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1 ÖNSÖZ 
 
 
Bu çalışma, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ile ilgili Yeterlik 
Yönetmeliği’ne göre Yeterlik Tezi olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmayı 
hazırlarken, Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık 
Bölümü Öğretim Görevlisi olarak beşinci yılı doldurmuş olmanın vermiş 
olduğu çok yönlü birikim ve gözlemler, Türkiye şartlarında Mimarlık 
Eğitimi ile ilgili bir çalışma hazırlamanın, zor da olsa gerekliliğini ortaya 
koymuştu. 
 
Bilindiği gibi, hâlen akademiler, bünyesinde eğitim kadrosu ve eğitim 
standardı normalin çok altında olan kurumlardır. Öğretim Üyesi yetersizliği 
ve öğretim üye derecelenmesi nedeniyle de oluşacak aşamalara olanak 
vermemektedir. Genellikle bir öğretmen, kendi konusu dışında da birçok 
derse girmek durumunda kaldığı için az da olsa eğitimin bütünü hakkında 
birikim sağlayabilmektedir. Konunun “Mimariye Giriş” olarak seçilmesi bu 
değişik birikimleri bir araya toplama amacını taşımaktadır. 
 
Bu ortam içinde, sayın Prof. Adnan TAŞPINAR hocamızın hem öğrenciler 
hem de öğretmenler açısından büyük bir boşluğu giderme konusunda 1978 
senesinden beri Akademimize gelerek yeni bir yönlendirme aşaması 
sağlamış olması hem benim için hem de bütün Akademi için unutulmaz bir 
yardım olmuştur. 
 
Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana değerli kritikleri ile yol göstererek 
çalışmamın sonuçlanması için güç kazandıran sayın hocamıza candan 
teşekkürü bir borç bilirim. 
 
Ayrıca çalışmamın hazırlanmasında, her etapta beni değerli katkıları ile 
yalnız bırakmayan arkadaşlarım, Faruk Atalayer ve Hüseyin Yurtsever’e 
sonsuz şükranlarımı sunarım. Çalışmamın zamanında sonuçlanması için 
büyük çabalarından dolayı meslektaşlarım Ahmet Nurettin Öztürklevent, 
Gülgün Noyan ve Mücellâ Gonca’ya, çalışmamın çoğaltılması için 
emeklerini esirgemeyen Akademi Teknisyenlerimizden Ayhan’a sonsuz 
teşekkürlerimi iletirim. 
 
 
Konya, Mayıs, 1979.                                                     Faruk Yalçın UĞURLU 
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2    ÖZET 
 
 
 
Çalışmanın kapsamı, uygulanan sistemin yanlış kısımlarını ortadan 
kaldıracak ve eskisine göre belirli avantajlar getirecek sistematik bir 
yaklaşım elde etmektir. 
 
Bu sistemde toplum ve mimar aktif bir eğitim modeli yaratmak için 
etkileşime girer. Mimari eğitimde birçok bölüm olabilir, ancak tasarıma 
yoğunlaşma bunlardan daha az olamaz, çünkü tasarım derslerinde 
öğrenciler diğer bölümlerden gelen farklı girdilerin yardımıyla tüm 
parçaları bir araya getirme tutkusuna sahiptir. Bu nedenle bir tasarımcı iyi 
yapılandırılmış bir iletişim için gereken dili bilmelidir. Somut olanı, özel bir 
yapı olan gerçeği elde edene kadar, somut soyut parçalarla, hiçbir şeyi boşa 
harcamadan ve somut dan soyuta sunma yeteneğine sahip olmalıdır. Bu 
süreçte, bir tasarımcı temel yeteneğe sahipse ve tasarım ve sunumun belirli 
kurallarını biliyorsa, karmaşıklıktaki ilerleme kaosa yol açan bir faktör 
değildir. 
 
Bu çalışma, insan, toplum, sosyoekonomik-siyaset ve bir ülkedeki diğer 
çevresel koşullarla birbirine bağlı bu üç bölümün tümünü kapsar. Burada 
ülke Türkiye, kendine özgü yapısal kalite ve standartlara sahip, diğer 
ülkelerden çok farklı. Örneğin, mimarlık eğitiminin eğitim temeli, 
Türkiye'de sosyoekonomik-politik ortamın sonucu olan kendi kritik 
eksikliklerine sahiptir. 
 
Bu koşullar altında, Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde öğretim 
görevlisi olarak bir ders kitabı almaya çalıştım. Bu çalışmada birbiriyle 
ilişkili birçok konu ücretsiz olarak düzenlenmiştir, çünkü liselerden mezun 
olan öğrencilerin mimarlık bölümüne gelmeleri, eğitim sistemlerinden 
gelen bazı yanıltıcı birikimleri yerine getirmeleri ve temel bir anlayışa sahip 
olmaları umulmaktadır. Lisans üstü eğitiminin başlangıcında çalışma 
konuları. 
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ABSTRACT 
 
 
The scope of the study is to achieve a systematic approach, which will 
eliminate wrong parts of applied system and bring certain advantages over 
the old one. 
 
 
In this system- society and architect are interacted to create an active 
educational model. There may be many parts in architectural education, but 
the concentration on the design cannot be less than these, because in design 
courses, students have the glue to put all of the parts together by the help of 
other inputs coming from other disciplines. That’s why a designer must 
know the language to have a well-constructed communication. He must 
have the ability of presenting concrete out of abstract with all parts, without 
wasting any, and having abstract from concrete, until he gets the concrete 
as special organisation, that is building. During this process, if a designer 
has the fundamental ability and know the certain rules of the designing and 
presentation, progress in complexity is not a factor leading to chaos. 
 
 
This study covers all of these three parts, bounded to each other with human 
being, society, the socio-economic-politic and other environmental 
conditions in a country. Here, the country is Turkey, has her own special 
structural quality and standards which are very much different from other 
countries. For instance, educational basis for architectural education has its 
own critical deficiencies in Turkey, which are the result of socio-economic-
politic medium. 
 
 
Under these circumstances, as an instructor in an Academy of Architecture 
and Engineering, I tried to achieve a text book. This study have many 
interrelated subjects in a free order, because it is hoped that the students 
graduated from high schools, are coming to department of architecture, 
would be able to fulfil certain misleading accumulation comes from their 
educational system and will have a basic understanding on their study 
subject at the beginning of their graduate level education. 
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3 GİRİŞ 
 
 
Bu çalışmanın amacı; konu ile ilgili eğitimin bugünkü durumunu 
tanımlayarak eğitim sürecine katkıda bulunmak, bu süreç içinde yer alan 
soyut yaklaşım biçimlerini somut hale getirerek daha kolay anlaşılır bir 
yöntem oluşturmak olarak belirlenmiştir. Tabiidir ki çalışma sürecinde yer 
yer konuya açıklık getirecek ve öğrencilere yardımcı olacağı ümit edilen 
durumlarda konu dışına taşmalar olmuştur. 
 
Çalışmanın sonucunda; değişik eğitim kurumlarında yer alan çalışmaları ve 
ürünleri daha bilimsel bir anlayışla ele alma yönünde bir aşama getirileceği 
ve bunun Türkiye koşullarına yansıyan bazı yönlerinin olacağı ümit edilmiş, 
bunu gerçekleştirecek olanların hem öğrenci veya öğretici durumunda olan 
kesim, hem de diğer meslek grupları ve hatta halkın kendisinin olması 
gereği kabul edilmiş, bu nedenle olabildiğince her ayrıntının açık ve 
anlaşılır detayda olmasına gayret sarf edilmiştir. 
 
Konuya girmeden önce, detay olan bazı noktalarda, çalışma içinde 
rastlanacak önemli faktörlere, ana çizgilerle burada hemen değinmek 
gerektir. Bunun başında “sistem” gelmektedir. Bilindiği gibi sistem tüm 
parçalarıyla bir bütündür. Bu nedenle mimarlıktan bahsederken yer yer 
bütünle ilişkileri kurmak ve parçalar arası ilişkileri, onların bütünle 
meydana getirdikleri bağları açıklamak, öğrenme ve öğretme sürecindeki 
boşlukları doldurmak bakımından uygun görülmüştür. (Error! Reference 
source not found.)1 
 

 

 
1 ALEXANDER, Rodolfo. Sistemler üreten Sistemler, Mimarlık, 4/73. 
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Şekil 1 

 

                                                    
Şekil 1a    

Böyle bir çalışmanın sınırlarını belirlerken üzerinde en çok durulan 
konulardan bir tanesi, bu çalışmanın kimler için yararlı olacağı, iletilecek 
olan mesajın nitelikleri ve algılayacak olanların nitelikleri, eleştirmenin 
hangi noktasında yer alacağı olmuştur. Çünkü içinde bulunduğumuz eğitim 
sistemi sonucu, orta öğrenimi çok başarılı olarak bitiren bir öğrencinin 
mimarlıkla ilgili dünya standardına bilimsel araştırma birikimi olması 
düşünülemez. Ayrıca bu beklense ve gerçekleşse ne kazanılacaktır? Hangi 
yapıda bir topluluk ve onun hangi bireyine, hangi sosyal-ekonomik şartlarda 
bir üretim gerçekleştirilmelidir. Bu özellikler neticesi, ne Broadbent2 ne 
Jones3 ve ne de diğer tasarımla ilgili çalışmaları olan yazarların yaklaşımları 
bizim amacımıza direkt yarar sağlar. İşte bütün çalışma içinde yer alan bu 
bilimsel baskılarla, çalışmaların özündeki önemli bazı mesajları kendi 
şartlarımızla bütünleştirerek sunma çabasına bu nedenle girişilmiştir. Bu 
çaba belki ürünlerini hemen bu çalışmanın sonunda vermeyebilir. Ancak, 
ümit edilen aşama etaplarından ilki olan çalışmada, birinci sınıfa başlayan 
mimarlık öğrencilerine tasarım, proje gibi temel noktalarda ellerinde olanı 
belirleyerek, neyi nasıl amaçlamaları gerektiği konusunda yeni bir bakış 
kazandırırsa, bundan sonra geleceği varsayılan diğer çalışmalar, tasarımın 
detaylı birikimini vermeye çalışan bu temel üzerine inşa edilebilir düşüncesi 
olmuştur. 
 
