
bunların şematik anlatımları oluşturulur. Her öğrenci kendi yaklaşımını (bağlam/
konsept/senaryo/parametreler) belirler. Literatürden görsel veriler toplanarak ilk 
eskizler yapılır. Bu süreçte tasarım stratejileri, tasarım parametreleri belirlenir. Dört 
haftanın ardından 3.aşama olan ‘tasarlama süreci’ başlar.  Senaryolar ile birlikte 
çözüm önerileri oluşturulur. Öğrenciden birden fazla çözüm üretmeleri ve seçenek 
oluşturmaları istenir. Eskizler, üç boyutlu anlatım tekniği ile maket çalışmaları 
yapılır. Üretilen seçenekler arasından seçim yapılır ve geliştirmesi için yönlendirilir 
(Yavuz, 2019). 

Bu süreçte 

Analiz: Bu süreç tasarım problemini, senaryolara bağlı olarak alt bileşenleri ve 
tasarımı etkileyecek olan ana kararları, tasarım ilkelerini bir anlamda tasarım 
parametrelerini çözümlemektir (Çolakoğlu ve Yazar, 2007). . 

Sentez: Bu aşamada, tasarımcı etkin kullanacağı tasarım parametrelerini seçer 
(Çolakoğlu ve Yazar, 2007). Kurguladığı kavramlar, konsept, ve senaryo 
doğrultusunda ilişkilendirir, hiyerarşik parametreleri, ana kararlarını tanımlar.  

Sonuç ürünlere ulaşmak için altı hafta geride kalmış ve kalan 9 hafta içerisinde 
tercih edilen seçenek geliştirilir. Maket üzerinde devam eden çalışmalarla, sonuç 
ürünler tamamlandıktan sonra final teslimleri yapılır ve öğretim üyesinin 
değerlendirilmesine sunulur (Yavuz, 2019). 

Tasarım problemi olarak, 1/100 ölçekte 35x50 cm boyutundaki bir çalışma alanında 
tanımlanan kullanıcı grupları için; proje konuları olarak öğrencilere aşağıdaki 
başlıklar sunulmuştur. 

Kültür ve okumak: Zaman, yer ve mekan bağlamında “okumak” için kapalı (taban 
alanı m2 olarak %10’unu geçmeyecek) yarı kapalı be açık mekanları tasarlamak 

Mitoloji ve eğlenmek: Zaman, yer ve mekan bağlamında “eğlenmek” için kapalı 
(taban alanı m2 olarak %10’unu geçmeyecek) yarı kapalı ve açık mekanları 
tasarlamak 

Kent balkonu: Bir kent parçasına (doğal ya da yapay) panoramik bakabilecek bir 
noktada farklı etkinliklere imkan verecek teraslar tasarlamak 

Özgün kıyı kullanımları: Farklı nitelikteki kara ve suyun kesiştiği noktalarda farklı 
etkinliklere olanak sunan özgün açık mekanlar tasarlamak 

Bu  etkinliklere  cevap  verecek  doğal  ve  yapay  strüktürlerin  birleşimleriyle  
oluşan  bir  mekan tasarlamak belirlenmiştir. 

Tasarım süreci, doğadan ve yapılı çevreden, sanattan çeşitli doku ve karakter birliği 
örneklerinin seçilerek, seçilen iki boyutlu dokular, işlev, senaryo, etkinlikler ve 
tasarım parametreleri bağlamında düşünülerek 2 boyutlu eskizler ve 3 boyutlu 
maket model anlatımlarla çalışılmıştır. 

Bu aşamalar doğrultusunda bir yarıyıl boyunca yürütülen proje dersine ait 
çalışmalardan beşine ait görseller ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır (Tablo 1-5). 

Birinci örnekte, seyir terasları tasarlanmıştır. Doğal formlar, yeryüzü biçimleri, esin 
kaynağı olarak, tasarımda kullanılmıştır. Seyir konseptiyle, tasarım problemine 
cevap arayan öğrenci doğa yürüyüşü, toplanma, bekleme alanı, giriş,  tırmanma, 
manzara izleme, dürbünle gözlem, fotoğraf çekmek gibi fonksiyonları senaryosuna 
katmıştır. Seyir etkinliği için oluşturulan teraslar, cam köprüler ile birbirine 
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bağlanmış, sürpriz, macera ve eğlence ile mekana dinamizm katılmıştır.  Arazinin de 
biçimlendirildiği çalışmada seyir terasları, tasarlanan vadinin sırtlarında 
konumlandırılmıştır. Vadi zemininde toplanma alanı tasarlanmıştır. Farklı kotlarda 
yer alan seyir terasları, temel tasarım öğe ve ilkeleri ile biçimlendirilmiş, matematik 
ve geometrik ilişkiler ile ritim, ölçü ile hiyerarşik denge kurulmuştur. 

Tam tekrara dayanmayan değişken tekrarlar ile oluşturulan birimler ile doğadaki 
biçimlerden, formlardan, doğal topoğrafik biçimlerden esinlenerek konvansiyonel 
matematik modelleme ile ritim oluşturularak tasarımda bütünlük sağlanmıştır. 
Terasları oluşturmak bir araya gelen birimler, autocadde çizilen bir birimin 
matematiksel ilişki oran ve hiyerarşi ile bir araya getirilerek teras çapları, 
yükseklikleri birbirini tekrarlamayan birimlerin birlikteliği ile parametrik bağlam 
kurulmuştur (Tablo 1). 

 
Tablo 1: Öğrenci Berkay Yanar’ın seyir terası konsepti proje çalışması ve tasarım 

parametreleri  

 
 

İkinci örnekte, paten-kaykay pisti tasarlanmıştır. Soyut formlar, yapılı çevre, esin 
kaynağı olarak, tasarımda kullanılmıştır. Kaykay-paten pisti olarak tasarlanan iç 
bükey yüzeyler, 3. boyutta kütlelerle, yarı açık alanlarla çevrilerek seyir alanları, 
giriş, hazırlık mekanları, deneme alanları, yeme içme mekanları,   sınır öğeleri, seyir 
kulesi tasarlanmıştır. Temel eylemin hareket olduğu projede tasarım parametreleri, 
ölçek, oran, boyut, yükseklik, yüzey oluşturma, program ve senaryo bağlamında 
çalışılarak form ve birimler için çeşitli alternatifler üretilmiştir. Açık, yarı açık, kapalı 
alanlar arasında hiyararşik denge kurulmaya çalışılmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 2: Öğrenci Serhat İncesoy’un paten-kaykay pisti konseptli proje çalışması ve 
tasarım parametreleri 

 
 

Üçüncü  örnekte,  kübizm  sergi  alanı  tasarlanmıştır.  Picasso,  George  Braque  
önderliğinde  gelişen kübizm sanatı ve eserleri incelenmiş, esin kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Sergileme konseptiyle, tasarım problemine cevap arayan öğrenci, 
eser izleme, gezme, toplanma, bekleme alanı, giriş,   fotoğraf çekmek gibi 
fonksiyonları senaryosuna katmıştır.  Sergileme için, açık, yarı açık alanlar ve üst 
örtü tasarlamıştır. Örtü sisteminin işlevsel olmasının yanında, çevreyle açık alanlarla 
uyumuna dikkat çekilerek parça -bütün, şekil-zemin ilişkisi ile bütünlük sağlanmaya 
çalışılmıştır. Tasarım parametrileri, üst  örtünün  ve  üst  örtüyle  ilişkilendirilen  
çevre  birimlerin  tasarlanmasında,  işlev,  ölçek,  oran, yükseklik, zemin yüzey 
biçimlenmesi, ölçü aralıkları bağlamında çalışılarak form alternatifleri üretilmiştir. 
Üst örtünün formunu oluşturan karmaşık geometri, kolon, kiriş, düşey bölücü 
elemanlar olmadan kendi kendini taşıyan parametrik model olarak geliştirilmiştir. 
Üst örtünün dinamik formu, farklı boyutlara sahip, farklı açılarla birleşen 
çokgenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Konvansiyonel yöntemlerle tasarlanan 
üst örtü sayısal tasarım, bilgisayar modelleri ve üretimleriyle sonuç ürün olarak 
benzeşmektedir (Tablo 3). 

Dördüncü örnekte, bilgi kıyısı konseptiyle okuma birimleri tasarlanmıştır. Okuma 
birimleri, su öğesi ile birleşen kıyı platformunda, topoğrafyada nişler tasarlanarak 
konumlandırılmıştır. Bilgi kıyısı konseptiyle, tasarım problemine cevap arayan 
öğrenci, içe kapanma-bireysellik vurgusuyla okuma eylemi, gezme, toplanma, 
bekleme alanı, giriş gibi fonksiyonları senaryosuna katmıştır.   Okuma birimlerinin, 
işlevsel olmasının yanında, çevreyle açık alanlarla uyumuna dikkat çekilerek parça-
bütün, şekil-zemin ilişkisi ile bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.  Okuma birimleri ve 
birimlerle ilişkilendirilen çevresel öğelerin tasarlanmasında, ölçek, oran, yükseklik, 
zemin yüzey biçimlenmesinde parametrelerle çalışılarak form alternatifleri 
üretilmiştir. Okuma birimleri için bir modül tasarlanırken, modüller tasarlanan 
topoğrafyanın nişlerine yerleştirilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 3: Öğrenci Asya Arslan’ın kübizm sergi alanı konseptli proje çalışması ve 
tasarım parametreleri

 
 

Öğrenci Sevim Yılmaz kübizm bilgi kıyısı konseptli proje çalışması ve tasarım 
parametreleri

 
 

Beşinci örnekte, su altı dalış konseptiyle, su altı yüzeyi ve deniz kıyısı 
topoğrafyası tasarlanmıştır. Su altı dalış konsepti için dalış, balık tutma, 
gezme, bekleme alanı, giriş, fotoğraf çekme gibi fonksiyonlar 
senaryoya eklenmiştir. Su altı dalış etkinliğiyle su altında sürprizli yüzey 
oluşturmak için süreklilik sağlayan  değişken  birimler  tasarlanmıştır.  
Birimlerin  ölçülerinin  belirli  bir  düzen  içinde değiştirilmesiyle su 
altında ritmik bir doku tasarlanmıştır. Sualtı dalış birimleri 
tasarlanmasında, ölçek, oran, boyut, ölçüler, ölçü aralıkları yükseklik 
matematiksel ve geometrik ilişkilerle kurgulanarak bu tasarım 
parametreleri ile su altı zemin yüzey biçimlenmesi için form 
alternatifleri üretilmiştir. Doğal yeryüzü biçimlerinden esinlenerek, su 
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altı dalış yüzeyi ile hiyerarşik ve kontrast ilişki kuran seyir, dinlenme, 
toplanma, giriş işlevlerini içeren topoğrafik form tasarlanmıştır (Tablo 
5). 

 
Tablo 5: Öğrenci Davut Küçükusta su altı dalış konseptli proje çalışması ve tasarım 

parametreleri 

 
 

4. Sonuçlar 

Parametrik modelleme araçları, günümüzde yeni bir modelleme tekniği 
olarak varolsa da parametrik düşünme ve tasarlama çok daha eskiye 
dayanmaktadır (Tünger ve Pektaş, 2014). Gaudinin Park Guell Kilisesini 
tasarlarken geliştirdiği modelde, taşıyıcı sistemin,  kolonların, dokusal 
yüzeylerin, üst örtünün biçimlenmesinde parametrik ilişkilerden 
faydalandığı bilinmektedir. Ayrıca, Sagrada Familia Kilisesinin tamamlanması 
çalışmalarında tekrarlara dayanmayan zengin mimari dilini çözümlemek için 
parametrik modelleme teknikleri kullanılmıştır (İnceoğlu ve Akipek, 2007). 
Parametrik tasarımın temelinde, ilişkisel düşünme yatar. Parametrik 
tasarımda, geometriyi, formu oluşturacak ilişkiler, program, işlevsel ilişkiler 
ağı içerisinde tanımlanarak ilişkilendirilir. Çalışmada, tasarım parametreleri, 
bilgisayar ortamında kurgulanmadan, konvansiyonel yöntemlerle, temel 
tasarım öğe ve ilkeleri göz önünde bulundurularak matematiksel 
örüntülerle, eskizlerle, üç boyutlu maket model anlatımlarla geliştirilmiştir. 
Benzer şekilde, Oktan ve Vural (2018) temel tasarım öğeleriyle 
konvansiyonel ve kompütasyonel tasarım süreçlerini deneyimledikleri bir 
atölye çalışması düzenlemiş, tasarım parametrelerini ve birbiriyle ilişkisini 
göstermiştir. Çevre Tasarım 1 Projelerine parça bütün ilişkisini kurgulamada, 
formüle dökülmeyen sayısal ilişkiler, aralık değerleri, oranlar kullanılmış, 
parça bütün ilişkisinin kurgulanmasında konvansiyonel yöntemlerle 
matematik örüntülerden faydalanılmıştır. Çalışma bu yönüyle öğrencilerin, 
tasarım parametrelerinin farkındalığını oluşturma ve sayısal tasarım 
programları ile bilgisayar modellemelerinde tanışmadan önce bir farkındalık 
oluşturmaktadır.  

Çevre Tasarım Proje I dersi, temel tasarım dersi öğelerinin ve düzen 
ilkelerinin öğrenilmesi açısından önemlidir. Bütün bu tasarım sürecini 
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yönetirken, tasarım problemini çözmede, çoklu tasarım parametrelerinin ve 
ilişkilerinin öğrenilmesi, farkına varılması ve hiyerarşisinin kurulması açısından 
önem taşımaktadır. Deneyimlenen geleneksel tasarım yöntemi, sayısal tasarım 
yöntemini desteklemeyi hedeflemektedir. Tasarım süreci çeşitli disiplinlerden esin 
kaynakları ile çözümlenen tasarım parametreleri ile iki boyutlu yaratımlardan 3 
boyutlu insan, çevre, mekan, etkinlikler bağlamında çözüm arayan karakteristik 
mekanlara dönüşmüştür. Çalışmanın öğrencilere ve tasarımcılara katkısı; tasarım 
süreci ve tasarım yöntemi açısından değerlendirilebilir. Aşağıda Çevre Tasarım Proje 
I dersinin çıktılarından bazılarına yer verilmiştir: 

• Tasarım sürecini yönlendiren bileşenlerin, parametrelerin varlığıyla, 
tasarımın çok boyutlu ve bütüncül bir süreç olduğunu kavramışlardır. 

• Tasarımın  bütünü  ve  alt  birimler  arasındaki  ilişkiyi  kurgulamada  
parametreler  etkendir. 

• Kompozisyonun geliştirilmesi ve programın kurgulanmasında ilişkisel 
düşünmüş bu ilişkilerin farkına varmışladır. 

• Tasarımcıya  mekan  ve  alt  mekanlar  oluşturmada,  parça  ve  bütün  ilişkisi  
çerçevesinden bakarak bütüncül bakış açısı kazandırabilmektedir. 

• Euclid geometrisi dışındaki geometrileri, formları deneyimlemişlerdir. 
Kompleks geometriler ve formlarla tanışmışlardır. 

• Çalışmalarında tekrar, ritim ve tam tekrar ve tekrara dayanmayan mimari dil 
ile karakteristik biçimler oluşturmuşlardır. 

• Tasarım sürecini deneyimlerek tasarım problemini parametrelerle 
düşünmeyi ve hiyerarşik tasarım parametreleri oluşturarak tasarım sürecini 
yönetmeyi öğrenmişlerdir. 

• Temel   tasarım   öğeleri   ve   ilkelerini   projelerinde   kullanarak   bir   
tasarım   problemini çözmüşlerdir. Temel tasarımın parametrik tasarım ile 
bütünleştirilmesi ilişkisel düşünme açısından önemlidir. 

• Doğal dokular, örüntüler, sanatsal yaklaşımlar, soyut model anlatımlar,  
topoğrafya, yapılı çevre yaratıcı bir unsur olarak değerlendirilmiştir. 

• Tasarım parametreleri ile esnek ve birbirinden farklı çözümler üretmiş, 
projenin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesindeki önemini fark etmişlerdir. 

• Sayısal  tasarım  araçlarının  kullanımıyla  günümüz mimarisi  formel,  
,işlevsel,  estetik olarak farklı bir boyut kazanmıştır. Bilgisayar ortamında 
parametrik tasarımla üretilen karmaşık, yenilikçi modelleri sonuç ürün olarak 
konvansiyonel yöntemlerle, deneyimlemişlerdir. 

• Çalışmada  değinilen  proje  süreci  ve  yöntemiyle  bu  alanda  çalışan  
akademisyenlere  ve araştırmacılara fikir vermesi ve katkı sağlaması 
umulmaktadır. 
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Özet 
 

Bu çalışma, mimarlıkta gelişen-dönüşen yapma eylemi ve baskı ilişkisine 
referansla techné kavramının kuramsal bir araştırmasıdır. Gelişmekte olan 
teknolojiler yakın geçmişte, mimari yapma eyleminin olanaklarının 
öngörülemeyen yönlere evrildiğini göstermiştir. Yapma ediminin mimarlıktaki 
konvansiyonel tanımı,   tasarım problemi, öznesi ve olanaklılığı kapsamında 
değişen-dönüşen tasarım düşüncesi, araçları ve yöntemleriyle birlikte 
geliştirilmiştir. Son yıllarda, pratik alandaki cezbediciliği ve söylemsel gücü bile 
birlikte gelişen teknik ve teknolojiler disipliner olarak mimari düşüncenin yanı sıra 
mimari uygulamaları, deneyimleri aktarma ve yorumlamada da dönüşümlere 
sebep olmuştur. Bu anlamda değişimin kendisi mimari kuramın ana tartışma 
meselelerinden biri haline gelmiştir. Araçların teknolojilere dönüşümünde düşünce 
ile yapma süreçleri, kuram ve uygulama pratikleri, aktörler ve sonuç ürün 
arasındaki değişen ilişkiler el, makine ve dijital yapma edimleri olarak tanımlanan 
üç önemli geçiş süreci üzerinden incelenecektir. Bu dönüşüm süreci içerisinde 
teknopoetik kavramı techné’nin güncel yorumu olarak tanıtılacak ve poetik 
olanla teknolojinin güncel karşılıklı ilişkisinden doğacak bilgi üretiminin önemini 
hatırlatılacaktır. Kavramsal çağrışımıyla bilginin aktarımı olarak ifade edilen baskı, 
bu üç farklı geçiş süreci ile birlikte ele alınacak ve çoğulcu katılım, 

değişken üretim sunan teknopoetik bir sistem olarak 
yorumlanacaktır. Yaratıcı üretkenliği bağlamında bu çalışma mimarlığı, 
kendiliğinden ortaya çıkan fakat aynı zamanda planlı, önceden düşünülmüş ve 
biriktirilmiş bir bilgi üretim işi olarak tanımlar. Teknopoetikanın güncel yaratıcı 
potansiyeli üzerine yürütülecek kuramsal bir tartışmanın insan ile makine ve 
ortaya çıkan ile teknoloji arasındaki iletişimsel diyalogtan kaynaklanan 
biricikliğin tanınmasıyla mimari araştırmalara ve uygulamalara katkıda 
bulunabileceğine inanılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Mimari Kuram, Techné, Mimarlığın Teknopoetikası, Yapma-
Baskı İlişkisi 
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Abstract 
 

This paper presents a theoretical inquiry into the concept of techné with 
reference to the changing and evolving phenomenon of making and printing 
relationship in architecture. Throughout the recent past, developing technologies 
have been acknowledged with the possibilities of architectural making towards 
unpredictable directions. The conventional account of making trajectory in 
architecture within the scope of design problem, maker(s) and alternate 
possibilities has been enhanced through the changing nature of design thinking, 
tools and methods.  Besides its practical appeals and evolving discourse, 
developing tools, technics and technologies have caused to disciplinary 
transformation of architectural thinking as well as the ways of practicing, 
transferring and interpreting experiments. In this sense, the condition of change 
itself has become one of the main subjects of architectural theory. On the 
transformation of tools into technologies, the changing relations between 
thinking and making processes, actors and the end product will be investigated 
on three significant transitional progress as hand making, machine making and 
digital making. The term technopoiesis on this progression will be introduced as 
a contemporary explication of techné to remind the significance of knowledge 
production that is generated from the current interrelationship of poiesis and 
technology. Printing with its conceptual connotation as transmission of 
knowledge will be elaborated within these three different progression of making. 
It will be conceptualized as a technopoietic system which offers pluralistic 
participation, multiplicative operations and particular solutions for architectural 
thinking and making. Covering the potential for a generative production this 
paper defines architecture as a spontaneous yet, at the same time planned, 
premeditated and accumulated knowledge work. It is believed that a theoretical 
discussion on the current creative potential of technopoiesis can contribute to 
architectural researches and practices with the recognition of meticulous 
particularity emerged from a communicative dialog between human and 
machine, between revealing and technology. 

 
Keywords: Architectural Theory, Techné, Techno-poiesis of  Architecture, 
Making-printing Relationship 
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1. Introduction 

Techné as the logos of making is a long-established yet, a significant notion in 
questioning and tracing the possibilities of alternative ways of making in both the 
discipline of architecture and different related fields.1 The word techné denotes 
not only technics of making yet, more importantly the significance of making by 
building unique knowledge. In this sense, it can be interpreted as an expedient 
agent to generate alternative design solutions to the problematic of architectural 
making and to criticize contemporary approaches resulted in technic lack of 
meaning. Architectural work connects knowledge and imagination through 
exploration of form, new technics, articulation of materials and contexts informed 
by means of making within a cultural and environmental discourse. This physicality 
can be considered as an end product following a notational, mechanical or digital 
progression that developed with different modes of representations as the 
repositories of a design idea(l). Process in the act of making suggests a series of 
responds to the meaning of creation, design, perception and the usages of tools, 
technologies and materials. Making activity “creates knowledge, builds 
environments and transforms lives” by ensuring a way of thinking in which 
“sentient practitioners and active materials continually answer to or correspond 
with one another in the generation of form” (Ingold, 2013). Besides being a 
medium conditioned by culture for dwelling, from the very first definition 
architecture in relation to making activity can be defined as a visual, textual, social 
and operational act. Therefore, beyond being just a mere construction of buildings, 
architectural work is both creative and interpretive action which offers a 
translation from an inquiry into an act by the aid of critical thinking, design and 
production of knowledge. In this sense, architectural making with all its generative 
processes, tools and actors can be interpreted as a disciplinary work and a 
knowledge production in which theoretical approaches and intentional traces are 
readable.2  Techné proposes generative processes and a learning experimentation 
on physical specialty, material conditions, tectonics and orientation of tools. 
Unique knowledge can be comprehended by the physical engagement of the 
subject in the act of making. It results in generating a view which can operate the 
spatial and temporal reconstitutions in theoretical understanding and open a new 
perspective for re- projections. Given references to techniques, technologies and 
aesthetics in making, techné is an operative notion in production of particular 
knowledge. Constructed on the relationship between technic and tectonic, 
revealing and doing, architectural work is a non-static process which is open to 
explorations of unique traces, new alterations and interventions. 

Technology as an integral constituent of techné has constantly evolved over time 
and activated various disciplines together while encouraging new perspectives for 

*For the definition of antique techne see. Plato. Complete Works, John M. Cooper (ed.), 

Indianapolis: Hackett Publishing Co.,1997, Aristotle. Nicomachean Ethics, second edition, 

translated by Terence Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing, 1999, (originally published in 

349 BC), The book is a compilation of ten books of Aristotle, written on several topics, Robert 

W. Hall. “Art  and  Morality  in  Plato:  A  Reappraisal”,  Journal  of  Aesthetic  Education,  

vol.24,  no:3,  Autumun  1990,  pp,5-13, <http://www.jstor.org/stable/3332795>last access  

29  October  2017,  David  Roochnik.    Of  Arts  and  Wisdom:  Plato’s Understanding of 

Techné, University Park: The Penn State University Press, 1996, p. 19, Xenophon. 

Memorabilia and Oeconomicus, translated by E.C. Marchant, Loeb Classical Library, 

Cambridge: Harvard University Press, 1979 

**The ongoing PhD study by M.P Uz Baki on architectural making in relation to the notion of 

techné has been conducted since 2016 at Middle East Technical University, Department of 

Architecture, Ankara/TURKEY. 

http://www.jstor.org/stable/3332795
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generative making. As a general term technology provides twofold consolidation 
regarding architectural thinking and making processes. First, it offers alternative 
possibilities as an initiator for expressive technics, the generator of new forms, 
alternative solutions and different modes of architectural production. Assuming 
each technological development corresponds both a theoretical and a practical 
novelty one can claim that architectural interventions through technological-
technical advancements have the power to direct the processes of making through 
design or production of new spaces. Besides socio-cultural admissions, 
contemporary developments and new approaches affect the ways that architects 
think and make as they are effective on theoretical elaborations and practical 
applications. Tool, technic and technology in the process of revealing are significant 
enablers for production of specialty and unique knowledge. Second, technology as 
an ultimate tool for an architect provides recording architectural knowledge and a 
collection of experiences that can exist only if collected, accumulated, transmitted 
and communicated with. Technology has allowed information to collect and 
circulate. 

Printing as one of the significant systems for accumulation and transmission of 
knowledge has always become an integral part of development from an idea in the 
mind through a tangible response on surface. From the cylinder seal of ancient 
civilizations to three-dimensional technology, printing has always been a part of 
communication by means of transfusion of knowledge and experiences. When 
printing emerged as a technological system, it transformed the ways how people 
think and make. At the interface of poiesis and technology the emergent properties 
and creative capacities of tools, technics, and systems of an architect can be 
interpreted as intellectual and emancipatory agents in generating novelties. The 
paper intends to open up a specific discussion on making and printing relationship 
on the matter of change with the process, tool/technology/system and the maker. 
Within the changing matters of thinking and making on the transformation of tools 
into technologies, the antique techné may not be enough to light the way for a 
communicative dialog with modern technology therefore, it has to expand what it 
indicates for today. Therefore in this paper, the term technopoiesis will be 
introduced as a contemporary explication of techné to remind the significance of 
knowledge production that is generated from the current interrelationship of 
poiesis with technology. Within the scope of this paper, printing will be defined 
both as a transformative and a communicative system. As a two- and three-
dimensional production system, the act of printing from industrialization to 
digitalization has become a transformative technology for many different fields 
including architecture. Carrying the risk of producing the identical and the power of 
generating the particular, the technology itself has affected the maker, the process 
and the product as it has changed the ways of thinking and theorizing any kind of 
making. Furthermore, it has a communicative power through its current modestly 
humane references that include open-ended implementations for user/maker 
experiences.  Printing in this sense will be defined as a technopoietic system which 
has expanded the means of making by providing a new awareness on innovative 
experiments, generative thinking and social integration. 

This paper is a theoretical inquiry that searches techné with reference to changing 
and evolving phenomenon of making and printing relationship in architecture. 
Theory, indispensable from architectural thinking and making is a significant 
processor in knowledge production. The notion of technology can be easily 
incorporated into a theoretical investigation on making. Manifested new fields of 
inquiry and related discussions, how theory positions itself and corresponds to the 
emergent techniques and technological developments appear as relevant 
concerns. Different than scientific one, architectural knowledge in relation to 
techné refers to “knowledge of causes of being”. This paper thus, questions its 
changing and challenging conventions in tracing possibilities for developing an 
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alternative thinking and practicing. It claims that printing as a technopoietic system 
has a power to transform architectural work from a static physical object into an 
accumulation of knowledge that can move, transform itself for the future works 
and interpreted by individuals. 

 

2. Making and Printing on the Matter of Change 

Throughout the recent past, developing technologies have been acknowledged 
with the possibilities of architectural making towards unpredictable directions. The 
conventional account of making trajectory in architecture within the scope of 
design problem, maker(s) and alternate possibilities has been enhanced through 
the changing nature of design thinking, tools and methods. Besides its practical 
appeals and evolving discourse, developing tools, technics and technologies have 
caused to disciplinary transformation of architectural thinking as well as the ways 
of practicing, accumulating and interpreting architectural knowledge and 
experiments. In this sense, the condition of change itself has become one of the 
main subjects of architectural theory. Architectural work has sometimes been 
challenged with emergent technologies by changing perception of making. As each 
technological development invalidates the previous one, the change in 
technologies and technics accompanying human action become actually a sign for 
future transformations that can be more effective than previously thought. It is 
possible to mention about three different matters of change that have remarkable 
impacts on the ways of production processes, the roles of the maker(s) and the end 
product: hand making, machine making and digital making. 

2.1 The Transmission of Variability: Notational Copy in Hand Making 

Based on the relationship between episteme (theoretical, scientific knowledge) and 
poiesis (a mode of revealing) the antique techné has generally been consolidated 
with hand making and craftsmanship that alludes to a critical research and an 
exploration by working with hands. The human hand is a grasping instrument 
which provides both material and immaterial comprehension by seizing, holding, 
pressing, pulling and molding with ease (Giedion, 1970, 46). It helps to discover the 
essence of an object due to grasping and manipulating. Presenting a direct 
interrelation between the act and knowledge production the hand is the ultimate 
agent for making (Sennett, 2008). In this sense, the act itself is the generator of the 
knowledge, based on the intimate connection between the hand and the head. The 
craftsman is associated with “a specialized human condition” by Richard Sennett 
(2008) including the ability of making things and constructing knowledge by using 
hands. Juhani Pallasmaa (2009) also believes that all work of the hand is rooted in 
thinking since “the hand is mind’s extension”. By using hands one could understand 
the possibilities, potentials and the limits of both the materials and her/himself. 
The hand and the body generate different alternative possibilities than the head for 
Pallasmaa (2009) since the latter is conceptual, intellectual and geometricized while 
the former refers to “spontaneity”, “sensuality” and “tactility”. The hand can be a 
direct contributor to the process of creation and interpretation. The connotation of 
techné as poiesis (revelation) means to know, a process of discovery, 
understanding, experience, circumventing limits and assessment. Knowing or 
learning in action refers to the inclusion of subject into the process. The 
comprehension is generated with subject’s judgment through a theoretical 
statement and practical ability. Uniqueness of knowledge is the outcome of either 
creative exploration and/or critical thinking. Learning and making activities 
actualize at the same time. Technic can be defined in this process as an 
interpretation of purposes as tools. The power of technic on material enables the 
maker to control the mysteries that cannot be known or explained (Ellul, 1904). In 
this sense, each technic is a natural extension of the living organism; that is subject. 
The technic explains an act related with skill and a method of any kind of 
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production (Schadewaldt, 1979, 165). The maker can learn from her/his mistakes 
and the process of production is based on imitation and experiments on the 
apprehension of visual similarity. Hand works in a repetitive making acquire visual 
similarity that emerges from specific technics and tools. Learned knowledge is 
transmitted with mentor system: the master-apprenticeship. All technics can be 
taught, imitated or developed however, many of them are stored and transmitted 
in the mind of the maker. It is formed by transferring and accumulating concrete 
experiences. In this sense, technic can be associated with technology, as learned 
and systematically used knowledge, existing even in the most primitive 
communities. 

The act of printing did not corporeally exist; however, its conceptual connotation as 
transmission of knowledge has always occurs with the act of thinking and making 
by hand. The lexical description of printing is given as “the act of producing letters, 
pictures, patterns etc. something by pressing a surface covered with ink” (Oxford, 
2020).  Architecture as a very primitive form, the structural, material or technical 
work that include transition of knowledge that has traces of its maker. 
Simultaneous thinking and making is an inseparable part of architectural 
transmission in design process. As an extension of the architect’s mind, the hand is 
the ultimate tool for the development of generative technics. Architectural 
representations have aesthetic and technical references that include traces of the 
architect. Working as a craftsman, an architect thinks through making. Geometry, 
ratio, proportion, structure, materiality, conventional representation technics have 
been the tools of an architect for the transfusion of an idea(l) into a surface or a 
concrete form. In architectural production, this transition of knowledge is a 
notational process and constructed on visual conjunction of the mind and the 
hand. The architect is an authorial figure and/or the maker of measured and scaled 
drawings, models, forms and/or texts. The end result is generated as the mind’s 
extension, the hand creates the visual copy of notational creation of the mind. 
Architect does not have much data so that relies on her/his self-esteem, 
experiences and intuition to make decisions (Susskind, 2017). Leon Battista 
Alberti’s stimulating statement as “buildings are the identical notational copies of 
the architect’s vision” is depicted by Mario Carpo (2011) to explain that the 
transmission of architectural knowledge can be associated with the act of copying 
process. To copy by its very nature refers to “an imitation, transcript, or 
reproduction of an original work” that is “something printable” (Merriam-Webster, 
2020). Whenever an object becomes reproducible it is understandable that it starts 
to be designed for reproducibility as explained by Carpo (2011, 5) with a reference 
to Walter Benjamin. The technic identified by the subject does not only show her/
his imagination and creative abilities yet, models for their own reproduction and a 
scenario for the repetition of the skill that it symbolizes (Weizenbaum, 1976, 30). 
However, reproduction of variable essence can be a problem whenever identical 
copies are needed as Carpo (2011) asserts. Before the invention of print, mistakes 
and unpredictable changes could occur during the transmission of information and 
at the copying stages. Both for craftsmanship and architectural making, the pattern 
of verification within the copying or transmission process is based on similarity and 
repetitive imitation in hand making not on identicality and sameness. (Carpo, 2011, 
1-4) The significant emphasis here lies on the variability of the copy. Some degree 
of randomness in making process arises from coincidence in technic: the usages of 
tools and materials which create variability, intrinsic to the transmission of 
knowledge as a copying process. 

2.2 The Production of Identicality and the Dissemination of Ideality: Printing in 
Machine Making 

The changing notion of contingency with the idea of instrumental causality 
emerged in the twentieth century has been ensured with the transformation of the 
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age of tools into age of technology (Illich, 1992). Within the age of change making 
activity with tools, technics and materiality has emerged as a matter of processes, 
networks and systems. In an ongoing evolution, the age of tools has given a way to 
the age of systems in which the shift is defined through the design of “a matter of 
systems” (Ivan Illich, in Braham & Hale, 2007, p.xxi). The transition of tools into first 
mechanical then digital technologies has led to transformations in many different 
levels yet, firstly occurred in change of the activity itself from making into 
production. The replacement of hand tool by machine technology has resulted with 
the redefinition of making process as a production system since it has altered the 
ways of utilization of instruments and the role(s) of the maker(s). 

The concept of machine making emerged with industrialization and related 
mechanization processes were the representatives of the new geist in the 
eighteenth and the nineteenth centuries. The mechanical condition of making has 
brought out new means of production within different fields that have still 
effectiveness on daily lives. The literal definition of machine is given as “an 
apparatus for applying mechanical power, consisting of interrelated parts” (Oxford, 
2020). The industrial machine has been influential on the transformation of process 
from an organic, flexible and articulated one into an automated system. The act of 
manipulation and interpretation of the maker during the process has weakened by 
a continuous rotation since machine could convert “pushing, pulling acts of the 
hand” into “stamping, pressing, casting, embossing commands of the machine” as 
explained by Siegfried Giedion (1970, 48). Endless rotation and impeccability 
instead of randomness and manipulation became the ultimate phases of (re)
production. For Giedion (1970) there occurred significant results of mechanization 
such as “the standardization affected by mass production, the application of 
mechanical principles in the end product itself, the use of power-driven machines 
and the rationalization of work”. The inclusion of the mechanical instead of labor 
power made the maker, the process and the end object unbound matters. The 
elimination of revelation arising from craft notion and skilled labor by the 
application of mechanical principles gave rise to mass production of identical 
copies and standardization. 

Printing has been innovated to produce a number of copies when the hand tool 
became inadequate to make a number of copies. It has then become one of the 
significant industrial transformative technologies which brought out the concept of 
identicality. As might be expected identicality has been effective on the process of 
making, the end product and the role of the maker. Revelation of aesthetic 
variability in notational copy of the subject has transformed into a direct and an 
immediate production of identical copies. The end result generated from revealing 
has turned into a textual or visual imprint produced from a mechanical matrix. The 
variability of hand-made copy has been on the wane with the alteration of visual 
and formal sameness. However, from the moment that tool turns into a 
technological system making activity gained new perspectives considering different 
modes of knowledge production, its accumulation and distribution. It was only with 
the industrial revolution that abstract ideas have been embodied with a serial of 
material possibilities. Furthermore, it can be said that the mechanical production 
systems and specifically printing caused to generate a new concept as 
dissemination. Through dissemination of knowledge, printing has offered a 
communicative dialog due to its capacity of making information available to 
everyone. Actually, the technology of printing had a key role in the development of 
Renaissance, the scientific revolution and the Enlightenment in terms of spreading 
knowledge via printed images and texts. In the same vein, the visible architecture 
or the visibility of architecture have been provided by distribution of printed 
images, drawings and texts. 

Industrialization had different impacts in architecture on various levels. When the 
effects of printing on architectural thinking and making processes are considered 
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there exists a dual course. First, through printed images, drawings and texts, 
architecture with its substantial and discursive presence could travel all around the 
world. The accessibility of buildings through their visual and textual information 
was unique to mechanical (re)production process and printing technology. By 
offering an opportunity to comprehension, comparison and interpretation of built 
environment, the printed materiality of architecture provided a communicative 
medium for individuals in various geographies. Architecture opened itself to 
manipulations of various observers in addition to the actual designers and users of 
the buildings. Secondly, the mechanically reproduced representations had a 
significant and long-lasting outcome in terms of providing permanent recording 
and the manifestation of architectural ideals. Architecture with all its scientific 
aspects, aesthetic means and ontological discourse has come into existence and 
carried to the current times by virtue of printing. The transformation to mechanical 
production has led to diffusion of technical and visual information including new 
construction materials, technics and procedures. Carpo (2011, 5) for instance, 
associates the advents of new materials with the construction of Modern 
Architecture in the nineteenth century. He draws attention to the relationship of 
reactionary architects of the era and their architectural acts that were “appropriate 
to the new machine age”. Printing helps to rapid spread of invisible knowledge and 
perception of ideological presuppositions as one would observe in Modern 
Architecture discourse. The idea of standardization of architecture with a new 
social awareness, new usages of materials and architectural conceptions have been 
facilitated through printed texts and images. Architecture beyond just a mere 
building activity has been associated with all means of making for the first time; 
embodying material and immaterial qualities, emergent technics and technologies, 
aesthetics and new means of production. Printing as both the production of 
identicality and dissemination of ideality causes to redefinition of architecture as a 
machine made object that searches alternatives of making and answers to 
contemporary social and universal problems. 

2.3 The Generation of Particularity: Printing as a Technopoietic System in Digital 
Making 

Considering the criticisms brought into the dominance of technology, the general 
claim is that the more human incorporate with technology in their daily lives, the 
more human will become a part of it and search another quest. It can be claimed 
that this interrelated relationship between human and machine eventually has 
given birth to new communication systems that are vital for current societies as 
well as making activities. Digital computing and communication technologies at the 
late 1950s led to a transition from mechanical to digital electronics and information 
systems. This transformation later has been declared as Digital Revolution which 
has become a significant milestone in information dissemination since printing 
press “arguably marks a much bigger shift in human communication” (Clarke, 
2012). The sprawling digital understanding was welcomed with a great interest in 
design practices and became influential on thinking and making activities. The 
1990s were denominated as the Digital Turn in Architecture that witnessed a shift 
in the history, theory of architecture and design by the integration of digital 
systems. The digitalized conceptual and theoretical vocabularies in architectural 
thinking thus, lead to rethink the acquired and transformed matters on making. In 
current 

notion of production, technology has been declared as a synonym for digital realm 
in which the whole apparatus of networked information flows. The condition of 
change has become a part of current architectural discussions and discursive 
practices with dynamic analogies as “process, flow and emergence” (Braham & 
Hale, 2007). The process of building itself has become wholly technological as 
buildings are conceived, financed and evaluated. (Braham & Hale, 2007). The 
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globalizing network society has led architects to rethink the relationship of 
architecture with various modes of production and construction, new patterns of 
movement and technological priorities in the age of information systems. 

The current interest in information systems and developing technologies relies in 
the possibility of making towards both unpredictable and generative aspects. 
Digital technologies in various fields enable interrelationships and interactions in a 
variety. The discipline of architecture as a significant practical ground of design 
thinking has been affected by this conceptual and theoretical change. The 
relationship between experience and knowledge started to be formulated through 
systems. The printed media produced by the mechanical process turned into digital 
information systems that work with a screen. Therefore, the design processes of 
architecture have become more collaborative work. In current information age 
although interactions between individuals, between wo(man) and her/his object, 
between human and machine, between the product and process are becoming 
digital in more broader sense, technology is getting much integrated. The 
acceptance of technology necessitates to transform itself as a system to use for 
making things efficient or to become a part of it. As Illich (1992) indicates a system 
is different from a tool due to a necessity of becoming a part of. Technology as a 
system in this sense acts as a part of social and professional experience. 

In fact, from the ancient Greeks techné in relation to craft making has always been 
mediated with the condition of human and technology. From primitive hand tool to 
industrialized machines, the evaluation of the value of craft in object has been 
measured by the trace of human input. By its first definition, techné refers to a 
wide range of occupations both manual and intellectual labor. It can be result in a 
physical object, a performance or an altered condition; every activity which 
requires skill and manual or intellectual labor. It can be claimed that techné has 
developed a more integrative dialog with the process, the end result and the maker
(s) in digital-making when compared with two other modes of making by machine 
and hand. By the digital technologies within the changing courses of material 
condition, systems of making, orientation of technics and physical specialty, techné 
has gained a technopoietic dimension which refers to a dual existence of 
technology and revelation through explorations of unique traces, new alterations, 
interactions and social consolidations. Architecture within current information age 
has become an inseparable part of an emergent system of flow. As a matter of 
technopoietic knowledge system in discursive, practical and theoretical setting, it 
has gained an openness for pluralistic participation, multiplicative operations and 
variable end products generated from an immediate presence of technology and 
poiesis. 

Printing both as an act and a manufacturing technology has brought an extended 
and a wide denotation for social, technical and ontological perspective to 
architectural making within the current information age and related digitalization 
progress. As the fundamental contributions of printing, the transmission and 
dissemination of knowledge become possible for architecture with all its literal one
- to-one scale physicality. It empowered the association of technology with 
architecture by a wider social awareness. 3D printing, an additive manufacturing 
and an alternative to other industrial manufacturing techniques of the twentieth 
century has been a long-seen and potentially effective technology. Computer aided 
manufacturing permits scale independent productions of the design object for 
social remedy. Furthermore, the connotation of techné as learning by making 
defines the act of making as a learnable process. Such an approach enabled by 
additive manufacturing systems provides participatory process of decision making 
and physical construction. It is possible to mass- customize objects, even 
architectural works that are not identical or standardized. Printing technology in 
this sense can be evaluated as the manifestation of learning by making that 
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supports personal creativity and social integration. The emergent user 
interventions and social practices actualized in collaboration of design and 
everyday life dynamics are significant to develop a human-centered perspective for 
architectural making and design strategies. 

Within the age of information systems developed with digitalization the notion of 
particularity can be interpreted as one of the most significant assets in the 
intersection of poiesis and technology of architectural production. Particularity, an 
obstacle in a machine making, has turned into an asset in the digital making. The 
lost dialog between product and act, between architecture and unique solutions 
has regenerated by digital making in a different manner. In the 20th century the 
shift from tools to systems meant another shift from physical to informational 
which enabled to new change; the replacement of the making of identical copies 
from an original that is the infinite variation of an initial condition or architectural 
form. Beyond imitating the hand work as mechanical machine did, the digital 
making process consists of designing the machine’s work and the interpretation of 
alternative end results. Technopoietic system permits to produce technical 
alternatives and poietic identities together. The production of particularity relies on 
proprietary techniques for unique conditions and authorial decisions of different 
actors. In spite of the changing interface, the production of uniqueness still relies 
on the interpretation and manipulation of matter rather than a direct 
transformation of an ideal. An architect creates a generic form, parameters or the 
design condition that can be adjusted by many different architects, designers, 
engineers or users. 

As explained by Nicholas Negroponte (1970, 2) machines can be employed with 
“individual and detailed pieces of information” while human designers 
accommodate “the general” instead of the particular. The problem thus, is defined 
in twofold manner; architects neither cannot handle large- scale problems due to 
thinking too particular nor are they apparently skilled at observing the needs of 
“the particular”; the family or the individual (Negroponte, 1976, 102). The idea of 
providing a new language, a dialogue between the subject and digital making is 
offered by Negroponte (1970) to organize local architectural solutions to general 
problems. The reciprocal dialog between machine and human in making process is 
still a significant proposal for current relationships between systems and actors. 
Technopoiesis refers to such a dialog generated from immediate and intricate 
relation between poiesis and technology. 

The actual process of printing offers alternative solutions for architectural making, 
fabrication, customized detailed designs and form materializing. Besides a literal 
printed elements, joints, structures or one-to-one scale constructions, 
contemporary use of the technique and new innovations promise fast and various 
new applications from manufacturing to new materiality, new processes of 
production and new definitions of making processes. The technology itself leads to 
a new way of questioning towards metamateriality, creative complexity and 
experimental intuition. The idea is that the design technologies can also serve to 
make something else that would not otherwise have been possible. Printing 
technology works as a system offering a serial production of alternatives. The 
emancipation from traditional modes of thinking and practicing through digital 
technologies has changed and sometimes challenged with the architect’s authority 
on its object due to endless number of alternative results. In the latest generation, 
the loss of visual similarity has led to the disappearance of the physical object itself 
and resurgent roles for the architect (Carpo, 2011, 4). However, it offers province 
to architect in selecting the most suitable one. A digital machine (specifically a 
computer) different than a mechanical machine do not make objects rather, makes 
a sequence of numbers, a digital file which can be converted into an object or a 
media object(machines, applications, interfaces) (Carpo, 2011, 5). Furthermore, the 
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maker may not be the actual maker yet, the original code writer or the creators of 
“objectiles” (algorithmic constructs from which infinite variations originate) as 
Carpo (2011) explains. Thus, the process of digital making demanded “new 
authorial scripts” (as the only future for authorial control) that other actors can 
carry out as instructions in making process as indicated by Carpo (2011). Digital 
technology ensures a revival on the architect’s authorial role and the objects’ 
specialty. Thus, it can be claimed that the identical notational transmission in hand 
making now has been substituted with the particular as an answer for more 
specific design problematic. Moreover, the particularity with variability generated 
from an investigation of an architect among different alternatives or the originality 
of objectiles has also increased in degree with the fact that the users can 
contribute to the end product with their manipulations. The generative potential of 
the current age is hidden in unpredictable variation of the original objectile and 
facultative qualification resulted from a dialog between poiesis (revealing) and 
technology and between human and machine. Man and machine have changed 
their roles at different levels; poiesis has become an extended notion belonging to 
both human and machine by producing unpredictable variation of alternatives its 
selection for particular solutions and manipulation by users. Such an approach 
advocates an essential micro-scale applications that are culturally sensitive, 
modestly humane and universally conscious. 

 

3.Conclusive Remarks 

In relation to the notion of techné architecture is defined as an act that includes a 
process of generative thinking and knowledge production through making. It 
suggests a series of responds on the meaning of creation, design, perception, 
forming, materiality and the usages of tools; the work of the hand and various 
technics and technologies. The activity of making draws on practices and 
experiments ranging from drawing to building, mounds to monuments and from 
the primitive hand tool to industrialized, digital machines. It refers to knowledge 
production that includes a development progress with the explorations of new 
tools different technics and contemporary technologies. Besides its practical 
appeals and evolving discourse contemporary advances, new technics and 
technologies, socio-cultural admissions affect theory and practice of making as they 
alter the way how architects, designers, planners think, problematize, theorize and 
practice. The level of involvement on the progress, the roles, the process itself and 
the relationship with the end result have all changed within an ongoing 
development progression. In this entire process of thinking and making, printing as 
claimed in this paper has a transformative effect on the definitions, usages and 
roles regarding transmission and dissemination of knowledge. 

Three significant modes of making in relation to the changing relations between 
maker(s), processes and the end product within an evolving technical, 
technological progress as hand making, machine making and digital making have 
been investigated on this study. ”Variability”, “identicality” and “particularity” 
emerge as three important notions in changing making and printing relationships. 
Although there are certain differences, it can be claimed that the dialog between 
machine and the subject (the maker, architect, designer, planner, user) which is 
based on certain spontaneity and a critical interpretation has a generative potential 
in all different modes of making. 

The variability of notational copy in craftsmanship has transformed into a literal 
production of identicality by the innovation of printing. It has brought into two 
other challenging notions; material possibility and standardization. However, it also 
transforms the ways of thinking; from self-esteem into social awareness. In further 
period, “the particularity” emerged with the intersection of digitalization and socio-
cultural circuit. In digital-making, technology and poiesis as the indispensable 
components of techné construct a close dialog between human and machine as 
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never seen before. The emergent printing technology in making activity open up 
new ways of thinking on new materiality, new possibilities of different modes of 
making, social integration and relatedly, different alternatives on different modes 
of living and particular design solutions for generic problems. 

By definition and the nature of relationship with making, techné indicates an 
emphasis on both the subject’s engagement in the act of making (poiesis, a process 
of creation) and also the technical, technological appointments (episteme, 
theoretical knowledge). Furthermore, within the changing context of thinking and 
theorizing, techné has also expanded what it indicates in terms of 
interrelationships. The theoretical discussions on techné in the twenty-first century 
by means of changing and challenging modes of production are still instrumental 
for architecture to mediate between machined abundance and the modestly 
humane references. The term technopoiesis has been conceptualized as a more 
explicated manner of techné, reminding the significance of knowledge production 
generated from interrelationship of poiesis and technology. Printing can be 
conceptualized as a technopoietic system for architectural making, which manifests 
a creative dialog between human and machine, between experts and users without 
distorting their personal hypotheses. In this sense, the technopoietic phenomenon 
of architectural work refers to something open to participation (either new 
technological developments or individuals), and be spontaneous in it yet, at the 
same time it is planned, worked and premeditated within a disciplinary framework. 
The generative potential of the current age is hidden in unpredictable variation and 
facultative qualification resulted from a dialog between poiesis (revealing) and 
technology and between human and machine. Therefore, architecture as a part of 
an information age has an expressive and innovative language, relatedly as a part 
of the historical, cultural and sociological accumulation. In this sense, it can act as a 
poiesis, as it is supposed to act, reconstruct a creative particularity or resist as a 
part of a social construct. 

This paper as a theoretical inquiry addresses printing as a technopoietic knowledge 
system in which the ways of thinking, designing, theorizing and making architecture 
have gained an openness for pluralistic participation, multiplicative operations and 
particular end products generated from an immediate presence of technology and 
poiesis. It has been both expanded and altered on a more concrete comprehension 
of the ongoing dynamics of meaning construction hidden within the conception of 
technopoiesis. Searching a co-operative association of maker with machine, 
revealing with technique, and generative with automated it has a creative potential 
to contribute current architectural theory and practice with the recognition of 
meticulous particularity. Therefore, the interpretation of printing and making 
relationship with a philosophical investigation and theoretical elaboration in an 
ever-changing future context in design and technology can be the premise of hope 
in developing new spatialities by building unique knowledge. 
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Özet 
 

Çalışma, görme eyleminin dekompozisyonu ile mekansal algı ve bilişsel akıl yürütme 
süreçleri arasındaki ilişki mekanizmalarını ve bu mekanizmaların işleyiş prensiplerini 
araştırmaktadır. Böylece, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının 
tasarımında oldukça etkin bir biçimde kullanılabilecek olan örtük mimari bilginin 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bunu bağlamda çalışma, üç katılımcı tarafından 
gerçekleştirilen yerinde ve sanal görsel deneyimlerden oluşan bir vaka çalışması 
şeklinde kurgulanmış ve araştırma Husserl’ın fenomenolojik araştırma yöntemi 
ışığında yürütülmüştür. Vaka analizi kapsamında kurgulanan görsel deneyimler, 
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Atlas, Avrupa, Çiçek, Halep, Hazzopulo ve Suriye 
Pasajları’nda gerçekleştirilmiştir. Vaka çalışması sırasında, dekompoze görme 
eylemini gerçekleştirmek amacıyla, gözün naturel görme alanının yanı sıra, 
katılımcılar için aşağı bakış, yukarı bakış, sola bakış, sağa-yukarı bakış ve sol-yukarı 
bakış olarak 5 farklı yeni görme alanı tanımlanmıştır. Bununla birlikte, vaka 
çalışması, öncül vaka çalışması, kontrol grubu çalışması ve ana vaka çalışması 
olarak olarak üç ana aşamaya ayrılmıştır. Vaka analizinde yer alan yerinde 
deneyimler, pasajların tanımlanan farklı dekompoze bakış senaryoları için 
katılımcılar tarafından yürünerek deneyimlenmesi, ve bu deneyimin katılımcının 
başına takılan bir kamera ile kaydedilmesinden oluşmaktadır. Sanal deneyim ise, 
kaydedilmiş görüntü ve seslerin katılımcılar tarafından izlenmesi ve dinlenmesiyle 
gerçekleşmiştir. Ayrıca, öncül deney sırasında yükseklik, genişlik, derinlik olarak 
belirlenmiş olan morfolojik özellikler ve gürültü, aydınlık seviyesi olarak belirenen 
fiziksel çevre parametrelerinin ölçülebilmesi için bir anket hazırlanmıştır. Daha 
sonra, pasajların nicel verilerini toplamak için bir literatür taraması ve mekanların 
desibel ve lüks değerinin ölçümleri yapılmıştır. Ardından, toplanan verileri ortak bir 
ölçeğe dönüştürmek için frekans dağılımı yöntemi uygulanmış ve elde edilen tüm 
veriler birbirleri ile karşılaştırılabilmeleri amacıyla gül diyagramları kullanılarak 
görselleştirilmiştir. Çalışmanın çıktıları bağlamında, yerinde ve sanal görsel 
deneyimleri analiz ederek yapılan fenomenolojik araştırmalar incelendiğinde, 
dekompoze görme eyleminin mekansal algılama mekanizmalarını anlama ve 
deneyimlenen mekanların örtük bilgisini keşfetme açısından oldukça faydalı bir 
yaklaşım olduğu görülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mekansal Algı, Fenomenoloji, Tasarımda Biliş, Görsel 
Dekompozisyon, Sanal Çevre 
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Abstract 
 
The study focuses on understanding the relationship between decomposition of the 
act of seeing, spatial perception, and cognitive reasoning processes of humans. 
Thus, tacit architectural knowledge, which is quite substantial for designing virtual 
environments including augmented and artificial reality applications, aims to be 
unveiled. To execute that, Husserl’s phenomenological research method is used by 
configuring a case study consisting of in-situ and virtual visual experiences held by 
three participants. The visual experiences are conducted in six historical passages 
which are Atlas, Avrupa, Çiçek, Halep, Hazzopulo, and Suriye Pasaji located in 
Beyoğlu, Istanbul. During the case study, the decomposed act of seeing is executed 
by altering the visual fields of the participants as downward, upward, left-up, right-
up views in addition to the natural perspective view. Furthermore, the case study is 
divided into mainly three phases as a preliminary case study, a control group study, 
and the main case study. For all phases, while the in-situ experiences are configured 
as walking through the subjected passage with a head camera for visual and audial 
recording, virtual experiences are performed by watching and listening to the 
recordings. Additionally, all participants are excepted to fill a survey that examines 
visual senses and spatial perceptions of the participants regarding the 
morphological and physical environmental parameters of the subjected passages 
such as depth, height, width, noise, and illuminance. Afterward, a literature review 
and in-situ measurements are conducted to collect quantitative data of the 
passages. The frequency distribution method is applied to transform the collected 
data into a common scale, and all obtained data are visualized by using rose 
diagrams for conducting proper analyses. Consequently, the phenomenological 
research through analyzing in-situ and virtual visual experiences shows that; the 
decomposing act of seeing is a quite beneficial approach in terms of understanding 
the spatial perception mechanisms and exploring the tacit knowledge of the 
subjected spaces. 
 
Keywords: Spatial Perception, Phenomenology, Design Cognition, Visual 
Decomposition, Virtual Environment 
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1. Decomposed Act of Seeing and Spatial Perception 

‘‘Seeing’’ can be defined as a complex process that enables us to perceive our 
surroundings holistically and construct a relationship in-between space and body. 
During this process, the human eyes sense the outer environment with the natural 
visual field, which is defined as a field that limited within 135° for vertical and 200° 
for horizontal directions respectively (Gibson, 1979). With that aspect, it can be 
considered that the spatial knowledge gained by visual perception is constrained by 
the natural visual angles of human eyes. Therefore, the interaction between space 
and body is established within limited visual perceptions. On the other hand, 
sensing the environment with unnatural visual angles, which are called 
‘‘decomposed acts of seeing’’ for this research, assumed to be quite beneficial to 
expose tacit architectural knowledge about the experienced space and understand 
the mechanism of visual perception in detail without any prior knowledge about 
the space. Thus, the effective directions and visual angles for better visual 
perception can be detected. Besides the decomposition of the visual sensations, 
superposing the decomposed visual experiences also provides to generate re- 
interpretation of the space by gaining a much more extensive spatial knowledge. 
Thus, the variety and similarity of the spatial perception by altering the natural 
visual field can be also examined. Such analog examination and exploration can 
lead to generating innovative enhancements during the design process of virtual 
environments such as augmented and artificial reality (AR and VR) applications in 
the architectural design computing field. AR and VR applications not only focus on 
direct simulation of the physical world by using digital media tools but also provide 
to explore implicit learning domains that may not be able to be realized in the 
physical world (Barker, 1993). Therefore, comprehending the limits of the visual 
perception and learning the relationship between the visual field of the human eye, 
visual sensing, and perception mechanisms may be quite sufficient for the efficient 
design process of virtual environments based on visual experiences. Moreover, 
applications of information-rich virtual environments also need to include 
perceptual and abstract information simultaneously for designing user-friendly AR 
and VR interfaces (Bowman et al., 2003). To implement abstract information 
without any decay of the efficiency of virtual reality experience, decomposing and 
superposing the act of seeing approach is assumed to be quite essential in terms of 
transferring the perceptual information into virtual environments properly and 
generating spatial knowledge from it. 

Regarding the brief motivation mentioned above, the study mainly comprises four 
phases as a case study, literature review, data analyses, and evaluation of results to 
establish a fulfilling theoretical background of the research. Additionally, the main 
research question of the study focuses on how various visual angles of the human 
eye affect spatial perception and construct indigenous cognitive reasoning 
processes considering the morphological properties and physical environmental 
parameters of the experienced space. The case study is based on 
phenomenological research which is executed by 3 participants including the 
author herself for 6 historical passages in Beyoğlu District, Istanbul as in- situ, and 
virtual visual experiences. While the in-situ experience includes walking through 
the passages by using a head camera for visual and audial recording and filling a 
survey related to spatial properties of the spaces, virtual experience comprises the 
watching recorded the in-situ experiences and refilling the survey as a second 
phase of the main case study. During all the experiences, while morphological 
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properties are determined to be depth, width, and length; noise and illumination 
levels are selected to be physical environmental parameters according to 
preliminary case study results. Thus, the qualitative data of the research is gained 
from participants. On the other hand, quantitative data obtained by the literature 
review and in-situ measurements by using lux and decibel meters. After data 
collection, the study is advanced to data analyses by transforming the quantitative 
and qualitative data into a common scale for a clear comparison. Thus, the effect of 
decomposing and superposing of the act of seeing are succeeded to be analyzed 
properly. With that aspect, the processing mechanism of the spatial perception 
according to various angles of the human eye is planned to be unveiled which is 
quite stimulating to develop innovative interface designs for AR and VR 
applications. With that move, abstract and perceptual knowledge can be managed 
to transfer virtual environments by providing high-quality visual experiences to 
users. 

 

2. Method of The Study 

The study mainly focuses on understanding the visual interaction mechanisms and 
detecting the role of changing the visual field of the human eye on our spatial 
perception by performing a case study configured as visual experiences held by 3 
participants regarding the decomposed act of seeing concept. To execute that, 
suspending the prior knowledge and focusing on the experiencing of the subjected 
spaces is quite substantial to obtain architectural knowledge. Hence, Husserl’s 
phenomenological research method is determined to be applied to this study as 
the main research method. The phenomenological research executed through the 
case study including visual experiences considering ‘‘suspending the judgment’’ 
notion by Husserl (1931). Thus, experienced-based learning and understanding can 
emerge which is quite essential to expose implicit information about the space. 
Moreover, re-interpretation of the spatial properties can ensue which leads to 
generating novel architectural knowledge about the experienced spaces. In 
addition to the case study, a literature review and data analyses are conducted for 
obtaining comprehensive results from the research. 

The case study is performed as three main phases which are a preliminary visual 
experience for preparing a survey for data collection, the control group study, and 
the main case study held by three participants named as Participant A, Participant 
B, and Participant M for this study. While Participant M is the author herself, the 
other participants are selected according to their prior knowledge level about pre-
selected spaces for the study. Before the preliminary experience executed, six 
historical linear-shaped passages are determined to be subjects of the research 
which are Halep, Atlas, Çiçek, Hazzopulo, Suriye and Avrupa Passages located in 
Beyoğlu District, İstanbul. The passages are selected due to their rich historical 
background, similar morphological properties, accessibility, and because of all 
being still in use as commercial spaces. Furthermore, the main reason for pursuing 
the morphological similarity by selecting linear-shaped passages is providing 
constant parameters during the scientific evaluation for obtaining reliable results of 
the research. 

The in-situ experiences of the case study are configured by positioning the 
direction of participants’ eyes as left-up, right-up, up, down, natural positions 
(Figure 1). Thus, the decomposed act of seeing can be applied to the study. 
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Figure 1: The decomposed act of seeing setup for the phenomenological research 

(image by the authors) 
 

For the preliminary experience held by the author herself (Participant M), Halep 
Pasajı is experienced by walking for preparing the survey which is used in all phases 
of the case study. Participant M expresses her statements related to her visual 
perception orally and the whole process is recorded during the preliminary 
experience. After the records are watched and listened by Participant M herself; 
depth, width, height, noise, and illuminance levels are determined to be integrated 
into the survey. The survey is prepared according to Moles’s measurement 
approach (2012) which aims not only to aims to measure qualitative data obtained 
by the in-situ experiences but also to create a common scale for adequate 
evaluation of the qualitative and quantitative data simultaneously. 

The control group experiments are performed at Halep Pasajı by all the participants 
including the author herself (Participant M) to detect the effect of having prior 
knowledge on such phenomenological research. During the control group study, 
while Participant B is informed about the historical background and morphological 
properties of Halep Pasajı, Participant A and M have no prior knowledge about the 
place. Afterward, the main case study is performed by Participant M as two sub- 
phases which are in-situ and virtual experiences The experiences of the main case 
study mainly comprise walking through 6 historical and linear-shaped passages 
mentioned previously by wearing a head camera for recording the statements of 
the participants and the visual fields of the participants for filling out the survey. 

According to the survey results, the decomposed visual perceptions are superposed 
as rose diagrams and compared with the visual perception of natural view and 
quantitative data of the passages gained by a literature review. With the aim of not 
impeding the action of suspending the judgment, the literature review was 
performed after the case study phase. Literature review mainly consists of 
historical background (Batur, 2015) and quantitative data about the morphological 
parameters of the passages (Dökmeci & Çıracı, 1990; UYG-AR, 2019). Furthermore, 
quantitative data of the physical environmental parameters are measured by using 
decibel and lux meters to detect the noise and illumination levels of the passages 
during the in-situ experiences. 

As a final phase of the research, data analyses were performed by using the 
frequency distribution method as a statistical analysis approach to transforming 
the collected data from the case study and literature review into a common scale1. 
Thus, quantitative values were able to be compared with qualitative values to 
construct a relationship in-between meaning and explanation regarding Ricœur’s 
hermeneutic circle (1981). 
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3. Case Study: Decomposition and Superposition of Spatial 
Perception 

The case study mainly focuses on understanding the changes in spatial perception 
considering the decomposition and superposition of the act of seeing respectively. 
To execute that, in-situ experiences are performed for six historical passages which 
are Atlas, Avrupa, Halep, Hazzopulo, Suriye, and Cicek Pasaji located in Beyoğlu, 
İstanbul (Figure 2). 

 

 
Figure 2: First row (from left to right); Atlas Pasajı (URL-1), Avrupa Pasajı (URL-2), 
Çiçek Pasajı (URL-3), second row (left to right); Hazzopulo Pasajı (URL-4), Halep 

Pasajı (URL-5), Suriye Pasajı (URL-6) 
 

The first step of the case study includes the preliminary experience of Halep Pasajı 
conducted by Participant M to prepare a survey for configuring a measurement 
system for qualitative data. According to preliminary experience, the sensing levels 
of the depth, height, width, noise illuminance are determined to be evaluated in a 
scale of five sensing levels which are defined as no sensation (0), less (1), less-
medium (2), medium (3), medium-strong (4) and strong (5). After determining the 
measurement scale for qualitative data, the control group experience is conducted 
by all participants. As the main case study, Participant M is performed in-situ and 
virtual experiences for the rest of the passages. Additionally, the literature review 
is performed for gaining knowledge about the historical background of the 
subjected passages to use in the control group study (Table 1). 
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Table 1: Historical background of the passages (Batur, 2015) 

 

As seen in Table 1, the initial functions of the passages were mainly decided to be 
cultural, and commercial with residential purposes partially. On the other hand, 
most of the passages were transformed into be having a singular function as 
commercial purposes. During the transformation, the front facades of the passages 
were mostly preserved except the Hazzopulo Pasajı. Furthermore, while the 
structural system the Halep Pasaji were altered to reinforced concrete skeleton 
system, the load-bearing systems for the rest of the passages were mainly 
preserved. In addition to the historical background of the passages, the 
morphological properties, and physical environmental parameters are also shown 
in Table 2. 

 
Table 2: Quantitative data of passages obtained by quantitative measurements 

applied on-site and technical drawings of passages (Dökmeci & Çıracı, 1990), (UYG-
AR, 2019) 

 

Passages Built 

date 

Previous functions Current 

functions 

Architectural characteristics 

Atlas 1870 
 
 

 
1874 

 
 
 
 
 

1870 
 
 
 
 
 
 

1885 
 
 
 

 
1892 

 
 

 
1908 

Residence, barn, 

commercial space 

 

 
Commercial space 

 
 
 
 
 

Naum Theatre, 

after the fire 

commercial space 

called as Cite de 

Pera, 

Florist Coop. in the 

1930s 

Circus, Theatre 
 
 
 

 
Commercial space. 

 
 

 
Lower levels are 

commercial, upper 

levels are 

residential spaces. 

First movie theatre 

(1911-1925), 

Commercial 

space & movie 

theatre since 

1948 

Commercial 

Space 

 
 
 

 
Restaurant since 

the 1950s 

 
 
 
 

 
Commercial 

space since 1986 

 
 

 
Commercial 

space 

 

 
Commercial 

space 

Jack arch floor integrated 

with bonded stone walls with 

artistic paints, ( D. Betaux) 

 
Neo-Renaissance style, 

wrought iron roof structure 

with a transparent covering, 

sculptures embedded into 

nishes, dense ornamental 

elements, stores with vaults. 

Designed L shaped under the 

influence of Neo-baroque 

and 19.yy Eclecticism, dense 

ornaments. Vault shaped 

roof. 

 

 
Ornamental components in 

Baroque Style on the front 

facade. Structural renovation 

in 1986 with preserving the 

front facade. 

T shaped passage. Facade 

components could not be 

preserved while the form 

could be. 

3 individual building creates a 

passage. The first application 

of a double elevator in 

Turkey. 

 

Avrupa 

 
 

Çiçek 

 
 

 
Halep 

 

 
Hazzopulo 

 

Suriye 

 

Measurement 

Parameters/ 

Passages 

Height 

(m) 

level Depth 

(m) 

level Width 

level (m) 

Illuminance 

level (lux) 

Noise 

Level (dB) 

Atlas 2,8 32,0 2,5 131 71 

Avrupa 9 51,1 1,6 103 65 

Çiçek 16 46 3,6 42,2 72 

Halep 3 33,1 2,0 94 71 

Hazzopulo 2,5 20,3 0,9 120 74 

Suriye 14,3 44,1 1,4 13 73 
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According to Table 2, while the maximum height depth and width are obtained to 
be 16 m, 46 m, and 3,6 m for Çiçek Pasajı; the minimum height, depth, and width 
levels are gained from Hazzopulo Pasajı as 2,5 m, 20,3 m and 0,9 m respectively. 
Furthermore, while the maximum illuminance level is determined to be 131 lux for 
Atlas Pasajı, minimum illuminance level is obtained to be 13 lux for Suriye Pasajı. 
Meanwhile, the measurements of noise and illuminance levels are applied by 
Participant M as in-situ measurements via using lux and decibel meters. Thus, while 
the maximum noise level is obtained to be 74 dB for Hazzopulo Pasajı; Avrupa 
Pasajı has the minimum noise level with 65 dB. 

3.1. Data Analyses of Control Group Study 

The control group study is executed in Halep Pasajı. While Participant A and M have 
no prior knowledge about the place, Participant B is informed about the historical 
background, morphological properties, and physical environment parameters by 
the literature review conducted after the preliminary case study (Table 1 and Table 
2). In order to gain reliable analysis results, all views are superposed for each in-situ 
experience to compare with the natural views. Thus, the act of suspending the 
judgment can be discussed considering the changes in spatial perception due to the 
decomposition of the visual experience Figure 3. 

 

 
Figure 3: Left column: Superposition of spatial perception according to physical 
environment condition parameters and morphological properties according to 

Participant A and B. Right column: Natural views for Participant A and B (all graphs 
by the authors) 

 

As the rose diagrams are seen in Figure 3, while information about visual sensing 
levels gained by the superpositions of decomposed views are observed partially 
similar to the natural views, the downward view provides the most irrelevant 
spatial information for mostly all participants. On the other hand, upward views 
ensure the highest relevancy for all participants’ natural views. Furthermore, while 
data of superposed views of Participant B do not efficiently coincide with the 
quantitative data of Halep Pasajı, the natural views gained by in-situ experiences of 
the Participant B are more coherent with the quantitative data (Table 2 and Figure 
4) rather than the natural views of Participant M and A. 
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Figure 4: The Rose diagram of quantitative data gained by the literature review and 

in-situ measurements by a lux meter and decibel meter (image by authors) 

3.2. Data Analyses of the Main Case Study 

The main case study consists of two phases that sustained by Participant M as in-
situ and virtual experiences. The first phase is performed by following the same 
procedures executed during the control group study. For the second phase, all 
video and sound records were watched, and listened by Participant M and spatial 
perceptions of the spaces were analyzed. After executing the case study with the 
phenomenological research method, the frequency distribution method was used 
for establishing an interrelationship between the quantitative and qualitative data 
for all experienced passages (Figure 5). 

As seen in Figure 5, for the Atlas Pasajı, the height levels of the right-up view are 
obtained to be higher than the quantitative values of the natural view and 
qualitative values. Furthermore, the width and noise levels of the left-up view are 
determined as 5 units (strong) which are quite similar to qualitative data of the 
natural view. Nevertheless, the downward view ensures the poorest resemblance 
with qualitative data of the natural view and quantitative data of the space. 
Moreover, the illuminance level obtained from the right-up view is moderately 
similar to quantitative values. Thus, it can be said that the qualitative and 
quantitative values of the physical environment parameters of Atlas Pasajı are 
more convergent to each other when compared to its morphological parameters. 

For Avrupa Pasajı, it can be interpreted that the superposed experience of the 
upward quite resembles the quantitative values. As Atlas Pasajı, the noise and 
illuminance levels of the left-up view and natural view obtained by quantitative 
measurement results are more similar than other natural views. The downward 
view is observed to be the poorest view in terms of spatial perception for like other 
passages. 

Unlike Atlas Pasajı, the right-up and the left-up views of Çiçek Pasajı do not 
resemble the quantitative values of the space. On the other hand, the upward view 
ensures the highest similarity with the quantitative data of space. However, it can 
be interpreted that; the qualitative and quantitative values of illuminance level may 
be quite divergent to each other due to transparent roof cladding of the Çiçek 
Pasajı which may cause a visual discomfort because of the glare effect during the 
experience. 

For Halep Pasajı, the values of illuminance and width levels are obtained to be 
approximately similar for both superposed and natural views. The upward view and 
natural view of the in-situ experience is quite relevant. Additionally, the noise level 
was not able to be perceived with decomposed views as better as the natural views 
at all. 
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Figure 5: Comparison between superposition diagrams of Phase-1 and 

superposition diagram of Phase-1, 2, and 3 for the natural view (all graphs by the 
authors) 

 

For Hazzopulo Pasajı, the similarity between decomposed views and the natural 
views can be evaluated as low-moderate regarding the data analyses of the other 
passages. On the other hand, the most resemblance is obtained for the light, noise, 
and height levels for Hazzopulo Pasajı. 

For Suriye Pasajı, visual perception level of upward view, the natural position of the 
in-situ experience, and the quantitative data values are observed to be dramatically 
similar. On the other hand, for the noise level, the downward view is the most 
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efficient visual field because of having the highest resemblance with the 

quantitative data value. Lastly, it can be said that the decomposed views of 
Suriye Pasajı are quite coherent with both superposed and natural views in 
terms of having a better perception of the morphological features of the 
space. 

4. Conclusions 

In this study, the effects of changing the visual fields of human eye and 
experiencing the space in physical and virtual environments on our visual 
perception are investigated by decomposing the natural perspective views 
of the human eye. Thus, the tacit spatial knowledge about the experienced 
space enables us to be analyzed with the phenomenological research 
method performing by three participants. With that phenomenological case 
study, the design process of visual experience based on virtual 
environments aims to be developed especially for information-rich virtual 
environments. According to the results of the case study, literature review, 
and data analyses, the final discussion about the study is executed below. 

During the decomposed act of seeing, characteristics of sense-based 
information gained by upward views coincide with natural views rather 
than left-up and right-up views. With this analysis, it can be interpreted that 
the cognitive processes related to visual perception are much more active 
on the vertical axis for elevated visual angles. On the contrary, during the 
experience of the downward views, the level of sensing the morphological 
properties of the spaces are quite minimal. Therefore, establishing an 
effective relationship with the environment quite limited to downward 
views. Nevertheless, the sensing level of noise and illumination for 
downward views is generally much stronger than the other decomposed 
views. Therefore, it can be interpreted that, when the morphological 
properties are not able to sense properly due to constrained visual angle of 
the human eye for lower height levels, the sensible features of the space 
can be exaggerated by our cognitive reasoning process. At that point, it can 
be claimed that the ‘’intentionality of the conciseness’’ approach of Husserl 
manages to be observed in this study. Regarding experiencing the space in 
physical and virtual environments, the superposed views of mainly 
correspond with natural views gained from virtual experiences. Thus, it can 
be assumed that virtual experiences can be achieved to expose to implicit 
spatial knowledge more successfully than other natural views. 

As a general evaluation, according to detected similarities in between the 
natural and superposed views, it can be said that perceiving process can be 
generated cognitively in our minds even the sensation processes do not 
occur simultaneously. Therefore, perception can be evaluated as a 
reconfigurable phenomenon according to sense-based information 
obtained from the environment. 
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Özet 
 
Küreselleşen dünyada toplumsal yaşamın bedelini bireyler kendi psikolojik 
dünyalarında ödemektedirler. Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve artan dünya 
popülasyonu insanı ironik bir biçimde yalnız kalmaya sürüklemektedir. İnsan 
olmanın hastalığı olan sıkıntı ise bu kalabalık ortamlar ve kişisel bağımsız alanların 
darlığıyla ruhsal ve düşünsel dünyalarına etki etmektedir (May, 1997). Kişisel 
ilerleyebilmesi için toplumsal yaşama bağlı olan bireyin, bitmek bilmeyen bu sıkıntı 
hastalığını dışa vurması gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışma insan psikolojisinde 
mevcut bulunan yaratma isteğini ortaya çıkarmak, araçsal bir üretim anlamıyla 
cevap aramak üzerine kurgulanmıştır. Çalışmanın diğer amacı ise içimizde biriken 
kontrolsüz enerjinin allometri kavramı üzerinden orantısal ilişkiler kurarak dışa 
vurumunun kurgulanmasıdır. Aynı zamanda belli kavramlar ile canlılık ve hareket 
üzerine tartışmalar yürütülmüştür. Bu doğrultuda mekanik davranış tarzlarına göre 
üretilen prototiplerin dışsal bir etken olan sese karşı verdiği tepki, sonuç ürünü 
tanımlamaktadır.  
 
Anahtar kelimeler: Allometri, Kinetik Sistem, Morfodinamik Sistem, Yapma Kültürü  
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Abstract 
 

In the globalizing world, individuals pay the price of social life in their own 
psychological worlds. The developing technology and the increasing world 
population lead people to be alone in an ironic way day by day. The problem of 
being human is affecting their spiritual and intellectual worlds with these crowded 
environments and the narrowness of personal independent areas (May, 1997). The 
individual, who depends on social life for his/her self-improvement, should express 
this endless disease of boredom. In this context, the study is based on revealing the 
desire to create in human psychology and seeking answers in the meaning of 
instrumental fabrication. Another aim of the study is to construct the expression of 
the uncontrolled energy accumulated within us by establishing proportional 
relations over the concept of allometry. In the study, discussions on liveliness and 
movement with certain concepts are also conducted. The reaction of the prototypes 
produced according to the mechanical behavior styles against the sound, which is 
an external factor. It also defines the result product.  
 
Keywords: Allometry, Kinetic System, Morphodynamic System, Making Culture 
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1. Giriş: Orantısal Canlılık 

Allometri, canlı gelişiminde çeşitli vücut yapılarının vücuda veya diğer vücut 
yapılarına oranı olarak ifade edilmektedir (URL-1). Allometri kavramının temelini 
oluşturan vücut yapıları göz önünde tutularak, beş duyu organı ele alınmış ve tepki 
verilebilirliği sensörlerle sağlanması mümkün olduğundan “kulak ve duyma” 
üzerinden değerlendirilmiştir. Doğada var olan en büyük yaratım/üretim olarak 
tanımlanabilecek eylem şüphesiz ki üremedir. Bir çok canlıda gözlemlenen  şarkı 
söyleme ve sosyal yapı arasında önemli bir ilişki söz konusudur. Geissmann’a göre 
primatlarda, şarkının ve düetin evrimi, sosyal ilişki biçimlerinin evrimine 
uzanmaktadır. Şarkı sesleri, dans figürleri ile çiftleşme ritüelinin tamamlanarak 
dünyaya yeni canlılar meydana gelmesine araç olmaktadır. Bundan yola çıkarak 
bağırma ya da seslenme gibi yaşamda mevcut olan sesler, duyma duyusu karşısında 
bireyin rahatlamasına odaklı aracı bir “bağırma eylemi” olarak kabul edilmiştir. Bu 
bağlamda sıkıntılı durumlar karşısında bireylerin dışsal bir amaca yönelim gösteren 
bağırma isteğine karşılık veren kinetik bir sistem oluşturmak üzere çalışmaya 
başlanmıştır. Projenin ilerlemesi için gerekli adımlar belirlenmiş, ilk olarak duyma 
eyleminin gerçekleşme şekli incelenmiştir. 

Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak 
zarını titreştirir. Zarın titreşimleri kulak kemikçikleri tarafından kuvvetlendirilip oval 
pencereye iletilir. Oval penceredeki ses titreşimleri daliz içindeki sıvı ile 
salyangozdaki sıvıya geçer. Ses titreşimleri salyangozdaki sıvıdan işitme duyu 
hücrelerine oradan da sinirlere aktarılırlar. Sinirler tarafından alınan ses beyne 
iletilir ve işitme sağlanmış olur (URL-2). İşitmenin meydana gelişindeki bu mekanik 
katmanlaşma, sonuç prototipin çalışma prensibine örnek olmuştur. Duyma 
algısında etki titreşimlerinin algılanması sonucunda verilen biyokimsayal tepki, 
sunulan sonuç prototipte mekanik tepkiye evrilmekte ve sosyal bağlamda bir etki 
sağlaması amaçlanmaktadır. 

İkinci adımda ise allometrinin ortaya çıkışı ve tarihi incelenerek duyma ve bu 
orantısal hareketin arasında ilişki kurulmuştur. Kavramın ortaya çıkışı 19. yüzyılın 
sonuna doğru bazı araştırmacıların beden büyüklüğü ve beyin büyüklüğü arasında 
anlamlı bir ilişki (oran) kurma çabasına dayanmaktadır. 20. yüzyılın erken 
dönemlerinde Pezard ve Huxley konuyla ilgili olarak “heterogonik” ve “sabit 
diferansiyel büyüme” terimlerini literatüre kazandırmışlardır. Huxley ilerleyen 
yıllarda böyle bir oranın hem aynı bireyin ontojenik süreçlerinde hem de türlerin 
filogenetik seyrinde geçerli olabileceğini belirtmiştir. Huxley ve Tessier 1936’da 
“allometri” terimini bir organın büyüklüğü ya da büyüme hızının vücudun diğer 
kısımlarına oranlanması olarak kullanmışlardır (bu noktada vücudun tamamını ifade 
eden terim de proksi olarak literatüre geçmiştir) (Wood,2011).  

1.1. Allometri Kavram Çözümlemeleri 

İlk çözümlemeler sırasında ortaya çıkan iki ana benzeşen kavram oluşturulan 
sistemin ana fikrini oluşturmaktadır (Şekil 1). Bu kavram çözümlemesinde aynı 
zamanda hareket ve oran başlıkları göz önüne alınarak kinetik ve morfodinamik  
kavramlarına karar verilmiştir.  

Kinetik 

Allometrik modeller, Y'nin biyolojik bir değişken (örneğin kol uzunluğu), X’in vücut 
büyüklüğünün (örneğin vücut uzunluğu) ölçüsü ve b'nin ölçekleme üssü olduğu Y = 
aXb biçimindedir. a sabittir. Parametre b, vücut büyüklüğündeki (X) değişikliklerin, 
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okuduğumuz biyolojik değişkende (Y) nasıl yol açtığını açıklamaktadır. Vurgulanan 
bu ölçüler ile oluşturulan sistemler arasından hareket ve bu hareketin etkisi ile 
oluşan bir düzen önerisi Dört Çubuk Mekanizması (Grashoff Teoremi) ile 
açıklanmıştır (URL-3). 

Grashoff Teoremi’ne göre mekanizmada parçaların boyutlarının birbirine oranı 
hareket özelliklerini belirlemektedir. Krank diye tabir edilen uzuv, sabit uzva göre 
tam bir dönme ya da salınım hareketi yapmaktadır. Bu mekanizmalar makine 
tasarımında önemli bir yer alır ve bu hareket özelliği ile elektrik motorunun sürekli 
bir dönüş hareketini kolayca bir salınım hareketine dönüştürebilir. Bu enerji 
transferi fizik yasalarında rastladığımız potansiyel ve kinetik enerji dönüşümü olarak 
açıklanabilir. Her salınımda potansiyel enerji ve kinetik enerji arasında bir döngü 
vardır ve bu enerjinin toplamı cismin enerjisine denktir. Bu bakış açısıyla varolan 
dönüşüm proje için tasarlanan ritüeli açıklamaktadır. Her bağırma eyleminde 
harekete geçen mekanizma sürekli olarak bu dönüşüm ritüelinin ürünü olmakta ve 
planlanan durum her zaman bağırma eylemi ile hareket ritüeli toplamı olmaktadır. 

 

Şekil 1: Allometri kavram diyagramı 

 

Morfodinamik 

Hücre teorisinde büyümenin merkezi besin olarak tanımlanmaktadır. Bu gelişim 
hücrenin içinde ve bir kuvvet gereksinimi ile doğru orantılı gelişim göstermektedir. 
Büyümenin besine ihtiyaç duyması özünde hareket ve enerjinin yattığını 
vurgulamaktadır. Bu oluşum ve ihtiyaçlar doğrultusunda, madde, enerji ve etkileşim 
morfodinamik kavramları ile eşleşmektedir (Thompson, 1971). Bu kavramın içinde 
barındırdığı stratigrafi kavramı da katman bilim yada tabakabilim olarak yer 
kabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlardan, 
bileşiklerden, istiflenmelerden ve korelasyonlarından söz açan jeoloji koludur. Bu 
kavram ile katmanlaşmış bir sistem oluşturma fikri ortaya çıkmıştır.  

Allometri, allometrik modelin ne tür veriye sahip olduğunu açıklayacak şekilde üç 
farklı başlık altında da incelenebilir. 