Türkiye’de bulunan mimarlık eğitimi veren okullar arasında bu anlatılan 
konuda tam bir yönelim gerçekleşmediği gibi çok farklı yaklaşımlar 
görülmektedir. Örneğin, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bilimleri 

 
2 BROADBENT, Geoffrey. Design in Architecture. London, 1975. 
3 JONES, J. Christopher. Design Methods. London, 1974. 

BİR PARÇA 
ALINARAK 
İNCELENİRSE 
BÜTÜN
HAKKINDA 
EKSİK 
SONUCA 
VARILIR.

ŞEKİL:1a
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Bölümü kurma aşamasına gelmek için, topluma yararı olacağını özellikle 
savunduğu öğrencilerine tasarım bilgisi aktarırken onların pratik 
uygulamayla nasıl uzaklaştıklarını görmemezlikten gelmekte, bunun tam 
tersi DGSA, ADMM akademileri gibi okullar ise çağdaş atılımların tümden 
gerisinde kalan, sanat-tasarım ilişkisi abartılan bir eğitim oluşturmuşlardır. 
Bunlar arasında Konya DMMA kendine bir yol aramaktadır. Bu yol aşırı 
olmayacaktır, olmamalıdır. 
 
Türkiye’de olan eğitim, öğretim kurumları, anaokulundan başlayan, ilk, 
orta, yükseköğretim kademelerinden oluşan birbiri ile ilişkisi, sadece 
ürünlerini, sağlıksız girdi şeklinde kullanmak olan yetersiz ve hatta zararlı 
kuruluşlar durumundadır. Zararlıdır, çünkü meslek dağılımı niteliksel 
olarak ihtiyaca göre planlanmamış, bilimsel seviyeleri eksik, diplomalı 
bunalımlı, değil topluma, her yönden kendilerine bile yeterli olmayan bir 
kitle oluşturmaktadır. (Şekil. 2) 
 
               

 
Şekil 2 

 
Bu sistem içindeki teknik öğretim ve eğitimde yer alan mimarlık fakülteleri 
ve akademilerin mimarlık bölümleri şimdiye kadar tüm eğitim ve 
öğretimlerini ektikleri tarlalar durumunda olan öğrencilerin yüksek 
öğrenime kadarki zihinsel, bilimsel ve beceri alanındaki birikimlerini göz 
önüne almadan süregeldikleri yaşantıları içinde “temelsiz bina olmaz” 
derken kendileri bu olanaksız duruma sıkı sıkıya bağlanmış 
görünmektedirler. (Şekil.3)      

İHTİSASİLK OKUL ORTA OKUL LİSE YÜKSEK OKUL

İNSAN İNSAN İNSAN İNSAN

İŞ ORTAMINDAN İSTEMİ KARŞILAMIYOR

SAYISAL İLİŞKİ VAR NİTELİK İLİŞKİSİ YOK

BUNALIMLI VE İŞSİZ KİTLE
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Şekil 3 

Zamanımızda konumuza bu açıdan bakıldığında; ana amacın iki ayrılmaz 
bölümden oluşması ve bunların zaman zaman birbirinden daha önemli 
görülebileceğini şimdiden söylemek gerekiyor. 
 
Birinci nokta; orta öğrenimden, belki de istemediği halde merkezî seçme-
yerleştirme sisteminin sonucunda mimarlık mesleğine yöneltilen, bilgi 
birikimi, şartlanmaları, sevgi ve içgüdüsel yönlenmeleri, eğilimleri, 
mimarlıkla ilgili düşünsel becerileri (yaratıcılık vb.) eksik veya çarpık 
olarak mimarlık öğrenimine başlayan öğrenci kesiminin ortada kalmasını 
önlemek, en kısa zamanda mimarlığa adaptasyonlarını gerçekleştirmek 
veya değişik yönlere kaymaları kolaylaştırmak, her idealist bireyin, 
özellikle tüm eğitimcilerin en başta gelen görevi olmalıdır. (Şekil.4)  
 

                       
Şekil 4                                    

TARLA EKİLİR EKİLİR BAKILIR
ÜRÜN 

KULLANILIR
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VB.

TOPLANMADAN
KULLANILIREĞİTİM SÜRECİ

YENİ EKİM İÇİN
İLAÇLANIR, SAKLANIR

İSTEEMEDEN VEYA 
EKSİK BİRİKİMLE 

MİMARLIK  
EĞİTİMİNDE OLANLAR

MİMARLIĞA 
ADAPTE 

OLANLAR

BAŞKA 
YÖNLERE 

AKTARILANLAR
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Dünyada değişik yerlerde ve zamanlarda üretilen çevrenin sadece bir 
kısmında mimarlar rol almışlardır. Değişik nedenlerle meydana gelen bu 
ürünler niteliksel ve niceliksel birçok farka sahiptirler. 
 
Resim. 1 
 

       
 
  
 

    
 
 
 
 
 

R: 11DOĞAL ÇEVRE 

Kapadokya'da bir mekân  Ankara yakınında 1978 yılındaki Kızılcaşar köy çevresi 

 İstanbul Boğazı'nın Rumeli Hisarı tarafından  
görünen çevre düzeni 

 Amerika’daki endüstriye  
dayanan yapılaşma  
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4   KONUNUN ELE ALINIŞI 
 
İkinci nokta; öğrenme ve öğretme sürecinde hayata hazırlama, bilgi transferi 
ve diğer benzeri önemli konularda mesleki birikimi rahatlıkla 
sağlayabilecekleri beyinsel yapıya hazırlamak üzere iletişim zorluklarını  
 
Gidermek kavram çalışmaları, yeni öğrenme ve öğretme yöntemleri, 
teori-pratik ilişkisi gibi önemli çalışmaları açık ve kolay anlaşılır 
şekilde aktarmak gerekmektedir. 
 
 
Ancak bütün bunlardan sonradır ki tarla, sıhhatli ürün vermek üzere 
hazırlanmış duruma gelecektir. Tabiidir ki hazırlanmış tarlaya ekilecek 
tohumların kalitesi ve ekme yöntemleri de hem ürünün kalitesini hem 
de çokluğunu etkileyecektir. (Şekil.5)  
 
                      

 
 Şekil 5                                    

                                  
Öğrenme ve öğretme tekniği açısından yüksek öğrenimde yer alacak 
olan çalışmanın temeli, aha önceki eğitim sürecinde atılmalıdır. Ancak 
bu şekilde bağları sağlam olan düşünsel aktivitenin sıhhatinden söz 
edilebilir. Örneğin; Konya DMM Akademisi Harita Bölümü için 
Konya Sanat Okulunda Harita Bölümünün oluşturulması bu ihtiyaçtan 
doğmuştur. Bu yaklaşım her dal için ve özellikle mimarlık için çok 
önemlidir. Bilindiği gibi mesleki yönelim yaşı çok erken bir çağı içine 
alır. (Şekil.6) 
 
 



 7 

 
Şekil 6                                   

 
 
Mimari çalışma süreci içinde, devamlı olarak soyut somut ilişkisini 
bulunduran ve sonucu yapıyı, yani somutu elde etme olan sönümsüz, 
dinamik özellikte bir olgudur. (Şekil.7) 
 
 

 
Şekil 7                     TASARIM SÜRECİ                                                                
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ŞEKİL:7
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BULUŞ
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ESKİZ

VERİ

BULUŞ
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Bu nedenle; önce, mimarlık eğitiminin içinde yer aldığı karmaşık sistemi, 
parçalar halinde fakat parçaların ilişkilerini ihmal etmeden incelemenin 
gereğini ortaya koymak istiyorum. Bahsedilen parçalardan birincisi her 
gelişmiş canlıda az çok var olan düşünmeyi içine alan bölümdür. İkincisi, 
sistematik düşünme, karar verme, uygulama gibi karmaşık düzeyde soyut 
ve somutu içine alan aşamanın bulunduğu bölümdür. Üçüncü bölümde ise 
elde edilen değişik yollarla iletişimini gerçekleştirme, koruma, somut 
kullanılır düzeye getirmeyi onu, ürünü takdim etme bölümü, yani 
projelendirme sürecidir. (Şekil.8) 

 
Şekil 8 

Mimariye Giriş konusu, bu üç bölümü iç içe ve gerektiğinde ilişkilerini 
koparmadan ayrı ayrı ele alarak inceleyebilmelidir. Çünkü, ancak bu birikim 
sağlandığı takdirde mimarlık öğrencisi ileri tasarım çalışmalarına hazır hâle 
gelebilecek ve yaklaştığı konulara başlarken onlarla ilgili petekleri beyni 
içinde dolmaya hazır hissedecektir. (Şekil.9)  

Şekil 9                        
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POLİTİK KARAR
PLANLAMA
PROGRAM HAZIRLIĞI
VERİ TOPLAMA
VERİ ZENGİNLEŞTİRME
ANA FİKİR OLUŞTURMA
YÖNELME
KARAR ALMA
SOYUT SOMUT SÜRECİ
GERİ DÖNÜŞLER
PROJELENDİRME
UYGULAMA
KULLANMA
YENİDEN KULLANMA

MİMARİ
TASARIM

ŞEKİL:9

B

KONUNUN
SUNUMU

KONUNUN
İŞLENİŞİ

KONUNUN 
ELE ALINIŞI

A

C



 9 

 
4.1. Terim Çalışması 

 
 
Bu bölümde konu ile ilgili kelime anlamları, kavramlar ve çalışma sürecinde 
karşılaşılabilecek ana tanımlar alfabetik bir düzen içinde sunulmaya 
çalışıldı. Bu sağlanan birikim, mimarlık eğitimine yeni başlayanlara, konu 
ile ilgilenen diğer meslek adamlarına ve halka bir iletişim kolaylığı verme 
amacına yönelik, orta öğrenimin yetersiz kalan bölümlerini tamamlamak 
üzere kullanılabilecektir.4 
 
 
Bu çalışmanın tam olarak anlaşılması, ancak bütün bölümlerin bitirilmesine 
ve süreç içinde devamlı geri dönüşlerle eksikliklerin bu bölümle 
giderilmesine bağlı bulunmaktadır. Dolayısıyla, özellikle mimarlık 
eğitiminde öğrencilerin hem bölümler arası hem de bölümde 
edinebilecekleri birikimlerin ilişkilerini kurarak ilerlemeleri olumlu 
olacaktır. 
 
 
Bilindiği gibi bazı mesleki terimlerin kaynağı yabancı dil olmaktadır. 
Dışarıdan dilimize girmiş ve pratik kullanım kazanmış olanlarını tamamen 
değiştirmenin gereksiz hatta iletişim zorlukları getirecek bir atılım 
olabileceği göz önüne alındığı içindir ki çoğu değiştirilmemiştir. Okuyucu 
bu bölümü incelediğinde çelişkili bölümler bulabilir. Ancak bu çelişkiler, 
onların kullanıldığı yerler için değil, okuyucunun kendi birikimi ile 
bütünleşmemesi sonucu oluşabilecektir. Bu durumda ya bu tanım tamamen 
reddedilebilir veya sınırları o kurgu için doğru olabilecek kadar 
genişletilebilir. Örneğin; strüktür bazen kuruluş, yapısal oluşum anlamında 
kullanılabilir, bazen de binanın ana taşıyıcı sistemi, onu ayakta tutan 
yapılaşma olarak ortaya çıkabilir. Bu, eksik bir anlatım ile sonuçlanmaya 
neden olursa, konunun gelişinden anlam çıkarılabilir. 
 

 
4 Bu tanımlar; 
“KUBAN Doğan. Mimarlık Kavramları. İst. 1973 
  HASOL Doğan. Mimarlık Sözlüğü. İst. 1975. 
  BUHR Manfred. Felsefe Sözlüğü. İst. 1970” adlı eserlerden alınmıştır. 
Konuyla ilgili birçok kaynak ve kavram bulunabilir. Ancak, burada önemli olan tüm çalışmalar, araştırmalar 
süresince karşılaşılan her kavramı kesin kavramak için mutlaka kesin ve detaylı bilgi edinilmesi gereğini öğrenmiş 
olmaktır. 
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ALGORITHMS: Computer-aided design, bu yöntem, karmaşık 
problemleri, bir dizi işlemi çizgisel bir sırayla 
çözer. Veri işlem dizinin bir ucundan beslenir, 
sırayla bütün işlemlerden geçer ve çözüm 
kendiliğinden çıkar. 
 

ACTIVITY: Eylem, insanların, belirli hedeflere ve 
gerekçelere yönelik onlarla sınırlanmış olan 
işlemler ya da işlemler dizileri içinde ortaya 
koydukları, doğal ve toplumsal çevrelerine 
yönelik bilinçli hedefi belli ve amaca uygun 
etki. 
 

ANALİZ: Çözümleme, düşünce ya da gerçekte, bir 
bütünün parçalarına, bir bir sistemin kendini 
oluşturan öğelerine ayrıştırılması, bölünmesi, 
parçalanması anlamına gelen bilgi yöntemi. 
 

ANTHROPOCENTRIC: İnsanı evrenin merkezi ve en anlamlı parçası 
kabul etmek. 
 

ANTHROPOLOGY: A) FİZİKSEL: Değişik ırkların anatomik ve 
antropometric yönlerden karşılaştırılması. 
 

B) TOPLUMSAL: Değişik yerlerdeki insan 
toplumlarının, toplumsal yapı, toplumsal 
işlev ve toplumsal değişimlerine göre 
karşılaştırılması. 

 
C) YAPISAL: Yapısal linguistics 

yöntemlerinin, akrabalık veya toplumsal 
antropology’nin diğer ilgi alanlarının 
araştırılmasında kullanımı. 
İnsanın ve insan soyunun vücut yapısını, 
meydana gelişini, değişimini ve gelişimini 
araştıran bir bilim kolu. 
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ANTHROPOMETRICS: İnsan vücudunun ve kafasının doğrudan 
ölçülmesi ve uygunluğu çeşitli araştırmalarla 
saptanan ölçülerle karşılaştırılması. Örneğin; 
boy, bel, beden, ağırlık vb. bu boyutların 
istatistiki değerlendirilmesi. 
 

  
AMAÇ: Bir hedefi, ona erişebilmek için kullanılan 

araçlarla birlikte dile getiren kavram. 
 
 

BİLİNÇ: Nesnel gerçeğin, insanın merkezî sinir sistemi 
aracılığı ile oluşan özgül fikir yapısı. 
 

BIOMASS: Belirli bir ortamda veya alanda yaşayan tüm 
canlıların toplam ağırlığı. 
 

ÇAĞRIŞIM: Algılar, tasarımlar, kavramlar gibi bilinç 
içeriklerinin birbirine bağlanması. 
Çağrışımlar, nesnel gerçeğin eşyaları, 
özellikleri ve süreçleri arasındaki bağları 
yansıtırlar. 
 

ÇEVRE: (Environment) Bir bireyin veya toplumun, 
özellikle insan hayatını etkileyen dış şartların 
tümü, yaşamın devamını ve kalitesini en üst 
düzeyde tarif eder, belirler. 
 

DESIGN: Tasarım, tasarımlamak işi, tasavvur ederek 
sonuca ulaşmak, problemlere çözüm getirmek, 
ilişkide olan birçok elemanın karmaşık 
etkileşimlerinden belirlenen amaca uygun 
çıkış yollarını bulma eylemi. 
 



 12 

DİL BİLİMİ: (Linguistics), lisanın (toplumsal bireylerin 
iletişimini sağlayan ortak araç) ve konuşmanın 
(bireyin lisanı kullanması) tarifi ve 
karşılaştırılması. 
 
Diachronic Linguistics, dilin zaman içinde 
değişimini inceler. 
 
Synchronic Linguistics, belli bir zamanda 
değişik dilleri karşılaştırır. 
 
Structural Linguistics, bir dilde kelimelerin 
birbirleri ile ilişkilerini inceler. Örneğin 
kelimelerin cümle içindeki yerleri, ortak 
anlamları gibi. İnsan beyninin özellikleri 
nedeni ile, bu ilişkilerin her dilde ortak olduğu 
kabul edilir. 
 

DÜŞÜNSEL 
BLOKLARI 
DEĞİŞTİRME: 

(Removing mental blocks) Bilinen araştırma 
sahalarının tamamen kabul edilebilir çözümler 
vermediği hâllerde, yeni araştırma yönleri 
bulmayı amaçlar. 
Eldeki geçersiz çözüme veya onun parçalarına 
uygulanabilecek değişim kuralları saptamak, 
eldeki parçalar arasında yeni ilişkiler 
araştırmak, tasarımı tekrardan değerlendirmek. 
 

EKOLOJİ 
(ECOLOGY): 

İnsanın çevresi ile bağlantılı bir organizma 
olarak ele alınması. Coğrafi yer, iklim, 
barınma, beslenme, diğer türlerle etkileşim vb. 
gibi etmenlerin fiziksel öğelerin büyümesi, 
ölçüsü ve gelişmesi üzerindeki etkiler. 

 
EKOSİSTEM 
(ECOSYSTEM): 

 
Çevrenin, işlevsel ilişkileri ile beraber, bir 
yerin organizması, bir ünite olarak, bir bütün 
halinde incelenmesi. 
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ENFORMASYON 
TEORİSİ: 

Ekonomik bilgi iletimi mekanizması ile 
ilgilenir. Özellikle eğitim, öğretim sistemleri 
içinde iletişimi daha verimli hâle getirmek 
açısından önemlidir. 
 

ERGONOMİ 
(ERGONOMICS): 

Fiziki çevrenin, aydınlanma, gürültü, sıcaklık, 
hava akımı vb. gibi bağımsız değişkenlerini, 
kontrol altında değiştirmek için standart 
yöntemler saptar. Bu değişimlerin insanın 
rahatına, üretimine, verimine etkilerini 
istatistik yollarla ölçer ve insan performansı 
(verimi)’ne ilişkin tasarımlarda temel öğeler 
olarak kullanılır. 
 

ESTETİK: Güzelliği ve güzelliğin insan zihnindeki 
etkilerini konu olarak ele alan bilim dalı. 
 

EYLEM-VERİ 
METODU: 

A) İnsan öğesini kullandığı mobilya ve 
teçhizatla dikkate alan faaliyetlerin genel 
tanımı. 

B) Mekân elemanlarının, tüm boyutlarının ve 
şeklinin eskizlerle belirlenmesi. 
 

FONKSİYON: İşlev, kullanılış veya işleyiş bakımından ereğe 
(maksada) uygunluk, belirli bir erekle ilgili 
eylem türü veya amacı gerçekleştiren eylem 
tarzı. Uğruna belirli bir şeyin yapıldığı görev, 
işlev. 
 