-Ontogenetik Allometri: Bu tip allometri, bir hareketin boyutunun, gençten 
erişkinliğe kadar tek bir kişinin gelişimi yoluyla vücut büyüklüğü değişiklikleri ile 
nasıl değiştiğini açıklar. Örneğin, insanların kafa büyüklüğünün yeni doğandan 
erişkinliğe kadar vücut büyüklüğü değişiklikleri ile nasıl değiştiğidir. İnsanın kafa 
büyüklüğünün ontogenetik allometrisi, negatif allometrenin bir örneğidir. 

-Statik Allometri: Aynı türün bireyleri için allometrik bir bağlamdir, hepsi aynı 
gelişim aşamasındadır. Gelişimsel aşamaların örnekleri, tüm bireylerin üreme 
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çağına eriştikleri, büyümeyi bıraktıkları vs. dir. Statik bir allometriye örnek olarak, 
Nephorn böceklerinin farklı bireyleri arasında boynuzun vücut ölçüleriyle nasıl 
ölçeklendiği verilebilir. 

-Evrimsel Allometri: Bu, bir özelliğin farklı türler boyunca vücut ölçüleriyle nasıl 
ölçeklendiğini tanımlayan bir allometrik bağlamdır. Örneğin, antenin ortalama 
boyutunun geyik türleri arasındaki ortalama vücut boyutuna nispeten boyutunu 
gösterir (URL-4) .  

Allometri üzerinden incelenen kavramlar ile çalışma veri işleyerek çalışan 
katmanlaşmış sistem tasarımına doğru ilerlemiştir. Bu evrede incelenen 
sistemlerde, çalışmanın motivasyonu olan günümüz bireyinin yalnızlığı gibi olgular 
çıkış noktası olarak alınmış, kalabalıktan kaçma isteği gibi bazı sıkıntılı durumlar 
içerisinde insanların bağırma ihtiyacına tepki veren basit bir hareketli sistem 
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu adımların ardından, fiziksel olarak incelenen duyma 
eylemine yeniden değinilebilinir. 

1.2. Temel Duyu; Duyma 

Kısaca duyma, temel olarak kulak benzeri bir organ ya da yapılar bütünü kullanarak, 
etraflarına titreşim yayan cisimlerin yaydıkları bu titreşimleri beyin tarafından 
algılama demektir. Ses, fiziksel tanımıyla bir ortam içerisinde sıkıştırılmış ve hareket 
halindeki dalgalardır. Sesin kulak tarafından duyulabilmesi için, iki özellikten 
bahsederiz: büyüklük (şiddet), adından da anlaşılabileceği gibi bir dalganın ne kadar 
şiddetli olduğunu göstermektedir. Bu noktayı kısaca bağlamak gerekirse işitmek: 
belli bir frekans ve şiddete sahip ses dalgalarının işitme organında rezonansa sebep 
olarak, titreşmesini sağlaması sonucu, bu aracı işitme organının bu titreşimleri 
elektrokimyasal sinyallere dönüştürmesiyle, beynin bu titreşimleri algılaması 
sonucunda verilen biyokimyasal tepkiye işitme (duyma) algısı denilmektedir. 

Belirtilen sistemin veri olarak sesi algılanması ve sesin yüksekliğine göre tepki 
vermesi kurgulanmıştır (Şekil 2). Araştırma sırasında aslında insan sesine tepki 
verecek duyma işlemi ve duymaya tepki verme işlemi araştırılmıştır. İnsanın 
tanımına göre, bu canlı-cansız farkına sebep olan belli başlı özellikler; uyarana tepki 
gösterme, üreme, büyüme ve gelişme, iç dengeyi koruma, belli bir organizasyona 
sahip olma, metabolik faaliyetleri gerçekleştirme ve enerji üretme, adapte 
olabilme. Buna ek olarak uyarana tepki verme aslında sadece insana özgü değil 
canlı, cansız her maddenin fizik yasaları doğrultusunda gösterdiği bir yasadır (Abel 
ve diğerleri, 2006). 

 

Şekil 2: Tasarlanan sistem diyagramı. 

 

2. Prototiplendirme Süreci 

2.1. İlk Deneme 

Katmanlı çalışan bir sistemi oluşturma amacı ve çalışma prensibinin 
sürdürülebilirliğinin göz önünde bulundurulması sonucu ilk prototip uygulamasında 
Grashoff Teoremi kullanılmasına karar verilmiştir (Şekil 3). Grashoff 
mekanizmasında hareket özellikleri uzuv boyutlarının birbirlerine oranı ile 
belirlenmektedir. Sabit uzva döner mafsal ile bağlı diğer uzuvlar dönme ve salınım 
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olmak üzere iki değişik hareket yapmaktadırlar (URL-5). Ancak prototip ölçeğindeki 
mekanik uzuvların oranları gerekli kinetik hareketi sağlamaya yeterli olmadığından, 
alternatif bir mekanizma arayışına girilmiştir. Döngünün planlanandan fazla enerjiye 
ihtiyacı duyması nedeniyle bir sonraki evrede ek güç kaynağı kullanılması 
öngörülmüştür. 

 
Şekil 3: 1. prototip 

2.2. İkinci Deneme 

İkinci üretilen sistemde yine aynı akış diyagramı kullanılmış fakat mekanik sistem 
değiştirilmiştir. Bahsedilen katmanlaşma ilişkisi daha sonra üretilen ikinci prototipte 
kullanılmış; iki katmanın birbirini etkilemesi ile harekete geçen bir sistem 
tasarlanmıştır. Katmanlardan biri ileri-geri hareketi sağlarken, ona bağlı diğer 
katman ise noktasal hareketi düzlemsel harekete taşıyarak sistemin yüzeysel 
deformasyonunu oluşturmaktadır. 

İkinci prototipte (Şekil 4) ise hareket tanımı daha basit alınmıştır. Kullanılan 
parçaların boyutsal olarak birbirine oranı hareket özelliğini tanımlamaktadır. İlk 
katmanda bulunan Servo (MG945) motorlar verilen eş zamanlı enerji ile birbirine 
bağlı olan çarkları döndürerek yüzey gerginliği ile ikinci katman üzerinde anlık 
tepkiler oluşturmaktadır. Mekanizmadaki çarkların görünür bir hareket tanımlaması 
için prototip oranlarının elverdiği en büyük yarıçap uzunluğu 
kullanılmıştır.  Gerilebilir perdeye sabitlenmiş olan, çarklardaki hareketi perdeye 
ileten doğrusal profiller ile ileri-geri hareketin gerçekleşmesini sağlanır. Sonuç 
prototipin tepki verebilmesi adına doğrusal profiller ucunda bulunan ses/frekans 
sensörlerinin uyaran karşısında tepkisi Arduino üzerinde bağlanarak 
kodlanmaktadır. 

 

 
Şekil 4: 2. prototip 
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Yapılan prototipte, 9 adet MG945 Servo yüksek hızlı dijital metal dişli rulman tork 
12 kg Servo motor kullanılmış olup, verilen motor gücü ile fiziksel harekette  
rahatlık sağlanmıştır. Bu motorlara bağlı olan 9 ses sensörü ise mekandan aldığı 
sesin frekansını Arduino arayüzüne ileterek, bu ses büyüklüğünün oranına göre 
motor devinim yapmaktadır. Buna göre ileri ya da geriye hareket etmektedir. Bu 
yolla hareket salımının direkt olarak gelen verinin bilgisine oranla gerçekleşmesine 
imkan vermektedir. Kurulan sistemde motorların her biri teker teker jumper 
kablolar ve breadboard ile birbirine bağlanmış, 9 motoru çalıştıracak güç için de ayrı 
güç geçişi sağlanmıştır. Arduinolar sadece bilgi geçişi için kullanılmıştır (Şekil 5-6). 

 

 
Şekil 5: 2. prototip detay çizimleri 

 

Allometri üzerinden ele alınan kavramlar doğrultusunda, etkiye tepki 
gösterebilecek katmanlaşmış bir sistem tasarlanmış ve farklı mekanik prototipler 
üretilmiştir. Bu sistem ihtiyaç duyulan tepkiye göre kodlanabilir ve işlevi 
değiştirilebilir. Bireysel ölçekte günlük kullanıma yönelik ya da toplumsal ölçekte 
gürültü kirliliğini indirgeyebilecek  yapılar göz önünde bulundurularak farklı algılar 
oluşumuna neden olacak şekilde kullanım alanları genişletilebilir. 

 
Şekil 6: 2. prototip patlamış perspektif çizimleri  
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3. Sonuç: Mekanik Davranışlar 

Projenin kademeli ilerleyişi sayesinde aslında incelenen kavramların projeyi 
geliştirdiği görülmektedir. Doğada var olan seslerin günlük hayatta kullanım değeri 
olan araç ve gereçlere dönüştürülmesi, sesin duyulması ve algılanması mekanik bir 
sistemle gerçekleşerek orantısal bir üretkenlikle canlılık ortaya koymaktadır. 
Allometri kavramıyla ilişkisi bu açıdan mühimdir.  Canlıların orantısal büyümesini 
anlamlandıran bu kavram sayesinde sistemde görünür canlılık belirtisi daha da 
önemli hale gelmiştir. Canlılık özelliklerinden olan duyma eylemi, orantısal bir tepki 
göstererek büyümektedir. Sistemde çalışılan katmanlar ve fazlar, allometrinin 
çözümlenmesiyle ortaya koyduğumuz iki kavramla birebir örtüşmesi, projenin 
hedeflenen doğrultuda ilerlediğini bize göstermektedir. Tasarlanan katmanlar arası 
aktarım, ortaya çıkan ilişkinin daha önce bahsedilen enerji döngüsüne evrilmesini 
sağlamaktadır. Fakat prototipten elde edilen nihai hareketlilik  ve etkiye verilen 
tepkinin yetersiz oluşu sistemin katmanlaşması ya da teknik ekipmanın yenilenmesi 
ile geliştirilebilir. Benzer davranış odaklı mekanizmalar farklı materyaller ve çalışma 
prensipleri ile amaçlanan efektif yüzey hareketliliğini geliştirebilir. 

İşlev bakımından aslında ilk bahsedilen kavramsal yolculuk sayesinde bir 
enstalasyon (Şekil 7) olarak tasarlanan katmanlı sistem için farklı ölçeklerde ek 
işlevler düşünülmüştür. Çoğunlukla sönümleyici bir yüzey olarak işlev görmesi ile 
bölücü bir eleman olarak kullanılabileceği öngörülmüştür. Bunlar bireysel ölçekte 
verilecek sese tepkiler gösterebilen hareketli bir yüzey olabileceği gibi, deneysel bir 
müzik stüdyosu ya da bir konser salonunda akustiği sağlamak için kullanılan emici, 
çözüme yönelik ekipmanlar olabilir. Kent ölçeğinde gürültü kirliliğine karşı trafik 
gürültüsünü engelleyici duvarlar olarak işlev görebilir. Mekanizmaların çalışma 
prensipleri çeşitlendirilerek ve geliştirilerek daha hoşgörülü sosyal bir topluma katkı 
sağlayacağı da düşünülmektedir. 

 
Şekil 7: Enstalasyon durumları 
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Özet 
 
Robotlar uzay, havacılık, gemi, otomobil, elektronik, tıp gibi pek çok ileri teknolojiyi 
barındıran alanda yüksek hassasiyet, işlevsel esneklik, yeniden programlanabilme, 
hızlı ve verimli çalışma, tekrarlayan hatta dönüşerek tekrarlayan işleri birebir aynı 
gerçekleştirebilme özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Robotların bu özellikleri 
mimarlık alanı için de ilgi çekici olmuş ve mimarlık alanında robotların ne gibi 
olanaklar sunabileceği araştırılmaya başlanmıştır. Mimarlık alanında ağırlıklı olarak 
endüstriyel üretime yönelik olarak geliştirilmiş robot kollar (manipülatör) 
kullanılmaktadır. Son yıllarda ise robot kolların (manipülatör) gelişiminin bir sonraki 
adımı olarak kabul edilebilecek cobotlar mimarların ilgi odağı haline gelmeye 
başlamıştır. “Cobot” terimi “iş birlikçi” (collaborative) ve “robot” kelimelerinin 
birleştirilmesinden oluşmaktadır. Cobotlar adından da anlaşılacağı gibi temelinde 
insan-robot ilişkisini daha doğrudan ve güvenli hale getirerek, çalışma anında insan-
robot birlikteliğini mümkün kılmaktadır. Robot kolların (manipülatör) yanında 
insansız hava araçları (drone), örümcek robotlar, solucan robotlar, craybotlar gibi 
çeşitli türde robotların da mimarlık alanında kullanımlarına yönelik deneysel ve 
teorik çalışmalar bulunmaktadır. 
Bu çalışma ile robotların günümüz mimarlığında kullanımları göz önünde 
bulundurularak, bu araçların mimarlığın geleceğine dair kısa-orta-uzun vadeli 
etkilerinin anlaşılması ve olası potansiyellerinin tartışılması hedeflenmiştir. 
Böylelikle robotların mimarlık alanında diğer disiplinlere ait kullanımlarının ötesine 
geçerek, tasarımcılar için ucu açık senaryolarda çok çeşitli yaratıcı kullanım 
olanakları barındıran; yapı üretim pratiğini geliştiren, yapının kullanım, bakım, 
onarım süreçlerinde rol alabilecek önemli araçlar olduğuna dikkat çekilmeye 
çalışılmıştır. 
Gerçekleştirilen çalışmada robotların mimarlık alanında alabilecekleri çeşitli rollere 
ilişkin bir sınıflandırma önerilmiştir. Bu sınıflandırma temelde robotların tasarımcı/
mimarlarla kurduğu ilişki ve etkileşime dayanarak oluşturulmuştur. Bu doğrultuda 
robotların kullanımına ilişkin “çırak”, “kalfa”, “usta” olarak 3 sınıf önerilmiştir. Bu 
sınıflar kendi içerisinde bir gelişim düzeyi tanımlamaktadır. Her bir sınıfın 
mimarlıktaki yansıması farklı düzeyde olacaktır. Mimarlık alanının geleceğinde de 
robotların kullanımının bu sınıflandırmayı takip ederek gelişeceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Robot, Robot Kol (Manipülatör), Robot Sınıflandırması, Robotik 
Tasarım, Robotik Fabrikasyon  
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Abstract 
 

Robots are preferred in areas that include many advanced technologies such as 
space, aviation, ship, automobile, electronics, medicine, due to their high precision, 
functional flexibility, reprogramming, fast and efficient operation, and their ability 
to perform repetitive tasks the same. These features of robots have also been 
interesting for the field of architecture and it has begun to investigate what 
possibilities robots can offer in the field of architecture. In the field of architecture, 
robot arms (manipulators) developed for industrial production are used. In recent 
years, cobots, which can be considered as the next step in the development of robot 
arms (manipulators), have become the focus of attention of architects. The term 
"cobot" is a combination of the words "collaborative" and "robot". Cobots, as the 
name suggests, make human-robot coexistence possible by making the human-
robot relationship more direct and safer. In addition to robotic arms (manipulators), 
there are experimental and theoretical studies on the use of various types of robots 
such as drones, spider robots, worm robots, craybots in the field of architecture. 
With this study, it is aimed to understand the short-medium-long term effects of 
these robots on the future of architecture and discuss their potentials. Thus, by 
going beyond the use of robots in the field of architecture belonging to other 
disciplines; It is aimed to draw attention to the important tools that improve the 
building production practice and can play a role in the use, maintenance and repair 
processes of the building. 
In the study carried out, a classification regarding the various roles that robots can 
take in the field of architecture is proposed. 3 classes are proposed as "apprentice", 
"journeyman", "master" according to the degree of relationship they establish with 
people belonging to robots (designer / architect / master, etc.). These classes define 
a level of development within themselves. The reflection of each roles in 
architecture will be different. It is thought that the use of robots in the future of 
architecture will follow this classification. 
 
Keywords: Robot, Robotic Arm (Manipulator), Robot Classification, Robotic Design, 
Robotic Fabrication  
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1. Robot Kavramı, Kullanımı ve Mimarlık ile İlişkisi 

Robot kavramının popülerlik kazanması ve dünyaya yayılması 1921 yılında Karel 
Čapek’in bir bilim kurgu tiyatro oyunu olan “Rossumovi Univerzalni Roboti” (R.U.R.) 
eseri ile olmuştur (Daas & Wit, 2018). Bu eserde yer alan “robotlar” aslında 
günümüzdeki robot kavramını karşılığı olan otomasyonla ilgili mekanik cihazları 
anlatmayıp, dışarıdan insanlara benzer ama yapay yolla üretilmiş biyolojik 
organizmalardır (URL-1). Buna rağmen bu eser “robot” kavramının pek çok kültürde 
yer edinmesine büyük katkı sunmuştur.  

Bugün anladığımız anlamıyla robot teknolojileri ise robotik, otomasyon, makine 
mühendisliği gibi disiplinler çerçevesinde ortaya çıkmıştır ve günümüzde mimarlığın 
da dahil olduğu pek çok uzmanlığın katkılarıyla geliştirilmeye devam etmektedir. 
Uzay, havacılık, gemi, otomobil, elektronik, tıp gibi pek çok ileri teknolojiyi 
barındıran alanda yüksek hassasiyet, işlevsel esneklik, yeniden programlanabilme, 
hızlı ve verimli çalışma, tekrarlayan hatta dönüşerek tekrarlayan işleri birebir aynı 
gerçekleştirebilme özellikleri nedeniyle robotlar tercih edilmektedir. Robot terimi 
şemsiyesi altında değerlendirilen araçlar; birbirinden çok farklı ve özelleşmiş 
işlevleri yerine getirebilmek üzere geliştirilmektedirler. Bunun bir sonucu olarak da 
robotlar birbirinde çok farklı biçim, boyut, yapı, işlev ve otomasyonda 
olabilmektedir. Daas ve Wit (Daas & Wit, 2018) robotları morfolojik olarak 
biomorphic (insan, bitki gibi canlıları andıran), mechanomorphic (makineleri 
andıran veya yapılarında mekanik karakteristik bulunan), polymorphic (farklı 
formlar alabilen) ve amorphic(tanımlı bir formu olmayan) olarak sınıflandırmıştır. 

 

 
Şekil 1: Snohetta Mimarlık Ofisi Robot Kol (Manipülatör) Kullanımını Tasarım 

Süreçleri İçerisine Entegre Etmiş Ofislerden Biridir (URL-7)  
 

Mimarlık disiplininde kullanılan robotlar ise çok büyük oranda endüstriyel üretime 
yönelik olarak geliştirilmiş robot kollardan (manipülatör) oluşmaktadır. Türkçe Bilim 
Terimleri Sözlüğü’ne (URL-6) göre robot kol (müh.) (ing robot arm; robotic arm) 
mak. Birçok serbestlik derecesine sahip, programlanabilen, birtakım eklem ve 
bağlantı parçasından oluşan, robot elini taşıyan, yönlendiren ve konumlandıran 
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mekanizma olarak tanımlanmıştır. Özellikle robot kollar (manipülatörler) yaklaşık 

son on beş yıl içerisinde mimarlık enstitülerinin araştırma 
laboratuvarlarında yürütülen deneysel çalışmalarda (URL-2), mimarlık 
okullarında tasarım, sanat, araştırma, eğitim etkinliklerinde (Testa, 2017) ve 
disiplinler arası çalışma kültürünü oluşturmuş mimarlık ofislerinin tasarım 
ve fabrikasyon süreçlerinde (URL-3) kullanılmaktadır (Şekil 1).  
Cobotlar, robot kolların (manipülatör) gelişiminin bir sonraki adımı olarak 
kabul edilebilir. Cobot terimi “iş birlikçi” (collaborative) ve “robot” 
kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmaktadır. Cobotlar adında da 
anlaşılacağı gibi temelinde insan-robot ilişkisini daha doğrudan ve güvenli 
hale getirerek, çalışma anında insan-robot birlikteliğini arttırmaktadır (Şekil 
2). Cobotlar fiziksel ve mekanik olarak robot kollara (manpülatör) 
benzeseler de en büyük farkları bir insan ile bir arada çalışabilmeleridir. 
Robot kolların yanında, insansız hava araçları (drone), örümcek robotlar, 
solucan robotlar, craybotlar gibi mimarlık alanında kullanılabilecek çeşitli 
deneysel ve teorik çalışmalar da bulunmaktadır (Şekil 3). 
 

 
Şekil 2-3: Üretim Alanında Cobot Kullanımı (URL-11) (Sol), Filament Strüktür için 

Mobil Robot Fabrikasyon Sistemi (URL-7) (Sağ)  
 

Robot kullanımlarının giderek yaygınlaşarak, yakın gelecekte mimarlığın 
tasarım, fabrikasyon, konstrüksiyon, koruma, restorasyon gibi pek çok 
alanında aktif olarak yer edineceği öngörülmemektedir. 1960’lı yıllardan 
itibaren bilgisayar teknolojilerinin mimarlık üzerindeki dönüştürücü etkisine 
benzer şekilde; 4. Endüstriyel Devrim’i yaşadığımız bu dönemde de robotlar, 
mimarlığın teorik ve pratik alanlarında kırılmalara neden olabilecek önemli 
araçlardır.  
 

2. Yöntem  

Bu çalışma ile robotların günümüz mimarlığında kullanımları göz önünde 
bulundurularak, bu araçların mimarlığın geleceğine dair kısa-orta-uzun 
vadeli etkilerinin anlaşılması ve olası potansiyellerinin tartışılması 
hedeflenmiştir. Böylelikle mimarlıkta robotların diğer disiplinlere ait benzer 
kullanım alanlarının ötesinde, tasarımcılar için ucu açık senaryolarda çok 
çeşitli yaratıcı kullanımın olanakları barındıran; yapı üretim pratiğini 
geliştiren, yapının kullanım, bakım, onarım ve dönüşümde rol alabilecek 
önemli araçlar olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 
Robotların mimarlık alanında kullanımlarının yaygınlaşması süreci, geçmişte 
bilgisayarların mimarlıkta kullanım sürecinde geçirdiği aşamalar ile 
karşılaştırılabilir. Bilgisayar teknolojisi mimarlık alanı dışında icat edilmiş ve 
geliştirilmiş, sonradan mimarlık alanına girmiş ve girdiğinde de aslında 
tasarlanan amacından daha farklı yönlerde mimarlarca kullanılmış, 
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beraberinde de mimarlığı dönüştürmüştür. Benzer şekilde robot 
teknolojileri de mimarlık alanı dışında icat edilmiş ve yakın sayılabilecek bir 
geçmişe mimarlıkta kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür bir aracın olası 
dönüştürücü gücü ise mimarlığın yakın geleceğinde daha görünür ve önemli 
olacaktır. Bu bağlamda geçmişte bilgisayarlar üzerinden elde edilen 
deneyim, robotların kullanımları için de mimarlara ilham verici olabilir.  
Mimarlık ile bilgisayarın ilk kesişmesi, bilgisayarın potansiyelinin mimarlıkta 
nasıl değerlendirilebileceği sorusunu gündeme getirmiştir. Bu potansiyelin 
değerlendirilmesinde çeşitli teoriler geliştirilmiş ve bilgisayara insansı bazı 
roller yüklenmiştir. Theodora Vardouli (2012) “Bilgisayarın Bin Yüzü: 
Bilgisayarın Tasarımda İnsanlaştırılması” makalesinde 1965 - 1975 yılları 
arasında geleceğe dönük olarak bilgisayarların mimarlık disiplininde memur, 
ortak, sihirbaz, vekil ve muhasebeci gibi roller ile katkı sunabileceklerinin 
düşünüldüğünü belirtmiştir. Bu roller mimarlığı, mimarların mesleki 
pratikleri içerisinde gerçekleştirdikleri eylemleri ve görevleri somutlaştırmak 
açısından da tanımlayıcıdır. Bu roller kısaca: 
• Memur: Bu rolde bilgisayar tasarımcıyı can sıkıcı, niteliksel işlerden 

kurtarmaktadır. Böylelikle tasarımcı enerjisini doğrudan tasarım 
sürecinin yaratıcı bölümlerine yoğunlaştıracaktır.  

• Ortak: Bu rol bilgisayarın yalnızca bir memur olarak tanımlanmasına 
karşı çıkılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre bilgisayar, mimarlara 
(teknik şartnamenin yazımı, çizim öncesi hazırlıklar, hesaplama vb. işler 
yerine) “tasarım” olarak adlandırılan etkinliklerde onlara yardımcı 
olabilecek bir sistem olacaktır. Burada bilgisayar, memur rolünü aşarak 
sorunla ilgili kendisi de kaygı duyan mimarlarla bir ortak düzeyde 
değerlendirilmiştir. İnsan-makine ortak yaşamı fikri, bilgisayarı yalnızca 
katı ve mantıksal bir makine olarak değil, aynı zamanda yaratıcılığı 
arttıran bir konumda bir tasarım ortağı olarak görülmüştür.  

• Sihirbaz: Tasarımcı ile bilgisayar arasındaki hiyerarşik efendi-köle 
ilişkisinin sorgulanması ile tasarım süreci ve aktörlerinin rollerinin 
yeniden değerlendirilmesi düşünülmüştür. Bu doğrultuda profesyonel 
mimar ile uzman olmayan kullanıcı arasındaki sınırların kaldırılması 
konusu tartışılmıştır. Bu rolde bilgisayar ihtiyaçlara cevap veren mimarlık 
fikrini tartışmaktadır. Bilgisayar kullanıcının tasarımı niyetlerini 
anlayarak, profesyonel bir uzman konumunda onları mekâna 
dönüştürebilen yetenektedir. Burada bilgisayar tasarım eylemini kendisi 
gerçekleştirir. 

• Vekil: Bu rolde bilgisayar profesyonel tasarımcı yerine sıradan kullanıcı 
ile ilişki kuran bir yapıdadır. Bilgisayar tasarım konusunda yetkinliği 
olmayan ama kendi yaşam tercihleri ve istekleri olan kullanıcılara, kendi 
düşüncelerini mekân olarak tasarlama ve üretme konusunda yardımcıdır.  

• Muhasebeci: Bu rolde bilgisayar, veriyi yalnızca yorumsuz olarak 
kaydederek ve bunları istendiğinde herhangi bir değerlendirme ve 
öneriden bulunmadan ham haliyle aktaran bir muhasebecidir. 

Günümüzde, 1960’lı yıllarda bilgisayara biçilen bu rollerin bir kısmı 
gerçekleşmiş bir kısmı ise gerçekleşmekten çok uzak kalmıştır. Buna rağmen 
her bir tanımlanan rol, mimarların mimarlığı ele alış biçimlerini yeniden 
düşündürmeye yönlendirmesi ve bir araç – insan (tasarımcı) etkisini 
sorgulaması açısından önemlidir. 

Bilgisayarlar üzerine yapılan bu rollerden yola çıkılarak bu çalışmada da 
literatür taraması yöntemi kullanılarak robotların mimarlık alanında 
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alabilecekleri çeşitli rollerine ilişkin bir sınıflandırma önerilmiştir. Bu 
sınıflandırma da robotlara insan ile kurdukları ilişki derecesine göre “çırak”, “kalfa”, 
“usta” olarak 3 sınıf önerilmiştir. 

3. Robotların Mimarlıktaki Gelecek Rolleri 
Mimarlık alanında robotların kullanımları gün geçtikte artmaktadır. Özellikle 
dünyanın önde gelen üniversitelerindeki araştırma grupları öncülüğünde 
gerçekleşen çalışmalar bu kullanım oranının gelecekte de artarak devam edeceğini 
göstermektedir. Mimarlık alanına yakın sayılabilecek bir tarihte girmiş olan bu 
araçlar, mimarlığın geleceği için ne gibi roller üstlenebilir? 

Bu sorunun yanıtını verebilmek için öncelikle robotların ilk kullanımından bugüne 
gelinen noktayı doğru anlamak gerekir. Robotların mimarlıkta ilk kullanımları 
1970’li yılların sonu 1980’li yılların başlarına rastlamaktadır. İlk kullanım 
örneklerinde amaç şantiye ortamında insan gücüyle yapılan işleri robotlara 
aktararak imalat sürecini daha verimli hale getirmektir (Ueno, Maeda, Yoshida, & 
Suzuki, 1986) (Şekil 4). O yıllarda bu çalışmalar deneysel düzeyde kalmış ve o 
dönemin teknolojik olanakları nedeniyle büyük bir ilerleme kaydedememiştir. 

 

 
Şekil 4:  SSR-3, OSR-1, MTV-1(Ueno et al., 1986)   

 

Daas ve Wit (2018) ise robotların, mimarlıkta kullanım alanlarının yalnızca tasarım 
ve konstrüksiyon süreçleri ile sınırlı kalmayarak, bunların ötesinde mimarlıkla ilgili 
pek çok çalışma alanıyla ilgili araştırmalarında kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu 
alanların başlıca olanları konstrüksiyon, tasarım süreci, etik, iç mekân ve mobilya, 
peyzaj mimarlığı, imalat ve üretim, morfoloji (biçim bilim), hareketlilik – navigasyon 
ve yön bulma, deneyim, sosyal ve çevresel davranış, strüktürel ve mekanik 
sistemler, mimari bilginin diğer alanlara tercümesi, kentsel tasarım olarak 
belirtmişlerdir. Bu çalışma alanları günümüzde hızla genişlemektedir.  

Daas (2014) ve Wit (2018), robotların mimarlıktaki rollerini kullanım süreçleri 
çerçevesinde ele almıştır. Bu değerlendirme sonucunda ise robotların mimarlıkta 
kullanım alanlarını dört ana başlık altında toplamıştır. Bunları da aşağıda yer aldığı 
kapsamlarda açıklamıştır: 

• Tasarım Sürecinde Robotların Kullanımı: 

 Robotlar tasarım sürecinde gözlem ve prototipleme için kullanılabilirler.   

• Fabrikasyon Sürecinde Robotların Kullanımı:  

 Robotlar şantiye dışında (off-site) özel üretim veya kitlesel özelleşmiş üretim 
(mass-custumized fabrication) amacıyla kullanılabilirler. 

• Konstrüksiyon Sürecinde Robotların Kullanımı: 

 Robotlar şantiyede (on-site) konstrüksiyon için insan işçilerin yerine 
kullanılabilirler. 
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• İşletme Operasyonları Sürecinde Robotların Kullanımı: 

 Robotlar otomatik olarak, yarı otomatik olarak veya uzaktan kontrolle binaların 
işlemesine yönelik olarak denetim, bakım, tehlike azaltma gibi işlevlerde 
kullanılabilirler. 

Aşağıda robot kolların (manipülatör) mimarlık alanıyla ilişkili olarak değerlendirildiği 
sınıflandırmalar bir görsel şema olarak verilmiştir (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5: Mimarlıkta Robot Sınıflandırmalarının Çeşitli Açılardan Değerlendirilmesi 

 

Robotların mimarlıkta kullanımlarını sınıflandırdığı bu öneri temelinde bir binanın 
ilk tasarımdan en sonundaki işletimine kadar uzanan tüm süreçteki aşamalara 
dayanmaktadır. Dolayısıyla bu tür bir sınıflandırma robotların bir bina üretim 
sürecinin hangi aşamalarında ne gibi katkılar sunacağını görünür kılmak açısından 
önemlidir. Buna karşın bu sınıflama robotların kullanım biçimlerinde insan 
(tasarımcı/mimar) ile olan etkileşimine ve bu etkileşimdeki insan ve robotun üstüne 
düşüne rollere odaklanmamaktadır. Theodora Vardouli’nin (2012) insandan yola 
çıkarak bilgisayarlara biçtiği rollere benzer şekilde, robotların mimarlıkta 
kullanımında da çeşitli roller öngörülebilir. Bu çalışma kapsamında mimarlığın 
geçmişteki üretim geleneğinde bir anlamda uzmanların gelişimindeki basamakları 
da tarif eden “çırak”, “kalfa”, “usta” kavramları bugünün ve geleceğin robotik 
mimarlığında gelişim düzeylerini temsil etmek için anahtar kelimeler olarak 
seçilmiştir (Şekil 6).  

• Çırak Rolünde Robotlar: 

Tasarımcının/mimarın bilgisayar ortamında robotun hareketlerini sanal bir 
uzayda tanımlaması gerekir. Bilgisayardan elde edilen kod robota aktarılır. 
Robot da bu koda göre tanımlanan hareketleri herhangi bir değerlendirmeye 
tutmadan yerine getirir.   

• Kalfa Rolünde Robotlar: 

Tasarımcı/mimar ve robot aynı çalışma alanı içerisinde güvenli bir şekilde 
bulunur. Robotun hareketlerinin tanımlanması için bilgisayar ortamında 
hazırlanan bir koda ihtiyaç yoktur. Robotun hareketleri sahada birebir 
öğretilerek tanımlanabilir. Tasarımcı/Mimar ve robot yakın bir iş birliği 
içerisindedir. 
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• Usta Rolünde Robotlar: 

Robot, çeşitli sensörler sayesinde çalışma ortamının bilgisini edinir. Yapay zeka 
ile nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenen robot, durum değerlendirmesi 
yaparak kendi hareket kararlarını hedeflenen doğrultuda verebilir. 

 
Şekil 6: Mimarlığın Geleceğinde Tasarımcı İlişkilerine Göre Robotlara Biçilen Olası 

Roller 
 

3.1. Tasarım Sürecinde Robotların Kullanımı ve Rollerinin Etkileri 

Antoine Picon (2014) mimarlık disiplininde robotların kullanımının üç önemli katkısı 
olduğunu belirtmiş ve bunları şu şekilde sıralamıştır: 

• Robot kollar tasarımcıları doğrudan üç boyutlu uzayda, herhangi bir egemen yön 
olmadan düşünmelerini destekler. Tasarımcılara eklemli yapılarının doğal 
sonucu olarak rotasyonun (dairesel hareket) temel karakterini hatırlatır. Bu tür 
hareketler tıpkı insan bedenindeki uzuvlarının hareketlerine benzer şekilde 
rotasyon hareketlerinden oluşmaktadır. Modern endüstrileşme düşünsel 
anlamda rotasyon yerine doğrusal tekrarlayan hareketleri ön plana çıkartmıştır. 
Picon ise robot kollar sayesinde tasarımcıların rotasyon ve doğrusal hareketlerin 
birlikte olduğu bir anlayışta tasarım yapma olanağı sunacağını düşünmektedir. 

• Robotlarla çalışmak tasarımcılara nesneler ve süreçler arasında çok ince bir 
ayrım olduğunu hatırlatmaktadır. Bu araçlar tasarımda hareket ve zaman 
kavramlarının girdi olmasına olanak verir. Robot kollar ile çalışmak mimarlara 
alışık oldukları üç boyutlu uzay yanında gerçekte var olan ama mimarlarca 
sıklıkla ihmal edilen zaman boyutunun da düşünülmesiyle bütüncül bir 
tasarlama olanağını sunar.  

• Picon’a göre mimarlıkta robotik fabrikasyon güzellik kavramı anlayışımızda 
değişikliğe neden olabilir. Skolastik felsefeye göre sadelik ve birlik güzelliğin 
temel nitelikleri olarak kabul edilmiştir. Buna karşın sayısal teknoloji ve robotlar 
ise bu algıyı temelden eleştirmektedir. Doğanın kendisinde var olan karmaşıklık 
ve çeşitlilik tasarımcıların tasarıma başlaması gereken doğal koşullardır. Robot 
kollarla çalışmak ise bu tür bir yaklaşımı destekler. 

Robot kolların (manipülatör) tasarım sürecinde kullanım olanaklarının artmasında 
bir diğer önemli gelişme ise ortak çalışabilen cobotların (collobrative robot) 
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geliştirilmesidir. Özellikle insan hareketlerini anlık girdi olarak alarak; bu girdilere 
göre hareket, hız, güç vb. çıktılar veren robotlar tasarımla ilgili çalışmalarda 
kullanılabilmektedir. Bu tür bir olanak robotu mekanik bir araç rolünden çıkartıp, 
tasarımcıya destek veren bir yardımcı rolüne büründürmektedir. Bu tür bir kullanım 
senaryosunda önceden robotun hareketleri ve ortaya çıkacak eylem/iş düşünülerek 
hazırlanmış bir dosya robot kola (manipülatör) aktarılmamaktadır. Robot kolların 
(manipülatör) eş zamanlı olarak bir insan tarafından kontrol edebilmeleri zihinde 
oluşan fikrin eylemde somutlaşması arasında geçen süreyi, diğer bir ifadeyle 
gecikmeyi ortadan kaldırmaktadır. 

3.2. Sayısal Fabrikasyon Sürecinde Robotların Kullanımı ve Rollerinin Etkileri 

Sayısal teknolojilerin gelişmesiyle birlikte mimarlık disiplininde de çeşitli hız ve 
ölçeklerde bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Bu dönüşüm mimarlık alanında 
öncelikle tasarım alanında olmuştur. Mimarların CAD ve CAGD yazılımlarını 
kullanmaları, Öklid Geometrisi’nin dışındaki karmaşık formları tasarlamada ve 
hassas/kesin olarak hesaplamada büyük olanaklar sunmuştur. Bu tür karmaşık 
formların üretilebilmesi ise sayısal fabrikasyon teknolojilerin mimarlık alanında 
kullanılmaya başlanması ile mümkün olmuştur. Sayısal tasarımdan elde edilen 
verinin doğrudan sayısal fabrikasyon araçlarına aktarılmasıyla karmaşık formların 
gerçek dünyada bire bir üretimleri gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde 
mimarlıkta sayısal fabrikasyona yönelik kullanılan araçlardan birisi de robot 
kollardır. Robot kollar, çeşitli mimarlık okullarında ve enstitülerde, çeşitli mimarlık 
ofislerinin bünyelerinde, atölyelerde (off-site) çeşitli ölçeklerdeki yapı elemanlarının 
üretiminde kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda robotların çalışması, çırak rolündeki 
kullanıma uymaktadır. 

Gelecekte ise kalfa veya usta rolündeki robotların kullanımı prefabrike üretim 
kalitesinin artmasına, hatta bu üretimin şantiye ortamında da aynı kalitede 
gerçekleştirilebilmesinin önünü açabilir. 

3.3. Konstrüksiyon Sürecinde Robotların Kullanımı ve Rollerinin Etkileri 

Robotların, mimarlık alanıyla ilgili olarak ilk kullanımları şantiyede konstrüksiyon 
amacıyladır. Ancak bu çalışmalar o günün robotik koşulların nedeniyle 
ilerleyememiştir. Günümüzde ise yazılım, otomasyon ve robota ait çeşitli gelişmeler 
ile robotların şantiyelerde konstrüksiyon süreçlerinde kullanımları tekrar 
araştırılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda portatif robot kollar ile yapılan denemeler 
geleceğe dair ümit vericidir (Hack, 2018) (Şekil 7). 

 

 
Şekil 7: Hareketli Robot Kolun (Manipülatör) Şantiyede Kullanımı (Hack, 2018) 

 

Yakın gelecekte şantiye ortamında cobotların kullanımının mümkün olması 
durumunda üretim ve malzeme bilgisinin ayrıntılarına sahip olan uzman ile cobotlar 
(kalfa rolünde işbirlikçi robotlar) bina üretimi gerçekleştirebilirler. Bunun sonucu 
olarak şantiyede yoğun insan emeğine duyulan ihtiyaç azalırken, üretim hızı ve 
kalitesi artabilir. 
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Robotların usta rolüne gelerek şantiye ortamında kullanılma durumu ise özellikle 
koşulları zorlu ve tehlikeli yerler için değerli olabilir. 

Günümüzdeki küçük ölçekli ve deneysel sayılabilecek üretimlerin yakın gelecekte 
bina ölçeğindeki üretimlere doğru gelişmesi mümkündür (Şekil 8-9-10). Ana araç 
olarak robotların kullanılabileceği bir üretim mimar - yüklenici, mimar – usta, mimar 
– mühendis gibi ilişkilerin yeniden kurgulanmasını gerektirecektir. Böyle bir 
senaryoda mimar tasarım alanı sınırları içerisinde duran rolünden, Rönesans öncesi 
dönemdeki binayı da inşa eden kişiye de tekrar robotlar sayesinde dönüşebilir. 

 
Şekil 8: Robot Bilimi Müzesi, Seul, Melike Altınışık Architects  (URL-8) 

 

 
Şekil 9: Coop Himmelb(l)au Ofisinin Çelik Yapıların İnşaatına Yönelik Taslak 

Düşünceleri (URL-9) 
 

 
Şekil 10: Google Merkez Kampüsü Robotlarla İnşa Önerisi, Heatherwick ve BIG  

(URL-10) 

3.4 İşletme Operasyonları Sürecinde Robotların Kullanımı ve Rollerinin Etkileri 

Karmaşık teknolojik ve mekanik sistemlerin binalarda yer alması artık hem kullanım 
anında hem de bakım ve onarım işlemlerinde robotların aktif olarak kullanılmasını 
gündeme getirmiştir. İlerleyen süreçte bu tarz robotların binalarda kullanımlarına 
ilişkin örnekler artacaktır (Şekil 11). 
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Şekil 11: Joe and Rika Mansueto Kütüphanesi Raf Sisteminde Robot Kullanımı  

(URL 4 ve URL 5) 

 
4. Sonuç 

Robotlar tasarım sürecinin karanlık evrelerinde mimarların fikir üretmesini 
destekleyici bir araç olarak, karmaşık geometrili formların sayısal fabrikasyon 
yöntemiyle üretilmesini sağlamalarıyla, inşaat sahasında konstrüksiyon işlemlerinde 
yüksek kalite ve verim getirmeleriyle, insanların yapmasının tehlikeli olabileceği 
kontrol, bakım, onarım işlemlerini üstlenebilme potansiyeli taşımalarıyla mimarlık 
için oldukça önemlidirler. Bu geniş alan içerisinde robotların kullanımında, onların 
tasarımcılarla/mimarlarla kurdukları iletişim ve edindikleri roller mimarlığın 
geleceği için önemli olabilir. 