GÖRÜNÜŞ: Bir yapının tümünün ya da bir parçasının 
düşey bir düzleme perspektifsiz olarak 
düşürülmüş gibi çizilen şekli. (Cephe) 
 

GRAFİK: Sembolik anlatım, çizimleri veya şekilleri, 
cisimleri göstermede kullanma sanatı ile ilgili 
şeyleri nitelendirmek için kullanılan sıfat. 
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HUMANİST: 

 
İnsancıl, insanın yetişme ve gelişme 
yeteneğinden onun onur ve kişiliğine olan 
saygıdan hareket eden ve onun yaratıcı 
güçlerinin ve becerilerinin her bakımdan 
eğitilmesini ve geliştirilmesini, giderek insan 
toplumunun daha yükseklere doğru 
ilerletilmesini insan soyunun yetkinleşmesini 
ve özgürleşmesini amaçlayan, insanlık 
tarihindeki fikir ve çabaların tümü. 
 

İÇTEN BAĞLI KARAR 
ALANLARININ 
ANALİZİ: 

(Analysis of interconnected decision areas) Bir 
tasarım problemine alt çözüm olan tüm uygun 
kümelerin değerlendirilmesini ve 
tanımlanmasını amaçlar. Olabilecek çözüm 
birkaç işlev olarak anlamlı alt çözüme bölünür. 
Sonra her birim eleman için mümkün seçimler 
belirtilir. Bunların, varsa, diğerleriyle 
uygunsuzlukları işaretlenmelidir. Tercihlerin 
oluştuğu küme, mümkün çözümlerle birlikte, 
birim parçalardaki alternatif alt çözümler, 
toplam çözümü oluşturur. Belli bir amaç için 
en iyi çözümü seçerken seçim kriteri 
uygulanabilir. 
 
 

İLETİŞİM: Haberlerin, bilgilerin, karşılıklı aktarılması, 
toplumsal yaşamın insanların içinde birlikte 
yaşama ve çalışmalarının zorunlu sonucu. 
 
 

İŞ PROGRAMI: Bir yapının veya yapılacak olan çalışmanın 
bölümlerini ve her bölümün başlama ve bitiş 
zamanını göstermek için işin başlangıcında 
düzenlenen çizelge. 
 
 



 15 

 
KESİT: 
 

 
Kesit terimi, yapıda düşey kesit yerine 
kullanılmaktadır. Bir yapının veya yapının bir 
parçasının enine veya boyuna, düşey bir 
düzlemle kesildiği düşünülerek duvarları, 
döşemeleri kat yüksekliklerini vb. göstermek 
üzere çizilen çizim. 
 
 

KOMPOZİSYON: Bir sanat yapıtında, parçaların bir bütün 
meydana getirecek şekilde ve tasarım anlayışı 
içinde bir araya getirilmesi. 
 
 

KONTROL LİSTESİ: (Check-lists) Bu, belki de yaratıcı fikirleri 
uyaran araçların en basitidir. Kelime veya 
görüntü listelerinin yeni fikirler uyaracağı 
düşünülür. Bu açıdan Psikanalizin kelime 
testlerini andırır. Bu çalışma oldukça kişisel 
olmalıdır. Ne tür kelimelerin tasarımcıyı 
uyaracağı hesaplanmalı ve onun uzmanlık 
sahasını ilgilendiren sorunlarla ilişkili 
olmalıdır. 
 
 

MORFOLOJİ 
(MORPHOLOGICAL): 

Formun ve strüktürün, bazen orijinini de içine 
alarak organizmanın veya toprağın özelliğinin 
incelenmesi. 
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MORPHOLOGICAL 
RESEARCH: 

 
Morfolojik araştırma, morfolojik yaklaşım, 
problemin boyutlanmamasını gerektiren 
koşullarda geçerlidir. Çözümün mümkün 
olduğu sahalarda araştırmayı genişletmeyi 
amaçlar. Morfolojik araştırma, problemin 
yapısını ve mümkün çözümleri olabildiğince 
bütünlük ve ön yargıdan uzak takdim 
edebilecek tüm yöntemleri kullanır. Standart 
sayısal değerlerin yetersiz olduğu durumlarda, 
nicel olmayan modeller kullanılır. Bu tür 
morfolojik yaklaşımlar, değer yargıları, ahlâk, 
psikolojik faktörler gibi özel önem isteyen ve 
ihmal edilemeyen durumlarda yararlı olur. 
Nicel yöntemler, bu tür problemler için uygun 
modelleri vermezler. 
 

MORFOLOJİK 
BELGE: 

Bir tasarım probleminin çözümü için araştırma 
sahalarının genişletilmesini amaçlar. 

- Kabul edilebilir her tasarım, sağlanması 
gereken işlevleri tanımlar. 

- Tüm işlevleri yerine getiren çözümleri, 
seçenekleri ile çizelge hâline koyar. 

- Her bir işlev için, kabul edilebilir ara 
çözümler kümesi seçer. 
 

OPERASYONEL 
ARAŞTIRMA: 

II. Dünya Savaşı sırasında geliştirilmiş bir 
karar verme yöntemidir. Çözümün sentezi 
(bileşimi) için matematik model tasarlar, 
tasarımın içeriği ve istenilen özellikler bir dizi 
denklem hâlinde yazılır ve her değişkene farklı 
sayısal değerler verilerek farklı koşullarda 
objenin uygunluğu önceden kestirilebilir. 
Değişik koşullarda elde edilen sonuçlar 
başlangıçta belirlenen kriterlerle 
karşılaştırılarak optimum yol seçilir. 
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ÖLÇEK: Bir harita veya çizimde görünen uzunluklarla 
bunların imgelendiği gerçek uzunluklar 
arasındaki oran. 
 

PLAN: Bir cismin yatay bir düzlemle kesildiği 
varsayılarak çizilen ölçekli ara kesit resmi, 
yani yatay kesit. 
 

PROJE: Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
plan, kesit, görünüş gibi çizimlerin tümü. Bir 
tasarımı yapan, hazırlayan ve kullananlar 
arasındaki iletişimi sağlayan tüm teknik 
gösterimin oluşturduğu araç. 
 

RAUM: Mimari mekân, ölçek ve ölçüler bakımından 
tesirli ve kolay kavranabilen ve çevredeki 
yapılarla bir ilişki kurabilen, ebadı açısından 
çevresi ile kıyaslanabilecek mekânlardır. 
Bunların içlerindeki işleve, eyleme ve diğer 
tüm mimari gereksinmelere cevap vermesi ve 
insan ile ilişkide olması önemlidir. 
 

SENTEZ: Birleştirme, tek tek öğeleri, pratikte ya da 
düşüncede bir bütün olarak birleştiren bilgi 
edinme yöntemi. 

  
SINIR ARAŞTIRMASI: (Boundary Searching) 

 
- Kabul edilebilir çözümleri kapsayan 

sınırları bulmayı amaçlar. 
 

- İlgili boyutu etkileyen kritik şartlar için, 
çalışma koşullarının tümünü verir. 
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- Belirsizlik içeren boyutları tanımlar. 
 

- Her koşul için, kritik boyutları, belirsizliğin 
var olduğu boyutlar kapsamına ayarlayan 
benzeticiler yapar. 
 

- İstenen icraatın gerçekleştiği boyut 
sınırlarını bulmayı amaçlayan testleri 
sürdürür 
 

 
SİRKÜLASYON: Bir yapının içinde tüm elemanların dolaşımı. 

Bu tanım içinde yayaların, araçların dolaşım 
süreci, motorlu-yaya trafik düzeni, tesisat 
kurgusu (elektrik, su dolaşımı vb.) ele 
alınabilir. 
 
 

SİRKÜLASYON 
ALANI: 

Yapılarda koridor, merdiven, rampa vb. çeşitli 
hacimleri birbirine bağlayan öğelerin 
kapladığı alan, düşey ve yatay dolaşım alanları 
olabilir. Asansör veya koridor gibi. 
 
 

SİSTEM: Maddi ve manevi elemanlardan oluşan bir 
strüktür, bütünü veya bir bütün teşkil etmek 
üzere birbirini etkileyen objeler grubu. 
Birleştirilmiş, bir araya getirilmiş olan, maddi 
şeylerin, süreçlerin, maddi sistem ya da 
kavramların, önermelerin fikirsel sistem, tasnif 
etme, düzenleme ilkelerine göre 
sınıflandırılması. Birbirlerini belirli tarzda 
başlatan parçaların bütünü. 
 



 19 

SİSTEMATİK 
ARAŞTIRMA KARAR 
TEORİSİ YAKLAŞIMI: 

(Systematic search, decision theory approach) 
Bu metot, tasarım problemini mantıki 
kesinlikle çözmeyi amaçlar. Problemin kontrol 
edilebilir ve kontrol edilemez değişkenleri 
olduğu varsayılır. Kontrol edilebilenler 
tasarımın parametreleridir. Kontrol 
edilemeyen değişkenler, bağımsız 
değişkenlerdir. 
 

- Bu iki cins değişken kümesi arasındaki 
ilişkilerin tanımı gereklidir. 
 

- Daha sonra bağımsız değişkenlerin 
değerleri tahmin edilmelidir. 
 

- Kısıtlamalar ve sınırlar tanımlanır. 
 

- Bağımlı değişkenlerin değeri ayarlanır. 
 

- Sonunda önceden konan hedefleri 
maksimize (maksimum hâle getirme) 
eden tasarım değişkenlerinin değerleri 
seçilir. 
 

SİSTEM 
MÜHENDİSLİĞİ: 

Bu metot, heterojen yapılı, hayli karmaşık 
problemlerle başa çıkmak için geliştirilmiştir. 
Bu karmaşıklığı oluşturan elemanları 
ayıklamak için, esas olarak, sistem ve bunlar 
arasındaki ilişkiler kavramına dayanır. Bir 
yöntem olarak bir sistemin parçaları arasındaki 
iç uyum ve bir sistem ile çevresi arasındaki dış 
uyuma erişebilmeyi amaçlar. Çalışabilmesi 
için; 
 

- Sistemin girdi ve çıktıları 
belirlenmelidir. 

- Girdileri, çıktılara dönüştüren işlevler 
kümesi tanımlanmalıdır. 
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SİSTEMATİK HATA: Aynı işareti taşıyan ve birbirine eklenen 
hatalara verilen ad. Bu, sonuçta çok büyük 
hatalar kümeleri oluşmasını getirir. 
 

SYNECTICS: Bu yöntem, beynin ve sinir sisteminin o anki 
faaliyetlerini, tasarımın araştırılmasına ve 
çevirimine yönlendirmeyi amaçlar. Sinektik 
grupları aşağıdaki benzeşimlerde var olan 
birikimlerden yararlanır. 
 
a) DOĞRUDAN BENZEŞİM: (Analogy) 

Sorun, sanatın, bilimin veya teknolojinin 
başka bir dalındaki, bilinen gerçeklerle 
karşılaştırılmasıdır. 
 

b) KİŞİSEL BENZEŞİM: Tasarımcı 
kendisini, tasarım probleminin ufak bir 
parçası ile özdeşleştirir. Örneğin; eğer ben 
şu kirişin yerinde olsaydım, kendimi nasıl 
hissederdim? Üzerime etkileyen kuvvetler 
ne olurdu? Gibi. 

 
c) SEMBOLİK BENZEŞİM: Tasarımcı, 

probleme iliştirdiği özel anlamın ruhuna 
varmayı amaçlar. Örneğin dişli çarkların 
yalnız bir tarafa dönmesini sağlayan 
mandal “kesintili ama güvenilirdir”. 
Zımpara taşı “hassas ve pürüzlüdür”. 

 
 

SOYUT-SOMUT: Öğrenmenin, bilgi edinmenin başlangıç 
noktasını, duyularımızla algılanabilir nesneler, 
yani onların özellik ve ilişkileri biçiminde 
ortaya çıkan oluştur. (Somut) 
Bu ilk somutluk, öğrenme sırasında analiz 
edilir, nesnelerin, ilişkilerini ayıklayıp 
saptayan da soyut kavramlardır. Soyut-somut 
arasında kesinlikle bir sınır konamaz ve 
devamlı birbirlerine dönüşüm içindedirler. 
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STRÜKTÜR: Bir yapının yük taşıyıcı bölümü veya insan 
eliyle inşa edilmiş her şey. Bu tanımlar içine 
bir oluşumdaki kurguda eklenebilir. Bu 
özellikle tasarımda düşünce strüktürden 
bahsederken ortaya çıkar. 
 

SÜREÇ: Gelişimi ve hareketi, bir durumdan başka bir 
durumun doğması olarak, eşyanın çeşitli 
durumlarının dinamik şekilde birbirlerini 
izlemesi. 
 

SUNİ SEÇİM: (Artificial selection) İnsanlar tarafından 
istenilen kalitede bitki ve hayvan yetiştirme 
süreci. Bu süreç tasarım içindeki her üretim 
için söz konusudur. 
 

TOPOĞRAFYA: Ölçme bilgisi, bir arazinin üzerindeki örtüleri, 
engebeleri (topoğrafik yapısı) tümünü 
belirleyen fiziksel görünümünün ölçülmesi, 
hesaplanması ve çizilmesi bilimidir. 
 

ÜTOPYA (UTOPIC): Nesnel toplumsal koşullardan ve yasaya 
uygunluktan değil de soyut, adalet, eşitlik ve 
insancıllık ilkelerinden türetilen ve bu yüzden 
gerçekleşmeleri mümkün olmayan toplumsal 
ideallerin ve gelecekteki toplumsal durumların 
tanımı. 
 

VARSAYIM: Nesnelerin varlığına ilişkin, doğrudan doğruya 
gözlemlenemeyen ya da başka türlü 
kavranamayan belirli biçimlerin 
bağlamlılıklarına ve nedenlerine ilişkin, 
bilimsel olarak temellendirilmemiş 
kabullenmeler. 
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YÖNTEM: Metot, yeni bilgiler elde etmek, bu bilgileri 
temellendirmek ve bunların doğru olup 
olmadıklarını anlamak için, öğrenme 
faaliyetlerinde nasıl hareket edilmesi 
gerektiğidir. Nesnel gerçeği değiştirme ve 
geliştirmenin nasıl yürütülebileceğini gösteren 
ilkelerin kavram ve yolların tümü. 
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4.2. Öğrenme ve Öğretme 
 
 
Eğitim sistemi içinde her düzeyde eğitimin ve öğretimin bazı aksayan 
yönleri olması doğaldır. Ancak sosyoekonomik yapılarında eksik ve yanlış 
şartlanmaları olan, geri bıraktırılmış veya az gelişmiş toplumların bu 
özelliklerinin eğitim strüktürüne yansıması birçok önemli ve çok acı 
gerçeğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Şöyle ki; ilköğretim 
öncesinden, hatta bebeğin doğumu ile başlayarak devam eden eğitim süreci 
içinde karşılaşılan zorluklarla meydana gelen algılama bozuklukları, yakın 
ve uzak çevrenin, yanlış yönlendirme ve şartlandırmada etkisiyle kişiler 
yüksek öğrenim sınırına eksik ve olumsuz yönde şartlandırılmış 
temellendirilmemiş olarak varırlar.5 Bu eksik ve doyumsuz birikim, bireyi 
ve toplumu ya hiç yönlendirmez veya bu yönlendirmenin sıhhati olmaz. 
Böylece bireyin ve kitlenin çelişkisi, içinden çıkılmaz bir kaosa dönüşür. 
Temeli olmayan bir sistem, uygun olmayan bir zaman sürecinde kesinlikle 
bir uygulamaya dönüştürülemez ve dönüştürülmemelidir. Bu anlatılmaya 
çalışılan temel bozukluklar tüm eğitim sistemi için olduğu gibi, mimarlık 
eğitimi ve onun içinde yer alan tasarım eğitimini de çarpık ve yeni sistem 
önerilmeyecek hâle sokmaktadır. Onun içindir ki sistemin özünü doğru hâle 
getirme çabası haklılık kazanmaktadır. (Şekil.10) 

                       
Şekil 10 

 
5 LOWENFELD, Viktor. Creative and Mental Growth. New York, 1965. 
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Bilindiği gibi orta eğitimi amaçsız bir yapıda ve kalitesiz bir birikim ve 
çarpık şartlanmalarla bitirerek yüksek öğrenim için üniversiteler arası 
seçme sınavına girerek bütün bilimsel temellerden yoksun, insan hakları ve 
genel sosyal kurallara uymayan (eşitlik, fırsat eşitliği, sosyal adalet gibi) bir 
ortamda, üstelik becerileri ve istekleri hiç de aynı doğrultuda olmayan bir 
yığın öğrenci, adeta doğa kurallarına meydan okuma psikozu içinde 
ömürlerini ve toplumlarını harcamaya araç hâline getirilmek üzere, 
mimarlık okullarına itilmektedirler. 
 
Her bilim dalının kendi özelliklerine uyumlanabilecek bir alt yapıya 
gereksinim vardır. Üstelik mimarlık dalı henüz bütün dünyada amacı tam 
saptanmamış bir dal olduğu hâlde yavaş yavaş az gelişmiş ülkelerde tarif 
edilmeye başlanan şekli ile, kendi toplumlarına ve bireylerine özel bazı 
yetenekler kazandırmak yönünde öncülük edebilecek araştırıcı, uygulayıcı, 
eleştirici, zaman zaman uyum sağlayabilecek dinamik yapısı olan, 
problemlerin çözümünü sistem içinde temellendirerek çözmeyi 
planlayabilen nitelikte, yani işi özümleyerek yöntemi ortaya çıkarabilen 
şeklinde birikim sahibi, meslek adamları yetiştirmeye ve bu alanda şama 
yapmaya yönelik bir bilim dalı olmak zorundadır. (Şekil.11) 

           

 
Şekil 11 

Mimari Tasarımda Zihinsel Filtreleme

Özümlenmemiş Veri

Özümleme 
Yoğunluğu

Özümlenmiş Veri

TASARIMIN ZİHİNSEL   
SÜZGECİ

Şekil.9
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Teori tek başına, uygulama olmadan hiçbir şey ifade etmez. (Şekil.12) 
 

                                       
Şekil 12                                    

       
Bu eksik öğrenme süreci sonunda şu anda Türkiye’de her noktada bir araya 
gelemeyen, gelmemeleri için şartlandırılmış, yetersiz bilgilerle yüklenmiş, 
bilinçsiz bir kitle etapla toplumumuza enjekte edilmektedir. En basit meslek 
gruplarında bile sorunlarını doğru ortaya getirip bir ana çizgide birleşebilen 
yapı görülebildiği hâlde, mimarlık da bu ayrılıkların nedeni temel olarak 
öğrenme ve öretmedeki yapısal bozukluklardadır. 
 
Burada, problemlerin kaynaklarını aramaya merak saran bir azınlığın 
dikkatini çekmekle yetinilebilir. (Şekil.13) 
 

 
Şekil 13 

Bir de öğretim ve eğitimini tam alan bir mimar topluluğu olduğunu 
varsaydığımız anda ortaya çok acı bir karşıt gerçek daha çıkmaktadır ki o 
da bizlerin hizmet götürme durumunda olduğumuz toplumun kendisinin 

ŞEKİL:12

TEORİ PRATİK DOĞRU 
SONUÇ

ŞEKİL:13

TASARIMCI HANGİ ÇIKAR VEYA ÇIKARLARA YÖNELMELİ ?