Çırak rolünde robotların kullanımı, günümüz mimarlığındaki kullanım durumlarını 
büyük oranda yansıtmaktadır. Bu rol düzeyinde tasarımcı/mimarı, robotun 
çalışabilmesi için onun yapacağı tüm hareket ve işlemleri önceden ayrıntılı olarak 
bilgisayar ortamında tanımlamalıdır. Bilgisayar ortamında tanımlanan hareketler/
takım yolları vb. üzerinden gerekli kodlar robotun okuyabileceği şekle 
dönüştürülerek aktarılır. Dosyalar hazırlanıp bir kere robota aktarıldıktan sonra 
robotun çalışması esnasında tasarımcının/mimarın herhangi bir müdahalesi 
olamamaktadır. Bu seviye robotlar tasarımcılara/mimarlara çalışma eylemi anında 
hiçbir düşünsel katkı sunmazlar. Bu rolde robotların kullanımı, yakın gelecekte 
fabrikasyon ve konstrüksiyon süreçlerinde vasıfsız insan işçiliğinin yerini alarak 
yoğun bir şekilde tekrar eden görece basit üretimlerin/imalatların kalitesini 
arttıracaktır. 

Kalfa rolünde robotlar için ana ekseni cobotların kullanımı oluşturmaktadır. Bu 
robotların çalışma esnasında mekânda insanların da güvenli bir şekilde 
bulunmasına izin vermesi robot – insan birlikteliği için gerekli koşulu sağlamaktadır. 
Bunun ötesinde robotun insanın fiziksel yönlendirmesini algılaması ve bir insanın 
kendisini yönlendirdiği hareketleri hafızasında tutarak sonrasında tekrarlayabilmesi 
önemlidir. Cobotların kullanımında tasarımcı/mimarın robotun yapacağı hareketleri 
doğrudan robotun yanında tanımlayabiliyor olması ön hazırlık aşaması sürecinin 
(kodlama) azalmasına veya ortadan kalkmasına neden olacaktır. Mimarlar/
tasarımcılar için cobotlar, tasarım ve üretim süreçlerinde kullandıkları, çalışma 
akışını doğrudan hale getiren mekanik bir uzuv olabilir. 

Günümüzde mimarlık alanında kullanılan cobotlar, genel olarak kullanılan robot 
kollara (manipülatör) göre oldukça küçük ölçekli olsalar da bu durum yakın 
gelecekte kapasitelerinin artması yönünde olacaktır. Günümüzde mimarlık alanında 
cobotlar, daha çok deneysel çalışmalar için uygun olsalar da yakın gelecekte 
binaların konstrüksiyon süreçlerinde karmaşık üretim işlemlerinde kullanılabilirler.  

Usta rolünde robotların kullanımı için öncelikle robotlara veya robotların 
bulundukları ortama yerleştirilmiş çeşitli sensörlere ihtiyaç vardır. Çırak rolünde bir 
robot kendi sanal uzayı içerisinde hareket ederken, usta rolünde bir robot fiziksel 
uzaydaki durumları (gerçek uzayı) algılayabilmektedir. Çeşitli sensörler yoluyla 
mesafe ölçebilen, görebilen, basıncı hissedebilen vb. robotlar yapay zekâ 
uygulamalarıyla kendi başlarına karar verebilen ve harekete geçebilen konuma 
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gelebilirler. Bu rol özellikle mimarlığın yoğun zihinsel süreç içermeyen eylemlerinde 
yükü insanlar üzerinden alarak tasarımcı/mimarların daha çok sürecin fikirsel 
tarafına yoğunlaşmalarını destekleyebilir. 

Robot – insan (tasarımcı/mimar) etkileşimi ve robotların kendi başlarına 
alabildikleri kararların düzeyleri gelecekte artarak devam edecektir. Özellikle insan 
robot iş birliğini arttıran cobotların yaygınlaşmasıyla birlikte mimarların, mimarlık 
öğrencilerinin, sanat ve mimarlıkla ilgilenen amatörlerin önünde fikirlerini 
geliştirmek ve gerçekleştirmek için önemli bir yeni araç durmaktadır. 
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Özet 
 
Algılama süreci, çevreden alınan uyaranların duyularımızla kurduğu iletişim ile 
birlikte başlamaktadır. Uyaranlar ve duyularımızın etkileşimi ile oluştuğu için bireye 
özgüdür. Kişinin deneyimlediği nesneler, mekanlar, olayların zihindeki karşılığı ve 
duygu durumu öz algıyı oluşturmaktadır. Yani algılama kişisel bir durumdur ve 
görecelidir.  Çocukların uyaranlarla karşılaşma anı yetişkinlere göre kısıtlıdır ve 
algıladıkları şeyleri önceki tecrübelerinden bağımsız, olduğu gibi 
duyumsayabilmektedirler. Çevreyi algılama süreçleri; yaşadıkları çevreyi 
deneyimlemeleri ve çeşitli uyaranlarla etkileşime geçmeleri yoluyla 
gerçekleşmektedir. Uyaranlara yetişkinlere göre daha az maruz kaldıkları için yapılı 
çevre konusundaki tecrübe birikimleri yetişkinlere göre azdır. Bu durum onların 
önyargısız bir biçimde çevreyi deneyimlemesini sağlamaktadır. Dijitalleşen 
çağımızda, yeni araç ve teknolojilerin gelişimiyle deneyim kavramının koşulları ve 
içeriği değişmektedir. Bu durum en çokta genç yaştaki bireyleri etkilemektedir. Her 
alanda hayatımıza giren dijitallik kavramı, çocukların algılama biçimlerini, kavrayış 
şekillerini dönüştürmektedir. Dikkatlerini canlı tutabilmek için öğrenme biçimlerinin 
değişen koşullarla birlikte düşünülerek, yeniden oluşturulması gerekmektedir. O 
nedenle çalışma kapsamında çocukların yapılı çevre ile kurdukları ilişkiyi 
güçlendirecek dijital bir model önerisi geliştirilmiştir. Görsel temsillerle mekânın 
deneyimlenmesi sağlanarak, kullanıcının çevreyle etkileşime geçmesi 
hedeflenmektedir. Bir kent parçası içerisinde oluşturulan kurgularla çocukların 
fikirlerini ortaya koyması ve kendi özgün deneyimlerini oluşturmaları teşvik 
edilmiştir. Kenti deneyimleme şekline bir alternatif öneri geliştiren modelde, 
etkileşimli teknolojilerin kullanılması; bireyin mekânı deneyimlerken düşünsel ve 
eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak alanın potansiyel faydalarını da kavramasına 
yardımcı olmaktadır. Çalışmanın amacı, kentle kurulan ilişkileri dijital ortam 
üzerinden ve genç yaştaki bireylerin önyargısız algılarıyla birlikte deneyimlemek ve 
yeni tasarımlar oluşturmanın yollarını araştıracak bir model oluşturmaktır. 
Geliştirilen model, çocuğun görsel algı ve bilişsel sürecine katkı sağlarken; çevre ile 
olan etkileşimini ve çevreye karşı duyarlılığını artırmaktadır. Gelişen teknolojilerin 
sunmuş olduğu imkanlar dahilinde, interaktif araçların yeni medyalarla birleşerek 
etkileşimli öğrenme ortamları sunması, bireyin sanal ortamda mekânı 
deneyimlemesini sağlamakta; çevreyi algılarken özgün yaklaşımlar sergileyerek 
farkındalıklarını geliştirmesine de yardımcı olmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Deneyim, Yapılı Çevre, Dijital Ortam, Çocukların Mekân Algısı, 
Etkileşimli Tasarım Araçları  
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Abstract 
 

The perception process starts with the communication of the stimuli received from 
the environment with our senses. It is unique to the individual as it is formed by the 
interaction of stimuli and our senses. The objects, places, events in the mind and 
emotional state of the person constitute self-perception. Therefore, perception is a 
personal situation and it is relative. The moment children encounter with stimuli is 
limited compared to adults, and they can feel what they perceive, as they are, 
independent of their previous experience. Environmental perception processes is 
realized by experiencing the environment they live in and interacting with various 
stimuli. Since they are less exposed to stimuli than adults, their experience in the 
built environment is less than in adults. This allows them to experience the 
environment without prejudice. In the age of digitalization, the conditions and 
content of the concept of experience change with the development of new tools and 
technologies. This situation affects mostly young individuals. The concept of 
digitality, which has entered our lives in every field, transforms the way children 
perceive and their understanding. In order to keep their attention alive, learning 
styles need to be reconstructed by considering the changing conditions. For this 
reason, a digital model proposal has been developed to strengthen the relationship 
of children with the built environment. It is aimed to enable the user to interact with 
the environment by providing the experience of the space with visual 
representations. Children are encouraged to express their ideas and to create their 
own unique experiences with the fiction created in a part of the city. In the model 
that develops an alternative proposal to the way of experiencing the city and the use 
of interactive technologies helps the individual grasp the potential benefits of the 
area by approaching from an intellectual and critical perspective while experiencing 
the space. The aim of the study is to experience the relationships with the city 
through the digital environment and the unprejudiced perceptions of young people 
and to create a model that will explore ways to create new designs. While the 
developed model contributes to the child's visual perception and cognitive process 
increases its interaction with the environment and its sensitivity to the environment. 
Within the possibilities offered by developing technologies, interactive tools combine 
with new media and offer interactive learning environments, allowing the individual 
to experience the space in a virtual environment. While perceiving the environment, 
it also helps to develop awareness by displaying original approaches. 
 
Keywords: Experience, Built Environment, Digital Media, Space Perception of 
Children, Interactive Design Tools  
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1. Giriş  

Çevre, canlı ve cansız varlıklarla doğal ve yapay ögelerin birlikteliği olarak 
nitelenmiştir (Hasol, 2002). Sanoff (1991) ise çevre ile çevrenin içerisinde bulunan 
varlıklar arasındaki algısal ilişkiyi ön plana çıkararak, etkide bulunan uyaranlarla 
karşılıklı etkileşim üzerinden bir tanım oluşturmuştur (Sanoff, 1991). Bu tanımda 
etkileşimde bulunan varlıklar ve maruz kaldıkları uyaranların ilişkisine, yani algılama 
noktasına dikkat çekilmektedir. Algılama; çevreden duyular yoluyla bilgileri alma, 
edinilen bu bilgileri yorumlama ve içselleştirme, algılayanın amaçları ve istekleri 
doğrultusunda tepkiler vermesi adımlarını takip etmektedir (Gür,1996). Bu izlenen 
yol sonucu oluşturulan tepkiler, tekrar çevreyi etkileyen döngüsel ve etkileşimli bir 
süreç oluşturmaktadır. Dolayısıyla canlı ve cansız tüm ögeleriyle fiziksel çevre ile 
kullanıcıları arasında birbirinden etkilenen, birbirini değiştirip dönüştüren çok yönlü 
bir bağ bulunmaktadır. Kişinin çevresini (mekânı) algılama süreci; duyu organlarının 
algı kapasitesi, psikolojik altyapısı, sosyal ve kültürel durumuna bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir. 

Teknolojinin gelişmesi ve yeni medyaların yaygınlaşması ile birlikte algılama 
durumu da değişmektedir. Değişen araçların beraberinde getirdiği sanallık tüm 
alanlarda karşılık bulmakta ve gündelik hayatın akışının içerisine dahil olan yeni 
platformlar tanımlamaktadır. Mekânsal bir deneyim de sunan sanal ortamlar, 
fiziksel gerçekliklerden uzak nesnel bir ortam tanımlamakta ve çevrenin/mekânın 
deneyimlenme biçimlerine alternatifler oluşturmaktadır. Sanal ortamlar ile birlikte 
bilgiye ulaşmadaki sınırın kalkması, aynı anda birden çok ortamda bulunabilme ve 
farklı deneyimler oluşturabilme durumları, gündelik hayatımızın akışını da 
etkilemektedir. Artık geleneksel yöntemlerin yanı sıra, interaktif araçlar ve yeni 
medya platformlarıyla kurgulanan etkileşimli algılama ve deneyimleme ortamlarının 
imkanları araştırılmaktadır.  

 

2. Dijital Çağda Yapılı Çevrenin Tasarlanması ve Deneyimlenmesi  

Bireylerin sosyal çevre ile kurduğu ilişkilerin yanı sıra fiziksel çevre ile kurdukları 
ilişkiler de önemlidir. Yapılı çevre ile kurulan ilişkiler; insanların bilişsel, bedensel, 
duygusal ve zihinsel anlamda gelişimlerini etkilemektedir. Ayrıca fiziksel çevrenin 
algılanması, duyumsanması süreci bireylerin yer ile kurdukları bağı geliştirmekte, o 
yere aitlik duygularını arttırıcı bir unsur haline gelmektedir (Gür & Zorlu, 2002). Bu 
bağlamda toplumun gelecekteki temsilcisi olan çocukların çevre ile iletişimlerini ve 
buna bağlı olarak, aitlik duygularını geliştirmek çok önemlidir. Piaget’e göre çocuk 
algısı; çocuklardaki bilişsel yapının dış dünyadan izlenimler edinmesinin yanı sıra, 
zekalarının da etkin bir şekilde yapılandırılmasına yardımcı olmaktadır (Piaget, 
1962). Çocuğun zihninde oluşan çevre imajını görsel temsiller aracılığıyla ifade 
etmesini sağlamak; çocukların fiziksel mekanları algılamaları konusunda imkanlar 
yarattığı gibi aynı zamanda fiziksel çevreyi algılama biçimi hakkında da ipuçları 
edinmemizi sağlamaktadır. Bahsedilen tüm bu durumlar; genç yaştaki bireylerin 
davranışsal psikolojileri üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Ayrıca fiziksel çevre 
ile bağ kurarak, onu benimsemesini ve daha korumacı yaklaşmasını 
desteklemektedir. 
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2.1 Yapılı Çevreyi Deneyimleme 

Öznelerin oluşturduğu yaşam alanlarının bütünü olarak tanımlanan yapılı çevre 
kavramının temelini, mevcuttaki doğal alanlar ve bu alanlara yapılan müdahalelerle 
şekillenen tasarlanmış bölümler meydana getirmektedir. Tasarlanan kısımlara 
yönelik geliştirilen yaklaşımın boyutları ise öznelere göre değişkenlik 
gösterdiğinden, insan psikolojisiyle doğrudan ilişkilidir (Arın & Özsoy, 2015). İnsan 
psikolojisinin algı ve davranışlarla bağlantılı olması sebebiyle de olabildiğince 
kapsamlı olarak düşünülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yapılı çevrenin farklı 
alanlardan uzmanların bir araya gelerek vereceği ortak kararlar çerçevesinde 
toplumsal olarak ele alınması uygun olacaktır.  

Oluşturduğu deneyim ortamında hem fiziksel hem de psikolojik etkileriyle tüm 
özneleri yakından ilgilendiren yapılı çevre konusunda bilinçlendirici çalışmalar 
yapılması çok önemlidir. 1970’li yıllarla birlikte bu konu üzerine farkındalık yaratma 
çalışmaları yapılmaya başlanmıştır (Arın & Özsoy, 2015). Bireyler gündelik hayatın 
akışıyla birlikte kaçınılmaz olarak kullanıcı veya tasarımcı gibi rollerle yapılı çevrenin 
ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Erken yaşta bilinçlenme çok kıymetli olduğu 
için bu çalışmaların odaklandığı kitle gençler ve çocuklar olmaktadır. Kişiliklerinin 
biçimlendiği bu dönemde yapılı çevrenin doğru bir biçimde deneyimlenmesi ve 
farkındalık kazanılması, gelecekte oluşan iletişim ve tavır konusunda belirleyici 
olacaktır.  

2.2 Dijital Çağda Değişen Deneyimleme Kavramı   

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri yaşama biçimlerini, öğrenme yöntemlerini, 
etkileşim biçimlerini şekillendirmekte ve değiştirmektedir. Dijital teknolojiler, 
insanlar arasındaki etkileşime çeşitli yollarla aracılık etmekte birlikte, içinde hareket 
ettiğimiz ve etkileşimde bulunduğumuz ortamlar da tanımlamaya başlamaktadır 
(Wiltse & Stolterman, 2010). Giderek hayatımızın temelini oluşturan bu teknolojiler, 
çevremizle ve birbirimizle kurduğumuz iletişimi şekillendiren, etkileşimlerin önünü 
açan bir yapıdadır. Dolayısıyla yeni çağın farkındalık kazanma yöntemleri ve 
deneyim elde etme biçimleri de dönüşmektedir.  

Dijital ve medya teknolojilerini içeren yenilikçi yaklaşımların gelişmesiyle birlikte, 
kullanıcının bu yeni dönüşümleri anlaması ve değişkenlik gösteren duruma uyum 
sağlayabilmesi için de farklı araçlar geliştirilmektedir. Gelişen teknolojilerin 
potansiyel faydalarının yansımaları, etkileşim alanları üzerinden de okunmaktadır. 
Bu teknolojiler, giderek hayatımıza daha fazla dahil olmakla birlikte, gerçek hayatta 
kurduğumuz ilişkilerin sanal ortamda da karşılık bulması kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Tüm kurumlar ve yapılar etkileşim ortamlarını arttırabilmek, değişen dünya 
koşullarına uyum sağlayabilmek amacıyla yeni ve yaratıcı deneyim ortamları 
oluşturmanın yollarını aramaktadırlar. Farklı deneyim biçimlerinin oluşturulmaya 
çalışıldığı bu dijital çağda ise alternatifleri ortaya koyabilen tasarımlar öne çıkmakta, 
tasarımcılara ve kullanıcılara önemli görevler düşmektedir. Sanders (2006)’da 
bahsedilenlerle paralel olarak deneyim tasarımı kavramından söz etmiş ve değişen 
dünya düzeni ile deneyim ve algılama kavramının yeni medya araçlarıyla birlikte 
dönüşümüne dikkat çekmiştir (Sanders, 2006). Kullanıcının etkileşime geçebildiği 
tasarımların yarattığı etki, geleneksel yöntemlerle üretilen ve sadece tasarımcının 
tek elinde olan, kullanıcıyı sürece dahil etmeyen tasarımlara göre daha akılda kalıcı 
olabilmektedir. Çağımızda tasarım kavramı, sadece tasarımcının yaratıcı tekamülü 
ile ortaya çıkan bir süreç olmaktan çıkmış, tasarımcı ve kullanıcının birlikte rol 
oynadığı etkileşimli bir alan haline dönüşmüştür. 

Tariflenen yeni dünya düzeninde sadece önünden geçilip gidilen durumlar git gide 
akılda kalıcılığını yitirmekte, etkileşimli bir biçimde deneyimlenen tasarımlar öne 
çıkmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenen kullanıcılardan biri de dijital çağın 
çocuklarıdır. Bu yeni sanal dünya koşullarıyla fazlasıyla iç içe olan çocukların algıları 
içinde bulundukları şartlardan etkilenmektedir. İçinde bulunduğumuz dijital 
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dünyanın fazla uyaranlı durumu öğrenme süreçleri üzerinde olumsuz sonuçlar 
doğurabilmektedir. Buna bağlı olarak, dijital dünya koşulları göz önünde 
bulundurularak yeni ve yaratıcı deneyimleme ve bilgi edinme yollarının araştırılması 
gerekmektedir.  

2.3 Dijital Çağın Özneleri Çocuklar ve Algılama Biçimleri  

Nesneler algılanırken öncelikle görme duyusundan yararlanılmaktadır. Renk, doku, 
ışık, objenin büyüklüğü gibi faktörler görsel uyarıcıları etkileyerek objenin 
deneyimlenmesine yardımcı olmaktadır. Mekânın algılanma süreci ise kullanıcıların 
çevreleriyle etkileşime geçmeleriyle bilgiyi içselleştirerek eyleme dönüştürmeleri 
sonucu gelişmektedir (Akarsu,1984). İçinde bulunulan ortamın algılanması görsel 
duyular aracılığıyla zihinde üç boyutlu mekânın bir temsilinin oluşturulmasıyla 
gerçekleşmektedir. Çocukların algısal ve fiziksel zekâsı ise yetişkinlerden farklı 
seyretmektedir. Çocukların çevreyi algılama biçimleri fiziksel ve zihinsel gelişim 
süreçlerindeki birtakım yapılanmalar sonucu yaşadıkları çevreyi deneyimlemeleri ve 
çeşitli uyaranlarla etkileşime geçmeleri yoluyla şekillenmektedir. Genç yaşlarda 
mekânın kavranmasında dokuların, boyutların ve ölçeğin anlaşılabilmesi de sürece 
olumlu etkilerde bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, görme duyusunun yanı sıra 
başta dokunma olmak üzere diğer duyular da oldukça önemlidir. 

Çocuklar, dönemsel olarak değişiklik göstermekle birlikte (soyut işlem dönemi, 
somut işlem dönemi vs.) algılarının en saf halinde bulundukları için çevre ile daha 
farklı etkileşime geçmektedirler. Bir yetişkine göre daha az ortam deneyimlemeleri 
sebebiyle, mekânsal önyargıları daha azdır ve çevredeki değişkenleri fark etme 
durumları yetişkinlerle aynı değildir (Gezer, 2008). Bu sebeple; öğrenme, kavrama 
ve deneyimleme biçimleri de farklılık göstermektedir. Eğitimde yapılandırıcı 
paradigmadan bahseden, yapılandırıcılık / konstrüktivizm üzerine çalışmaları 
bulunan Jean Pigaet çocukların yaparak ve keşfederek öğrendiğini vurgulamıştır. 
Pigaet’e göre öğrenme içselleştirilerek gerçekleştirilebilmektedir ve deneyimleme 
bunu gerçekleştirmenin bir yoludur. “Anlama” eyleminin ancak bu şekilde 
gerçekleştirilebileceğini öne sürmektedir (Piaget, 2013). Prensky de 
“Noroplastisite” (beynin çevresel değişikliklere göre uyum sağlama yetisi) 
araştırmalarından yola çıkarak “farklı türdeki deneyimlerin farklı beyin yapılarına 
yol açtığını, beynin değiştiğini ve aldığı girdilere göre kendini farklı bir biçimde 
düzenlediğini” tespit etmiştir (Prensky, 2001). John Dewey ise öğrenmenin 
sorgulamak, yüzleşmek, üretmekle doğrudan ilişkili olduğundan, ancak daha birçok 
değişkeni içerisinde barındıran bir paradoksal yönünün de bulunduğundan 
bahsetmiştir (Philips & Soltis 2005). Tüm bu fikirler ışığında deneyimleme; 
öğrenme, kavrama ve algılama sürecinin önemli bir parçasıdır. Özellikle de kullanıcı 
çocuklar ise, akılda kalıcılığı arttırıcı farklı yöntem ve teknikler denemek olumlu 
etkiler yaratacaktır. 

Günümüzde hızla gelişim ve değişim gösteren teknolojik gelişmeler çocukların 
eğitsel ve sosyal alanda gelişimine yardımcı olacak araçlar oluşturmamıza imkân 
sağlamaktadır. Dijital çağda büyüyen çocukların gündelik hayatlarında etkileşimli 
medyaların büyük yer kapladığı gözlemlenmektedir. Etkileşimli medyaların 
çocukların hayatına girmesiyle çocuğun aktif katılımını sağlayan oyunlaştırılmış 
içerikler oluşturulmaktadır (Altın, 2019). Piaget (1962), oyunlaştırılmış içerikleri 
çocukların çevrelerindeki materyallerle etkileşime geçmeleri sonucu çevreleri ile 
ilgili fikir sahibi olmaları olarak tanımlamaktadır.  Vygotsky(1967) ise çocukların 
çevrelerindeki diğer insanlarla etkileşime geçme sonucunda onlardan bir şeyler 
öğrendiğini belirtmektedir (Vygotsky,1967). Oyunlaştırılmış içerikler, harici bir aracı 
aktif bir şekilde kullanarak bilginin formüle edilmesini sağlamakta ve bu yolla 
kavramayı kolaylaştırmaktadır. Piaget (1962) klasik öğrenme yöntemlerinin yerine 
farklı öğretim yöntemlerinin denenmesinin çocukların iletişim kurarak, tartışarak ve 
iş birliği yaparak öğrenmesini sağladığını söylemektedir (Piaget, 1962). Etkileşimli 
medyalar aracılığıyla oyunlaştırılmış aktivite ve içeriklerin kurgulanmasının öğrenme 
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süreci üzerinde olumlu bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Değişimin her alanda 
kendini gösterdiği çağımızda, ilerleyen süreçlerde çocukların sosyal, fiziksel ve 
bilişsel alanlardaki eğitimlerinde de önemli bir rol oynayacağı ise açıktır. 

Teknolojinin sürekli yeni imkanlar sağlaması ve gelişmesi, çocuğu çok yönlü ve 
karmaşık bir uyaranlar dünyasının içine sokmaktadır. Günümüz görselleştirme 
teknolojileri, çocuğun hayal gücünün açığa çıkmasına yardımcı olmaktadır. 
Yaratıcılık ve farkındalıklarını geliştirme, özgün fikirlerini destekleme açısından da 
uygun platformlar sağlamaktadır.  Çocukların içerisinde bulundukları kentsel çevre 
ile etkileşime geçebilmeleri ve sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri açısından, 
deneyimleyerek öğrenmeleri büyük önem taşımaktadır. Genç yaştaki bireylerin 
çevresiyle ve tüm fiziksel unsurlarla etkileşim halinde olması davranış biçimini 
şekillendiren mekanizmalardan biridir. Bu fikirler ışığında ise çocuklar için kullanımı 
kolaylaştırıcı bir dijital aygıt ve bu aygıtla entegre olabilecek etkileşimli dijital bir ara 
yüz oluşturulmuştur. Ayrıca bu çalışma ile, çocukların hayal güçlerinden 
yararlanmak ve yapılı çevre konusunda farkındalıklarını arttırmak hedeflenmiştir. 

 

3. Dijital Ortamda Kurgulanan Yapılı Çevrede Çocuklara Yönelik Bir 
Model Önerisi  

Çocukların algıları, uyaranlara verdikleri tepkiler ve duyumsamaları yetişkinlere 
göre farklılıklar göstermektedir. Bu durum onların mekanla kurdukları ilişkilere, 
mekânı deneyimleme biçimlerine de yansımaktadır. Çeşitli uyaranlara maruz 
kaldıkları, deneyimleyerek duyumsadıkları mekanlardan en kapsamlısı ise kentler/
kent parçalarıdır. Kentle erken yaşlarda kurdukları iletişim ve etkileşim mekanlarla 
kurdukları ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceğini de belirlemektedir. Dolayısıyla 
kentsel mekanların üretimi sürecinde her ne kadar istek ve ihtiyaçları göz ediliyor 
olsa bile, çocuklar bu çok katmanlı alanların en önemli kullanıcılarından biridir. 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte deneyimleme biçimlerimiz ve mekânı 
algılama şeklimiz kaçınılmaz bir dönüşüm içerisindedir. Ackermann (2011) 
teknolojik değişimlerle birlikte hayatımıza giren dijital araçların; çocukların algılayış 
biçimlerini dönüştürdüğünü, bedensel hareketleri ve yinelemeli eylemleriyle birlikte 
düşünülen platformlar tasarlamak gerektiği üzerinde durmuştur (Arckermann, 
2011). Dolayısıyla, genç yaştaki bireylerin çevreleriyle kurdukları bağların, algılama 
biçimleri ve gerçekleştirdikleri eylemler ile birlikte değişim gösterdiği söylenebilir. 
Fiziksel olarak algılama şekilleri ise zihinlerinde yarattıkları temsilleri etkilemekte ve 
yapılı çevreyi algılayış biçimlerini değiştirmektedir. Fakat çocukların kentsel çevre ile 
etkileşime geçmesini konu edinen çok az sayıda çalışma/proje bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 1: Oluşturulan çalışmanın gelişim sürecini anlatan diyagram  
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Bu çalışma kapsamında ise yapılı çevrenin dijital olarak deneyimlenmesini ve 
tasarlanmasını sağlayan bir senaryo kurgulanmış, görselleştirme teknolojileriyle 
etkileşimli bir arayüz için bir öneri geliştirilmiştir. Arayüz için zemin düzenlemesi 
yapıldıktan sonra gerekli olan objeler (yapı, ağaç, su ögesi, peyzaj elemanları, 
topografya vs.) ile bir kent parçası kurgulanmıştır. Leap Motion cihazı aracılığıyla 
beden ve hareketleriyle dijital ortamda mekânı yaparak deneyimleyecekleri bir 
sanal mekân oluşturulmuştur. Çocukların kolayca etkileşime geçerek fikirlerini ifade 
edebildikleri, yapılı çevreyi algılamalarına yardımcı olacak, yaratıcılıklarını ve bilişsel 
süreçlerini destekleyen bir dijital ortam önerisi sunulmuştur (Şekil 1). 

3.1 Konuya Yaklaşım  

Günümüzde çocukların bilişsel ve motor becerileri, teknolojinin çocuk gelişimi 
üzerindeki etkisine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu beceriler; duyular 
yoluyla çevresel uyaranlar edinmeyi, beyindeki duyulardan bilgi organize etmeyi, 
duyusal ve uzun süreli hafıza bilgilerine göre nasıl hareket edileceğine karar 
vermeyi, bu kararı kaslara iletmeyi, hareket ve bu hareketin sonucunu algılamayı ve 
gelecekteki hareket için referans oluşturarak nesneye müdahale etme biçimini 
belirlemektedir (Gallahue, 1989). Çocukların teknolojinin etkilerine maruz kalmaları 
göz önüne alındığında; yeteneklerini, ilgi alanlarını ve gelişim ihtiyaçlarını 
farklılaştırdığı gözlemlenmektedir. Araştırmacıların bazıları, teknolojiyi sadece 
eğlence aracı olarak görürken; bazıları, öğrenme ve davranışsal durumları üzerinde 
olumlu etkisi olduğunu düşünmektedir. (Hourcade, 2008). Bu nedenle, çocukların 
gelişimsel ihtiyaçlarını anlamak ve temel beceriler kazanmasını sağlamak için yeni 
yöntemler ortaya koymak ve buna özgü tasarım metodolojileri geliştirmek 
önemlidir. 

Çocukların bilişsel ve motor gelişimini etkileyen faktörlerden biri de dijital 
platformda sunulan modellerdir. Bu modeller çocukların görsel motor 
koordinasyonunu uyararak bellek, sembolik temsil, problem çözme ve dil açısından 
bilişsel gelişimini desteklemektedir. Gelişen teknolojiler ve içerisinde 
bulunduğumuz çağın gereksinimleri ile birlikte nesnelerin algılanma biçimleri ve 
dolayısıyla mekânın algılanma ve deneyimlenme şekli de değişmektedir. Bunun 
sonucunda; etkileşimli tasarım ve görselleştirme teknolojileri mekânın temsil 
yöntemleri olarak kullanılmaktadır.  

3.2 Model Önerisi  

Yapılan çalışmada; dijital bir ara yüz tasarımıyla çocukların bir kentsel mekân 
kurgusu oluşturması, sanal ortamda mekânı deneyimleyerek algılaması ve algıladığı 
yapılı çevre ile dijital aygıtlar aracılığıyla etkileşime geçmesi hedeflenmektedir. Bu 
etkileşimi arttırabilmek amacıyla ise hareketi destekleyen, el kaslarını algılayabilen 
Leap Motion cihazı kullanılmıştır. Leap Motion cihazının içerisindeki kızılötesi 
hareket sensörü eldeki eklemleri algılayan ve tanımlayan bir yazılıma sahiptir. 
Günümüzde kullanılan klavye ve fare gibi konvansiyonel bilgisayar girdi aygıtlarına 
alternatif olarak üretilmiştir ve kullanıcıyı el ve parmak hareketleri ile bilgisayar 
kontrolüne daha fazla dahil etmek amaçlanmıştır. Homojen matrisler halinde 
gönderilen veriler el eklemlerinin konumunu ve yönünü tanımlamaktadır. Hareket 
algılama kontrolüyle iki eli kullanan bir arayüz tasarımı olarak birden çok nesnenin 
algılanmasına ve deneyimlenmesine olanak sağlamaktadır (Şekil  2).  



 271 KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 
Şekil 2: Leap Motion aygıtının nasıl kullanıldığına dair bir örnek  

 

Bilgisayara USB bağlantısı ile bağlanan cihaz içinde bulunan, saniyede 200 kare 
çekim yapabilen kızılötesi kameralarla yaklaşık bir metre yüksekliğe kadar olan 
hareketleri algılayarak hiçbir şeye dokunmadan bilgisayarı kullanmaya yardımcı 
olmaktadır (Escobar, 2018). Bilgisayar insan etkileşimini kolaylaştıran bir sistem 
tanımlayan bu cihaz geleneksel yöntemlere ek komutlar içermektedir. Tıklama, 
dokunma gibi komutların yerine herhangi bir yere temas etmeden bilgisayar ortamı 
ile etkileşime girerek istenilen eylemin gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu 
yöntem bilişsel ve etkileşimli öğrenme unsurları ile bireyin el göz koordinasyonunu 
ve kas hafızasını artırmaktadır. Bu çalışma kapsamında ise; çocukların deneyimleme 
konusundaki algılarının tazeliği ve önyargısız olması hususu da gözetilerek, dijital 
ortamla etkileşime geçmek için Leap Motion aygıtının, geleneksel araçlara bir 
alternatif olabileceği potansiyeli değerlendirilmiştir. Teknolojiyle iç içe büyüyen 
genç neslin deneyimleme biçimlerinin farklılaşması da göz önünde bulundurularak 
yapılan çalışmanın amaçları doğrultusunda katkı sunacağı düşünülmüştür. 

Önerilen model kapsamında öncelikle hayali bir kent parçası tasarlanmıştır. Kent 
parçasının temel kurgusu 3ds Max programında oluşturulmuştur. Çocukların bu 
kent parçasını deneyimleyebilmeleri ve kavrayabilmeleri için bir yazılım 
geliştirilmiştir. Kent parçasının kurgusunun geliştirilmesinde, hareket kabiliyetinin 
(itme, çekme gibi komutlar) sağlanmasında ve Leap Motion cihazı ile 
koordinasyonlu çalışma noktasında açık kaynak kodlu Unity 3D oyun tasarım 
programından destek alınmıştır. Program içerisinde modeller yapılabilirken, 
dışardan başka modelleme programlarında tasarlanan nesneler de uygun 
formatlara çevrildikten sonra kullanılabilmektedir. Genellikle C# ve Java gibi farklı 
programlama dilleri ile etkileşimdeki Unity 3D programının; cisimlere görsellik, 
hareket sağlama ve ses efekti ekleme gibi özellikleri bulunmaktadır. Yapılan 
çalışmada oluşturulan modellerin ardından Unity 3D programında bir sahne 
oluşturulmuştur. 

Modellenen hayali kent parçası; yeşil alanlar, su ögesi, çeşitli büyüklükte ve nitelikte 
yapılar, bağlantı noktaları ve kentsel boşluklardan meydana gelmektedir. 
Bahsedilen kurgu Şekil 3’te belirtilmektedir. Oluşturulan bu kurgu; çocukların ölçek 
ile bağlantı kurması ve belli bir ortam içerisinde bulunduğunu kavrayarak bağlama 
dair referanslar oluşturabilmesi amacıyla verilmiştir. Kentsel boşluklar ise 
kullanıcının çevresel veriler doğrultusunda tasarım yapabileceği alanlardır. Özetle 
kurgu; halihazırda verilen ögelerden ve kullanıcının tasarlaması için bırakılmış 
alanlardan oluşmaktadır. 
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Şekil 3: 3ds Max ve Unity 3D yazılımları kullanılarak tasarlanmış hayali kent kurgusu  

 

Yapılan çalışma için kurgulanan kentte; su kenarında, yüksek katlı binaların arasında 
ve yeşil alanın içerisinde olmak üzere çeşitli boşluklar tanımlanmıştır. Kullanıcının 
kentsel boşlukları tasarlarken yararlanabileceği bir kütüphane oluşturulmuştur. 
Verilen hazır cisimler, 3ds Max programında oluşturulmuş, Unity 3D programına 
aktarılarak hareket kabiliyeti yazılımsal olarak tanımlanmıştır. Kurgu için üretilen 
materyaller; farklı türden bağlantı noktaları, değişik formlarda ve büyüklükte 
yapılar, çeşitli boyut ve türde ağaçlar vb. içermektedir. Kullanıcı, alana yapacağı 
müdahale ve tasarlayacağı boşluktaki yaklaşımı konusunda özgür bırakılmıştır. 
Dijital bir etkileşim aracı olan Leap Motion ise; mekân kurgusu oluşturulurken 
seçilen cisimlerin hareketini tutma, çekme, itme gibi komutlarla sağlamaktadır. Bu 
cihaz ve oluşturulan yazılım, çocukların el ve göz koordinasyonunu destekleyerek 
tasarım yapmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kentsel mekânın büyüklüğünü, 
ölçeğini ve yapısını kavramak için çocukluk dönemiyle başlayan farkındalık sürecini 
desteklemeyi hedeflemektedir. 

 

 
Şekil 4: Oluşturulan modelin deneyimlenme biçimi, yüzey-aygıt-kullanıcı ilişkisini 

gösteren diyagram 

 

Bu model ile; kullanıcının geleneksel araçlar dışında, farklı cihazlar kullanılarak sanal 
ortamda oluşturulan arayüz ile kent parçasının kurgusu konusundaki yaklaşımlarını 
ortaya koyması için bir platform oluşturulmuştur. Kullanılan materyallerle birlikte, 
yapılı çevreyi nasıl kavrayacağı, bu duruma karşı nasıl bir yaklaşım geliştireceği ve 
boşluğu nasıl tasvir edeceği kavranmaya çalışılmaktadır. Tasarım yaparken yapılı 
çevrede seçtiği boşluk, kullandığı cisimler ve tüm bunların bir araya gelişiyle 
bütünde nasıl bir kurgu oluşturacağı merak konusudur. Farklı alternatifleri bulunan 
kentsel mimari ögelerin (bağlantı noktaları, yapılar, ağaçlar, vs.) tasarımda nasıl yer 
alacağı, müdahalenin boyutları ve içeriği kullanıcının nasıl bir bakış açısı 
geliştirdiğinin göstergeleridir. Ayrıca verilen çevre koşulları ve bağlamla ilgili olarak 
nasıl bir ilişki kurguladığı da önerilen modelin tartıştığı noktalardan biridir.  
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4. Sonuçlar  

Teknolojinin gelişmesiyle genç nesilde öğrenme alışkanlıkları, düşünme şekilleri 
farklılaşmaktadır. Dolayısıyla geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif öğrenme 
yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi, eğitim sürecinde daha verimli sonuçlar elde 
edilmesine katkıda bulunabilir. Yeni neslin düşünme biçiminin dönüşmesi, 
kullanıcının bilgisayar ortamını deneyimleme durumunu farklılaştırmaktadır. Buna 
bağlı olarak, interaktif araçlar kullanılarak ve fiziksel hareketiyle bütünleştirerek 
etkileşimli bir tasarım ortamı sunulması gerekliliği doğmaktadır. Yapılan çalışma 
kapsamında yeni teknolojiler aracılığıyla dijital ortamda geliştirilen model önerisi, 
kullanıcının etkileşimini mümkün olduğunca sezgisel, doğal ve çok katmanlı tutmayı 
hedefleyen bir arayüz öngörmektedir. Üretilen model; çocukların yapılı çevre ile 
ilişki kurmasını kolaylaştırdığı gibi hem dijital ortamda yaparak deneyimlemelerini 
ve oyunsallaştırılmış içeriklerle kolay öğrenmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda 
süreci eğlenceli bir hale dönüştürmeyi ve sanatsal yönden de çocukların bakış 
açılarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Çocuklara kent kurgusunun bir bilgi olarak 
aktarılmasından ziyade, oyunlaştırarak dijital kültürün içerisinde kavramalarını 
sağlayan bir model önerisi geliştirilmiştir. Bu model çocuğun çevresiyle etkileşimini 
arttırarak yapılı çevredeki doğal-yapay ögeleri daha iyi kavramasına yardımcı 
olmakla birlikte, gündelik yaşam ile kurulan ilişkilerin güçlenmesini sağlamaktadır. 
Gündelik yaşamın bir parçası haline gelebilmesi potansiyeliyle tasarlanan öneri; 
fiziksel ortam ve dijital ortam ara kesitinde çocuğun el ve parmak hareketleriyle ile 
birlikte bilişsel ve motor becerilerinin gelişmesini desteklemektedir.  

Dünya çapında birçok ülke tarafından çocukluk döneminde “Mimarlık ve Yapılı 
Çevre Eğitimi” verilmektedir. Hatta bu konunun Finlandiya, Almanya, İngiltere gibi 
ülkelerin milli eğitim sistemleri içerisinde yer aldığı görülmektedir (Taşçı & Gökmen, 
2015). Çocukların görsel algılarını ve estetik duygusunu geliştirmek, çevreye karşı 
duyarlılıklarını arttırmak bu eğitimlerin temel amacıdır. Çocuk-yapılı çevre ilişkisini 
güçlendirmeye yönelik bu çalışmaların son yıllarda hem dünya genelinde hem de 
ülkemizde artmasının sebebi ise erken yaşta bu bilincin kazandırılması gerekliliğinin 
anlaşılmasıdır. Ayrıca, çocukların fırsat yaratıldığında yetişkinlerden farklı algılarıyla, 
tasarımsal yönden de ilginç bakış açıları geliştirerek, mimarlık pratiklerine katkı 
sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Buna ek olarak; üretilen model sonraki 
çalışmalara altlık oluşturarak yazılımcılar, eğitim bilimciler, mimarlar gibi çeşitli 
alanlardan uzman kişilerle birlikte disiplinlerarası bir çalışma ortamıyla öğretim 
materyaline dönüştürülebilecek potansiyeldedir. 

Geliştirilecek yazılım içerikleri farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına göre 
şekillendirilerek düzenlenebilir niteliktedir. Bu bağlamda mimarlık ve tasarım 
disiplinlerindeki öğrenciler açısından da büyük bir potansiyel taşımaktadır. 
Öğrencilerin tasarım sürecinde hem alanı deneyimlemesini sağlaması hem de hayal 
güçlerini yansıtacak bir arayüz sunabilmesi yönleriyle özgün yaklaşımlar geliştirecek 
bir tasarım aracı haline dönüşebilir. Hem mimarlık eğitimi hem de mimarlık pratiği 
kapsamında düşünme-tasarlama-üretme sürecine katkı sağlayarak temsil-deneyim-
algı ilişkisine farklı bir bakış açısı getirebilir. 

Üretilen arayüz, sınırlı sayıda cisim barındıran ve tutma çekme itme gibi temel 
komutlarla bu cisimlerin hareket ettirilmesiyle kentsel mekânı organize etmeye 
çalışan bir öneridir. Leap Motion yazılımcılarının farklı amaçlarla kullanılan boşluğa 
üç boyutlu çizimler yaparak hacimleştirdiği çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar 
doğrultusunda gelecekteki projelerde kullanıcının cisim ve komut kısıtlaması 
olmadan, el ve parmaklarını kullanarak üç boyutlu cisim oluşturabilmesi 
öngörülmektedir. Dolayısıyla mimarlık ve tasarım disiplinlerinin kullanacağı, hacmi 
tasarlarken faydalanılabilecek arayüzlere dönüştürülebilir. Leap Motion cihazı 
sağladığı olanaklarla oluşturulan yazılımı destekleyici, yaratılan ortamı 
deneyimlemeyi kolaylaştırıcı bir araçtır. Buna benzer teknolojilerle geliştirilmiş 
cihazlar son zamanlarda giderek artmaktadır ve ürün yelpazesi giderek 
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genişlemektedir. Aygıtların potansiyellerini mimarlık ve tasarım alanları bağlamında 
değerlendirmek ve bu duruma yönelik disiplinlerarası çalışmalarla yazılımlar 
üretmek tasarımla ilgili tüm disiplinleri besleyici niteliktedir. Daha sonraki 
uygulamalarda VR gözlüklerle de desteklenerek deneyimlenecek ortamın gerçeklik 
duygusu daha da arttırılabilir. Dolayısıyla farklı cihazlarla desteklenecek 
uygulamalar oluşturmak mümkündür. Üretilen bu arayüz ve cihazın kullanımı daha 
da geliştirilerek potansiyelleri daha da arttırılabilir. 
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Özet 
 

Mimarlar, önceki mimari ürünlerin bilgisinden, eldeki tasarım problemine pratik bir 
bilgi kaynağı olabilmesi sebebiyle, sıklıkla yararlanırlar. Bu bilgi “emsal bilgisi” 
olarak tanımlanmaktadır. Bu metinde “mimari emsal bilgisi” tasarıma olan doğal 
katkısının tanımlanabilmesi için mimesis yaklaşımları ile birlikte ele alınmaktadır. Bu 
bilginin, ürüne ilişkin yeniden türetildiği ve yeni tasarım için dönüştürüldüğü 
benimsenmektedir. Süreç, ihtiyaç duyulan bilginin tasarımcının emsal havuzundan 
“açığa çıkar(Il)ma”sı ile başlamaktadır. Bu metinde, bilgi katmanları ve bunların 
ilişkilerini açığa çıkarmanın bir yolu önerilmektedir. Emsal bilgisinin, poiesis’in 
başlangıcı olarak değerlendirilen mimesis kapsamındaki yaratıcı taklidin 
başlamasına neden olduğu iddia edilmektedir. Bu bağlamda, konu çerçevesinde 
temel kuramsal alanlar olarak değerlendirilmiş mimesis, memetik ve emsal bilgisi 
alanlarından oluşturulan teoremlerle “Mem Hikayeleri: Tasarım Hikayelerinin Mem 
Örüntüleri” isimli bir model önerisi kurgulanmıştır. Model önerisi dört temel 
bileşenden oluşmaktadır: selecteme, recipeme, explaneme, hikaye. Bilgi yığınları 
olarak selecteme, recipeme ve explaneme tekil bilgi parçaları olarak bulunmak 
yerine, hikaye isimli bir örüntü yapısında mevcuttur. Alan çalışması esnasında 
gözlemlenen anlatı kodlarının oluşturduğu bir diğer bilgi alanı modelin özgün 
niteliğidir. Bu model önerisiyle, açığa çıkarmanın bir yolu olarak, anlatı kodlarının 
etkisiyle, yaratıcı tasarım sürecine katkı sağlayan bir unsur olarak tasarımda 
hareket noktası olan emsal bilgisinin, hiyerarşik veya aşamalı değil, eş zamanlı 
etkiye sahip, çoklu ve yaratıcı bir yapıda olduğu iddia edilmektedir 
 
Anahtar Kelimeler: Mimari Emsal Bilgisi, Mimesis, Anlatı Kodları, Memetik 
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Abstract 
 
Architects usually benefit from the prior architectural products’ knowledge, because 
they can be a practical source of information to the design issue at hand. This 
knowledge is called as “precedent knowledge”. In this paper, the “architectural 
precedent knowledge” is acknowledged with the approaches of mimesis to define 
its contribution in the design as a natural phenomenon. This knowledge is treated 
as it is reproduced from the information of the product and it is transformed in the 
new design. The process often begins with “bringing--‐ forth” the needed 
knowledge from the precedent pool of the designer. This paper suggests a way of 
bringing--‐ forth for the knowledge layers and their relationships. It is claimed that 
precedent knowledge starts the creative imitation in terms of mimesis, which is 
asserted as the very beginning of poiesis. In this regard a model proposal, which is 
called “Meme stories: Meme Patterns of Design Stories”, was developed to 
understand the architectural precedent knowledge’s structure. The model’s 
theorems are developed from the relations of mimesis, memetics and precedent 
knowledge, since they are considered as the three basic theoretical fields within this 
scope. The model is composed of four basic elements: selecteme, recipeme, 
explaneme and story. This corresponds to the fact that selecteme, recipeme and 
explaneme meme types as knowledge chunks cannot exist as single knowledge 
pieces, but they exist in a pattern structure. The distinctive feature of the model is 
narrative codes, which were observed during the case study. With this model 
proposal, as a way of bringing--‐ forth, it can be claimed that, precedent knowledge 
as a gambit, which contributes to the creative design process, has a simultaneous, 
multiple, imaginative effect rather being hierarchical or stepwise, because they are 
transmitted with the illusion of narrative codes. 
 
Keywords: Architectural Precedent Knowledge, Mimesis, Narrative Codes, 
Memetics 
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1. Introduction 

Architects often take the prior architectural products’ knowledge as an example, 
because every architectural product might be a source of information that can 
present a series of solutions to the design issue at hand. The imagery that is 
created with this information finds place in the personal knowledge storage of an 
architect in order to use it immediately or later. This knowledge does not have to 
take place in the new design exactly with all its relations. It may transform into new 
knowledge, may be merged and combined with new knowledge, or left aside on 
purpose depending upon many different effects. This kind of knowledge is defined 
as precedent knowledge. 

Precedent knowledge is issued in different research areas such as; knowledge 
organization in digital design, request information from architectural archives, case
--‐based design models, cognitive processes in design, design methodology in 
architecture and education. Moreover, it is issued in such debates as copy, 
originality, author/authority, stararchitects and their designs. This paper takes a 
position regarding the precedent knowledge’s contribution and using it in the 
design as a natural phenomenon, while standing out of such debates mentioned 
above. It is acknowledged that, using “architectural precedent knowledge”, as a 
knowledge reproduced from an architectural product and transformed in new 
design via imitation in terms of mimesis. The precedent knowledge issued in this 
paper is the one, which is possible to reach easily via digital platforms, because it is 
observed that the knowledge patterns in the digital platforms that are being used 
by many architects have a contribution to the creative design process. 

The digital platforms, which are used by the architects in order to get information 
about the other architectural products, are used frequently, because they are 
much more quick and easy to access, rather than visiting the real place. Such digital 
medium like information storage and sharing platforms, architectural broadcasts, 
social networking platforms, which turn the information of the architectural 
product into an open--‐source, make it possible to reach the precedent knowledge 
independent from time and space. 

In this regard, it might be asserted that the creative design in terms of poiesis 
begins with the recognition of many knowledge relations that an architectural 
product holds inherently. With this claim, precedent knowledge becomes one of 
the most important knowledge categories that an architect uses during design. 
Most of the time, the story begins with “bringing--‐forth” the needed knowledge 
from the precedent pool of the designer. Therefore, it is important for an architect 
to bring--‐forth the knowledge relations of a precedent, which will become a 
transformed knowledge for the new design. This paper suggests a way of bringing--
‐forth the knowledge of the architectural products’ representations in common 
digital media, where they have the potential to be imitated. 

 

2. Precedent Knowledge, Mimesis, Techné 

According to Cross (2001), knowledge of the designer grounds “artificial 
world”, some of the design knowledge which is inherit to artefacts and they are 
gathered by the designer via imitation. In other words, the designer gets some of 
the knowledge from the other designs. It is the precedent knowledge. Since the 
1990s numerous research has been done in the fields like architectural education, 
cognition in architecture, design methodologies, computational design, case-based 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 278 

design that discuss the precedent knowledge*. There are different perspectives 
about the term. For instance; Goldschmidt (1998) states that the term “reference” 
is much more suitable for the example architect uses in his design, rather calling it 
as precedent, in order to support the idea that “the most effective displays are 
ones that leave the designer much room for transformation and interpretation”. 
Lawson (2004) says, architects “...need to have studied a substantial body of 
precedent in order to have developed schemata that enable them to recognize 
underlying structures in design situations that allow them to employ and adapt 
gambits**” and concludes that architects usually have a point of departure, which 
is tacitly established by the precedent’s schemata created according to their 
experience. Moreover, he states that having a precedent pool, which refers to an 
accumulation of knowledge and understanding of design solutions, helps the 
expert designer to recognize the underlying patterns or the theme easily (Lawson, 
2004). On the other hand, some of the researchers treat precedent as a design 
method; Jormakka (2008) mentions that designing through a precedent can be one 
of the basic design methods and emphasizes that when using a precedent, it is 
important to transform it, instead of just imitating its familiar aspects. Clark and 
Pause (2005) interpret precedent knowledge as it can aid architects, as the 
archetypical essences of various formations and space uses while they state that 
precedent identifies patterns and themes. 

Thus, what is this kind of knowledge explicitly? A short answer is not possible when 
the scope is architectural design. At least we can say that precedent knowledge 
itself and the precedent pool of the designer may make the creative design start as 
an iterative power. If we want to benefit from the knowledge of the prior product, 
then we need to reveal the layers in order to treat it as a guide, which is qualitative 
and subjective since it is not possible to quantify the design process. We need to 
take a position for “revealing the knowledge”. Therefore, it will help us to 
understand the “bringing- forth” idea, as it is commonly known as “techné”. 

Aristotle’s refers to an imitation in terms of art with the term “techné mimetice”. It 
is different from carpentry and craftsmanship yet poiesis is not a mere “making”; it 
is rather a “creating” (Copleston, 2013). In other words, techné is not a merely 
“making” the craft itself; rather, it is associated with wisdom as an activity of 
reasoning. As Heidegger (1977) states, “From earliest times until Plato the word 
techné is linked with the word episteme. Both words are names for knowing in the 
widest sense. ... Such knowing provides an opening up. As an opening up it is a 
revealing. ... Techné is a mode of aletheuein. It reveals whatever does not bring 
itself forth and does not yet lie here before us, whatever can look and turn out now 
one way and now another. Whoever builds a house or a ship or forges a sacrificial 
chalice reveals what is to be brought forth, according to the perspectives of the 
four modes of occasioning. This revealing gathers together in advance the aspect 
and the matter of ship or house, with a view to the finished thing envisioned as 
completed, and from this gathering determines the manner of its construction.” On 
the other hand, Leach (2000) considers the situation from a different perspective. 
He criticizes Heidegger and considers technology with the mimesis notion of 
Benjamin and Adorno. Leach (2000) states “The computer kids of today come to 
behave like their computers. They identify with them, play with them, and mimic 
their operations. Analogical reasoning is out. Non-linear, multiple-layered thinking 
is in -Deleuzian surfing. Fractals, rhizomes and clones, fluidity and flux- these are 
the buzzwords of this generation...we get used to the environment surrounds us 
and this is the same when the topic is using the technology.” It is asserted 
somewhere before (Özgür & Uluoğlu, 2016; Özgür, 2019) that using the precedent 

*1 Some examples for further reading about precedent knowledge in architecture; Kroppelear 

vd. (1995), Zarzar (2000, 2003, 2008), Güney (2008), Eilouti (2009). 

**Gambit is a term usually used for the first move or move patterns of the chess player. 
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knowledge is in relation with the mimesis, which is a term considered as a natural 
way of doing to learn and design creatively in addition to identity establishing in 
human’s nature as Benjamin (1979) and Adorno (2000) point out. 

Then the question arises: What is mimesis’s situation in today’s ubiquitous digital 
media? According to Benjamin (1979), we identify ourselves with the other. This is 
much related to the identity of an architect; the identity that he sees himself to be 
in. Leach (2000) concludes as: “Mimesis operates both in the design of the item, 
and the relationship between the viewer and the item itself.” and he adds: “... 
technology may actually influence the way that human beings think. It may affect 
our consciousness.” The word “consciousness” may be the most important item to 
be aware of the information presented in digital media and the convenience of it to 
the design problem at hand. In other words, - as a reader- it is important for the 
designer, to contemplate among the information warily. 

Leach (2000) claims “The mimetic impulse might be seen as a mechanism for 
reading ourselves into the other. We relate ourselves to our environment by a 
process of narcissistic identification, and mimetically absorb the language of that 
environment.” Moreover, as Leach (2000) states, “for Benjamin the meaning 
becomes apparent in a constellatory flash, a dialectics of seeing, in which subject 
and object become one for a brief moment, a process which relates to the 
experience of architecture no less than the reading of texts.” 

As it is mentioned briefly, techné is very related to the terms episteme and 
mimesis. The knowledge is absorbed without an explicit consciousness. We can say 
that it is a way of mimesis and every architect has his own “way of doing” (let’s call 
it as techné) in terms of the design process and accordingly every architect has his 
own bringing-forth approach to the precedent knowledge. Hereby, this paper 
suggests a way of doing to understand the knowledge relations of an architectural 
product’s representation as a source of precedent knowledge that starts the 
creative imitation in terms of mimesis, which is claimed as the very beginning of 
poiesis. 

 
3. Bringing-forth the Precedent’s Knowledge 

Although it is discussed quite short in this paper, precedent is a broad topic. 
Nevertheless, it is possible to state that, there is not a certain precedent knowledge 
definition, while the general tendency can be summarized as; the precedent 
knowledge can be mentioned with a recognition process and it is not a mere copy. 
There is a transformation during the use of knowledge. However, there is no 
convincing quantity of research that gets the precedent with all its knowledge 
layers and their relations with each other -in short; its structure. When an 
architectural product is considered as a precedent that has the potential to be 
imitated it becomes a complicated issue to understand the various knowledge 
categories and knowledge layers. There are far too numerous; form relations, 
material uses, design necessities, designer’s choices, user needs, context and place 
features, climatic effects, the budget, etc. and the representation techniques and 
methods sometimes might become the most important ones among all. 

In this regard, a case study had been done as part of the writer’s PhD thesis 
“Architecture as a Mimesis and Precedent Knowledge” (Özgür, 2019). Hereby, the 
model proposal of the thesis and case study is mentioned in general terms, in order 
to reveal that bringing-forth the knowledge of a design product is complicated and 
quite qualitative work. In addition, it is asserted that this proposal of “way of 
doing” of understanding the precedent knowledge can help the novice architect 
and the student in the creative design process. 

 

 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 280 

3.1. “Meme Stories: Meme Patterns of Design Stories” 

The model’s theorems are developed from the relations of mimesis, memetics and 
precedent knowledge as considered the three basic theoretical fields within this 
scope. These theorems are; 

• Using precedent knowledge in architecture is a mimesis phenomenon. 

• Using the architectural precedent knowledge in a new product is realized via 
memes as design ideas’ knowledge chunks, which are transformed after a 
mimetic process, and they evolve. 

• Precedent knowledge’s elements get involved in the mimesis process with a 
story pattern which is created by the knowledge area of the answers to the 
questions of design ideas as ‘what?, how?, why?’ which are meme types. 

The model is composed of four basic elements. Selecteme (i); the knowledge chunk 
of the design ideas of the “design form” which is decided better than the others 
and selected between the other possibilities by the designer. Recipeme (ii); the 
knowledge chunk of the design ideas of the “design concept” that gives a receipt 
how a selecteme is realized. Explaneme (iii); the knowledge chunk of the design 
ideas of why the selectemes and recipemes are better or better work than the 
others and gives an explanation about “design issue”. Story (iv); corresponds to the 
fact that selecteme, recipeme and explaneme meme types as knowledge chunks 
cannot exist as single knowledge pieces, but they exist in a pattern structure 
(Figure 1) (Özgür, 2019). Three knowledge pattern pieces are parallel with the 
meme types defined by Langrish (1999); selecteme, explaneme, recipeme. Langrish 
(1999) claims that there are design knowledge patterns which are design ideas 
competing with each other to be imitated and their structure cannot be as units, 
but they are patterns; they evolve and they are replicated in terms of mimetics*, 
which are the answers of the questions to what, why and how. Moreover, Oxman 
(1994) suggests a model called “design stories” for the organization of the 
precedent knowledge. This model claims that you can call the precedent 
knowledge pieces according to three basic items; starting point called design issue, 
abstract solutions to this starting point called design concept, and the materialized 
elements called design form (Oxman, 1994). Oxman’s (1994) model’s most 
particular point is that these three elements generate design stories of a 
precedent. 

 

 
Figure 1: Scheme of “Meme Stories: Meme Patterns of Design Stories”  

model proposal (Özgür, 2019). 
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To sum up; “Meme stories: Meme Patterns of Design Stories” model (Özgür, 2019) 
defines the knowledge that takes place in design via imitation in terms of mimesis 
process as precedent knowledge, explains the structure of this knowledge as a 
meme pattern in the structure of a story. 

3.2. Case Study 

In order to test the model proposal, a case study was done in three digital 
platforms that have numerous users currently. Since the architectural precedent 
knowledge has a complicated structure, three different analysis techniques, which 
complement each other, were applied to the sample. These techniques are; 
content analysis, unveiling signs by narrative codes, and visual discourse analysis. 
The analysed material is the textual and visual representations of twenty houses 
presented in ArchDaily, Architectural Review and Pinterest. While the common 
property of these three are the considerably user quantities, the distinguishing 
property was the texts. In ArchDaily the texts were written by the designer of the 
house, while in Architectural Review they were written by the editors of the 
magazine. On the other hand, in Pinterest the texts were not in enough length to 
apply the defined analysing techniques yet they were pieces of information like 
words or single sentences rather being paragraphs. It was important that most of 
the visual elements were almost the same all in three of the platforms, while the 
text characteristics, the authors and the relation with the visual elements were 
considerably different. 

The first phase (content analysis) of the case study focuses the information related 
with the product itself (tangible characteristics such as; form, material, colour, 
etc.); the third phase (visual discourse analysis) searches the discourse 
characteristics of the digital platforms (relations of visual-textual material, in terms 
of order, amount and size, etc.). During the content analysis of the texts, it was 
observed that authors have an attempt to present the architectural design 
approach, design process and spatial experience through the signs. Accordingly, the 
second phase emerged during the first phase. Then, the aim of this phase became 
to unveil the signs, which is an approach that makes the reader follow the 
reasoning, the process, and the relations of the knowledge. 

The signs observed during the content analysis, created an imagination of the 
architectural product by the relational knowledge through the layers like the design 
process, design methodology, approach, the paradigm it refers, spatial experience, 
users, context of the product, etc. apart from the product itself in terms of tangible 
elements. It was obvious that the knowledge areas in the analysed texts were 
different from the mere physical existence of the product. This knowledge area had 
a close relationship with the author’s approach. There were knowledge layers like 
context and design solution relationship, environment- climate-topography 
relationships, places specific features, spatial relations, site plan decisions, body 
movements that could be derived by spatial features, sensory effects like light/
sound/scent/texture, the movements backward and forward during the design 
process and their reasons, user and designer information, the meaning that was 
designated by the author, the relationship with the prior designs or comparisons 
with them, etc. This observation pushed the case analysis towards semiotics and 
added a new dimension to the case study. 

3.3. Narrative Codes Analysis 

Within mind Leach’s (2000) words: “... the reader must decode the words resorting 
to the realm of the imagination which exceeds the purely rational.” in the analysis 
narrative codes of Barthes (2002) were applied to texts. Narrative codes analysis is 

3 
For further mimetics information see Dawkins (2006), Langrish (2004, 2005), Salingaros & 

Mikiten (2002), Blackmore (2011). 
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done depending on the five codes that Barthes (2002) generated in order to unveil 
the signs in the text; hermeneutic code (HER), semes (SEM), symbolic area (SYM), 
proairetic codes (ACT) and cultural codes REF)4. The texts were divided into pieces 
in order to follow the signs properly. This breaking down text procedure is done 
like Barthes practiced; the pieces do not have any meaningful order; each division 
has two-four codes (Figure 2). The spatial and stylistic features of the texts in the 
Internet pages such as divided texts with figures, boldfaces, italics were ignored 
and they all arranged in plain-text documents in order to concentrate on the 
narration in the text. The codes derived from the narrative codes analysis were 
listed (Figure 3) and the ratios of each code were calculated in order to make 
simple pie charts (Figure 4). While according to the “Meme Stories: Meme Patterns 
of Design Stories” model; memes are in patterns of stories connected to the others, 
narrative codes do not exist properly in the text; rather they diffused through sign 
systems in order to connote as knowledge areas. In other words, they are not 
merely information pieces; they are inference of a field, emphasized concept or 
phenomenon, and they have the impact of reasoning. Accordingly, the signs make 
the reader contemplate among various layers of an architectural product’s 
knowledge. 

 

 
Figure 2: Example for narrative codes analysis of the text (text derived from URL--‐

1, Özgür, 2019) 
 

 
Figure 3: Narrative codes list example (Özgür, 2019) 

 

 
Figure 4: Narrative codes’ simple pie charts (Özgür, 2019) 
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3.4. Summary of Findings 

In the first phase of the case study, it is observed that the information, which 
defines architectural product’s tangible features as an object, is transmitted via 
photos, orthographic drawings and texts. On the other hand, such techniques like 
videos and diagrams that transmit relational knowledge are not used in the visual 
material. Rather, in the texts either written by the architect or by the editor, it was 
possible to get the relational knowledge. In the second phase of the analysis, it 
became possible to state this kind of relational knowledge is not represented 
explicitly. Disparately, the way that the author chose is the narrative codes as signs. 
Thus, it is possible to say that in visual material the product’s appearance and its 
tangible properties, which are the answers to the question “what?” matters; rather 
product’s various relational properties that are answers to the questions “why?” 
and “how?”. 

 

4. Concluding Remarks 

To sum up, he precedent knowledge and its representation cannot merely be a 
basic information belongs to the architectural product’s physical elements, it needs 
to be defined in a way that should involve relational knowledge patterns of 
reasoning about many layers of the product. Since a designer’s most of the 
knowledge takes its roots from the artificial world, in order to design creatively in 
terms of poiesis, it is important to grasp the many complex layers of the precedent 
knowledge. Usually, this bringing-forth is done inherently and the skill to gather the 
knowledge that is useful for you developed in a time when you examine as many 
examples as you can. When the architect starts to travel, experience the space 
physically, and examine the details and spatial relations of many architectural 
products in addition to his design experience, the personal library becomes 
enhanced. On the other hand, today there are too many examples can be reached 
via digital media and looking at the photographs is the quickest and the cheapest 
activity for a student. This paper can be a suggestion for them who get the 
precedent knowledge from digital media without years of experience in design. The 
more the designer is experienced, the more the precedent patterns become 
detailed and interrelated in mind, so that the architect can compare the 
photographs with his design experience and it becomes easy to decide to use it as a 
precedent or not. However, a novice architect, especially a student is usually very 
enthusiastic to design like the Pinterest’s or ArchDaily’s suggestions. Therefore, the 
proposal in this paper as a way of doing in terms of bringing-forth the knowledge, is 
considerable. In addition, it is strongly recommended to look for not only the 
photographs that direct the focus the physical design elements, but also search the 
signs in the texts in order to follow the relations of the knowledge. Since therefore, 
stratification and this deepened knowledge area that has the possibility to be 
imitated, is transmitted not by straightforward or step-by-step means. The 
knowledge that takes part during mimesis is not the mere tangible information of 
the architectural product. There is a knowledge area which is made of much more 
complicated and fringed by reasoning the meaning and amplifying the context, 
because the precedent knowledge can sometimes be recognized through a specific 
route of the narrative codes in a kind of network, which never expressed explicitly 
every time, while the transmission level depends on the reader’s skills. 

The knowledge pattern with regard to architectural product is perpetuated in 
particular directions, enhancing the knowledge layers with connotation to several 
knowledge areas, emphasizing some points that can contribute to creative design 
process by being aware of narrative codes throughout the texts. As a final word, it 
can be claimed that, since architects benefit prior designs’ knowledge as a gambit, 
the creative process of the design becomes simultaneous, multiple, imaginative, 
rather hierarchical or stepwise, with unveiling the narrative codes as a very 
beginning of the poiesis in terms of a way of doing. 
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Özet 
 
Mimari tasarım sürecinde kullanılan temsil araçları, üretilen tasarımların 
başkalarına iletilmesini sağlamanın yanı sıra, tasarımcılar için tasarımlarıyla iletişim 
kurmalarını sağlayan bir dili tanımlamaktadır. Bu anlamda, tasarımcı ve nesne 
arasındaki iletişim, problem ve çözüm arasında gidip gelen ve genişleyen bir sarmalı 
andırmaktadır. Problem, çözüm üretilmesini sağlamakta, çözümler ise yeni 
problemlerin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Bu sürecin yeterli olgunluğa 
ulaşıncaya dek devam ettirilmesi, tasarım nesnesinin de gelişmesini sağlamaktadır. 
Sürecin devamlılığında, tasarımcı ve nesne arası iletişim tasarım araçları ile 
sağlanmaktadır. Tasarım araçları, tasarımcının bilincinin bir uzantısı gibi çalışarak, 
kendi sahip olduğu olanaklar doğrultusunda tasarımcının, tasarım nesnesini 
sorgulamasına, eksik durumları fark edebilmesine ve tasarımını geliştirebilmesine 
olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, bilişsel birer araç olarak tanımlanabilecek 
tasarım araçlarının tasarım nesnesi üzerinde etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu çalışmanın amacı, erken tasarım evresinde kullanılan 2 ve 3 boyutlu tasarım 
araçlarının tasarım nesnesi üzerindeki etkilerinin sorgulamasına dayanmaktadır. Bu 
etkinin anlaşılması tasarım sürecinin bütününe odaklanmayı gerektirmektedir. 
Fenomenoloji ve hermenötik, süreçleri tüm etmenleriyle ele almakta ve bütüncül bir 
yaklaşım sunulmasını sağlamaktadır. Sürece etki eden, nitel olguların bağlamsal bir 
şekilde ifade edilmesine yardımcı olmaktadır. Tasarım sürecinin bütünüyle 
gözlemlenebilmesi ve süreçteki deneyimin somutlaştırılabilmesi amacıyla protokol 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Protokol analizlerine 15 katılımcı dâhil olmuştur. 
Katılımcılardan verilen temel tasarım problemine çözüm getirmeleri istenmiştir. 
Protokol analizleri 3 grupta incelenmiştir; ilk grupta bulunan 5 kişinin 2 boyutlu 
araçlarla, ikinci gruptaki 5 kişinin 3 boyutlu araçlarla, diğer 5 kişinin ise hem 2 hem 
de 3 boyutlu araçlarla çözüm geliştirmeleri beklenmiştir. 2 ve 3 boyutlu araçların, 
tasarım nesnesi üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek için, üretilen çalışmalar 
temel tasarım kriterleri üzerinden değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, Hermenötik, Mimari Temsil, Tasarım Araçları, 
Tasarım Süreci 
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Abstract 
 

Architects use the architectural representation tools to explain their design to 
others as well as a communication language to interact with their design. In this 
sense, the communication between the designer and the object resembles a spiral 
that changes and enlarges between the problem and the solution. The problem 
causes solutions to be produced and the solutions cause new problems to come up. 
Continuing this process until it reaches maturity ensures the development of the 
design object. In the continuity of the process, communication between the 
designer and the object is provided by design tools. Design tools work as an 
extension of the consciousness of the designer, allowing the designer to question 
the design object, to recognize missing situations, and to improve her/his design. 
Therefore, it is possible to say that design tools, which can be defined as cognitive 
tools, affect the design object. The study aims on questioning the effects of 2D and 
3D design tools used in the early design phase on the design object. Understanding 
this effect requires focusing on the entire design process. Phenomenology and 
hermeneutics consider processes with all their factors and provide a holistic 
approach. They help to express the qualitative facts in a contextual way, which 
affects the process. We conducted protocol analyzes to observe the entire design 
process and embody the experience in the process. 15 students participated in the 
protocol analysis. The participants were asked to find solutions to the given basic 
design problem. We examined the protocol analyzes in 3 groups; the first group 
with 5 participants use 2D tools, 5 participants in the second group use 3D tools, 
and the other 5 participants use both 2D and 3D tools to develop solutions. To state 
the effects of 2D and 3D tools on the design object, we evaluated the participants' 
designs based on the basic design criteria. 
 
Keywords: Architectural Representation, Design Process, Design Tools, 
Hermeneutics, Phenomenology 
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1. Giriş 

Mimari tasarımda kullanılan temsil araçları, tasarımın tasvir ve temsil edilmesine ve 
bu temsilin başka insanlara aktarılmasına yardımcı olduğu gibi, mimarların 
tasarımları ile iletişimde olmasına, tasarımını değiştirmesine ve geliştirmesine de 
katkı sağlamaktadır. Oxman (2001), mimari temsil araçlarını, tasarımın grafik ve 
sembolik hallerini açıklayan bir tasarım dili olarak tanımlamıştır (akt. Asar, 2018). 
Tasarım dilini oluşturan temsil araçları, tasarımcılar tarafından çeşitli şekillerde 
kullanılmaktadır; bu dil bazı durumlarda diyagram, eskiz, teknik çizim gibi çizim 
tekniklerini tanımlarken, bazı durumlarda maket ve kolaj çalışmalarını, bazı 
durumlarda ise yazıyı, hem semantik hem de sentaktik yönüyle 
tanımlayabilmektedir. Tasarım dili, temsiliyet özelliği taşıdığı durumlarda, yani 
tasarımcıların tasarımlarını başkalarına aktarmak istediği durumlarda, iletişime 
görsel bağlamda aracılık etmektedir. Fakat tasarımcılar için bu araçlar, tasarımla 
iletişime geçmenin sadece görsel dili değil, duyulara hitap eden, tasarımla ilişkide 
tasarımcının yaparak öğrendiği, geliştirdiği, tasarımıyla iletişim kurmasını sağlayan 
bir dili tanımlamaktadır. 

Soares ve Pombo (2010), tasarımcının tasarım sürecine yaklaşımını ve tasarım ile 
olan iletişimini hermenötik çembere benzetmektedir. Anlama ve açıklama, parça ve 
bütün, özne ve nesne arasında, kişinin anlamsal bir bağlantı kurma çabası olarak 
tanımlanabilecek olan hermenötik çember, sürekli olarak devam eden bir 
sorgulama sürecini tanımlamaktadır. Tasarımcının tasarım sürecini ele alış biçimi de 
soru ve çözüm arasında gidip gelen bir döngüye benzetilebilir. Aynen hermenötik 
çemberde olduğu gibi sorulara getirilen çözümler yeni soruları doğurmakta ve yeni 
sonuçlar yeni soruları da beraberinde getirmektedir. Bu sürecin yeterince işlenmesi 
ve çemberin bağlarının koparılmadan tasarım sürecine sadık kalınması, tasarım 
nesnesinin de olgunluğa erişmesine yardımcı olmakta, sorun ve çözüm arasında 
geçen dinamik sorgulama süreci tasarımın gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

Schön (1983) tasarımın dinamik sorgulama sürecini, bir yapma biçimi olarak 
tanımlamış ve tasarımcının yaparak öğrendiğini belirtmiştir. Tasarımcı ve tasarım 
arasındaki döngüsel iletişim, tasarımın temsil araçları ile sağlanmaktadır. Temsil 
araçları, tasarım ve tasarımcı arasındaki süreci organize etmektedir (Akın, 2001). Bu 
araçlar, iletişim sürecinde, tasarımcının bilincinin bir uzantısı gibi çalışmakta, 
sundukları ortam dolayısıyla tasarımcıya tasarım sürecinde yardımcı olmaktadır. 
Gürer’e (2004) göre, her temsil aracının kendine özgü bir söylemi vardır. Her araç 
kendi sunduğu olanaklar dâhilinde tasarımcının düşünme biçimine etki etmekte, 
tasarıma entegre olmakta ve sürece katkı sağlamaktadır. Bu araçlar bir ürünü temsil 
etmekten ziyade o ürünü sürekli geliştirmeye elverişli zemin hazırlarlar. 
Goldschmidt (1991), eskizin bilişsel bir araç gibi çalıştığını ve tasarımcının önceden 
fark edemediği durumlara dair ipuçlarının eskiz ile açığa çıkabildiğini, bu nedenle 
henüz fark edilememiş olanın fark edilmesinde de önemli bir araç olduğunu 
belirtmiştir. Tyversky (2002) de benzer bir şekilde eskizi bilişsel bir araç olarak 
tanımlamış ve işlemsel süreci artırmaya hizmet ettiğini belirtmiştir. Laseau’ya 
(1987) göre bunun nedeni, eskizin açık uçlu bir ortam sağlayarak, tasarımcıya 
düşünme olanağı kazandırmasıdır. Maketler, eskizden farklı olarak tasarımcının 3. 
boyutta keşifler yapmasına ve form arayışlarına yardımcı olmaktadır. Maketler veya 
tasarımın erken aşamasında kullanılan kavramsal maketler, aynı eskiz gibi 
düşüncenin ilk tasarıma geçiş evresinde kullanılan yöntemlerden biridir. Kavramsal 
maketler, düşüncenin tasarıma evrimleşme sürecinde üretilmektedir. Maketin 
sağladığı 3. boyuttaki ilişkiler, mimari tasarımda önemli olan hacimsel ilişkilerin test 
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edilmesini ve dolayısıyla bu ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktadır. 

Tasarım araçları, fikirlerin somut hale geçmesini sağlarken, tasarımcının bakış açısını 
değiştirebilmekte ve tasarımı dönüştürebilmektedir. Tasarım araçlarının 
tasarımcının bilincinin bir uzantısı gibi çalışması ve bilişsel sürece olan etkileri 
nedeniyle, tasarımcı ve tasarım arasında gidip gelen süreçte tasarım ürününe 
doğrudan etkisinin olduğunu söylemek mümkündür (Perez-Gomez ve Pelletier, 
1997). Bu araçlar, tasarımcının, anlama ve açıklama, parça ve bütün, özne ve nesne 
arasındaki sorgulama sürecine doğrudan etki etmektedir. Tasarım eğitiminde, farklı 
boyutları destekleyen temsil araçlarının farklı ilişkileri desteklemesi nedeniyle 
birlikte kullanılması desteklenmektedir. Bu çalışma, erken tasarım evresinde 
tasarım araçlarının tasarım nesnesi üzerindeki etkilerinin bir değerlendirmesini 
sunmayı amaçlamaktadır. Farklı tasarım araçlarının ayrı ayrı ve birlikte kullanıldığı 
durumlarda, tasarım nesnesine olan etkileri ve bu tasarım nesnesinin tasarım 
kriterlerini karşılama oranları değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, tasarım kriterlerine 
dair değerlendirmeyi gerçekleştirebilmek için öncelikli olarak bir ölçüm yöntemi 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Sonrasında protokol analizleri yapılmış ve sonuçları bu 
ölçüm yöntemine göre değerlendirilmiştir. 

 

2. Metodoloji 

Tasarım süreci, tasarımcı ve tasarım nesnesi arasında gidip gelen etkileşimli bir 
süreçtir. Soares ve Pombo (2010) bu nedenle bu süreci hermenötik çembere 
benzetmektedir. Hermenötik çember, anlama ve açıklama, parça ve bütün, özne ve 
nesne arasında sürekli devam eden bir sorgulama sürecini tanımlamaktadır. İnsan 
bir nesne ile karşılaştığında ilk olarak onu anlamaya çalışmakta, daha sonra 
anladıkları üzerinden nesneyi açıklamakta ve açıklaması başka anlamlar üretmesini 
sağlarken, anlama ve açıklama arasındaki süreç sürekli olarak devam etmektedir 
(Şekil 1). Tasarımcı ve tasarım nesnesi arasındaki iletişim de benzer şekilde, 
tasarımcının nesneyi kurgulaması ile başlamakta, nesne sürekli olarak tasarımcının 
fikrini değiştirmesine ve geliştirmesine neden olurken, nesneyi de geliştirmesini 
sağlamaktadır (Şekil 2). Tasarım araçları da tasarım ve tasarımcı arasındaki iletişimi 
sağlayan dil olarak kabul edilebilir. Gadamer (2006), dilin sadece düşüncenin temsili 
olmadığını, eylemlerimizi dil üzerinden gerçekleştirdiğimizi savunmaktadır. Benzer 
bir şekilde, Heidegger de ‘dil varlığın evidir’ (“die sprache ist das haus des seins”) 
sözüyle, dilin sadece sözel bir temsil olmadığını düşüncenin de dil ile oluştuğunu 
belirtmiştir (Gürer, 2019). Tasarım araçları da, tasarımcının tasarımını sadece temsil 
ettiği değil, bu tasarımı geliştirdiği, tasarım üzerine düşünceler ürettiği araçlardır. 

 

 
Şekil 1: Anlama ve açıklama arasında ilerleyen hermenötik süreç 

 

Winograd (2013), insanı tanımlarken insanın dili anlayan ve bilgiyi işleyen 
özelliklerine değinmiştir. Tasarımcı, tasarım süreci boyunca tasarımı ile arasında bir 
iletişim aracı olan tasarım araçlarını bilgiyi işleme ve dili anlama amaçları ile 
kullanmaktadır. Bu araçlar tasarımcı ve tasarımı ile özel bir bağ oluşturmaktadır. Bu 
bağ, yine bu araçlar ile başkalarına da aktarılabilmektedir. Bu bağlamda temsil, 
nesneden ziyade bu temsili gerçekleştiren bilincin ve tasarımcının nesneyle kurduğu 
ilişkinin göstergesidir. Bilincin bir uzantısı gibi çalışan tasarım araçları, tasarımcının 
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düşünce yöntemine, tasarımcının algısına ve bilincine etki ederken, bu araçlarla 
temsil eden nesneler tasarımcının bilincinin bir yansımasıdır. Bu bağlamda, 
Husserl’in ‘noema’ ve ‘noesis’ olarak adlandırdığı deneyimlenen ve deneyim yolu 
olarak tanımlayabileceğimiz olgu (Ihde, 2012), tasarım sürecinde tasarım ve 
tasarımda kullanılan araçlar olarak tanımlanabilir. Tasarımcı tasarımı 
deneyimlerken, bu deneyimin yolu tasarımda kullanılan araçlar ile sağlanmaktadır. 
Bu nedenle deneyime direkt olarak etkisi bulunan bu araçları göz ardı ederek 
sadece sonuçta oluşturulan temsile odaklanmak, tasarım sürecinde bazı olguları 
gözden kaçırmaya neden olabilmektedir. Fenomenolojik hermenötik yaklaşım, 
süreçlere düşünce ve eylemi bütünleyen, yorumlamaya dayalı bir yaklaşım 
sunmaktadır (Gürer, 2014). Deneyim sürecinin gözlenebilmesi ve bu sürecin 
açıklanabilmesi nicel ve nitel yöntemleri içermektedir. Bu nedenle, fenomenolojik 
hermenötik deneyimin oluşturulması ve gözlemlenmesi sürecinde, algıların ve 
deneyimlerin daha somut şekilde ifade edilmesini sağlamaktadır. 

 

 
Şekil 2: Tasarımcı ve nesne arasında iletişimi sağlayan bir dil olarak  

tasarım araçları 

 

Tasarım sürecinin bütünüyle ele alınabilmesi ve deneyimin somutlaştırılabilmesi 
amacıyla protokol analizleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan, verilen temel 
tasarım problemine çözüm getirmeleri istenmiş ve sürece dair etmenler 
açıklanmaya çalışılmıştır. Temsil araçlarının, tasarım nesnesi üzerindeki etkilerini 
değerlendirebilmek için, deneyime dâhil olan 15 katılımcıdan 5’inin, 2 boyutlu 
araçlarla, 5’inin 3 boyutlu araçlarla, kalan 5‘inin ise her iki aracı da kullanarak bir 
çözüm geliştirmesi beklenmiştir. Katılımcılar, eşölçülebilirliğin sağlanabilmesi için 
temel tasarım eğitimini tamamlamış, 4. ve 5. sömestrda eğitimlerine devam eden 
mimarlık öğrencileridir. Deneyim sürecini somutlaştırabilmek için üretim süreçleri 
gözlemlenmiş, sonuç ürünler fotoğraflanmıştır. Temsil araçlarının tasarım nesnesi 
üzerindeki etkisini ölçebilmek için ürünler, temel tasarım kriterleri üzerinden 
değerlendirilmiştir. Kriterler ve değerlendirme esnasında yöneltilen sorular şöyle 
sıralanabilir; 

• Doluluk – Boşluk / Figür – Zemin | Parçalar ve boşluklar arası ilişkiler tanımlı 
bir orana sahip mi? 

• Ritim | Elemanların yerleşiminde belirli bir ritim var mı? 

• Tekrar | Parçalar veya parçalar arası ilişkiler tekrar ediyor mu? 

• Süreklilik | Doluluklar ve boşluklar sürekli mi? 

• Parça – Bütün ilişkileri | Parçalardan birinin çıkması sistemde eksikliğe neden 
oluyor mu? 

• Parçalar arası ilişki | Parça birleşimleri – birleşimler arası boşluklar anlamlı 
mı? 

• Hiyerarşi | Elemanlar arasında hiyerarşik bir dizilim göze çarpıyor mu? 

• Denge | Elemanların dağılımları dengeli mi? 
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• Düzen | Parçalar arasında belirli bir düzen var mı? Düzen bütünde etkili mi? 

Tasarım kriterlerini değerlendirebilmek için bir ölçme sisteminin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Belirsiz bir durumun, bilimsel bir gerçeklik kazanabilmesi ölçme ve 
istatistiksel düşünme ile sağlanmaktadır (Moles, 2004). Moles, ölçmenin insan 
izlenimi ve veriler arasında bir karşılaştırma sistemi olduğunu; istatiksel düşüncenin 
de örnekleri genel bir biçime bağlayan bir yargı olduğunu belirtmektedir. Moles, 
ölçüm için çeşitli aşamalar önermektedir. Bu çalışma kapsamında kriterler, 
benzerlik, eşitlik, karşıtlık, fark eşiği ve ölçek oluşturma metotlarına göre 
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, kriterler 1-5 arasında oluşturulan bir ölçeğe göre 
değerlendirilmiş. En yüksek değere sahip çalışmalar 5, en düşük değere sahip 
çalışmalar ise 1 ile puanlandırılmıştır. Arada kalan çalışmalar, karşılaştırma, 
benzerlik kurma ve fark eşiği oluşturma yöntemleri ile değerlendirilmiştir. 