ÜRETİCİKİŞİSEL

TASARIM

ÜLKE TOPLUM İNSANLIK UYGULAYICI KULLANICI

ŞEKİL:13

TASARIMCI HANGİ ÇIKAR VEYA ÇIKARLARA YÖNELMELİ ?

ÜRETİCİKİŞİSEL

TASARIM

ÜLKE TOPLUM İNSANLIK UYGULAYICI KULLANICI
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gerçeğidir. Şöyle ki; bizler, kendi konumuzda toplumumuzdan bir talep 
üretimini gerçekleştirecek her türlü birikimi uzun seneler esirgemiş 
durumdayız. Hâlâ insanların teknolojik aşamaları kullanma olanağından 
yoksun kalmasını hoşgörü ile karşılama ve onlara lüks damgasını vurma 
alışkanlığı etkisini ezici bir biçimde sürdüre gelmektedir. 
 
İşte bu nedenle mimarlık eğitiminde yer alanların, daha eğitim sürecinin 
başında, bu dalı beğenmedikleri ve başarılı olamayacakları belirlendiğine 
göre, başka dallara kaydırılmaları her eğitici ve idareciye düşen görev 
olmalıdır. Ancak bu şekilde eğitim içindeki kaynak israfının önüne bir 
derecede geçilebilir. Tabii bunun temel çözümü, üniversite seçme 
sınavlarını kaldırarak bir veya iki senelik esnek ve herkese açık yeni bir 
yerleştirme sisteminin oluşturulması ile sağlanacak adil bir atılım sonucuna 
bağlıdır. (Şekil.14) 
           

                
Şekil 14 

 
Eğer bu şekilde kaymalar gerçekleştirilemezse en azından bu özellikte 
öğrencilere başarıya ulaşmalarını kolaylaştırıcı ve belki de mimarlığa 
yardımcı bazı dallarda birikim sağlama yoluna gitmek. Yarım bilgilerle hem 
kişiyi içten yıkmak hem de eğiticileri çıkmazlarla karşılaştırarak toplumu 
olumsuz etkilememek açıklarından önemle üzerinde durulması gerekli 
konulardır. (Şekil.15) 

ŞEKİL:11
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Şekil 15 

 
Bu yöntem içinde bireyin o ana kadarki yanlış şartlanmalarını, izlenimlerini, 
yönlenmelerini silmek veya en azından ileriki birikimler için tesirlerini 
azaltmak gerekmektedir. Bu ise kişinin öz eleştiri yapabilecek duruma 
getirilmesi ve sonucunda davranışlarını kendi kendine kontrol altına 
alabilecek standarda kavuşturulması ile mümkündür. Bu yapılırken mutlaka 
mimari konular üzerinde durmak temel algılama eksikliklerini ortaya 
çıkarabileceğinden, konular değişik seçilebilir veya mimari konular dolaylı 
olarak çalışılabilir. (Şekil.16) 

          
Şekil 16 

ŞEKİL:12
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Belirtilen durumlarda dış etkiler ne kadar net doğru olursa olsun, yersiz ve 
zamansız oluşacak karşı tepkiler amaca ulaşmayı zorlaştırabilecektir. Bu 
nedenle hem eğitimcilerin hem de eğitilenlerin karşılıklı bir iletişim ortamı 
yaratmaya çaba göstermeleri gerekir. (Şekil.17)   
 
 

                 
Şekil 17                       

 
 
Buna hem mimarlıktan ve hem de diğer çalışma, öğrenme dallarından somut 
örnekler vermek mümkündür. Örneğin; tasarımı anlatmak için kişinin 
sadece bilgi yüklenen ve onları sadece benzer durumlarla karşılaşınca ortaya 
çıkarabilecek bir kafaya sahip olması yeterli değil ama bir ön şarttır. Diğer 
bir örnek ise, hiç lisan bilmeyen bir kişinin, iyi bir yöntem uygulanması 
sonucunda yarım ve çarpık öğrenmiş bulunandan daha başarılı olmasıdır. 
 
 
Bu önerilen sistem içinde yöntemin başarılı olması, zaman içinde öğrenen 
ve öğretenin kendi yönlerinden gelişmeleri kontrol etmeleri, değişik gelişim 
etaplarında daha net ve olumlu bir yönlendirme ile olgunlaşmayı 
sağlayacağı için çok geçerli bir denetleme yolu olarak görünmektedir. 
Özellikle tasarım sürecini iyi öğrenmek ve uygulamak isteyenler için elde 
etmeleri gerekli temel birikimdir. (Şekil.18) 

İLETİŞİM  TAM İLETİŞİM EKSİK İLETİŞİM YOK
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EĞİTİLEN EĞİTİLEN
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Şekil 18 
 
Genel olarak Türkiye koşullarında kişiler, bilerek veya bilmeden hazırcılığa 
yönlendirilmişlerdir. (Şekil.19) 

                    
 Şekil19       ÖĞRENCİNİN ÖĞRENDİĞİNİ KENDİNE KAZANDIRMASI 
 
Bir öğrenme sürecinde çok zararlı bir tutumu ortaya çıkarmak gereklidir. 
Bir konunun nasıl ele alınacağı, araştırılacağı, öğrenileceği ve öğrenilenin, 
bir başka kullanım için nasıl özümleneceği, öğrenme yolu veya yöntemi 
açısından temeli değişmeyen, ancak dinamik ve gelişmeye açık bir olgudur. 
Devamlı eskiyen, değişen ve sadece kendi şartları için doğru olan birçok 
bilgi, bir makinadan farksız olmaya zorlanan öğretmenler tarafından her 
sömestr, devre, hiçbir beklenti ve çıkarma yapılmadan, aynen öğrenciye 
nakledilmekte ve onların düşünmeden, yorulmadan, yorumlamadan, 
öğretilenleri aynen almaları ve tekrarlamaları istenmektedir 
 

ŞEKİL:15
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Buna örnek olarak yapı bilgisi detayları ve bazı yanlış tasarım kuralları 
verilebilir. (Şekil.19 a) 
 

                    
 
Şekil 19 a 
 

          
 
Yapılan büyük hata açıktır. Çünkü öğrenme kavramı içinde, her türlü duyu 
organı ile algılama (görme, duyma, dokunma, tatma, koklama) ve algılananı 
özümleyerek, içinde bulunulan şartlara göre yorumlayarak, değişik 
uyarmalara aktarmakla, bu düzeye gelindiğinin bilincine varmak 
yatmaktadır. (Şekil.20) 
 

ŞEKİL:17
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Şekil 20 
 
 
Tam öğrenmeden, ancak bu etapların tümü tamamen gerçekleştiği takdirde 
söz etmek olanaklıdır.6 Bu aşama, ürünün yararlı olmasını sağlar. Şimdi 
bütün okullarda araştırma yerine, her sunulanı aynen kabul eden öğrenci 
kitlesi bulunduğu açıktır. İşte bu nedenledir ki, bir mimarlık okulunda proje 
çalışma konusu olarak konut verilince, mezun olan öğrenci öğrendiği 
tasarımı bu çerçeveden taşırarak bir başka dala uygulayamamaktadır. Bu da 
8 devre içinde en fazla 8 ayrı konu verilince mezun olan mimarların sınırlı 
bir tasarım kabiliyetine sahip olma nedenini açıkça ortaya koymaktadır. O 
halde öğrenci ve öğretici olarak en kısa zamanda bilgi depoları olma yerine, 
onların özünü yöntem “bilgi transferine” önem veren, yaratıcı bir yapıya 
sahip olma bilinci ile yeni atılım gerçekleştirilmelidir. (Şekil.21)7  
 
 
Öğretim içinde yer alan bu eksik, sadece bir kısım nedenden kaynaklanmaz. 
Örneğin; öğrenemeyen ve öretemeyen bireylerin sık sık yaptıkları eleştiri, 
kaynak yokluğu, tercüme eser yokluğu vb. maddi olanakların yokluğunda 
yoğunlaşmaktadır. Yöntem olmadan ve bunun oluşabileceği bir sistem 
seçilmeden materyalin olması birçok  
 
                                                           
 

 
6 MURRAY, Frank B. (Ed.) Critical Features of Pioget’s Theory of the Development of Thought. 
7 HARLEY, Went C. Co-operative Education, Canada, 1975. 

ŞEKİL:19
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Şekil 21                     ÖĞRENME SÜRECİ 
 
eksiği giderse bile amacı gerçekleştiremez. (Şekil.22) 
 
 

                              
Şekil 22 
 
Çünkü iyi yetişmiş öğretici ancak iyi öğrenciyi yönlendirip yetiştirebilir ki, 
kendisi de ancak iyi tanımlanmış bir eğitim sisteminin ürünü olduğu 
takdirde bu becerilere sahip olabilecektir. (Şekil.23) 
 
Bizce mimarlık eğitimine başlayan öğrenciye ilk aşamada öğrenme, 
öğretme sistemi onun anlayabileceği açıklıkta net olarak anlatılmalı, daha 
sonra diğer çalışma dalları ile mimarlık arasında bu öğrenme ve öğretme 
sisteminin kullanılması açısından hangi farklılaşmaların doğduğu ortaya 
konmalı ve tartışılmalıdır. (Şekil.24)  
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  Şekil 23 
 

    Şekil 24                  
                        
     Şekil 24 
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Her çeşit ürüne yönelmede gerekli görülen yöntem farkları araştırılmalı ve 
mimarlık için gerekli olan yaratıcılık, tasarım yorumlama vb. temel konular 
örneklenerek somut hâle getirilmeli ve öğrenciler kendi konularına yakınlık 
duyabilecek ve araştırma isteği olacak şekilde yüklenmelidir.8 Kendi 
konusunu zevkle işleyemeyen bir öğrenci başarısından çok şeyler 
kaybedecektir. Bu açıdan öğrencide meydana gelecek kıpırdanmalar her an 
değerlendirilerek elde edilecek ürünlerin bir sonraki etapta hem yanlış 
şartlanmaları gidermede ve hem de ilerlemede kullanılabilecek ana madde 
olarak ele alınması sağlanmalıdır. Ancak bu yolla öğrencinin öğrenme 
sürecindeki sapmaları ve sürekli zihinsel iletişimi sağlanacak ve öğrenci 
öğretici diyaloğu sağlam temeller üzerinde kurulmuş olacaktır. 
 
Bir diğer önemli noktada, bireyselliğin öğrenme ve öğretme sürecinde 
yanlış bir tutumla sürdürülmesi ve hatta aşırı bencilliğe dönüştürülmesidir. 
Şöyle ki; kişi, edindiği bilgileri veya yöntemleri sadece kendine 
saklamasının hem kendi hem de toplum için çok zararlı, sonucunda zararı 
gerek kendine yönelecek bir yanlış olduğu bilincine sahip olmalıdır. 
Özellikle çağımızdaki teknolojik gelişme ve ihtisaslaşmanın son aşamasına 
gelmesi, bireylerin karmaşık problemleri çözmede bir araya gelmeye ve 
çalışma grupları-timleri yapmaya zorlamaktadır. (Error! Reference source 
not found.) 
 
 

 
Resim:2 
Kompleks tasarımlar bir kişi tarafından değil, bir grup tarafından 
tasarlanmalıdır. 

 
8 DOROTHY, Wesby Gibson. Education in a Dynamic Society. 1972. 
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Artık birey kendi çabası ile hiçbir ürün üretemez durumdadır. Üreteceğini 
zanneden olsa bile, onun verimliliği şüphelidir. Bu nedenlerle bireyler, 
kendi konularında veya yan konularda diyalog kuracakları dalları doğru 
sınırlayarak, onları belirleyerek, seçerek bu yönde yardımcı birikimler veya 
yöntemler elde etmelidir. Öğrenme ve öğretme sürecinde grup çalışmaları, 
mimari süreç içinde ve özellikle tasarım etabında önem kazanır. Çünkü 
verilere dayandırılan bir tasarım için verilerin sıhhati ürünün doğruluğunu 
direkt olarak etkileyecektir. Bu verileri kullanabilecek nitelikleri olması, 
onları alma becerisi olmayan bir birey için başarı getirmeyecektir. Bu 
bireyin onları alarak değerlendirebileceği bir grubu oluşturması, gerekli iş 
bölümünü gerçekleştirerek, uyumlu bir çalışma ile amaca yönelmesi 
gerekmektedir. ( 
Şekil ) 
 
 
ARAŞTIRMA VE TASARIM SINIRLARINI SAPTAMAK 
GEREKİR. 
 
 

 
 

Şekil 25 

Mimar, zamanımızda yalnız elindeki 6B kalemi ile eskizler yaparak, o 
eskizleri gerçekleştirme için sınırlı yapı bilgilerine sahip olan bir birey 
olamaz.9 O, en azından çalışmalarını organize edebilen, öncelikleri 
tanımlayarak yapacağı tasarıma yararlı olacağını düşündüğü bilgileri kısa 
sürede toplayıp özümleyerek ortaya alternatifleri çıkartıp, onları 
tartışabilecek ortamı oluşturabilen ve her an öz eleştiri yaparak bulunduğu 

 
9 SEVİLİR, Yüksel. Mimarlık Eğitimi ile İlgili Bir Çalışma. Konya, 1977. 
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noktayı geriye dönüşlerle sağlamlaştırabilen bir kişi olma durumundadır. 
(Şekil 26 
) 
 

 
Şekil 26 

Amerika’da yüksek bir binanın inşaatında görüldüğü gibi; işlev basit olsa 
bile strüktür ve en önemlisi inşaat süreci önemli olmaktadır. O halde 
tasarımcının amacı, sınırlamayı doğru olarak ortaya koymak olmalıdır. 

 

ŞEKİL:23
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ÖZ ELEŞTRİ

AMERİKA’DA YÜKSEK BİR BİNANIN
İNŞAATINDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ; İŞLEV
BASİT OLSA BİLE STRÜKTÜR VE EN
ÖNEMLİSİ İNŞAAT SÜRECİ ÖNEMLİ
OLMAKTADIR.

O HALDE TASARIMCININ ANA AMACI
SINIRLAMAYI DOĞRU OLARAK ORTAYA
KOYMAK OLMALIDIR.
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Resim.3 
 
LÜTFEN DİKKAT 
(fazla görüntü silinecek) 
 
4.3. TASARIMA BAŞLARKEN 

 
 
Her işe başlarken yapılması gerekli ön hazırlıkların tasarım çalışmalarına 
başlarken de yapılması doğaldır. Ön hazırlıklar bireylerin kendilerini 
hazırlaması, çalışma ortamını hazırlamaları ve çalışacakları elemanları 
hazırlamaları şeklinde gruplara ayrılabilir. (Şekil 27) 
 

                  

 
 Şekil 27 

 Bu ayrımın kesin sınırları olabilmesi mümkün olamaz ve birinin eksikliği 
diğerinin eksikliğini doğurabilir. Bu nedenle tasarım çok karmaşık bir süreç 
olma özelliğini hemen ortaya koyar. 
 
 
Tasarım için gerekli gereksinmeleri ortaya koymak, bu grup içinde 
hangilerinin, ne çeşit bir tasarımda veya tasarım sürecinde ağırlık 
kazanacağı ve öncelikleri, değişik olguları ortaya getirmektedir. Şöyle ki; 
bazı etaplarda elde yeterli veri (çalışmaya yön verici birikim) bulunduğu 
halde bazılarında bu birikim eksik olabilmektedir. Bazen de elde edilmiş bu 
olgular, özü, içeriği nedeniyle tasarıma ivme kazandırıcı noktaları 

ŞEKİL:24
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bulundurmayabilmektedir. İşte böyle anlarda, tasarımcı, kendi tecrübelerine 
veya eğilimlerine göre eldeki birikimin yeterli olup olmadığını, 
eksikliklerini tanımlayıp, gruplama ile bir başlangıç yapabilir. Bu çalışma 
aynen bir üretim sürecine giren cevherin zenginleştirilmesine 
benzemektedir. (Şekil.28)  
                                        

 
Şekil 28 

Üretimde olduğu gibi, bazı katkı maddeleri ve dış etkiler bu süreç içinde 
kullanılmaktadır. Örneğin, tasarımcı araştırmalarıyla direkt ilgili olmayan 
bir noktayı katkı maddesi olarak kullanabileceği gibi, dışardan bir tasarımcı 
veya tasarımcı grubu ile alışverişe girerek gerekli olan ısınmayı kazanabilir. 
(Şekil.29) 

                        

ŞEKİL:28
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ŞEKİL:29
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Şekil 29 

Bu başlangıcın bir bölümü otomatik bir oluşum, bir diğer bölümü ise el 
yordamı veya hislerle olan yönlendirme ve karar alma10 durumuna 
dönüşebilmektedir. (Emotional Approach) Elde bulunan verilere göre 
şekillenecek yapılaşma değişik seçenekleri olan bir şekillenmedir. 
Tasarımcı isterse bir veriyi (tabiidir ki tutarlı ve doğru yönleri ağır basan 
veya böyle olabileceği düşünülen bir veri) temel alarak onun üzerinde 
çalışmalarını sürdürür ve her etabın netice bir diğerine girdi olacak olursa, 
bir noktadan sonra bu sürecin esiri olmaya başlar ve kendi katkısının 
meydana getirdiği zorlamalarının bu süreci ya çok az veya hiç 
etkilemeyeceğinin farkına varır. Bu durumda elde edeceği ürünün sonuca 
götürücü nitelik kazanıp kazanamayacağını ya sezgileri ile veya bilimsel 
modeller uygulamakla ortaya çıkarması gerekir. Bu etap ümit verici ise 
devam eder ve geliştirir. Eğer olumsuzsa geri dönüş etaplarını çok iyi 
seçerek gereksiz zaman ve emek kaybından kurtulur. Özellikle kısa sürede 
ürün gerektiren çalışmalarda geri dönüş sayısı ve yerleri çok önemlidir. 
Çünkü, aksi takdirde ürün ortaya çıkmadan zaman bitebilir. Örneğin 
okullardaki eskiz sınavları veya pratik uygulamalarda, iş alma 
girişimlerinde olduğu gibi… (Şekil.30) 
 

                      
 Şekil 30                           

 
10 SEZİSEL DAVRANIŞ: Birikim halindeki tecrübenin bilgi girdisi ile birleşerek analitik olmayan bir yoldan çözüme 
dönüşmesi. 
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Bazen de tasarımcı isterse bir değil birçok veriyi kendine yol gösterici, 
başlangıç, hareket noktası olarak seçilebilir. Bu seçtiği verilerin zaman 
içindeki gelişimine göre değişik etaplarda onların bazılarını elimine eder 
veya diğerlerini ekleyebilir. Böyle düşünülünce tasarımcı daha 
derinlemesine inceleme olanağını ancak değişken sayısını ve çalışma 
ortamını sınırlamakla sağlayabilecektir. Ama bu başlangıcın önemli ve 
kesinlikle ürünün başarılı olup olmamasını etkileyen tehlikesi, seçilen 
veriler içindeki asıl seçilmesi gerekli olanın çeşitli nedenlerle ele 
alınmaması olmaktadır. Ayrıca seçilen hareket noktalarını arttırmak onlar 
üzerindeki kontrolü karmaşık ve zor hâle getirebilir. Bu sınırı en optimum 
şekilde elde etmek için bilimsel örnekleme, yeterli grup çalışması veri 
kaynaklarının doğru seçilmesi, sezgi ve deneyimin üst düzeyde bulunması 
gibi birçok şartın yerine gelmesi gereklidir. (Şekil.31) 
 

 
Şekil 31 

 
Örneğin; bir proje yarışmasında, jüri üyelerinin ortak görüşü paralelindeki 
veri üzerinde çalışan yarışmanlar mutlaka başarılı kabul edilir.11 Bu 
gerçekten sıhhatli bir yol olmamakla beraber tasarım değerlendirmesinin en 
zayıf noktalarından, vazgeçilmesi en zor değerlendirme yollarından biri 
olmaktadır. 
 