 
3. Protokol Analizleri 

Protokol analizlerinde, katılımcılardan bir temel tasarım problemine 2 ve 3 boyutlu 
tasarım araçlarıyla bir çözüm üretmeleri istenmiştir. Temel tasarım problemi tercih 
edilmesinin sebebi, bu problemlerin kısmen daha analitik ve çözümlenebilir olması 
nedeniyle deneyin açıklama ve değerlendirme sürecini kolaylaştırmasıdır. 
Katılımcılardan, kendilerine verilen 2x4, 2x6 ve 2x8 cm boyutlarındaki 2 boyutlu ve/
veya 2x2x4, 2x2x6 ve 2x2x8 cm boyutlarındaki 3 boyutlu elemanlarla doluluk-boşluk 
ilişkileri göz önünde bulundurarak bir kompozisyon oluşturmaları istenmiştir (Şekil 
3). Katılımcılara, deneyim sürecinin etkilenmemesi için başka bir bilgi verilmemiştir. 
Ayrıca deneyimin etkilenmemesi için katılımcıların birbirlerinin çalışmalarını 
görmemesine dikkat edilmiştir. 

 
 

 
Şekil 3: 2 veya 3 boyutlu çalışmalardan örnekler: solda 1, ortada 4, sağda 8 

numaralı çalışmalar 

 

Protokol analizine 15 katılımcı dâhil olmuştur. Katılımcıların hepsi temel tasarım 
eğitimini almış 4. ve 5. sömestrde eğitimlerine devam eden mimarlık öğrencileridir. 
Eşölçülebilirliğin sağlanabilmesi için, katılımcıların benzer eğitim seviyesinde 
olmasına dikkat edilmiştir. 15 katılımcıdan 5’i 2 boyutlu elemanlarla, 5 katılımcı 3 
boyutlu elemanlarla çalışmıştır. Diğer 5 katılımcıya ise hem 2 boyutlu hem de 3 
boyutlu elemanlar verilmiş, 2 boyutta tanımladıkları ilişkiyi üçüncü boyuta 
aktarmaları istenmiştir. Protokol analizleri 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk 5 
katılımcı 2 boyutlu elemanlar çalışmış olup, 1-5 arası sayılarla numaralandırılmıştır. 
İkinci grupta yer alan 5 katılımcı, 3 boyutlu elemanlarla çalışmış olup ve 5-10 arası 
sayılarla numaralandırılmıştır. Son 5 katılımcı ise 2 ve 3 boyutlu elemanlarla çalışmış 
olup, 10-15 arası sayılarla numaralandırılmıştır. Protokol analizlerinde 2 veya 3 
boyutlu elemanları kullanan katılımcılara 10’ar dakika, her iki elemanı da kullanan 
katılımcılara ise 15’er dakikalık süre tanınmıştır. Çalışmaların değerlendirilmesi 
aşamasında, üretilen nesneler, belirlenen tasarım kriterlerine karşılık gelecek 
şekilde 1-5 arası puanlama ile ölçeklendirilmiştir. 1 en düşük değeri, 5 ise en yüksek 
değeri temsil etmektedir. 

 
 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 292 

3.1. Değerlendirmeler 

 

 
Şekil 4: 2 boyutlu elemanlar ile üretilen çalışmaların değerlendirilmesi 

 

İlk grupta yer alan ve 2 boyutlu elemanlarla çalışan katılımcıların, bir tasarım kararı 
belirlemeden, elemanları rastgele yerleştirerek kompozisyon oluşturmaya 
çalıştıkları gözlemlenmiştir. Tasarımcı ve nesne arasındaki iletişim göz önünde 
bulundurulduğunda, tasarımcının elemanları yerleştirdikten sonra ürettikleri 
nesneyi bir süre gözlemledikleri, sonrasında eksik buldukları noktaları değiştirdikleri 
görülmüştür. 2 boyutlu elemanlarla üretilen çalışmaların değerlendirilmesi 
sürecinde, 4 numaralı çalışmanın, diğer çalışmalara göre daha yüksek kriter 
değerlerine sahip olduğu görülmektedir (Şekil 4). Şekil 3’te görülen, 2 boyutlu 
elemanlarla üretilen 1 ve 4 numaralı çalışmalar karşılaştırıldığı takdirde; 1 numaralı 
çalışmanın elemanlarının rastgele yerleştirildiği, bu nedenle belirli bir ritim, denge, 
hiyerarşi ve düzenin olmadığı görülmektedir. Aynı zamanda figür-zemin ilişkisi de 
zayıf tasarlanmamıştır. Aynı çalışmada parçalar arasında açılı bir birleşim 
yönteminin denendiği ve bu ilişkinin birkaç noktada tekrar ettirildiği 
görülebilmektedir. Fakat bu ilişkinin bir sürekliliği bulunmamakta, bu nedenle parça
-bütün ilişkisi açısından zayıf kalmaktadır. 4 numaralı çalışmada ise, katılımcı akslar 
belirlemiş ve parçalarını bu akslara göre yerleştirmiştir. Bu nedenle, parçalar arası 
ilişkilerin, parça-bütün ve figür-zemin ilişkisinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 
Parçalar ve parçalar arası ilişkiler belirli bir süreklilikte ve ritimde tekrar etmektedir. 
Ana aks etrafında tanımlanan parçalar arası belirli bir ilişki tanımlanmış, bu nedenle 
hiyerarşi, denge ve düzen değerleri, diğer çalışmalara göre daha yüksek puanla 
değerlendirilmiştir. 

 

 
Şekil 5: 3 boyutlu elemanlar ile üretilen çalışmaların değerlendirilmesi 

 

İkinci grupta yer alan ve 3 boyutlu elemanlarla çalışan katılımcıların, öncelikli olarak 
birkaç elemanla küçük boyutta ilişki denemeleri yaptıkları, sonrasında bu ilişkileri 
devam ettirerek kompozisyon oluşturdukları gözlemlenmiştir. 3 boyutlu 
elemanlarla kurulan kompozisyonlarda, bu araçların kullanıcıyı denge ve düzen 
oluşturma konusunda desteklediği gözlemlenmiştir. Kullanıcılar parçalar arasında 
ilişki tanımlarken, oluşturulan sistemin ayakta durabilmesi için bu ilişkilerin dengeli 
olmasına dikkat etmişlerdir. Bu nedenle, kullanılan araçların tasarımcının düşünce 
biçimini etkilediği açıkça gözlemlenebilmektedir. Kurulan denge aynı zamanda 
doluluk-boşluk ve parça bütün arası ilişkilerinin de tasarlanmasını sağlamaktadır. 8 
numaralı çalışma, parçalar arası ilişkilerin yatay ve düşeyde kullanımının en dengeli 
ve düzenli kurgulandığı sistem olarak göze çarpmaktadır (Şekil 5). Bu sistemde 
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parçalar arası ilişkilerin belli bir ritimde tekrar ettiği ve doluluk ve boşluk ilişkilerinin 
belirli bir sürekliliğe sahip olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 3). 

 

 
Şekil 6: 2 ve 3 boyutlu elemanlar ile üretilen çalışmaların değerlendirilmesi 

 

Son grupta yer alan ve hem 2 hem de 3 boyutlu elemanlarla çalışan katılımcılar ise 
öncelikli olarak 2. boyutta bir kompozisyon oluşturmaya çalışmışlardır. Bu esnada, 
aynı ilk gruptaki katılımcılarda olduğu gibi bir tasarım fikri belirlemeden, elemanları 
rastgele yerleştirdikleri gözlemlenmiştir. Sonrasında zihinlerinde yer alan imgeyi 
yakalayabilmek için çeşitli değişiklikler yapmışlardır. 2 boyutta oluşturdukları 
ilişkileri 3. boyuta taşıma aşamasında genel olarak eğilim 2 boyutta ürettikleri 
tasarımı yükselterek, ilişkileri 3. boyuta taşıdıklarını düşünmeleridir. Fakat üretilen 
tasarımlar ile 2.5 boyuttan öteye gidilememekte, 3. boyutta hacimsel ilişkiler 
geliştirilememektedir. 12 numaralı katılımcı, son grupta yer alan diğer 
katılımcılardan daha farklı bir yöntem denemiş ve bu ilişkiyi geliştirmeye çalışmıştır. 
Bu nedenle bu çalışmada, kriterlerin değerlerinde diğer çalışmalara oranla daha 
yüksek değerler olduğu görülebilmektedir. Aynı zamanda 12 numaralı katılımcı 3. 
boyuta geçtikten sonra değiştirmesi gereken durumlar olduğunu fark ederek 2. 
boyuttaki tasarımına tekrar geri dönmüş ve üzerinde değişiklikler yapmıştır (Şekil 7). 
Boyutlar arası geçişler ile tasarımı geliştirmeye çalışmıştır. Halbuki gruptaki genel 
eğilim, 2. boyutta ilişkiler kurulduktan sonra, oluşturulan tasarımın 3. boyuta 
aktarılması ve bir daha 2. boyuta dönülmemesi üzerinedir. 

 

 
Şekil 7: 2 ve 3 boyutlu elemanlar üretilen 12 numaralı çalışma 

 

2 ve 3 boyutlu elemanların beraber kullanıldığı çalışmalarda genel olarak, 
elemanların üst üste konularak 2.5 boyutlu hale getirildiği gözlemlenmiştir. 12 
numaralı katılımcı elemanlar arasında 2. boyutta tanımladığı ilişkileri 3. boyuta 
aktarırken, doluluk-boşluk ilişkilerini de göz önünde bulundurmuş, parçalar arası 
ilişkiler 3. boyutta kurgulanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle bu çalışmada parçalar 
arası ilişki, parça-bütün ilişkileri ve doluluk-boşluk ilişkilerinin, gruptaki diğer 
çalışmalara göre 3. boyutta daha ileri seviyede olduğunu söylemek mümkündür 
(Şekil 6). Çalışma 2 ve 3 boyutlu araçlar bağlamında ayrı ayrı incelendiğinde, ritim, 
tekrar ve süreklilik kriterlerinin her iki boyutta da benzer seviyelerde kaldığı 
belirlenmiştir. Dengenin 3. boyuttaki elemanların birbirleri ile olan ilişkilerinin 
geliştirilmesi sebebiyle artışından bahsetmek mümkün iken, düzen her iki boyutta 
da benzer seviyededir. 
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Şekil 8: 2B+3B elemanlarla yapılan tasarımların kendi içinde 2B ve 3B olarak ayrı 

ayrı değerlendirilmesi 

 

2 ve 3 boyutlu elemanlar ile üretilen çalışmalar 2 ve 3 boyutlu araçlar bağlamında 
ayrı ayrı analiz edilmiştir (Şekil 8). Katılımcılardan 2 boyutta ürettikleri ilişkileri 3. 
boyuta aktarmaları ve bu ilişkileri geliştirmeleri istenmiştir. Fakat 2 boyutta üretilen 
çalışmalarda, ilişkilerin 3. boyuta aktarılamaması ve 2.5 boyutta kalması eğilimi 
sebebiyle, kriterlerin değerlerinde 3. boyutta gelişme olmadığı gözlemlenmiştir. 
Sadece parçalar arası ilişkiler ve hiyerarşi kriterlerinin değerlerinde yükselme 
olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 
Şekil 9: 2B, 3B ve 2B+3B elemanlarla yapılan tasarımların, temel tasarım kriterlerine 

göre değerlendirilmesi 

 

Tüm çalışmalar 3 grupta analiz edilmiştir. İlk grup 2 boyutlu elemanlar ile yapılan 5 
çalışmayı, ikinci grup 3 boyutlu elemanlar ile üretilen 5 çalışmayı, son grup ise 2 ve 
3 boyutlu elemanların beraber kullanıldığı çalışmaları içermektedir. Gruplar 
içerisinde yer alan 5’er çalışma ortalanarak, bu çalışmalarda kullanılan araçların 
tasarım üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. 2 boyutlu, 3 boyutlu ve 
hem 2 hem de 3 boyutlu araçlar ile üretilen çalışmaların ortalamaları Şekil 9’da 
görülmektedir. 2 ve 3 boyutlu elemanlarla üretilen tasarımlar, 2 ve 3 boyutlu ayrı 
tasarımlar olarak incelendiğinde, 2 boyutta üretilen tasarımlarla sağlanan 
kriterlerin, sadece 2 boyutlu araçlarla sağlanan değerlerden daha yüksek olduğu 
görülmektedir (Şekil 8 ve 9). Fakat katılımcıların bu ilişkileri 3. boyuta aktarırken 
geliştirememesi nedeniyle, 3. boyuta aktarılan tasarımlarda sadece parçalar arası 
ilişki ve hiyerarşi kriterlerinde değerlerin yükseldiği diğer kriterlerde bir yükselme 
sağlanamadığı belirlenmiştir (Şekil 8). Bu nedenle 2 ve 3 boyutlu tasarım araçlarıyla 
sağlanan tüm değerlerin, sadece 3 boyutlu tasarım araçlarıyla sağlanan değerlerin 
gerisinde kaldığı, sadece 2 boyutlu tasarım araçlarıyla sağlanan değerleri ise doluluk
-boşluk, ritim, tekrar, süreklilik, parça – bütün, denge ve düzen kriterlerinde daha 
yüksek değerlere taşıdığı görülmektedir. 
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4. Sonuçlar 

Tasarım sürecinde kullanılan temsil araçları, oluşturulan tasarımın temsil 
edilmesinin dışında tasarımcı için, tasarımıyla iletişime geçmesini sağlayan bir 
iletişim dilini tanımlamaktadır. Bu araçlar, tasarımcının bilincinin bir uzantısı gibi 
çalışmakta ve tasarımcının tasarımı üzerine düşünmesine, tasarımdaki eksik 
durumları fark etmesine ve tasarımını geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu 
nedenle tasarım araçları bilişsel bir araç olarak da tanımlanabilmektedir. 
Tasarımcının düşüncesini etkileyen ve bilincinin bir uzantısı gibi çalışan bu araçların 
tasarım nesnesi üzerinde etkisini olduğu söylemek mümkündür. Bu çalışmanın 
amacı tasarım sürecine etki eden araçların, erken tasarım evresinde tasarım 
üzerindeki etkilerinin bir değerlendirmesini sunabilmektir. 2 ve 3 boyutu 
destekleyen araçlar, ayrı ayrı veya birlikte kullanıldıkları durumlarda farklı tasarım 
kriterlerinde farklı etkilere neden olabilmektedir. Bu çalışma ile erken tasarım 
evresinde kullanılan araçların hangi tasarım kriterlerinde daha etkili olduğuna dair 
bir değerlendirme sunulmuştur. 

Tasarımda kullanılan 2 ve 3 boyutlu araçların farklı düşünce yöntemlerini 
geliştirdiği, dolayısıyla tasarımı anlama ve açıklama sürecinde farklı boyutlardaki 
araçların beraber kullanılmasının tasarım sürecine katkıda bulunduğu 
belirtilmektedir. Bu bağlamda, tasarım araçlarının etkilerinin ölçülebilmesi için 
protokol analizleri gerçekleştirilmiştir. Belirlenen bir temel tasarım probleminin, 
katılımcılar tarafından 2 boyutlu, 3 boyutlu ve hem 2 hem de 3 boyutlu araçlarla 
çözülmesi istenmiştir. Analiz sürecine 15 katılımcı dâhil olmuş; 5 kişilik ilk grup 2 
boyutlu, 5 kişilik ikinci grup 3 boyutlu, son gruptaki 5 kişi ise hem 2 hem de 3 
boyutlu araçlar kullanmıştır. Katılımcıların ürettiği tasarımlar, belirlenen temel 
tasarım kriterleri bağlamında değerlendirilmiştir. Tasarım kriterleri 1-5 arasında 
oluşturulan bir ölçeğe göre değerlendirilmiş. En yüksek değere sahip çalışmalar 5, 
en düşük değere sahip çalışmalar ise 1 ile puanlandırılmıştır. Arada kalan çalışmalar, 
karşılaştırma, benzerlik kurma ve fark eşiği oluşturma yöntemleri ile 
değerlendirilmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kriterlerin en kuvvetli sonuca 2 ve 3 boyutlu 
araçlarla ulaşılabileceği düşüncesinin aksine, tüm kriterlerde en yüksek değerlerin 
sadece 3 boyutlu araçlar kullanıldığı durumlarda sağlandığı görülmektedir. 2 ve 3 
boyutlu araçların beraber kullanıldığı durumlar analiz edildiğinde, üretilen 
tasarımın, sadece 2 boyutlu araçların kullanıldığı tasarımdan belirlenen kriterler 
bağlamında daha etkin olduğu görülmektedir. Fakat bu araçlarla üretilen 
tasarımların sadece 3 boyutlu araçlarla üretilen tasarımların ise gerisinde kaldığı 
belirlenmiştir. Yapılan çalışmada, temel tasarım eğitimini yeni almış ve henüz 3 
boyutlu düşünce yapısı tam oturmamış öğrencilerin 2 boyutta ürettikleri tasarımı 3. 
boyutta zenginleştiremediği görülmektedir. Bu nedenle tasarım eğitiminde, 
öğrencilerin 3. boyuttaki ilişkileri daha iyi kavrayabilmeleri için 3 boyutlu tasarım 
araçlarının kullanımının yeniden sorgulanması gerekmektedir. 3 boyutlu tasarım 
araçları, tasarımcıların doluluk- boşluk, parçalar arası ilişkiler ve parça-bütün 
ilişkilerini daha iyi kavramalarına yardımcı olmaktadır. Bu araçların sunduğu 
olanaklar, tasarımcıya belirli bir denge ve düzen oluşturma konusunda destek 
olmaktadır. Problem ve sonuç arasında gidip gelen döngüde tasarımcının ilişkileri 
düzenlemesine ve geliştirmesine katkı sağlamaktadır. 2 boyutlu araçlarla çalışan 
katılımcılar parçaları rastgele yerleştirirken, 3 boyutlu araçlar kullanıldığında 
katılımcıların parçalar arası ilişki tanımlamaya öncelik verdikleri gözlemlenmiştir. 
Parçalar arası ilişkilere öncelik tanınması, tasarımın ilerleyen süreçlerinde diğer 
kriterler bağlamında da güçlenmesini sağlamıştır. Erken tasarım sürecinin 3 boyutlu 
araçlarla desteklenmesi, tasarımcıların bilişsel süreçlerinde daha etkin rol 
oynamakta ve diğer araçlara kıyasla temel tasarım problemini tanımlama ve 
çözümlemede etkinlik göstermektedir. 
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Özet 
 
Bu araştırma, sayısal ortamlarda üretilen cephe tasarımlarının biçimsel/işlevsel ve 
anlamsal boyutu üzerine kurgulanmaktadır. Sürekli değişmekte olan dijital koşullar, 
sayısal tasarımın mimarlık disiplini ile ilişkilendirilmesi yoluyla kendini 
göstermektedir. Son yıllarda bilgisayar destekli modellemelerde kullanılan 
parametrik tasarım uygulamaları, yenilikçi yaklaşımlardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin mimarlık disiplinini etkisi altına alması 
yoluyla oluşturulan yeni cephe anlayışlarının, günümüzde cepheye yüklenen anlam 
üzerinde de bağlayıcı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan formlar aracılığıyla, katılımcıların parametrik 
tasarım örneklerine ilişkin biçimsel/işlevsel ve anlamsal boyutlar üzerine görüşlerine 
dair değerlendirmeler yapılmıştır. Bu amaçla, 10 farklı işleve (konut, müze, fabrika, 
kütüphane, ofis, alışveriş merkezi, otel, kültür merkezi, fakülte binası, sağlık 
merkezi) sahip parametrik tasarım örneği ele alınmıştır. Parametrik tasarım 
örneklerinin işlevlerine yönelik tahminler, yapının gerçek işlevi, gerçek işlev dışındaki 
en yüksek yüzdeye sahip olan işlev ve bu iki grup dışında kalan diğer işlevler olmak 
üzere üç parametre ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Parametrik cephe tasarımları 
için tanımlanan anlamsal tepkilerin ortaya konulmasında ise, öznel olan mekânsal 
algılama ve değerlendirme tepkilerini ölçen bir teknik olması açısından Anlamsal 
Farklılaşma Ölçeği (Semantic Rating Scale) kullanılmıştır. Uygulamalar, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 56 
kişilik bir grup (32 kadın, 24 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 
elde edilen tepki derecelenmeleri, gelişen teknolojinin mimarlık nesnesinin biçimsel 
ve anlamsal oluşumunda etkililiğini göstermektedir. Parametrik tasarım yoluyla 
üretilen yapılarda cephe kurgusu üzerinden işlevlerin algılanmasında çeşitli fikirlerin 
söz konusu olduğu ve bu durumun, algılanan anlamsal kodları ve imajları 
farklılaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Parametrik Tasarım, Cephe, Algı, Biçimsel ve Anlamsal Boyut 
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Abstract 
 

This research is based on the formal/detailed and semantic dimensions of facade 
designs in computational environments. The ever-changing digital conditions show 
themselves through the association of computational design with the discipline of 
architecture. Parametric design applications used in computer-aided modeling in 
recent years have emerged as one of the innovative approaches. It is thought that 
the new facade concepts created by the influence of computer technologies under 
the discipline of architecture will have an impact on the meaning attributed to the 
facade today. In this context, through the forms prepared by the researchers, 
evaluations about the opinions of the participants on the formal/functional and 
semantic dimensions of the parametric design examples were made in this 
research. For this purpose, parametric design examples with 10 different functions 
(residential, museum, factory, library, office, shopping center, hotel, cultural center, 
faculty building, health center) are discussed. Estimates for the functions of the 
parametric design examples have been examined by associating them with three 
parameters, the actual function of the building, the function with the highest 
percentage other than the actual function, and other functions outside these two 
groups. Semantic Rating Scale was used to reveal the semantic responses defined 
for parametric facade designs, as it is a technique that measures subjective spatial 
perception and evaluation responses. Applications were carried out with a group of 
56 people (32 females, 24 males) at Karadeniz Technical University Department of 
Architecture. The reaction ratings obtained within the scope of research 
demonstrate effectiveness of the developing technology in the formal and semantic 
formation of the architectural object. It has been concluded that there are various 
ideas in the perception of functions through facade design in buildings produced by 
parametric design and these ideas differentiate the perceived semantic codes and 
images. 
 
Keywords: Parametric Design, Facade, Perception, Formal and Semantic Dimension  
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1. Giriş 

Mimarlık nesnesinin, kentle ya da kentliyle kurduğu bilinçli-bilinçsiz, istemli-
istemsiz, doğrudan-dolaylı etkileşimler büyük oranda cepheler aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. Cephe bir söz, bir mesaj, bir söylem olarak, mimarlık nesnesinin 
dışa vurumudur. Böylece mimarlık nesnesinin, insanla kurduğu ilk iletişimi 
sağlamaktadır. Mimarlık tarihi boyunca binaların iletmek istediği mesaj, cepheler 
aracılığıyla aktarılmıştır. Yaşanan toplumsal olaylar, teknolojik gelişmeler, sanat 
akımları, ekonomik değişimler, yapıların cephelerine yansımış ve çağdan çağa 
iletilmiştir. Günümüze gelindiğinde ise, sürekli değişmekte olan dijital koşullar, 
sayısal tasarımın mimarlık disiplini ile ilişkilendirilmesi yoluyla kendini 
göstermektedir.  

Tasarım ve üretim aşamasında sayısal teknolojilerin kullanımı, algoritmik 
düşüncenin doğal bir çıktısı olma niteliği taşımaktadır. Tasarımda sayısallaşma, 
sayısal bilgiler aracılığıyla üretim olgusunu doğururken, güncel bilgisayar destekli 
tasarım (CAD) araçlarının kullanılmasını yaygınlaştırmaktadır. Son yıllarda bilgisayar 
destekli modellemelerde kullanılan parametrik tasarım uygulamaları, yenilikçi 
yaklaşımlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarın hesaplamalı 
tasarımın aracı olarak kullanıldığı parametrik tasarım, algoritmalara dayalı mimari 
bir dil oluşturmaktadır. Akipek ve İnceoğlu (2007) parametrik tasarım stratejisini, 
tasarımı etkileyecek verilerin parametreler olarak belirlendiği ve bu verilerin 
diğerleriyle sayısal ve geometrik olarak ilişkilerinin tanımlandığı organizasyonları 
esas alarak açıklamaktadır. 

Parametrik tasarım teknolojileri, mimari tasarım süreçlerinde farklı boyutlarda ve 
farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Tasarım sürecinde kullanılan farklı programlar, 
parametreler ve seçilen yapı malzemeleriyle sayılamayacak ölçüde farklı form 
üretilebilmektedir. Tasarım alanına getirdiği yenilik ve çeşitlilik, parametrik 
tasarımın mimarlık alanında hızlı bir biçimde yaygınlaşmasına sebep olmuştur. 
Dolayısıyla, bilgisayar teknolojilerinin mimarlık disiplinini etkisi altına alması yoluyla 
oluşturulan yeni cephe anlayışlarının, günümüzde cepheye yüklenen anlam 
üzerinde de bağlayıcı olacağı düşünülmektedir.  

 

2. Konuya Yaklaşım ve Yöntem 

Mimari yapılar ortaya çıktığından bu yana, mimarlığın anlatım gücüne sahip olduğu 
kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak alımlanan etkinin dışa vurumu, duyumsal 
izlenimlerin nasıl oluştuğu ve bunların ortaya çıkardığı algısal imgeler tanımlanmaya 
çalışılmaktadır. İçinde yaşanılan çevrenin algılanmasında ilk evre, görsel imgeler 
üzerinden gerçekleşirken, ikinci evre bellekte yer alan imgelemler yoluyla 
anlamlandırılma sürecine dayanmaktadır. Göregenli’nin (2015) mimari çevrenin 
algılanmasında, insanın öznel tanımlamalarını ortaya çıkarabilecek bireysel 
kriterlere dayalı değerlendirme ölçütlerinin kullanılmasını bir gereklilik olarak ele 
alması, bu durumu destekler niteliktedir. 

Çevresel psikoloji araştırmalarının karşılaştığı asıl soru, bireylerin çevreyi nasıl 
algıladığına yöneliktir (Bonnes ve Secchiaroli, 1995). Mimari nesne ile kurulan 
görsel ilişkinin niteliği, imgelerin içeriğini anlama ve yorumlama becerileri ile 
ilişkilidir. Yapılı çevrenin algılanması yoluyla oluşan imgeler, duyusal izlenimlere 
bağlı olarak gelişmektedir. Murray ve diğerleri (1990), görsel algıyı; biçim algılama, 
mekânla kurulan iletişim ve yapılandırma gibi yetiler doğrultusunda ele almaktadır. 

Araştırma çerçevesinde parametrik tasarım, sayısal tasarım metodolojisi olarak 
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teknolojik açıdan ele alınmamakta, parametrik tasarım yaklaşımıyla üretilen 
mimarlık nesnelerinin insanlar üzerinde yarattığı etkiler incelenmektedir. Bu 
bağlamda araştırmanın kapsamını, parametrik tasarım teknikleriyle üretilen cephe 
düzenlerine ilişkin değerlendirmeler oluşturmaktadır. Parametrik tasarım 
uygulamalarının biçimsel ve anlamsal boyutlarının ortaya konulmasını amaçlayan 
bu araştırmada, 10 farklı işleve (konut, müze, fabrika, kütüphane, ofis, alışveriş 
merkezi, otel, kültür merkezi, fakülte binası, sağlık merkezi) sahip parametrik 
tasarım örneğine yer verilmiştir. Bu örneklerin seçiminde, farklı işlevlere sahip 
olmaları, parametrik tasarım yöntemleriyle tasarlanmış olmaları ve inşa edilmiş 
olmalarına dikkat edilmiştir. 

2.1. House of 40 Knots  

İran’ın Tahran kentinde, Habibeh Madjdabadi tarafından tasarlanan ve 2014 yılında 
inşaatı tamamlanan konuttur. İran’ın tarihî mimarisinde kullanılan tuğlalar, İran 
halılarının motifleriyle yorumlanmış ve iç̧ içe geçirilerek bir cephe oluşturulmuştur 
(URL-1), (Şekil 1). 

 
Şekil 1: House of 40 Knots  

2.2. Soumaya Museum 

Meksika’nın Mexico City kentinde, Fernando Romero tarafından tasarlanan ve 2011 
yılında inşaatı tamamlanan müzedir. Cepheler, farklı boyut ve şekillerde ayna 
özellikli altıgen çelik elemanlarla kaplı olup insanların bulunduğu noktaya göre farklı 
görünümler kazanmaktadır (URL-2), (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2: Soumaya Museum 

2.3. Zahner Factory 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kansas City kentinde, Crawford Architects tarafından 
tasarlanan ve 2011 yılında inşaatı tamamlanan fabrikadır. Cephe formu metal 
oksidasyon modellerinden yola çıkılarak tasarlanmış, bilgisayar tabanlı bir algoritma 
ile cephenin üç boyutlu dijital yüzey modeli oluşturulmuştur (URL-3), (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3: Zahner Factory  
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2.4. King Fahad Library 

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde, Gerber Architekten tarafından tasarlanan ve 
2013 yılında inşaatı tamamlanan kütüphanedir. Kütüphane, geleneksel Orta Doğu 
mimari desenlerini referans alan filigran cephelere sahiptir (URL-4), (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4: King Fahad Library  

2.5. Apical Reform Studio 

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde, Apical Reform tarafından tasarlanan ve 2016 
yılında inşaatı tamamlanan ofis binasıdır. Bina cepheleri, çizgisel elemanların 
değişen açılarla düzenlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Cephede kullanılan 
elemanların dalgalanması ile kumaş görünümü yaratılmıştır (URL-5), (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5: Apical Reform Studio 

2.6. Lane 189 

Çin’in Şanghay kentinde, UNStudio tarafından tasarlanan ve 2016 yılında inşaatı 
tamamlanan alışveriş merkezidir. Parametrik yöntemlerle tasarlanan cephede 
altıgen bir ızgaraya sahip paneller kullanılmıştır. Çok katmanlı bileşenler ile çeşitli 
görünümler sağlanarak, sürekli değişen perspektifler üretilmiştir (URL-6), (Şekil 6). 

 
 

 
Şekil 6: Lane 189 

2.7. Australian Health and Medical Institute 

Avustralya’nın Adelaide kentinde, Woods Bagot tarafından tasarlanan ve 2013 
yılında inşaatı tamamlanan sağlık merkezidir. Çam kozalağından esinlenilerek 
tasarlanan binanın üçgenlerden oluşan diagrid cephesi, çevreye canlı bir organizma 
gibi tepki vermektedir (URL-7), (Şekil 7). 
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Şekil 7: Australian Health and Medical Institute 

2.8. Morpheus Hotel 

Çin’in Cotai kentinde, Zaha Hadid Architects tarafından tasarlanan ve 2018 yılında 
inşaatı tamamlanan oteldir. Parametrik tasarım yöntemleriyle üretilen ağ dokusu, 
otelin tüm cephelerine uygulanmıştır (URL-8), (Şekil 8). 

 

 
Şekil 8: Morpheus Hotel 

2.9. Changsha Meixihu Culture and Art Centre 

Çin’in Çangşa kentinde, Zaha Hadid Architects tarafından tasarlanan ve 2019 yılında 
inşaatı tamamlanan kültür merkezidir. Kıvrımlı cephe yüzeylerine uygulanan 
panellerin boyutları ve biçimleri, parametrik yöntemler aracılığıyla sayısal 
ortamlarda çözümlenmiştir (URL-9), (Şekil 9). 

 

 
Şekil 9: Changsha Meixihu  Culture and Art Centre 

2.10. Qatar Faculty of Islamic Studies 

Katar’ın başkenti Doha kentinde, Mangera Yvars Architects tarafından tasarlanan ve 
2015 yılında inşaatı tamamlanan fakülte binasıdır. Seramik ve cam malzemenin 
birlikte kullanılmasıyla tasarlanan parametrik cephe, doğal ışığı içeriye alırken güneş 
ısısını azaltmaktadır (URL-10), (Şekil 10). 

 

  
Şekil 10: Qatar Faculty of Islamic Studies 

 

3. Yapılan Çalışmalar 

Araştırmanın uygulama aşaması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 56 kişilik bir grup ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma grubunun 32’sini kadın (%57,15), 24’ünü (%42,85) erkek katılımcılar 
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oluşturmaktadır. Grubun %7,1’i 1. sınıf, %14,3’ü 2. sınıf, %48,2’si 3. sınıf, %7,1’i 4. 
sınıf ve %23,3’ü lisansüstü öğrencisidir.  

Araştırmacılar tarafından hazırlanan formlar aracılığıyla, katılımcıların parametrik 
tasarım örneklerine ilişkin biçimsel/işlevsel ve anlamsal boyutlar üzerine 
görüşlerine dair değerlendirmeler yapılmıştır. Parametrik tasarım örneklerinin 
işlevlerine yönelik tahminler sonucunda elde edilen veriler grafiklerde 
gösterilmektedir. Sözü edilen grafiklerin oluşturulmasında belirlenen üç parametre 
aşağıdaki gibidir (Şekil 11). 

 

 
Şekil 11: Biçimsel/işlevsel değerlendirmeler 

 

Sözü edilen parametrelere bağlı olarak yapıların tekil değerlendirmelerine 
bakıldığında, House of 40 Knots yapısının işlevi %14,29 oranında doğru (konut) 
tahmin edilmiştir. Yapının %58,92 oranında ofis olduğu düşünülmüştür. Aşina 
olunan konut cephesinden farklı bir imaja sahip olan cephenin, katılımcıların bilişsel 
şemalarında karşılık bulamadığı söylenebilir. 

Soumaya Museum yapısının gerçek işlevini doğru (müze) tahmin edenlerin oranı %
35,71 iken, kültür merkezi yanıtını verenlerin oranı %21,43 olarak belirlenmiştir. 
Soumaya Museum yapısının sahip olduğu anıtsal imajın, gösteren/gösterilen 
ilişkisini daha iyi tanımlayarak, müzenin gerçek işlevinin tahmin edilebilirliğine 
olumlu katkı yaptığı düşünülmektedir. 

Zahner Factory yapısının gerçek işlevini (fabrika) tahmin eden katılımcılar, %1,79’luk 
dilimi oluşturmaktadır. %58,93 oranıyla diğer grubu en büyük dilimi oluştururken, 
katılımcıların %39,29’u yapının ofis binası olabileceği yanıtını vermiştir. Doğru 
tahmin yüzdesinin hayli düşük olması, parametrik cephelerin fabrika yapılarında 
kullanımının, gösteren/gösterilen ilişkisinin göz önünde bulundurularak ele 
alınmasının yararlı olabileceğini düşündürmektedir. 

King Fahad Library yapısının işlevini doğru (kütüphane) tahmin edenlerin oranı %
3,57 iken, alışveriş merkezi yanıtını verenlerin oranı %26,79’dur. Yapının 
değerlendirmesinde %69,64 oranıyla diğer grubunun yüksek çıkması, yapının 

1. Yapının gerçek işlevi……………………………………………………………………………………. 
  

2. Yapının gerçek işlevi dışındaki en yüksek yüzdeye sahip olan işlev ………………   

3. İlk iki grup dışında kalan diğer işleler……………………………………………………………   
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işlevsel tahminlerinde yanıtların çeşitlilik gösterdiğinin bir ifadesidir. Diğer 
grubunun yüksek olması, yapının sahip olduğu kimliğin okunamadığı şeklinde de 
yorumlanabilir. 

Apical Reform Studio yapısının işlevini doğru (ofis) tahmin edenlerin oranı %10,72 
olarak, yapının müze olduğunu düşünen katılımcıların oranı ise %19,64 olarak 
hesaplanmıştır. Bu yapıda da diğer yanıtları içeren grubun %69,64 oranı ile yüksek 
bulunması, yapının işlevine yönelik tahminlerde ortak yanıtlara ulaşılamadığını 
ifade etmektedir. Bu bağlamda sözü geçen ofis binasının da işlevsel imaj açısından 
kimlik karmaşası yaratabileceği düşünülmektedir.  

Lane 189 yapısının işlevini doğru (alışveriş merkezi) tahmin edenlerin oranı %71,43 
olarak belirlenmiştir. Bu yapının işlevini doğru tahmin edenlerin oranının, araştırma 
kapsamında incelenen yapılar arasında en yüksek değere sahip olduğu 
görülmektedir. Bu oranın yüksek olması, alışveriş merkezi gibi gösterişli yapılarda 
parametrik tasarım uygulamalarının işlevsel kurgunun imajlar yoluyla iletilmesi ve 
algılanması bağlamında olumlu bulunduğunu göstermektedir. 

Australian Health and Medical Institute yapısının gerçek (sağlık merkezi) işlevini 
tahmin edenler %1,79’luk dilimi oluştururken, yapının ofis binası olduğu yanıtını 
veren katılımcılar %35,71’lik dilimi oluşturmaktadır. En büyük dilimi %62,50 
oranıyla diğer yanıtları içeren grup oluşturmaktadır. Bu bulgu, yapının işlevine 
yönelik tahminlerde ortak yanıtlara ulaşılamadığını göstermektedir. Elde edilen 
veriler sağlık yapılarında parametrik cephe uygulamalarının, işlevin 
anlamlandırılmasını kolaylaştırabilecek imgeler bağlamında kurgulanabileceğine 
işaret etmektedir. 

Morpheus Hotel yapısının gerçek (otel) işlevini doğru tahmin edenler %7,14 oranına 
sahip iken, yapının ofis binası olduğu yanıtını verenler %66,07 ile hayli yüksek bir 
orana sahiptir. Bu yapıda da aşina olunan konaklama yapısı cephelerinden farklı bir 
imajın sunulması nedeniyle, katılımcıların zihninde ofis binası şeması ile benzerlik 
gösteren bir imajın oluştuğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, söz 
konusu yapının cephe-işlev ikilisi bağlamında iletmek istediği mesajı açık bir biçimde 
veremediğinden söz edilebilir. 

Changsha Meixihu Culture and Art Centre yapısının gerçek (kültür merkezi) işlevini 
doğru tahmin edenler %25 oranına sahip iken, yapının işlevinin müze olabileceğini 
düşünenler %21,43 oranına sahiptir. Yapının anıtsal imajının müze ve kültür 
merkezi yanıtlarını ön plana çıkardığını düşündürmektedir. Bu bağlamda, kentin 
kamusal yapılarında kullanılan parametrik tasarım araçlarının biçim/işlev ilişkisi 
bağlamında olumlu bulunduğu söylenebilir. 

Qatar Faculty of Islamic Studies yapısının işlevi katılımcıların %8,93’ü tarafından 
doğru (fakülte binası) tahmin edilmiş, %19,64’ü tarafından ise kültür merkezi 
olabileceği ifade edilmiştir. Verilen yanıtlarda en büyük dilimin %71,43 oranıyla 
diğer grubunun oluşturması, cephe-işlev ikilisi bağlamında yapının iletmek istediği 
mesajın algılanabilirliğinin düşük olduğunu göstermektedir. 

Şekil 11’de sunulan grafiklerin bütününe bakıldığında, yapıların gerçek işlevlerini 
ifade eden yüzde oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Buradan hareketle 
araştırma kapsamında yer alan parametrik tasarım örneklerinde, işlev açısından 
okunabilir imajların az bulunduğu söylenebilmektedir. 

Parametrik cephe tasarımları için tanımlanan anlamsal tepkilerin ortaya 
konulmasında, öznel olan mekânsal algılama ve değerlendirme tepkilerini ölçen bir 
teknik olması açısından Anlamsal Farklılaşma Ölçeği (Semantic Rating Scale) 
kullanılmıştır. Anlamsal Farklılaşma Ölçeği’nin görsel çevre değerlendirme tekniği 
olarak kullanılması açısından en uygun sıfatların belirlenmesinde, Küller (1973) ile 
Hershberger ve Cass (1974) tarafından geliştirilen faktör gruplarından 



 305 KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

yararlanılmıştır. Araştırma çerçevesinde oluşturulan Anlamsal Farklılaşma Ölçeği 
birbirinin zıttı 14 maddeden oluşan, 5 derecelenmeli Likert tipi ölçek yapısındadır. 
Anlamsal Farklılaşma Ölçeğinin değerlendirilmesinde, 1’den 5’e kadar değer 
verilerek belirlenen maddelerin ortalama puanları hesaplanmıştır. Ölçekteki 
ifadelere verilen tepkiler aracılığıyla, cephe örneklerine ilişkin algı değerlenmeleri 
ortaya çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak, araştırma kapsamında ele alınan 10 
parametrik tasarım örneğine ilişkin anlamsal değerlendirmeler, ortalamalarla 
ilişkilendirilerek Şekil 12’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 12: Cephe örneklerine göre algılama tepkileri 

 

Cephe örneklerine göre algılama tepkileri grafiğine bakıldığında, farklı renklerle 
ifade edilen parametrik tasarım örneklerinin çizdiği eğrilerin büyük ölçüde paralellik 
gösterdiği görülmektedir. Eğrilerin paralel olarak hareket etmesi, birbirinden farklı 
parametrik tasarım örneklerine benzer tepkilerin verilmiş olduğunun bir 
göstergesidir. Bu bağlamda Şekil 12’de belirtilen algılama tepkileri, çalışmanın 
başlangıcında öngörülen sonuçları desteklemektedir. Katılımcı tepkilerinin analizi 
aşamasında, 5 derecelenmeli Likert tipi ölçekten elde edilen ortalama değerler 
üzerinden genel değerlendirmeler yapılmıştır. Anlamsal farklılaşmalar, 
ortalamaların 1 ve 5 değerlerine olan yakınlığı ve uzaklığı ile ilişkili olarak 
değerlendirilmiştir. 14 maddeden oluşan zıt anlamlı sıfat çiftlerine ait verilere dair 
değerlendirmelere aşağıda yer verilmektedir. 

İlk sıfat çifti olan “Basit-Karmaşık” değerlendirmesinde 4,00 ortalama ile cephelerin 
“karmaşık” bulunduğu, bu bulguda tasarımlarda kullanılan parametrik sistemlerin 
sık tekrar etmesi ile oluşan yoğun görüntünün etkili olduğu söylenebilir. Buna 
benzer bir sonuç, cephelerin 2,71 ortalama ile “sıkışık” sıfatına daha yakın 
bulunması ile karşımıza çıkmaktadır. Cephe elemanlarının sık tekrarlanmasına ve bir 
arada kullanımına bağlı oluşan örüntüler, ‘sıkışık’ olarak değerlendirilmeyi 
beraberinde getirmiştir.  

“Sıradan-Orijinal” sıfat çiftinde 4,22 ortalama ile katılımcıların büyük çoğunluğunun 
cephe örneklerini “orijinal” bulmasında, parametrik tasarımın sonsuz sayıda farklı 
tasarım seçeneği üretebilmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. Cephelerin 3,62 
ortalama ile “çeşitli” sıfatına daha yakın bir değerlendirmeye sahip olmasında, 
parametrik sistemlerde geleneksel sistemlere kıyasla daha farklı etkiler yaratabilen, 
birbirleriyle benzeşmeyen elemanların bir arada kullanılmasının etkili olduğu 
söylenebilir.  
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“Geleneksel-Yenilikçi” sıfat çiftinde 4,46 ortalama ile katılımcıların büyük 
çoğunluğunun parametrik cepheleri “yenilikçi” bulmasında, parametrik tasarım 
anlayışının yapım sistemi ve malzeme açısından yeniliğe açık olmasının etkili olduğu 
düşünülmektedir.  

Cephe örneklerinin 4,21 ortalama ile “gösterişli” bulunması, kullanılan elemanların 
hem boyut hem de malzeme bağlamında ilgi çekici olması ile ifade edilebilir. Bu 
sonuca benzer biçimde, “Durağan-Dinamik” ikilisinde 4,19 ortalama ile cephelerin 
“dinamik” bulunmasının, dijital tasarım araçlarının sunduğu hareketli ve akışkan 
biçimlenmelerin bir etkisi olduğu söylenebilir.  

Cephelerin 3,85 ortalama ile “kalıcı” bulunması, metal elemanların sıklıkla 
kullanılmasının yapıların uzun süre ayakta kalabileceği düşüncesini doğurması ile 
açıklanabilir. “Ucuz-Pahalı” değerlendirmesinde 4,24 ortalama ile cephelerin 
“pahalı” bulunmasının, kullanılan teknoloji ve malzeme tercihlerinden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Cephelerin 3,19 ortalama ile “opak” sıfatına daha yakın bulunmasında, parametrik 
sistemlerle tasarlanan cephe elemanlarının ışık geçirgenliğinin düşük olmasının 
etkili olabileceği düşünülmektedir. “Soğuk-Cana yakın” ikilisinde cephelerin 2,76 
ortalama ile “soğuk” bulunmasına, parametrik tasarım araçlarıyla üretilen cephe 
elemanlarında metal malzemenin yoğun kullanımının ve malzeme renklerinin soğuk 
renkler kategorisine ait olmasının neden olabileceği söylenebilir.  

Cephelerin 2,78 ortalama ile “haşin” sıfatına daha yakın olarak değerlendirilmesi, 
tasarımlardaki örüntülerin katılımcılarda ağır/yoğun bir his uyandırdığı görüşü ile 
ifade edilebilir. “Karanlık-Aydınlık” ikilisinde cephelerin 3,23 ortalama ile “aydınlık” 
sıfatına daha yakın bulunmasında, kimi yüzeylerde ışık geçirgenliğinin düşük 
olmasına rağmen kullanılan malzemelerin açık renkli ve parlak olmasının etkili 
olduğu söylenebilir. “Yapay-Doğal” değerlendirmesinde ise 1,98 ortalama ile 
cephelerin “yapay” bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, parametrik tasarım 
teknolojileri ile üretilen cephe elemanlarının, algoritmalara bağlı olarak yapay bir 
biçimlenme etkisi oluşturduğunu düşündürmektedir. 

 
4. Sonuçlar 

Bilgisayarın mimarlık alanında kullanımı, bilgisayar destekli çizimle başlamış ve 
gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar destekli üretime kadar ilerlemiştir. Bilgisayar 
destekli üretimin mimarlık alanında oluşturduğu yenilikler, mimarlık ürünlerinin 
imajının büyük ölçüde değişime uğratmıştır. Ancak, gelişen dijital teknoloji 
ortamının yarattığı bu ürünlerin, kimi zaman aşina olunan anlamsal kodları ve 
imajları farklılaştırdığı düşünülmektedir. Bu durum, parametrik tasarım yoluyla 
üretilen yapılarda cephe kurgusu üzerinden işlevlerin algılanmasında çeşitli fikirlere 
yol açmıştır.  

Bina işlevlerinin cephe düzlemindeki biçimsel/işlevsel ve anlamsal algı 
değerlendirmelerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada, parametrik 
cephe tasarım sistemlerinin algılanan imajları ne yönde etkilediği incelenmiştir. 
Biçimsel/işlevsel düzeyde yapıların gerçek işlevlerine ait yüzde oranlarının düşük 
olması, parametrik tasarım örneklerinin işlev açısından okunabilir imajların az 
bulunduğu ile açıklanabilir. Anlamsal farklılaşma ölçeğinden elde edilen bulgular ise 
parametrik tasarım yoluyla kurgulanan cephelerin bir yandan orijinal, çeşitli, 
yenilikçi, gösterişli, dinamik, kalıcı, pahalı ve aydınlık bulunurken, diğer yandan 
karmaşık, sıkışık, opak, soğuk, haşin ve yapay bulunduğunu göstermektedir.  

Araştırma kapsamında elde edilen tepki derecelenmeleri, gelişen teknolojinin 
mimarlık nesnesinin biçimsel ve anlamsal oluşumunda etkililiğini göstermektedir. 
Cephelere ait niceliksel ve niteliksel verilerin ele alındığı bu çalışma, parametrik 
cephe önerisi geliştirmekten ziyade mevcut yapılar üzerinden bir değerlendirmeyi 
esas almaktadır. Bu araştırmanın farklı tasarımlar veya ölçme araçları ile 
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genişletilmesi mümkündür. Araştırma sonuçlarının verilmek istenen mesaj ve 
kullanıcı üzerinde amaçlanan etki bağlamında, gelecekte tasarlanacak parametrik 
cephe önerilerinin geliştirilmesine ışık tutması beklenmektedir.  
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Özet 
 
Dünyada yaşanan küreselleşme sonucunda toplumların sahip olduğu kültürel 
zenginlik ve çeşitlilik azalmaya başlamıştır. Bu durum karşısında ulusal ve 
uluslararası örgütler tarafından kültürel çeşitliliğin sürdürülmesi için çalışmalar 
yapılmaktadır. UNESCO’nun 2003 tarihli Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi bu konuya dikkat çekmiştir ve el sanatları geleneği de bu 
sözleşmede somut olmayan kültürel miras kapsamına alınmıştır. Sözleşmenin 
içeriğinde; kültürel miras unsurlarına olan farkındalığı arttırma, bu unsurların 
envanter miras listelerinin hazırlanması ve yeniden canlandırılması ele alınmaktadır 
(UNESCO, 2003). Fakat bu alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde; mevcut 
çalışmaların belgeleme ve envanter üretimine odaklandığı, el sanatlarının 
canlandırılmasına yönelik üretken yöntem ve tekniklerin ise yeterince incelenmediği 
görülmüştür. 
 
Bu çalışma, bahsedilen araştırma açığını kapatmak üzere Başkent Üniversitesi, 
Mimarlık Bölümü’nde 2020 yılı başında kurulan “Kültürel Miras ve Dijital Bellek” adlı 
UNESCO Kürsüsü bağlamında gerçekleştirilmektedir. Bu UNESCO Kürsüsünün önemli 
bir çalışma alanı hesaplamalı yapım gramerlerinin Türk el sanatlarının 
belgelenmesinde ve yeniden üretiminde kullanılmasıdır. Hesaplamalı yapım 
gramerleri, yapma eyleminin kural- tabanlı bir algoritmasının çıkarılması olarak 
tanımlanabilir. Yapım gramerleri ile tasarımda malzeme, araç ve yapma eylemleri 
tasarım sürecinde bütünleşik olarak kullanılmaktadır. Yapım gramerleri ile üretilen 
tasarımlar CNC makineleri, robotlar ve üç boyutlu yazıcılar gibi sayısal üretim 
araçlarıyla üretilebilmektedir. Bu henüz devam eden araştırma, UNESCO’nun somut 
olmayan kültürel mirası koruma çerçevesi ile mimarlıkta sayısal tasarım alanını 
bütünleştirmeyi hedefleyen ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Çalışmada 
kündekâri sanatı yapım tekniği araştırılmakta ve kündekâri yapımı için bir gramer 
önerisi geliştirmek amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Somut Olmayan Kültürel Miras, UNESCO, Yapım Gramerleri, 
Üretken Sistemler 
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Abstract 
 

As a result of globalization in the world, the cultural richness and diversity of 
societies have started to decline. Consequently, several studies have been carried 
out by national and international organizations to maintain cultural diversity. 
UNESCO's Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage of 2003 
drew attention to this issue and the traditional handicrafts is included in the scope 
of intangible cultural heritage in this convention. The convention includes items on 
increasing awareness about intangible cultural heritage, preparing heritage 
inventories, and revitalizing intangible heritage (UNESCO, 2003). However, it is 
observed that the existing studies in the field have focused merely on 
documentation and inventory production, while productive methods and techniques 
for reviving handicrafts have been rarely explored. 
 
In order to alleviate the problem, this study is being conducted within the 
framework of UNESCO Chair titled "Cultural Heritage and Digital Memory", which 
was established at the beginning of 2020 at Başkent University, Department of 
Architecture. An important area of study of this UNESCO Chair is the use of 
computational making grammars in the documentation and reproduction of Turkish 
handicrafts. Computational making grammars can be defined as the development 
of rule-based algorithms of making activities. Making grammars enable the 
integration of materials, tools and making actions in design processes. Designs 
produced with such grammars can be produced with digital fabrication tools such 
as CNC machines, robots and three-dimensional printers. To the best of our 
knowledge, this ongoing study is the first to integrate UNESCO's intangible cultural 
heritage protection framework and computational design. The study investigates 
kündekari (a traditional woodwork technique) and attempts to develop a grammar 
for kündekari making. 
 
Keywords: Intangible Cultural Heritage, UNESCO, Making Grammars, Generative 
Systems 
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1. Sayısal Zanaat Kavramı 

El emeği gerektiren, öğrenmeyle birlikte beceri ve deneyime dayanarak 
gerçekleştirilen küçük ölçekli üretim olarak tanımlanan zanaat kavramına son 
yıllarda ilgi artmıştır. Globalleşmenin kültürel, toplumsal ve ekonomik etkilerinden 
dolayı zanaatların korunmasına önem verilmekte, birbirinden farklı ürünlerin, 
yoğun el emeğiyle üretildiği bu sanatlara yazılı ve görsel basında da vurgu 
yapılmaktadır (Doğan, 2013). Toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve 
kültürel özelliklerini yansıtan geleneksel el sanatları yok olma tehlikesi 
yaşamaktadır. UNESCO, 17 Ekim 2003 tarihli 32. Genel Konferansı’nda Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Türkiye, 2006 
yılında bu sözleşmeye taraf devlet olmuştur (Turhan ve Saral, 2018). “Somut 
olmayan kültürel miras” terimi, UNESCO'nun kültürel mirasın korunması 
çalışmalarına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak oluşturulmuştur. 
Sözleşme; sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, 
doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, şölenler, el sanatları geleneği vb. alanları 
kapsamaktadır (UNESCO, 2003). 

Bununla birlikte yapma eylemi de sosyal alanda ve eğitimde giderek daha ön plana 
çıkmış ve bireylerin güncel sayısal yapım teknolojilerini kullanarak kendin-yap (DIY) 
ürünler oluşturduğu bir “maker kültürü” oluşmuştur (Halverson ve Sheridan, 2014). 
Ülkemizde de, yapım (maker) fuarları düzenlenmekte ve Fab Lab adı verilen sayısal 
üretim mekânları oluşturulmaktadır. Dijitalleşmenin etkisiyle birlikte; öğretme ve 
öğrenmeye dayalı, el ustalığını temel alan bir süreçten oluşan zanaatlarda, üretim 
şekli ve kullanılan malzeme zamanla değişikliğe uğramıştır. Dijital yöntemler, 
teknikler ve araçlar yapım sürecine eklenmiştir. Buna bağlı olarak, tasarım ve 
üretim süreçleri bütünleşmiş böylelikle sayısal zanaat kavramı ortaya çıkmıştır 
(Oxman, 2007). 

Yapma eyleminin kural-tabanlı bir algoritmasının çıkarılmasına dayanan 
hesaplamalı yapım gramerleri de bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmaktadır. 
Yapım gramerlerinin kökeni 1970’lerin başında Stiny ve Gips tarafından mimarinin 
temel kavramlarından biri olan tasarım dillerini tarif etmek ve oluşturmak amacıyla 
ortaya konmuş olan biçim gramerlerine dayanmaktadır (Stiny ve Gips, 1972). Biçim 
gramerlerinde yeni biçimler öncül biçimlerin birtakım kurallara göre 
dönüştürülmesiyle oluşturulmaktadır. Kurallar basit aritmetik işlemlerle (toplama, 
çıkartma vb.) ve hareket ettirme, döndürme, yansıtma gibi temel öklid 
dönüşümleriyle tanımlanmaktadır (Stiny ve Gips, 1972). Biçim gramerleri şimdiye 
kadar Çin buz ışınları (Stiny, 1977), Froebel blokları (Stiny, 1980), Palladian villaları 
(Stiny ve Mitchell, 1978), Frank Lloyd Wright kır evleri (Koning ve Eizenberg, 1981), 
Queen Anne ev tasarımı (Flemming, 1987) gibi pek çok tasarım alanında 
uygulanmıştır. Hesaplamalı yapım için ilk araştırma grubu, MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) Mimarlık Bölümü tarafından 2014 yılında kurulmuştur. 
2015 yılında, Design Studies dergisinde hesaplamalı yapım konusunda özel bir sayı 
yayımlanmıştır (El-Zanfaly, 2015). Bu özel sayıdan sonra ivmelenen çalışmalarla 
birlikte yaparak tasarlamaya dayalı üretim süreci, zanaatta var olan yapımın 
üretkenliğini hesaplamalı tasarım sürecine katabilecek hale gelmiştir. Birbirini 
izleyen bu süreçlerde, tasarımcının uygulamaya katkısı yardımıyla çeşitli tasarımlar 
ortaya çıkarılabilecektir (Hamzaoğlu ve Özkar, 2017). Bu konudaki çalışmalar son 
yıllarda eğitim alanında da uygulanmıştır (Yazıcı, 2019; El-Zanfaly, 2015). 

Hesaplamalı yapım gramerleri daha önce el sanatlarının yapım eylemlerinin 
modellenmesinde de kullanılmıştır. Gürsoy ve Özkar (2015), duktanın (odunları kesi 
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ile esnek hale getirme sanatı) yapım süreçlerinin gramerini oluşturmuştur. 
Hamzaoğlu ve Özkar (2017), yapım grameri uygulamalarının geometrik örüntü 
örnekleri üzerinden incelendiği çalışmalar yapmıştır. Muslimin (2010), geleneksel iç 
içe geçirme yapma yöntemiyle oluşturulan yerel yapı tasarımlarını yeniden üretmek 
için bir dokuma grameri çıkarmıştır. El becerisi ile yapılan iç içe geçirme tekniği 
teknolojiyle bütünleştirilmiş ve grameri oluşturulmuştur. Grow, Mateas ve Wardrip-
Fruin (2017), İngiltere’de geleneksel bir el sanatı olan siyah işlemeli nakış 
desenlerini ürün üzerinden biçim ve yapım gramerleri ile üretime uygun hale 
getirmiştir. Araştırmamız daha önceki örneklerin ışığında, UNESCO’nun somut 
olmayan kültürel mirası koruma çerçevesi ile mimarlıkta sayısal tasarım alanını 
bütünleştirmeyi hedefleyen ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. 

Mevcut çalışmalardaki hesaplamalı yapım grameri oluşturma yöntemleri 
incelendiğinde, ürün üzerinden ve süreç üzerinden olmak üzere iki türlü yaklaşım 
kullanıldığı görülmektedir. Ürün üzerinden olan yaklaşım, sanatçıya ulaşılamayan 
durumlarda el sanatı ürününün incelenmesiyle uygulanmaktadır. Süreç üzerinden 
olan yaklaşım, zanaatkârla mülakatlar gerçekleştirilerek ve yapım sürecinin fotoğraf 
ve video çekimi yöntemleriyle kaydedilmesiyle uygulanmaktadır. Bu çalışmada iki 
farklı yaklaşımı da içeren melez bir yöntem kullanılacaktır. 

 

2. Kündekâri Sanatının Yapım Gramerinin Oluşturulması 

Başkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde 2020 yılı başında “Kültürel Miras ve 
Dijital Bellek” adlı bir UNESCO Kürsüsü kurulmuştur. UNESCO Kürsüleri dünya 
çapında belli başlı üniversitelerde kurulan UNESCO onaylı mükemmeliyet 
merkezleridir. Başkent Üniversitesinde kurulan UNESCO Kürsüsü kapsamında 
Anadolu kültürünün araştırılması ve belgelenmesi ile dijital hafıza oluşturularak 
gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmak istenmektedir. Dünya miraslarının 
araştırma, belgelenme ve koruma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve ülkemizin 
kültürel mirasın görünürlüğünün artırılması konularında destek ve danışmanlık 
hizmetlerinin verilmesi planlanmakta ve bu konularda projelerin 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Başkent Üniversitesi 
“Kültürel Miras ve Dijital Bellek” başlıklı UNESCO Kürsüsü kurulması aşamasında 
zanaatların belgelenmesinde ve yeniden üretilmesinde hesaplamalı yapımın nasıl 
kullanılacağı ile ilgili bir eylem planı hazırlanmıştır. Hazırlanan plan UNESCO 
tarafından onaylanmıştır. Kürsünün paydaşlarından UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu ile iletişime geçilip bu konuda işbirliği planlanmıştır. Konuyla ilgili 
literatür araştırması tamamlandıktan sonra ilk olarak uygulamaya konu olabilecek 
öncelikli zanaatlar belirlenmiştir. Mimari eserlerde kullanılması, detaylı yapım 
tekniği ve geometrik örüntüler oluşturabilmesi gibi nedenlerden dolayı ilk uygulama 
konusu olarak ahşap işçiliğinde kullanılan kündekâri sanatı seçilmiştir. 

2.1. Ahşap İşçiliği 

Kündekâri, Türk–İslâm sanatında; üçgen, kare, altıgen vb. geometrik şekilli ahşap 
parçaların birbirine geçmelerle bağlanmasında kullanılan yapım tekniği olarak 
tanımlanmaktadır (Sönmez ve Söğütlü, 2006). İslâm sanatında bu tekniğin ilk 
örnekleri, XII. yüzyılda Mısır, Halep ve Anadolu’da görülmüştür (Ersoy, 1993). Tarih 
öncesi çağlardan başlayarak günümüze kadar ahşap dokusu, dayanıklılığı ve öz 
ısısıyla kullanım sürekliliği gösteren bir malzeme olmuştur. Ağacın oyularak, 
yontularak, işlenerek süs ve kullanım eşyası şeklini alması ahşap işçiliği olarak ifade 
edilmektedir (Ersoy, 1993). Ahşap, doğada bulunan ve kolay işlenebilen bir 
malzeme olması nedeniyle mimari eserlerde uzun süreden beri kullanılmaktadır 
(Söğütlü ve diğ., 2017). Ahşap işçiliği, Konya ilinde Selçuklulardan günümüze kadar 
dini mimaride karşımıza çıkmış ve pek çok caminin minber, mihrap, tavan vb. 
mimari elemanlarında görülmüştür. Konya ilinde kündekâri işçiliğine yönelik 
çalışmalar ise 1950’li yıllarda başlamıştır (Nas, 2005). 

 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 314 

2.1.1. Selçuklu Dönemi Ahşap İşçiliği 

Anadolu'da ahşap işçiliği, Büyük Selçuklularda görülmüş ve Anadolu Selçukluları 
döneminde geliştirilmiştir. Bu gelenek, Beylikler döneminde de sürdürülerek eserler 
verilmiştir. Ahşap işçiliğinin önemli uygulamaları 12.–13. yüzyıllarda Selçuklular 
döneminde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yapılmış olan kapı, minber vb. örneklerde 
kündekâri tekniği kullanılmıştır (Söğütlü ve diğ., 2017). Dönemin eserlerinde 
hammadde olarak sadece sert ağaçlar kullanılmış, süslemesinde İslâm sanatının 
etkilerini taşıyan kompozisyonlar görülmüştür (Nas, 2005). 

2.1.2. Osmanlı Dönemi Ahşap İşçiliği 

Selçuklu etkileri taşıyan Osmanlı ahşap işçiliğinde, kündekâri tekniğinde çalışmalara 
devam edilmiştir. Bu dönemde, bazı yeni teknik ve süslemeler ortaya çıkmıştır. 
Kündekâride kullanılan oyma teknikleri azalmaya başlamıştır, kakma tekniği daha 
çok kullanılmış ve malzeme yönünden zengin eserler oluşturulmuştur (Nas, 2005). 

2.2. Kündekâri Sanatı Malzeme 

Ahşap, lifli ve boşluklu yapıda olmasının sonucunda; basınca, çekmeye, eğilmeye, 
burulmaya ve kesmeye karşı çalışan malzeme özelliği taşımaktadır. Kündekâri 
tekniğinin özelliği ise, mevsim şartlarının değişmesiyle birlikte ısı ve nem oranının 
değişmesinden etkilenen ahşabın çalışmamasını sağlaması olarak ifade 
edilmektedir. Küçük boyutlu geometrik parçalar, kirişli–zıvanalı olarak tabla haline 
getirilmekte ve ahşap malzemenin her yönde farklı çalışmasıyla oluşan yüzey 
gerilmeleri sınırlandırılmaktadır. Böylelikle, ahşap malzemenin çalışmasından 
kaynaklanan kusurlar, bu yöntemle engellenmekte ve eserler bozulmadan 
günümüze kadar ulaşabilmektedir (Sönmez ve Söğütlü, 2006). 

Uygulama örnekleri Selçuklular döneminde görülmeye başlanan ve Osmanlılar 
döneminde geliştirilen kündekâri tekniği; kapı kanatları, pencere ve dolap kapakları, 
mihrap, minber gibi mimari ayrıntılarda kullanılmaktadır (Sönmez ve Söğütlü, 
2006). 

 
Şekil 1: Kirişli zıvanalı çerçeve köşe birleştirme detayı. 

 

2.3. Kündekâri Sanatı Yapım Tekniği 

Kündekâri tekniği, üretim yöntemine göre gerçek ve taklit olarak iki grupta 
incelenmektedir. Bir çatma tekniği olan gerçek kündekâride; iç dolgu parçaları ile 
omurga çıtaları iç içe geçirilerek yapıştırıcı kullanılmadan birleştirilmektedir (Ersoy, 
1993). Üçgen, kare, dikdörtgen, beşgen, altıgen vb. geometrik şekilli ahşap parçalar; 
iç dolgu parçasını oluşturmaktadır. İç dolgu parçaları, omurga sistemi ve dış 
kilitleme çerçevesinden oluşan tabla ise “kündekâri tezyinat tablası” olarak 
adlandırılmaktadır (Söğütlü ve diğ., 2017). 
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Şekil 2: Dış kilitleme çerçevesi ve sistem içindeki konumu (Söğütlü, 2004). 

Tezyinat tablasında bulunan parçalar arasında oluşan çok ince derzler sayesinde 
ağaç malzemenin nem kaybederek çekmesi sonucu oluşacak küçülmelerde 
ayrılmalar meydana gelmemektedir. Bundan dolayı gerçek kündekâri, sadece bir 
süsleme sanatı olarak değil aynı zamanda bir birleştirme yöntemi olarak da 
kullanılmaktadır (Kürklü, 2011). Bu birleşim işleminde omurga çıtalarının darbe ve 
dış kuvvetlere karşı daha dayanıklı olabilmesi için narlama adı verilen elemanlar 
eklenerek omurga sistemi oluşturulmaktadır (Söğütlü, 2004). 

 

 

Omurga sisteminde, dik yönde gelen kuvvetlere karşı direnç oluşturan ve eksenin 
uçları arasında kesintisiz olarak devam eden omurga çıtası narlama olarak 
adlandırılmaktadır. Omurga çıtaları ve narlamaların birleştirilmesinde ise tek 
zıvanalı, çift zıvanalı veya yabancı çıtalı–zıvanalı geçme tekniği uygulanmaktadır 
(Söğütlü, 2004). 

 

 
Şekil 5: Değişik profil ve kesitlerde omurga çıtaları (Söğütlü, 2004). 

 

Gerçek kündekâri ürününün görüntüsünün taklit edilmesiyle, daha az işçilik 
gerektirerek oluşturulan ürün ise taklit kündekâri olarak adlandırılmaktadır (Kürklü, 
2011). Taklit kündekâri; çakma ve kabartmalı, çakma ve yapıştırmalı olmak üzere 
farklılaşmaktadır. Bu teknikte, altıgen, sekizgen vb. geometrik ayrı ahşap bloklar yan 
yana getirilmektedir. Geometrik şekilli ahşap bloklar arasındaki çıtalar çiviyle 
tutturulmaktadır (Ersoy, 1993). 

Kündekâri işçiliğinde yapılacak işe başlanmadan önce kullanılacak ağacın 
kurutulması işlemi gerçekleştirilmektedir. Kurutma işleminden sonra ağacın cinsi ile 

 

 

Ş̧ekil 3: Kendinden çıtalı kirişli birleştirme. Şekil 4: Dik birleştirme. 
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çalışma payı da göz önünde bulundurularak, ağaç belirlenen ölçülere göre kesilip 
düzeltilmektedir. Hazırlık işlemleri bittikten sonra yapılacak kündekârinin geometrik 
desen şeması 1/1 ölçekte kağıda veya suntaya çizilmektedir. Sonrasında, geometrik 
iskeleti oluşturan kayıtlar hazırlanmaya başlamaktadır. Yapımı biten kayıtlar, çizilen 
desene göre birleştirilip geometrik iskeleti oluşturmaktadır. Yapım aşamalarının 
sonunda, oluşturulan kayıtlar birbirine delik ve zıvanaları düzgün bir şekilde 
ayarlanarak geçirilmektedir (Nas, 2005). 

Üretiminin zaman alması, eleman eksikliği ve maliyetin fazla olması gibi nedenlerle 
kündekâriye olan talep azalmıştır. Kündekâriye olan ilginin azalmasıyla birlikte 
uygulamasındaki zorluktan dolayı bu sanatı uygulayan usta sayısı da azalmıştır 
(Sönmez ve Söğütlü, 2006). Ustanın malzeme bilgisinin ve el becerisinin önem 
kazandığı bu teknik, günümüzde kaybolmakta olan bir el sanatımızdır. Bu sanatın 
belgelenerek kaydedilmesi ve aslına uygun olarak sürdürülmesi gerekli hale 
gelmiştir. Yapım tekniğinde kullanılan geometrik kompozisyonlar, geometrinin 
oluşturduğu çeşitlilik, malzeme ve işçilik hesaplamalı yapım gramerinin 
çıkarılmasına olanak sağlamaktadır. 

 

(a) (b)  
Şekil 6: Kündekâri motif çizimi (a) ve ahşap kündekâri örneği (b).  

http://www.millikultur.com/index.php/kundekari/117-kundekari-motif-cizimi 

Çalışmanın ilk aşamasında kündekâri sanatının yapım tekniğinin anlatıldığı 
makaleler, tezler ve kitaplar incelenmiş ve bu konudaki envanterlerden 
yararlanılmıştır. Şu anda bu el sanatını uygulayan ustalarla görüşmeler yapılması ve 
yapım sürecinin fotoğraf-video çekimi ve alanda alınan notlar ile kayıt altına 
alınması süreci devam etmektedir. Çalışmanın ikinci aşamasında elde edilen 
verilerin analizinden sonra taslak gramer oluşturulacaktır. Taslak gramer 
oluşturulduktan sonra zanaatkârlarla birlikte geçerliliği ve güvenilirliği test 
edilecektir. Yapım grameri tamamlandıktan sonra, mevcut olan tasarım ya da yeni 
tasarımlar sayısal üretim araçlarıyla üretilecek ve sonuçları tartışılacaktır. 
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Şekil 7: Kündekâri yapım tekniğinde bazı birleşim detayları. 

 

3. Sonuçlar 

Bu çalışmada, Türk el sanatlarından biri olan kündekâri sanatının yapım tekniği 
incelenmiş, hesaplamalı yapım yöntemi ile birlikte mevcut tasarımlar veya yeni 
tasarımlar üzerinden üretimde çeşitliliğin arttırılabileceği öngörülmüştür. Kündekâri 
sanatının devamlılığının sağlanmasında ve yeni kullanımlarla değerlendirilmesinde 
sayısal tasarım araçlarına dikkat çekilmiştir. Ahşap malzemeden üretilen mimari 
eserlerin bozulmadan günümüze kadar ulaşabilmesini sağlayan yapım tekniğinde; 
ustanın el becerisi, geometrik kompozisyonlar ve bu geometrinin oluşturduğu 
çeşitlilik önem kazanmaktadır. Hesaplamalı yapımın temelini oluşturan algoritma ve 
algoritmik düşünce ise, tasarımı oluşturan her parçanın değişken özelliklerini 
dikkate alarak tasarımın yeniden üretilmesini mümkün hale getirebilecektir. 
Hesaplamalı yapım yöntemine ait yapım kurallarının ve zanaatta uygulanan yapım 
tekniği, malzeme, işçiliğin bütünleştirilmesi ile üretim süreci oluşturulacaktır. 
Hesaplamalı yapımla oluşturulan üretim sürecinin sonunda CNC makineleri, 
robotlar, üç boyutlu yazıcılar vb. sayısal üretim araçlarıyla çıktı ürünler elde 
edilebilecektir. 

Araştırma kapsamında; öncelikle alanda yapılan uygulamalara bakılmış, bu 
örneklerden farklı olarak somut olmayan kültürel mirasın korunması ile mimarlıkta 
sayısal tasarım alanını bütünleştirmek hedeflenmiştir. Yapma eyleminin ve 
bireylerin güncel sayısal yapım teknolojilerini kullanarak üretim yapmasının ön 
plana çıktığı son günlerde bu çalışma, bu alandaki bilgi birikimine ve uygulamalara 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu çalışmanın geleneksel el sanatlarının 
yapım gramerinin oluşturulması konusunda benzer çalışmalara zemin oluşturması 
öngörülmektedir. 
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Özet 
 
Sovyet mimarisinin ve yaşam biçiminin önemli bir unsuru olan mikro bölgeler 
(banliyöler), kentlerin 1970’lerde artan konut ihtiyacını karşılamak için inşa 
edilmiştir. Eski bir Sovyetler Birliği kenti olan Tiflis'teki banliyölerin ayırt edici özelliği 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre şekillenen enformel mekansal müdahaleleri 
içermesidir. Tiflis'in Gldani semtindeki mikro bölgelerdeki konutların enformel 
mekanlarını dijital tasarım yöntemleriyle deşifre eden bu çalışma, kent içindeki 
verilerin kodlanmasına dayalı olarak üretilen yenilikçi bir tasarım modeli ve 
yaklaşımı sunmaktadır. Araştırmanın amacı kentsel verilerden ortaya çıkarılan 
bağlamsal kurallar ile ortaya konan toplu konut fenomeni üzerinden yeni bir etmen-
tabanlı modelleme tekniği oluşturmak ve bu tekniği parametrik tasarım aracı olarak 
test etmektir. Kodlaması Rhinoceros ile Grasshopper üzerinden yapılan bu etmen-
tabanlı modeli oluşturan hareketli taneciklerin genel davranış biçimleri, Gldani’deki 
kentsel veriler ile oluşturulmuştur. Etmen- tabanlı modelin hareketli parçalarının 
birbiriyle ve Gldani’deki kentsel fenomen ile etkileşmesinden canlı bir organizma 
gibi farklılaşan alanlarda kendiliğinden ortaya çıkarılan genel davranış (otopoiesis) 
ise parametrik tasarım aracı olarak kullanılmıştır. Enformel mekanların oluşumunda 
ihtiyaca göre izlenen yollar (malzemeyi hareket ettirme, malzemeyi birleştirme, 
mesafe verme, mekana dahil olma vb.) kod dizinine işlenmiştir. Hazır Grasshopper 
kütüphanelerinin kullanılmadığı ve etmen-tabanlı modelin baştan tasarlandığı bu 
çalışmada hareketli taneciklerin mekan oluşumundaki davranışları karma-kullanım 
durumları üzerinden yorumlanmıştır. Bu çalışmada görsel ve diyagramatik 
anlatımlarla, yeniden üretilen etmen-tabanlı kentsel parametrik tasarım modeli 
detaylandırıldı ve sonuç kısmında akademik yönden tartışıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: Etmen-Tabanlı Kural Sistemi, Mikro-Bölge, Enformel Mekan, 
Sosyal Konut, Sovyet Mimarisi 
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Abstract 
 

Micro-district settlements are representative to Soviet architecture and lifestyle, 
built in the 1970s to meet housing demand. Distinct from the rest, Tbilisi, which is a 
former Soviet capital, present interesting spatial features which are informally 
created based on user needs by users. This work digitally decodes the informal 
spaces found in the Gldani Micro-Districts in Tbilisi. Gathering data from Gldani’s 
urban setting, this study offers novelty in the creation of an agent-based rule system 
for parametric modelling. The purpose of this research is to generate a digital 
design method based a novel agent-based rule system, and to test the invented 
method as a parametric design tool which is generative for spatial configurations in 
social housing projects. Instead of a ready-made library available online, a novel 
agent-based rule system is customised to simulate vectoral behaviours responsive 
to urban data collected from the built-environment in Gldani. Interacting with each 
other and the surrounding phenomena, our bespoke agent behaviour exhibits 
contextual autopoiesis. To encourage the recreation of informal spaces in Gldani, 
we present how a rule-based design method can help design with urban data with 
regards to spatial movement, configurative spatial features, distance relations and 
additional space inclusivity. The paper shares visuals, diagrams and pseudo-codes 
to elucidate how the agent-based rule system is generated as for the use of 
parametric urban design tool, while discussing the results at the end. 
 
Keywords: Agent-based Rule System, Micro-district, Informal Space, Social Housing, 
Soviet Architecture. 
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1. Giriş 

Kentsel planlama süreçlerinde tek merkezli alınan kararların üretim sonrasında 
değişimi, gelişimi ve bozunumu hızla dönüşen ve büyüyen kentlerin temel 
meselelerindendir. Akıllı şehirler üst başlığında geleceğin kent dinamiklerinin 
çalışıldığı araştırmalarda esnek planlama notları ve kodlarının önemi 
vurgulanmaktadır. Zonlama tekniğinin kullanıldığı konvansiyonel kentleşme 
modellerinde yerel ve global değişimlere hızla adapte olamayan stabil ve steril 
planlar günümüzde kentlerin büyümesini tehlikeye atmaktadır (Ben-Joseph, 2005; 
Form-Based Codes Institute, 2014). Dinamik bir yapıya sahip olan ideal kent 
tasvirlerinde, kent planlamanın verdiği durgunluk etkisine karşı kullanıcının verdiği 
tepki, mimarlık adına yeni bir alan doğurmakta ve kentsel tasarım ile akademik 
ortaklıklar doğurmaktadır (Schnabel, Zhang ve Aydin, 2017). 

Günümüzdeki toplu konut ve sosyal konut projelerinde katılımcılığın arttırıldığı 
modeller geliştirilmektedir. Toplu konut üretiminde 1990’daki dağılımına kadar 
Sovyetlerdeki örnekler konvansiyonel diye tabir edebileceğimiz yaklaşımı 
sunmaktadır. Sovyetlerin ardından ortaya çıkan devletlerin geride kalan toplu 
konutların işletilmesinde yetersiz kaldığı durumlarda kullanıcıları kısıtlamadığı ve 
apartmanlardaki mekanların dönüştürülmesine izin verdiği örnekler de mevcuttur. 
Bunlardan biri Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Gldani konutlarıdır. Bu toplu konut 
yerleşkesi mikro- bölgelere ayrılarak etap bazında planlanmıştır ve günümüzde 
imara açık alanları üzerinden gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir (Şekil 1). 
1990larda izin verilen katılımcı model ise 2000’lerdeki güvenlik amaçlı 
yönetmelikler ile bölgenin büyüme davranışını etkilenerek kısıtlanmıştır. 

 

 
Şekil 1: Gldani’nin Tiflis’teki konumu (sol). Gldani Mikro-bölge I’deki konutlarının 

kütlesel aksonometrik görünümü 

 

Bu çalışmada Gldani’deki Mikro-bölge I seçilmiştir. Bu bölgedeki toplu konutların 
Sovyet Rusya dönemini yansıtan mekanlar, devrimden sonra yapı kullanımına bağlı 
olarak kullanıcılar tarafından dönüştürülmüştür. Bu yönüyle çalışmanın 
oluşumundaki başlatıcı unsur olmuştur. 
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2. Gldani Bağlamında Kentsel Veri 

Şehir düzleminde büyük verinin kullanılmasının en büyük avantajı iyileştirilecek 
alanın belirlenmesinde hızlı dönüt alabilmektir. Mikro-bölgeler de “iyileştirme” hali 
enformel olarak konut kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. Banliyö içinde 
işlemekte olan enformel pratiği hesaplanabilir kılarak mevcut işleyiş paket haline 
getirildi. Yapılı çevreyle birlikte bugünün verileri işlendiğinde oluşan mekânsal 
karşılık, veriler değiştikçe üretim opsiyonlarını değiştirebilmektedir. 

Mikro-bölge I’de yapılan çalışmada, kent ölçeğinde olmasıyla kentin morfolojik 
yönünden de incelemektedir. Kentsel değişimin morfolojik etkisi yapı, parsel, ada 
gibi kent ölçeğinde incelemeler ile yapılan çalışmalardır. Mekânsal değişimin Sovyet 
rejimiyle başlayan ve tarihsel bağlam içinde failler ile değişen bir yapısının olmasıyla 
kentin morfolojik yapısı, yapılan eylemler ile incelenmektedir. Bu nedenle değişim 
ve hareket bu çalışmanın temel bileşeni olarak işlenmiştir. 

2.1. Enformel Mekanların Oluşumu 

Gldani’deki enformel müdahaleler ihtiyaca göre şekillenmiştir. İki kat arasında 
konumlanan ortak teraslar bazı yerlerde depo olarak kullanılırken bazı yerlerde 
birkaç dairenin toplanıp oturduğu yerlere dönüşmüştür. Konut içi mekan yetersizliği 
durumunda mevcut yapıdan ek mekanlar (Kamikaze Logia) elde edilmeye 
çalışılmıştır (Şekil 2). Bu durum, kullanıcının karşılaştığı eksiklik ya da kullanım 
sıkıntısını gidermek için bulunduğu alanı terk etmeden alanın farklılaşabileceği 
potansiyelini değerlendirdiğini göstermiştir. Enformel müdahaleler bu noktada 
bireyler arasında yaşam alanlarını kısıtlamadan organize edilebildiğini göstermiştir. 

 

 
Şekil 2: Tiflis’teki enformel mekan gelişimleri sonucu Sovyetlerin toplu 

konutlarındaki eklentiler 

Yapısal olarak çizilen “zorunlu” mekan sınırını aşan veya değiştiren interaktif 
kullanımları bulunduğu alandan kopmadan üretilmesi bu çalışmaya önemli bir 
referans tanımakta. İşleyiş olarak bunun kent ölçeğinde düşünülüp geliştirilmesi ve 
veri tabanını bu şekilde oluşturan kodlama sistemi geliştirebilmek 
amaçlanmaktadır. Kent ölçeğinde kullanım şekliyle ve/veya yapısal olarak mekânsal 
karşılaşma alanları belirlendikten sonra yerinde bir müdahalenin olması ve bunun 
her kesişim alanlarında farklılık göstermesi kentsel bir sorunun irdelenmesine izin 
vermektedir. 

 
3. Kentsel Veri Tanımlaması 

Yerinde tepki veren hareketli bir oluşumdan türeyen tasarımla kent içindeki 
hareketine bağlı olarak belirli alanlarda kentteki yapılı çevre figürlerinden referans 
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alan oluşturulmaktadır (Şekil 3). Mevcut alandaki figürlerin iç mekan ile dış mekan 
arasındaki gerilimine karşı bir davranış sergilemektedir. Kentin içindeki altyapısal 
elemanlar (“infrastructure”), yapılı çevre figürlerinin birbirleriyle olan 
bağlantılarının yeniden üremesini sağlamaktadır. Bu şekilde bir yaşantının olduğu 
her kentsel figüre temas eden hareketli yapı, yaşantının belirlediği mekanın 
kullanım halini kendi davranış şekline veri olarak edinir. 

 
Şekil 3: Gldani’deki kentsel verilerin analizi 

 

3.1. Etmen-Tabanlı Veri 

Türk Dil Kurumu’nca “Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca 
götüren güçlerden, şartlardan, öğelerden her biri, âmil, faktör.” (TDK Türkçe Sözlük, 
1988). Olarak etmen tanımlanması yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında bir tanım 
olmamasıyla birlikte TDK’nın yapmış olduğu tanımlamaya, bu çalışma ilişmektedir. 
Kent ölçeğinde etkisini bir bütün halinde hareket ederken karşılaştığı alanlara göre 
etkisini, (mekânsal halini) çoğalarak gösterebilmektedir. Etmen bulunduğu ortama 
göre değişkenlik gösterebilir. Bu çalışma kapsamında etmen tabanlı olarak ‘çoban’ 
oluşturuldu. Çoban bulunduğu alanda ki değişkenliklere göre etkisini gösterir. 
Etkisini gösterirken çevresel değişen parametreleri algılayan ve buna göre davranış 
sergileyebilen çoklu bir siteme (multi-Agent) sahiptir (Şekil 4). “Etmen tabanlı 
hesaplamalı model (veya yapay toplum) yeni bir bilim enstrümanıdır. Sosyolojiye, 
özellikle “üretken” kelimesinin uygun olduğu noktalarda, güçlü bir yaklaşım 
kazandırır” (Epstein, 2006). Yapılı çevredeki değişkenleri olarak hem Sovyet dönemi 
alınan kentsel kararlar hem de sonradan (enformel) olarak değişen yapılı elemanlar 
ele alındı. Bu elemanlar çoban için “sensör” haliyle yer edinir. 
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Etmen tabanlı olmasıyla ‘çoban’ başlıca üç özelliği kendisinde bulundurur: 

1. Dinamik bir yapısıyla değişen çevresel objelere karşı farklı tepkiler verir. 
Objelerin konumlarına göre sistemin bütününü, birden fazla noktalar ile 
değiştirilebilir olmasıyla, bunun en önemli verisini oluşturur, 

2. Bir doğrultudaki hareketinde karşılaştığı birçok duruma göre tekrar kendini 
oluşturabilir. Bir zon da ki yapısal oluşumunu hafızasına kaydeder onun 
‘izi’ (oluşan mekân) kalırken diğer oluşumu için hareketine devam eder, 

3. Oluşturulan kod sisteminin değiştirebilir ve geliştirilebilir genişlemeyi konu 
edinmesidir. 

 

 
Şekil 4.1 

 
Şekil 4.2 
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Şekil 4.3 

 

 
Şekil 4.4 

 

 
Şekil 4.5 

 
Şekil 4.6 
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Şekil 4.7 

 

 
Şekil 4.8 

 
Şekil 4: Etmen tabanlı çoklu veri sisteminin (Multi-Agent) kod paketi 

 

 
4. Kentsel Veri Modellemesi 

Çalışma alanındaki doğal gaz boruları, konutlar arasında bir ağ oluşturmakta 
kullanılmıştır. Dış mekanda bulunan doğal gaz boruları konut çeperlerinde ve 
kullanılan diğer alanlarda yeterli yüksekliğe ulaşmaktadır. Konuta giriş kısmında 
yeterli yükseklikte bulunur ve komşu yapıya uzanırken bulunduğu alanın işleyişini 
bozmayacak şekilde konumlanır. Bu yönüyle doğal gaz boruları mevcut kullanıma 
dair, unutulmuş ama mekan kullanım şekline referans tayin eden bir unsur olarak 
bulunmaktadır. Doğal gaz boruları, konut çevresinde bulunma haliyle mekanın 
sınırlarını çizerken konutlar arasında en kısa mesafeden uzanır. Konutlar arasında 
uzanırken ana yol(sert doku), sokak, yeşil alanlar(yumuşak doku) vb. kentsel 
figürlere dahil olur. Bu alanlarda enformel bulunma halinin mekan kullanımıyla bir 
bütün olarak ele alınması açısından kentsel veri işleme sorunsalının altlığını 
oluşturur. 

 
5. Kurala-dayalı Ayrık Kentsel Veri İşleme 

Çalışma alanındaki mekan kullanım tipleri ticari, rekreasyon ve konut olmak üzere 
üç temel zon olarak belirlenir. Ayrık kentsel veriler, yapıların her zonda farklı bir 
davranış şekliyle kodlanmasıyla işlenir (Şekil 5). 
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Şekil 5: Gldani’deki enformel mekan gelişimleri sonucu Sovyetlerin toplu 

konutlarındaki eklentiler 
 

Bu şekilde kent tasarımında kullanım alanlarına dair makro ölçekte yeni bir kent 
okuması sunulur. Kentsel verinin okunmasını ve yeniden üretilmesini sağlayan 
hareketli veri tarayıcısı, noktalar kümesinden oluşan ve ana gövdesini “çoban” diye 
isimlendirdiğimiz bir etmen-tabanlı algoritma kaynağıdır. Figürlerden referans ile 
çoğalır. Çoban, öncelikli olarak bulunduğu alandaki figürlere göre noktalarını 
çoğaltır. Çoğalan noktaların kendi kümesinde birbiriyle olan bütünlüğünü discrete 
(ayrık) birimlerle oluşturur. İlk olarak oluşan yapı gelecekteki mekan ihtiyacına bağlı 
olarak oluşturulacak birimlerin türetilebilmesi için infrastructure (alt yapı) 
niteliğindedir (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6: Bu çalışmada ‘çoban’ ismi verilen etmen-tabanlı modelin örnek davranışı 

 

Oluşan yapıdan (infrastructure) çoğalan noktalar, bulunduğu alandaki (zon) yapısal 
elemanlardan ve kullanım şekline referans verebilecek unsurlardan kendi 
birimlerini (unit) oluşturur. İç örgütlenmesini noktalar arasında oluşturarak 
birimlerini ortaya çıkaran yapı (Şekil 6). 
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Şekil 6: ‘Çoban’ ile oluşturulan etmen-tabanlı modelin  

değiştirilebilir verilerin x-ray şeması. 
 

Birimlerin çoğalmasıylada mekanı oluşturur. Bu yönüyle mikro ölçekle makro ölçek 
arasında bir geçişkenlik sunar. Noktalar kümesinin işleyişini ile Pseudocode 
işleyişiyle sunacak olursak:  

• Doğal gaz borularından “çoban” (etmen-tabanlı) hareket ettirilir. 

• Çoğalacağı alana (zon) gelir. (Figürlerin yapısal ve kullanım girdilerinin 
kesiştiği alan)  

• “Çoban” (etmen-tabanlı) noktalar kümesini çoğaltır. 
(Figürlerden referans alarak) 

• Noktalar iç örgütlenmesine göre birimlerini oluşturur. 

• Birimleri oluşturan noktalardan biri sabitken diğeri 
hareket ettirilir. 

• Hareket ettirelen noktanın oluşturduğu birimin 
arkasında bıraktığı birimler(izler), mekanı oluşturmuş 
olur. 

 

Günümüz figürlerinden alınan veriler kodlamanın arayüzünü oluştururken dinamik 
bir sürecin işlenmesiyle gelecek zamanda değişen koşullar ile o zamanın verileri 
aynı yöntemin fakat farklı bir oluşumun ara yüzünü oluşturur (Şekil 7).  
 

 
Şekil 7: ‘Çoban’ ile oluşturulan etmen-tabanlı modelin parametrik tasarım aracına 

dönüştürülerek kentsel verilerle etkileşim halleri oluşturması 
 

Günümüzde bulunan figürlerden alınan veriler ile oluşan birimler daha küçük 
ölçekte birimleri kendiliğinden türetir (Şekil 8). Algoritmik bir oluşumla mikro 
ilerleyiş sunarak zondaki bütünsel oluşumun da önemli bir parçası haline gelir. 
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Birimler halindeki davranışıyla mekandaki verilerin kodlanmasıyla kullanılabilecek 
elemanları kendisinden türetir. 

 
Şekil 8: ‘Çoban’ ile oluşturulan etmen-tabanlı modelin parametrik tasarım aracına 

dönüştürülerek kentsel verilerle etkileşim halleri oluşturması 
 

Kendi iç işleyişini figürlere bağlı olarak davranıyor olması oluşacak yapının esnek bir 
kullanıma sahip olmasını gerçekleştirir. Dış mekandan çoğalmaya başlayıp alınan 
veriler bağlamında iç mekana dahil olmasıyla, kamusal dış sirkülasyonun nispeten 
özel sirkülasyonla karşılaşmasıyla ortak mekanları sunar. Dış mekanda temas ettiği 
yumuşak dokuyu sadece zemin işleyişine değil üst kotlara da dahil olmasını sağlar. 
Farklı kotlardan aldığı verilere göre şekillenmesiyle mevcut kot işleyişini bozarak 
dikeyde şaşırtmalı bir kotlanma hali sunar. Zeminde gerçekleşen karma kullanım 
alanlarını üst kotlara taşımasıyla ve oluşan yapının kendi içinde bunun organize 
edilmesiyle oluşan yapılar kompleks yapı niteliğindedir (Şekil 9). Yaşantının 
sunduğu kaçınılmaz dinamik süreç üretimde kullanılacak birimlerin malzemesinin 
sürdürülebilir olmasını gerektirir. Bu şekilde değişen koşullara bağlı olarak 
oluşturulan mekanların dönüştürebilmesini sağlar. Veriler bağlamında öngörülen 
mekan oluşumunu geleceğe atfetmeden üretim yöntemini sunar. 

 

 
Şekil 9: Gldani’deki enformel mekan gelişimleri sonucu Sovyetlerin toplu 

konutlarındaki eklenti süreci 
 

6. Tartışma 

Kentsel ölçekte bakıldığında mikro-bölgelerde ki kentsel altyapının (doğal gaz 
boruları) mekanın oluşmasına referans olabilir mi? Sorusundan yola çıkılarak bir 
yapı üretiminde izlenen yolu, hesaplanabilir tasarım araçlarıyla tersten bir yol 
izleyerek oluşturabilmeyi hedeflemektedir. Hesaplanabilir tasarımın mekânsal 
üretiminde çevresel veriler ile işlendiğinde, aslında bir canlı organizma gibi etkilere 
karşı tepki vermesi sağlayan parametrik yöntem aranmaktadır. 
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Mikro-bölgelerin yapılı çevresiyle birlikte değişen yapı, mevcut kullanım alanlarında 
ki ‘çobana’ girilen değerlere göre ek kullanım alanları tanımlama, mevcut kullanımı 
değiştirme, mevcut kullanımı iyileştirme gibi durumlar sergiler. 

Bu çalışmada etmen-tabanlı model ile oluşturulan mekânsal formasyon tiplerini 
mikro-bölge I için örnek dört durum üzerinden incelenmektedir. 

6.1. Konut - Yaşam Alanı 

Mikro-bölge I’in konut alanlardaki sosyal yaşantı yerinde incelendiğinde moskow ve 
Kruşçev tipi Sovyet dönemi plan tipleri iç hacimlerde ayrıcı elemanlarla değiştirildiği 
görülmektedir. Konut için zorunlu olarak verilen dış sınır, Kamikaze Logia denilen 
enformel ek alanlar ile yeniden tanımlanmaktadır. Gündelik pratiklerine göre iç 
kullanımlarıda değişen bu yapıları, her bir aile için özelleştiğini söyleyebiliriz. 
Mevcut konut alanlarına gelen Çoban enformel ve mevcut oluşturulan yaşam 
alanlarına göre kendini yeniden tanımlar ve bulunduğu alana göre kendini 
oluşturur. Bu şekilde mevcut durumun bir parçası olmasıyla birlikte kendisini 
tanımlayan kod dizini ile paket halinde sunarak gelecekte ki değişimlere göre 
farklılaşması ve mekânı tarifleyen güncel bir sorunsalı yeniden değerlendirilmeyi 
hedeflenmektedir. 

6.2. Ortak alan – Rekreasyon alanı 

Mevcut ortak alanları geniş tanımsız alanlar halinde bulunun veya iyileştirilmesi 
gereken rekreasyon alanı halinde bulunmaktadır. Bu tür alanlarda yumuşak 
dokunun ve sert dokunun veri olarak girildiği ve yapının oluşmasında çevresel 
olarak referans alabileceği objelere göre kendini yapılandırır. 

Zemin kotundan itibaren bazı yerlerde ergonomik bir biçim de daha özel 
denilebilecek alanlarında oluşmasının yanı sıra ortak olarak vakit geçirilecek alanlar 
da oluştu. Verilerin noktasal karşılığı ile girilen açıklık değerine göre oluşturulan 
hacimler kullanım açısından toplu bir şekilde bulunmaya cevap verecek şekilde 
düşünüldü. 

6.3. Atıl Alan – Ortak Çalışma Alanı 

Mevcut ortak alanlar çevresi veya kullanılmayan alanların bir çoğu atıllaşmakta ya 
da depo olarak kullanılmaktadır. Bu tür alanların zemin kotunda sokak 
sirkülasyonunun çeperinde ve konutların arasında bulunan teraslarda bulunur. Bu 
tür alanların bazı yerlerinde geçişe dair bir veri referans alınırken bazı yerlerde 
konutun sert dokusu referans olarak işlenmektedir. Bu şekilde bulunduğu alanın 
hem kullanım durumuna göre hem de fiziksel verilerine göre ortak çalışma alanları 
oluşturuldu. 

6.4. Ticari Alan – Rekreasyon Alanı 

Mevcut açık alanların boyutunun arttığı yerler, pazar alanı gibi veya seyyar 
satıcıların tezgahlarını kurduğu bir alan dönüşmektedir. Bu tür alanların 
oluşmasında ki enformel pratiklerin önüne set çekilmeden hem çevresine ilişecek 
hem de kendi hacmini oluşturacak yapı oluşmaktadır. Mevcut alanlarda ki 
otoparklar ve Pazar alanları bir biri üzerinde baskın gelmesine göre yer kapma 
yarışında bulunma halini göstermektedir. Oluşturulan ticari alanlar ise bu tür 
diyalektik ilişkilere girmeden kendini var edebilme arayışını sürdürmektedir. 

6.5. Ayrık Mekân Kurgusu 

Alt yapı elemanlarının bir çerçeve olarak konutların sınırında bulunması ve ara 
geçişlerde kullanıma dair sunduğu değerler ile mevcut alanda bulunmaktadır. 
Oluşturulan bu mekânlar, altyapının bütünlüğünde ki bu potansiyeli değerlendirip 
değişen alanlara göre esnek bir oluşum hedefiyle, yeni alanlar ve işleyişler 
tanımlayabilmektir. 
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6.6. Değerlendirme 

Mekanların mevcut kullanım şekillerine entegre olan mekanlar üretildi. Üretilen 
mekanlar güncel kullanım opsiyonlarıyla birlikte kurgulanırken yapılı çevreye 
ilişebilmesi hedeflendi (Şekil 10). 

 

 
Şekil 10: Girilen değerlere göre oluşan birimler 

 
7. Sonuçlar 

Tiflis’in Gldani semtindeki mikro bölgelerdeki konutların enformel mekanlarını 
dijital tasarım yöntemleriyle deşifre eden bu çalışma, kentsel verilerin 
kodlanmasına dayalı olarak üretilen etmen-tabanlı parametrik tasarım modeli 
sunmaktadır. 

7.1. Gldani Bölgesinde Konut & Sürü Kullanımına Makro Bakış 

Hareketli, üç kollu ve kontrol edilebilir uzunluğa sahip sürü ana gövdeyi 
oluşturur. Sürü mevcut doğal gaz borularından ilerler. Hali hazır 
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mekankullanım şekilleri (ticari,konut,rekreasyon) hareketi sırasında zonlar 
olorak tanımlandıktan sonra her zon da bir davranış şekli sunar. Bu davranış 
şekli ile dikte edilen kullanım şekillerini esnetir, genişletir ve çevresinde 
yayılır. Yayılması sırasında kendi içinde ve çevresine yeni kullanım alanları 
sunarken kullanım şekilleri arasında da karşılaşma alanları sunmasıyla 
kullanım şekilleri arasındaki gerilimi azaltır (Şekil 11). 
 

 
Şekil 11: Makro yerleşimin vaziyet planı 

7.2. Sürünün İç İşleyişi 

Üç kollu ana gövdeyi oluşturan noktalar kümesi belirli aralıklarda bulunmaktadır. 
Kollardan ayrılan her bir noktadan referans ile çoğalan her bir nokta, kontrol 
edilebilir bir uzaklığa ulaştıktan sonra hedef niteliği taşır. Hedef mesafeler 
girildikten sonra birimlerin oluşum hali programlanmış olunur. Oluşan birimlerin 
noktalarının hedef haline getirilmesi durumunda ikincil referans olarak tanınabilir. 
Bu şekilde işleyişin sürekli devam edilebileceğinin ortaya çıkarmış olur. 

7.3. Sürünün Mikro İşleyişi 

Hedefler arası oluşan her birimin sınır yüzeyi parçalanır. Sonraki hedefe ulaşacak 
birim, parçalanan birimden daha küçük ölçeğe getirilir. Bu şekilde hedefler arası 
oluşan birimler ayrık oluşumlar sunarken her birimin kendi içinde parçalanıyor 
olması mikro ölçekte müdahalenin gerçekleştirebilmesini sağlar. Parametrik tasarım 
aracı olarak test edilen etmen-tabanlı modellerin oluşumu Gldani’de durdurulmuş 
olan enformel mekan üretim süreçlerine atıfta bulunarak ileride tekrardan 
canlandırılabilmesi için bir yöntem sunmaktadır. Bu çalışma ile etmen-tabanlı 
modelin hareketli parçalarının birbiriyle ve Gldani’deki kentsel fenomen ile 
etkileşmesinden canlı bir organizma gibi farklılaşan alanlarda kendiliğinden ortaya 
çıkarılan genel davranış kuralları (otopoiesis) belirlenerek konvansiyonel kent planı 
ve kodlarına alternatif üretilmektedir. Enformel mekanların oluşumunda ihtiyaca 
göre izlenen yollar (malzemeyi hareket ettirme, malzemeyi birleştirme, mesafe 
verme, mekana dahil olma vb.) kod dizinine işlenmiştir. Etmen-tabanlı modeli 
oluşturan hareketli taneciklerin mekan oluşumundaki davranışları karma-kullanım 
durumları üzerinden yorumlanmıştır. 
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Özet 
 

Biyomimetiğin artan etkisi ile birçok disiplinde doğa ile kurulan ilişki analojiden 
sistematik bilgi transferi doğru evrilmiştir. Adaptasyon, doğanın sağladığı çözümler 
arasında mimarlıkta en çok ele alınan stratejilerden biridir. Bununla birlikte 
adaptasyonun mimarlık alanındaki ele alınışı ve uygulamaları doğadakinden 
oldukça farklıdır. Bu bağlamda bu araştırma, mimari tasarımda adaptasyonun 
kullanılması için biyomimetik bir bakış açısı sunmaktadır. Araştırma, yapılardaki ve 
doğadaki kabuklar arasında kurulan analoji ile yürütülmüştür. İlk olarak hayvan 
derilerindeki adaptasyon stratejileri araştırılmış ve haritalandırılmıştır. Bu 
haritalandırma doğadaki dört temel adaptasyon örüntüsünü ortaya çıkarmıştır. Bu 
örüntüler daha sonra mimarlık ile doğanın karşılaştırılması ve bu iki alan arasında 
bilgi transfer edilmesi için kullanılmıştır. Sonrasında güncel adaptasyona dayalı yapı 
kabuğu örnekleri incelenmiştir. Bu inceleme yapı kabuklarının performanslarının 
genel olarak enerji ve estetik alanlarına odaklandığını göstermiştir. Bunu yanı sıra, 
kabuğun katmanları arasından adaptasyonu sağlayan katmanın istenen 
performansı sağladığı ve böylelikle yapının tamamına etkisinin kısıtlı olduğu 
görülmüştür. Sonuç olarak, bu kabuklarda iki seviyede bir bütünleşme eksikliği 
vardır: yapı kabuğunun yapının diğer sistemleriyle bütünleşmesi ve birden çok 
performans parametresinin adaptasyona dayalı davranış ile bütünleşmesi. Üçüncü 
olarak deri ve yapı kabuğu arasındaki fonksiyonel analojiler ortaya konmuştur. En 
sonunda biyomimetik bir bakış açısıyla ele alınan adaptasyonun yapının mümkün 
olan tüm sistemlerine ve tüm fonksiyonlarına etki edecek biçimde, bütünleşik ve 
bütünsel bir şekilde tasarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Mimari Tasarım, Biyomimetik, Adaptasyon, Yapı Kabuğu, 
Bütünleşik Tasarım, Bütünsellik 
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Abstract 
 
With the increasing effect of biomimetics, in many disciplines, analogies with nature 
became systematic knowledge transfer from nature. Among all solutions provided 
by nature, adaptation is one of the most borrowed strategies in architecture. 
However, its current understanding and application are very different from nature. 
In this regard, this study provides a biomimetic perspective on the use of adaptation 
in architectural design. The research is carried through the analogy between 
protective covers of buildings and biological systems. First, exploration and 
mapping of adaptation strategies of animal skins are given. This mapping provided 
four basic adaptation patterns in nature. These patterns are then used to compare 
architecture and nature and convey knowledge from one to another. Second, the 
current adaptive building envelopes are reviewed. This review showed that the 
performance of these envelopes commonly focuses on two aspects: energy and 
aesthetics. Further, in these examples, the adaptive layer of the envelope delivers 
the desired adaptive performance, thus adaptive character hardly becomes integral 
to the whole building. Consequently, there is a lack of integration in these envelopes 
at two different levels: integration of the envelope with other systems of the 
building and integration of multiple performance parameters to the adaptive 
behavior. Third, functional analogies that are found between the skin and the 
envelope are discussed in the realm of adaptation. In the end, it is concluded that, 
with a biomimetic perspective, adaptive behavior should be designed in an 
integrated and holistic way, affecting all possible systems and functions of the 
building. 
 
Keywords: Architectural Design, Biomimetics, Adaptation, Building Envelope, 
Integrated Design, Holism 
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1. Introduction 

While the idea of nature-inspired design has always been prevalent throughout the 
history, the ability to learn from the form, function, behavior of the living beings, 
from their molecular compositions to their environments, has significantly 
advanced in the last century. Through evolution, nature has experimented with 
various solutions to the challenges that living beings have faced and developed the 
successful ones. Biomimetics basically aims to use these time-tested strategies for 
solving the problems that human beings are struggling with. Different from nature-
inspired examples to date, biomimetics introduced a systematic approach of 
knowledge transfer from biology to other fields. 

The mind shift brought by biological knowledge, together with computational 
thinking and digital fabrication technologies, signal a shift in architecture’s 
relationship with nature. Computation enables biomimetic thinking in design fields 
in two ways: 1) understanding and modeling complexity of nature, 2) designing and 
making like nature. In the last decades, many of the developed computational 
theories and methods have been inspired by biological principles. Contemporary 
architecture is now intensely engaged with these theories and methods. 
Consequently, today’s architectural culture is suffused by concepts like flows, 
continuousness, skins, membranes. The extensive use of these concepts bear a 
closer relationship with nature that requires considering complexity of nature 
through its processes and patterns, from which its properties and performance 
emerge. This can be possible with exceeding the metaphorical use of nature by 
consciously emulating nature’s genius, as it is proposed in biomimetics. 

There are some current approaches in architecture, which are trying to transfer 
strategies from natural systems. Among all the solutions provided by nature, 
adaptation is one of the most borrowed strategies. There are many examples, 
which aim to accommodate change and find new solutions to create buildings with 
adaptive performances to varying functions, user needs and climate conditions. In 
adaptive examples to date, there are inspirations from nature at metaphoric level 
but biomimetics is not often employed in the design of these buildings. As a 
consequence, current understanding and application of adaptation in architecture 
is very different from nature. 

Given this, the research here aims at providing a new biomimetic perspective to 
the use of adaptation in the design of buildings. The research is carried through the 
analogy between protective covers of buildings and biological systems, since 
protective covers face most of the changing conditions around organisms and 
buildings. This analogy will reveal how the knowledge gained from nature is to be 
reflected to the design process. In buildings, the envelope is where the adaptive 
behavior is mostly observed. There had been many examples in architecture that 
takes the skin as a metaphor since buildings are exposed to same environmental 
conditions and they respond to the similar needs. Currently, there is also an 
increasing number of adaptive building envelope examples, some of which are 
theoretical, yet potentially applicable (Loonen, 2013, 2015; Kuru et. al., 2019). 
Although some of these examples adopted biomimetics as a design generator, their 
adaptive character is still very different from nature. 

In this regard, this study presents a parallel reading of nature and architecture in 
terms of adaptation strategies and provides a mapping of these two different 
domains to enable conveying knowledge from one to another. Like natural 
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organisms, buildings are not monolithic unities but complex systems, which 
constitute multiple and diverse components that operate at different scales and 
levels. Due to the difficulty of transferring knowledge between these two domains, 
which have different levels of complexities, this research focuses on the nature of 
the adaptation, to construct a broader perspective. 

This study has three parts; (i) exploring and mapping adaptation strategies in 
animal skins, (ii) exploring adaptive building envelopes, (iii) developing a new 
biomimetic perspective for the use of adaptation in architecture. 

 

2. Methodology 

Biomimetics in a multidisciplinary field. Therefore, it cannot be approached with 
conventional architectural research methods. Due to this complicated 
multidisciplinary nature of the field, biomimetic studies are mostly searching and 
discussing appropriate methods. There are attempts to develop biomimetic design 
methods in different fields but establishing a general method for the generation of 
design concepts remains arguable. There is a need for a specialized method to 
engage related field and this method needs to be reconsidered in every design 
problem (Oztoprak, 2018). 

This research is conducted in a nonlinear manner since the analysis of adaptation in 
architecture went hand in hand with an analysis of adaptation of the skin. Patterns 
in nature are used to guide design processes. Patterns build analogies between 
observed solutions and problems at hand and are used to transfer knowledge 
across domains (Hoeller et al., 2007). Therefore, it is reasonable to use patterns 
when aiming to imitate solutions from nature. 

 

3. Adaptation in the Animal Skin 

In nature, organisms are able to respond to changes in their environment, either 
immediately, involuntarily or purposefully, and develop adaptation strategies 
based on the information on their genes and their ability to change. Adaptation is 
required to achieve a fit between the system and the environment and to maintain 
the quality or state of being fit. In this sense, adaptation is a process of becoming 
fit to changing environment repeatedly. Like the envelope in buildings, the skin has 
a pivotal role in the adaptation processes of natural organisms, as the interface 
between the body and external environment. 

Adaptation is achieved by the change in a characteristic that affects the organism’s 
survival or reproduction (Futuyma, 2009, 279). These changes in organisms are due 
to the massive amounts of information that is contained by the DNA within the 
cells. This is the hereditary information, which is stored as a code and affects the 
material. In a similar manner, algorithmic code has a capacity to affect material and 
create complex geometries with small amounts of data. It corresponds to the way 
nature constructs its designs using cellular components. However, the code in 
nature is embedded in the cell itself and cells organize themselves to adapt to 
changes around them. Whereas the algorithmic code is shaped by the designer, the 
information in DNA has been shaped by a historical process of evolution. Besides 
the hereditary information, the environment they grow up in also affect the 
organisms. 

The degree of variation between genetically identical organisms is the result of this 
particular relationship with their environment. Besides different organisms, even 
modular parts of the same organism differ. Fur of the same tiger are not identical. 
Since these adaptations help them survive in different areas, certain organisms 
with the same skin color are found in one area, but not in another. Hoheneder and 
Gruber (2016) compares these adaptation principles of nature to building 
standards and codes in architecture. As they suggest, “the buildings that are 



 339 KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

designed according to the same set of codes yet in different sites generates similar, 
but not necessarily identical buildings” (Hoheneder & Gruber, 2016). They are 
tailored to their specific context of location. 

In this research, animal skins are identified by searching through literature and 
using web engines and databases. Some examples of their adaptations for different 
reasons and with different strategies are given in Table 1. 

 
Table 1: Adaptation examples in animal skins 

 

As it is seen in the examples above, in animal skins, there is a wide variety of 
adaptation strategies, which can be found at multiple physical scales and time 
resolutions. For instance, the chameleon can change the color of the body when it 
is scared and through rapid molecular signals in and between cells in response to 
light, temperature and other environmental changes. As Wigginton and Harris 
(2002, 29) explains, the color change of the chameleon is activated by hormones 
that affect special pigment-bearing cells in its skin. On the other hand, in animals at 
extreme latitudes, color change happens with seasons, as colder temperatures and 
shorter days trigger hormonal changes that give rise to dense and white coats 
(Gonzales, 2012). 

It is seen that, due to the adaptations, the skin of natural beings has become highly 
diversified. Changes in environmental conditions affects the metabolism and its 
energy and resource balance, thus skins of organisms of the same species might 
differ from each other, such as the polar bear and grizzly bear. Besides contextual 
changes, there are many other reasons for skin adaptations. For instance, the male 
peacock evolved the adaptive trait of the tail feather display to compete for a 
mating partner. The sea horse is able to change to match the color and surface 
texture of the coral they live on and thus protect itself from the predators. In sum, 
these differentiations in the skin help organisms to adapt and remain fitting to 
enhance their survival. 

The great diversity of animal skins provides a ground to understand adaptation 
patterns of nature. Exploring a number of different adaptation strategies and their 
relationships with the context has revealed four basic adaptation patterns in nature 
(Table 2). These patterns can be used to compare two different domains and 
convey knowledge from one to another. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organism Adaptation Strategy Process Function 

Lizard Autotomy Defense Regeneration 

Sea star Renewal Regeneration  

Turtle Molting Growth Growth 

Silk worm Shell exchange   

Chameleon Coloration Communication Communication 

Peacock  Sexual attraction  

Bear  Insulation  

Caterpillar Mimicry Protection Protection 

Sea horse Camouflage   

Turtle Strengthening Mechanical protection  
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Table 2: Adaptation patterns of the skin 

 
4. Adaptive Building Envelopes 

In general, buildings are designed for long and useful life, to fit its users’ needs well 
and to cope with environmental conditions. They need to serve to a variety of 
functions through their life cycle. Therefore, it is necessary that they respond to 
many fluctuating parameters and adapt to new conditions. Like animal skins in 
nature, building envelope plays a crucial role in the adaptation of the buildings. 
Envelope is the key feature when observing a building from the exterior and has 
impact on the interior. Like the skin, the envelope is where the building meets with 
the environment. 

In the building envelopes produced after the energy crisis of the 1970s, together 
with the developments in technology, the use of passive solutions derived from 
traditional technologies have begun to be changed with increasingly active, 
responsive and kinetic solutions. As a result, building envelopes tend to be more 
adaptive to daily and seasonal environmental changes. The dynamic control of 
energy flows is the key feature of these building envelopes, which are mostly 
facilitated by new materials, and the latest advances in sensing, control and 
actuation systems. 

At present, there are differing approaches and methods to adaptive building 
envelopes. While some of them have full-scale applications, some others have 
preliminary or simulated models, or prototypes. In this study, both full-scale 
systems that are implemented on a building are and prototypes that are modeled 
physically and tested digitally or physically are examined in the light of findings of 
previous chapter (Table 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Function Strategy 

 Renewal 
Regeneration 

Restoration 

 Growth on edge 

 Growth of organisms with shells 
Growth 

Molting 

 Addition 

 Strengthening 
Protection 

Coloration 

 Signaling 
Communication 

Sexual attraction 
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Table 3: Analyzing adaptive building  

 

Scale of change_WE: The whole envelope as one piece, PE: Parts or volumes in the 
envelope, LEE: Larger element in the envelope, SEE: Small elements in envelope; 
Strategy_R: Regeneration, G: Growth, P: Protection, C: Communication; 
Performance Target_VC: Visual comfort, TC: Thermal comfort, ED: Energy Demand, 
S: Structural, A: Aesthetics; Function_S: Shading, V: Ventilation, H/C: Heating/
Cooling, H: Humidity, C: Communication, ED: Energy Demand; Actuation 
method_MOB: Motor-based, H: Hydraulic, P: Pneumatic, MAB: Material-based; 
Stimulus_E: Extrinsic, I: Intrinsic; Adaptation type_M: Morphological, P: 
Physiological, B: Behavioral. 

Exploring current adaptive envelopes showed that they commonly perform in two 
ways: energy and aesthetics. The other aspects such as mechanical, structural or 
cultural performance is rarely at the focus of these systems. In most cases, these 
systems are engaged with the dynamics of environmental conditions in an attempt 
to maximize building’s energy efficiency and the dynamic effects that animates the 
building’s form. With transformable surfaces or window mechanisms, these 
envelopes could respond to daylight, influence occupants’ visual perception, 
change the degree of covering the building in order to control environmental 
conditions. Thus the key characteristic of adaptive systems is their ability to modify 
energy flows (manifested as light and heat) through the building envelope. In 
addition, they are also used for spatial effects and aesthetics. They have the ability 
to engage and interact with their environment through the dynamic effect of the 
adaptive behavior. 

 

Building/Prototype Scale of Adaptive Function Adaptation 
 

Change 
Strategy Performance 

Target 

Function Actuation 

method 

Stimulus 
type 

Institut du Monde SEE 

Arabe 

P TC S MOB E M 

Al Bahar Towers SEE P TC S MOB E M 

Esplanade SEE 

Theatres on the 

P ED S MOB E M 

The Media-TIC PE P VC S P E M 

The BIQ House WE P ED S, ED MAB I P 

Sharifi-Ha House PE P TC S MOB E B 

One-Ocean PE 

Thematic Pavilion 

P ED S,C P E M 

Kunsthaus Graz WE C A C MOB E B 

Homeostatic PE 

Façade System 

P TC S MAB I P 

Flectofin PE P VC S MAB I M 

   

Hygroskin PE P TC H MAB I P 

Flare SEE C A C P E M 

 



KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü | Trabzon 

 

 342 

The organisms regulate their energy demand naturally, as a result of their 
metabolism. Therefore, their energy regulation is more of a result, than a 
performance target. For this reason, the most common adaptive strategy in 
building envelopes, energy demand, does not have a counterpart in adaptation 
patterns of animal skins. Having different performance targets and strategies can 
be considered as one of the reasons that the understanding of adaptation in 
architecture is very from nature. As explored before, in extreme conditions, 
animals change their skin color to provide better insulation. In this research, this 
adaptive strategy is categorized in protective adaptive strategies of the skin. 
Therefore, adaptive envelopes, which are focusing on regulating energy demands, 
falls under ‘protection’ category in terms of adaptive strategy. 

In adaptive envelopes, the adaptive layer, within the other layers of the envelope, 
delivers the desired adaptive performance. This is mostly achieved by developing a 
component based system, where a small actuation can lead an emergent effect. By 
controlling light levels, solar gain and thermal performance, adaptive envelope 
systems aim to reduce energy usage, enhance comfort and increase the flexibility 
of the buildings. However, their contribution to energy efficiency and sustainability 
of the building in the long run is arguable. First, despite all these efforts on adaptive 
building envelopes there is hardly a holistic example, which evolves together with 
the rest of the building, responding to both interior and exterior environments. In 
other words, in rare cases the add on adaptive elements become an integral part of 
the building. Second, most of these systems are motor-based actuation systems, 
consuming electrical energy while trying to decrease energy load in the building. 

Another finding is that current adaptive envelopes mostly rely on available 
standard regulations for buildings to determine the interior comfort demands. In 
this way, the interaction between the user, the environment and the building 
cannot be specialized. Thus, the building cannot be tailored to its specific context 
of location, from climate to use and inhabitation, in order to get the most adaptive 
fit. While considering adaptation parameters of the envelope, climate conditions 
are not the only changing parameters. There are other short term and long-term 
parameters of adaptation, also changing time to time such as the personal, 
technological, legal and economic ones (Oztoprak, 2018). These parameters and 
their adaptive strategy need to be set specifically for every design, since their 
importance factor changes from one building to another. 
 

5. Discussion and Conclusion 

Exploring adaptation principles of animal skins in parallel with adaptive building 
envelopes revealed some functional analogies (Table 4). 
 

 
Table 4: Patterns of the natural skin and the building envelope

 
 

Skin Building Envelope 

Regeneration Self-healing materials 

 Addition 
Growth 

Second skin 

 Against mechanical stresses 
Protection 

Thermal insulation 

 Media façades 
Communication 

Interactive façades 
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In nature, regeneration is achieved through the processes of renewal and 
restoration. In building industry, regeneration and self-repair still represents a 
major challenge, in which only few successful examples exist. Unlike nature, 
currently, detection and repair of the damaged elements in buildings does not 
usually happen in a self-organized way. Yet there are attempts to develop self-
healing asphalt, concrete and metal in material sciences. These smart materials can 
be used for the optimization of natural sources since they can regenerate 
themselves over time. 

In nature, growth is based on cell division and change of cell volume. Rates vary, 
proportions change, and the whole configuration alters accordingly. Unlike this, in 
built environment, growth is mostly achieved by the addition of a new structure 
when extra space or additional function is required. In the example of silkworm, 
the cocoon provides thermal insulation, enabling hibernation in a way, as well as 
keeping the body functions intact. With all these, the cocoon provides a suitable 
environment for the animal to grow. In buildings, a similar strategy of layering can 
be observed yet applied in a more static way. In nomadic tents, an additional layer 
was added to provide thermal insulation and keep interior conditions stable. In 
modern building envelopes there are second skin and double façade applications. 
Nature provides useful models to develop this strategy further for contemporary 
envelopes, in a more dynamic and holistic way. 

In natural skin, protection from mechanical stresses is commonly achieved by 
strengthening through the hardening of the outer layer. Similar to this, the 
envelope provide protection against mechanical damage in buildings. Further, the 
skin of animals provide protection from radiation, dirt and micro- organisms. The 
movement of these substances is achieved by semi-permeable characteristics of 
the skin. The building envelope provide a similar protective cover for buildings, yet 
it acts more as a border between inside and outside. 

The skin is also protected from environmental conditions through thermal 
insulation. Some animals such as the arctic fox change their color with the seasons 
in order to have better insulation properties. For a similar purpose, in building 
envelopes, the thickness of the insulation material is increased. Current envelopes 
present a functional layering system, which differs according to the required 
difference between inside and outside. The bigger the difference, the thicker the 
layering, like the blubber that prevents heat loss from the body of arctic animals. 

Lastly, communication appears as a fitting mode of the skin that is used for 
signaling and sexual attraction. Like the skin in nature, historically, the building 
envelope has been used as a main medium of communication, starting from the 
cave paintings to the contemporary “media façades”. 

In the light of these findings, it can be concluded that adaptation is a life-long 
process in nature, since it is integrated to the existence of the organism, its survival 
strategies and design principles. In nature, an organism uses its experience to 
modify its behavior in beneficial ways (Holland, 1992, 3), and, thus it continuously 
changes. In this sense, adaptation is both learnt and inherited in nature. 
Architecture is traditionally almost opposite of continuous change. This is not to 
say architecture does not evolve or change, but the traditional view of architecture 
is to “create a space and preserve it as long as possible” (Imhof & Gruber, 2016, 
161). There is a search for a balance between change and fixed structure, as it is in 
nature. Imhof and Gruber (2016) put it as ‘In buildings, we are very interested in 
allowing novel solutions and innovations that are resilient, but at the same time we 
want to retain some core structure’. 

This research revealed that, unlike nature, there is a lack of integration in current 
adaptive building envelopes at two different levels: integration of the envelope 
with other systems of the building and integration of multiple change parameters 
to the adaptive behavior (Oztoprak, 2018). The former indicates that the adaptive 
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layer, which delivers the desired adaptive performance, is not integrated to other 
systems of the envelope and thus other systems of the building. Unlike animal 
skins, the envelope does not perform with the rest of the building as a whole. In 
other words, change is accommodated only on the adaptive layer of the envelope. 
The latter indicates that even though they are designed for optimum adaptation to 
contextual issues and needs, the majority of current envelopes have addressed a 
single problem at a time. Further, most of these examples concentrate on learning 
lessons from nature in order to increase energy efficiency of the envelope and 
improve comfort conditions of the building (Kuru et al., 2019). 

Unlike current examples in architecture, natural organisms are multifunctional, 
having diversified functions at multiple levels of a single component within their 
hierarchy. In adaptation processes of nature, transformation emerges as a whole, 
within the natural evolution of the organism as a result of the interaction between 
coded genetic information and environmental conditions and triggers. Further, 
adaptation in nature solves problems with multiple parameters. For instance, the 
skin evolves as the organism grows and the size and needs of the organism 
changes. The shape change of the organism is inherently connected to function 
since in nature, specific shapes attract other organisms to help reproduction, 
provide protection against predators or enable material and energy to be 
harvested. More importantly, adaptation in nature involves a progressive 
modification. Every time natural organisms face with changes they react by 
adaptation and become better fitted to survive and reproduce in their 
environment. 

It should also be noted that, without a comprehensive approach, the idea of 
translating adaptive strategies from nature cannot show its full potential (Oztoprak, 
2018). In developing such an approach, a holistic view is required for two things. 
First, looking to nature with a holistic perspective and mapping patterns of 
successful strategies provides understanding of its systems as a whole, as well as 
understanding how a particular structure or process fits into its surroundings and 
may thereby assist in the development of successful solutions. Thereby, it enables 
understanding the inside out patterns and relations in nature across multiple 
scales. Natural systems have emergent qualities as a result of the regular 
interaction or interdependence of items. For this reason, a holistic biomimetic 
approach necessitates recognizing interconnections, identifying and understanding 
feedback and non-linear relationships, understanding dynamic behavior and 
systems at different scales (Arnold & Wade, 2015). 

Second, a holistic view can also allow a potential integration of multi-functionality 
of natural systems and thus multiple aspects in one design concept. Further, this 
line of thought could be expected to open reasonable approaches to dominant 
topics in architecture like sustainability, efficiency and performance in a 
multidimensional manner. In order for a biomimetic design to exhibit the success of 
the mimicked processes and factors, the relations by which mimicked useful idea is 
achieved need to be considered and integrated to the building as a whole. In this 
line of thought, unlike traditional design approaches, an overall design problem 
cannot be solved with solving individual problems one after the other. In other 
words, the holistic behavior of the building cannot be understood in the individual 
part not can it be seen with the addition of parts. 

In nature, the amount of change that animal skins can accommodate is dependent 
on the sensory system and its processing of information. This a process where 
genotype and phenotype work together. In a similar manner, buildings can be 
designed with the ability of monitoring changes around them and processing the 
collected information. This requires identifying spaces that respond to change and 
the ones that does not. In this way, change and fixed structure may be balanced 
and the building may be able to learn fitting in response to the emerging changes. 
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Currently, technological developments and the advancements in computation 
show that sensing and processing information, as natural beings can be possible for 
buildings in a near future. 

Currently, the increasing number of researches and projects that are adopting 
biologically inspired principles points out a paradigm shift from the mechanical to 
the biological in terms of adaptation in architecture (Fox and Kemp, 2009, 226). 
New horizons that are provided by today’s technological and material innovations, 
buildings are closer to behave more like nature. The glass in buildings can change 
its opacity, tinting or UV resistance, replacing traditional mechanical shading 
devices. The materials can heal themselves from decay and cracking like a bone 
remodels itself, outdating the idea of small robots repairing or cleaning buildings. 
In this context, a biomimetic perspective to adaptation enables to address the 
dynamic, flexible and constantly changing environment of today, and tomorrow. 
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