Tasarım elbette, sonu olmayan ve kendi içinde birçok köşe başı bulunan, 
dönüşleri, geri dönüşleri içeren bir süreçtir. Ancak kısa sürede aynı 
koşullarla işe başlayan mimarlardan bazılarını başarılı hâle getiren, 
diğerlerini başarısız saydıran nedenlerin başında konuya başlama becerisi 
ve geliştirme yöntemlerinin iyi seçilmesi gerekir.12 Her amaca uygun, 

 
11 YILDIZ, Sey. METE, Tapan. Mimarlıkta Değerlendirme. İst. 1976. 
12 ISAAC, Arg. Approach to Architectural Education. London, 1971. 

ŞEKİL:31
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değişik bir başlamanın olması gereği açıktır. Ancak burada, bazı 
değişmeyen noktaları ortaya koyarak, tasarımı öğrenmek ve onu yararlı bir 
kullanım aracı hâline getirmek isteyenlere çıkış noktaları aktarmak 
durumundayız. Bunlar: işi yapanın durumu, işverenin durumu, arada 
çalışmaya konu olan işin durumu, uygulanan yöntem veya yöntemlerin 
durumu ve amaçlanan ürünün (proje, yapı, detay vb.) durumu olarak 
gruplandırılabilir. Her grup için temel doğrulara yönelme, bazılarını bulma 
ve sahip çıkma başarı için önemli olmaktadır. Gereken yerde tasarımcının 
süratli algılama becerisi onu sonuca götürücü tepkileri kazandırabildiği 
hâlde, bazen daha yavaş davranış, sonucun derinine gidiş, daha doğru 
olabilir… (Şekil.32) 
 
Tasarıma başlarken uygulanabilecek çalışma yöntemlerinin üzerinde 
düşündüğümüz zaman, en önemlilerinden biri, elde edilen hareket 
noktalarını özümleyerek genellemelere gitmek veya tam tersi olan onları 
küçük parçalara ayrıştırma yani birleştirme ve ayrıştırma yöntemleri 
olmaktadır. (Şekil.33)         

 
Şekil 32 TASARIMCININ ÇALIŞMA YÖNLERİ ÇEŞİTLİDİR 

                         
Şekil 33 

ŞEKİL:32 TASARIMCININ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ÇEŞİTLİDİR. 
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Bu analiz ve sentez dediğimiz süreç kendi içinde de çok doğurgan, 
belirlenen yöntemleri değişik ve karmaşık bir yapıda kullanılan bir niteliğe 
sahiptir. Bu yöntem, tüm tasarım süreci içinde, her etapta rahatlıkla 
başvurulabilecek bir özellik ortaya getirebilecektir. Çünkü birleştirilen veya 
ayrıştırılan parça veya parçalar bazen son üründe kendi özelliklerini 
muhafaza edebildiği hâlde bazen de değişik bazı yeni özelliklere sahip 
olabilir ki bu noktalar birçok çıkmaz problemin çözümünü sağlar. Bir ip ucu 
yakalayabilmek için her bilim dalında bu çeşit uygulamalar bulunmaktadır. 
Örneğin; bazı maddesel veya strüktürel özellikleri araştıran bir bilim insanı 
veya araştırmacı onu en küçük parçalarına ayrıştırdığı gibi, elindeki 
parçaları bir araya getirerek elde edebileceği yeni oluşumu görmek ister. 
Fizik veya kimya dalında araştırma yapan bir uzman da amaçladığı bir 
aşama veya sonuç için birçok maddenin karışımını veya bileşimini yapmak 
durumundadır. Burada, orta öğrenimden gelen karışım ve bileşim 
kavramları konusundaki bilgilerin çalışma konumuza transferi 
gerekmektedir.  
 
 
Bilindiği gibi verilen örnekte karışımın içinde bulunan her parça kendi 
özelliğini muhafaza eder, ancak birleşimde elde edilen ürün bazen meydana 
getirdiği parçaların özelliklerini anımsatan özellikler gösterdiği halde, 
bazen de tamamen farklı yapısal özelliklere sahip olabilir. Bu durum tasarım 
çalışmalarında kolayca görülebilir. Bir programı inceleyen mimar 
ihtiyaçların iki boyutlu büyüklüklerini m2 olarak mekân isimlerinin yanında 
okur. Bu rakamlar arasındaki matematiksel bağı ortaya çıkarma bir 
başlangıç olabileceği gibi, bazı mekânları işlevlerine göre gruplamak ve 
onların meydana getireceği büyüklükleri temel hareket noktası olarak kabul 
etmek veya onların dolaşım, servis, dış bağlantı ihtiyaçlarına göre üçüncü 
boyutta, kesitte yerleşmelerini sağlama, aşama getirecek ana hareketi 
sağlayabilir. Buna benzer bir yaklaşımda özellikleri olan veya özellik 
kazandırılmak istenen bazı mekân veya işlevleri ön plana çıkartarak 
çalışmaktır. Bir salon hem işlevi hem büyüklüğü veya bir iç mekan özelliği, 
görmeyi etkilemeyecek strüktür çözümü gibi özellikler sonunda başlangıç 
getiren bir eleman olmaktadır. Görüldüğü gibi yukarıda sıralanan, genel 
veya özel, ayrıştırma veya birleştirme aşamalarına bağımlı veri iyileştirme 
ve yararlı hâle getirme, yaratıcı yönelmeler kazanma gibi birçok avantajlar  
sağlarlar.  
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Şekil 33a  

 

Resim. 4   Görünüşte form ve malzeme etkisi. 
                                               

 

CEPHE DÜZENLEMEDE YATAYLIK HİSSİ R:3
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Şekil 34

Resim.5 
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Resim.7 
Tasarımın en güzel özelliklerinden biri de, belirli aşamaları bilimsel bir 
birikimle sağlayan tasarımcının tüm süreçten zevk alarak çalışma ortamını 
kazanması ve beklemediği bazı sürpriz sonuçları da olumlu yönlere 
yönlendirebilme heyecanı, duyarlılığı kazanması olmaktadır. Bu geliştiği 
sürece tasarımcının buluş hızı, yaratıcı zekâsı üstün bir seviyeye gelecek, 
düşünce esnekliğinin ürün alma oranı artacaktır. (Error! Reference source 
not found.) 
 

ODTÜ KAFETERYA ve ÖĞRETİM 
BLOĞUNDA KİTLE ve FORM   R:6
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Resim.8    
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Resim.10 
 
4.4. Tasarım 
 
Bu konuya açıklık getirebilmek için, önce J. Christopher Jones’un “Design 
Methods” adlı kitabının birinci bölümünde toplu olarak aldığı tasarım 
tanımlarını aşağıda sıralayarak konunun sınırlarını, karmaşık yapısını 
hemen sergileyerek ne kadar dikkatli çalışılması gereken bir konu ve mimari 
ile ilgisinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak uygundur.13 
 
“Bir fiziksel strüktürün doğru fiziksel parçalarını bulmaktır.” (Alexander, 
1963) 
 
“Amacı belirlenmiş bir problem çözme sürecidir.” (Archer, 1965) 
 
“Belirsizlikler içinde yanlışları azaltarak karar alma sürecidir.” (Asimow, 
1962) 
 

 
13 JONES, J. Christopher. Design Methods. London, 1974. 

ODTÜ REKTÖRLÜK BİNASI GİRİŞİ         R: 9
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“Yapmak veya elde etmek istediklerimizi, yapmadan önce, sonuçtan emin 
olabilmek için, birçok kez üzerinde çalışmak, birikimler elde etmektir.” 
(Booker, 1964) 
 
“Ürünün, insanla ilişkili olan parçalarını belirleyen faktördür.” (Farr, 1966) 
 
“Mühendislik tasarımı, bilimsel prensiplerin kullanımını, teknik 
bilgilenmeyi ve önceden belirlenmiş işlevleri maksimum ekonomi ve yararlı 
yapma makinası yahut sistemi, bir mekanik strüktürün tarifi, tasavvurudur.” 
(Fielden, 1963) 
 
“Doyuma ulaşmayı sağlayan durumlara ilişkin üründür.” (Gregory, 1966) 
 
“İnancın çok karmaşık eyleminin ortaya koyduklarıdır.” (Jones, 1966) 
 
“Belirli şartlar grubunun toplam doğru ihtiyaçlarının optimum çözümüdür.” 
(Matchett, 1968) 
 
“Sahip olduğumuz şimdiki gerçeklerden, gelecek olanaklara düşünsel bir 
sıçrayışıdır.” (Page, 1966) 
 
“Eskiden bulunmayan, yeni ve kullanışlı bir şeyi meydana getirmeyi 
kapsayan yaratıcı bir eylemdir.” (Reswick, 1965) 
 
Yukarıda görüldüğü gibi, tanımlar birbirinden çok farklı noktaları ortaya 
koymaktadır. Bunun dışında en önemlisi kimse çizim ve takdimden 
bahsetmemiştir. Hepsinin birleştiği en önemli özellik, tasarımın bir yararlı 
yapısı olduğudur. Birçoğu, insan faktörünü çok belirgin olarak içermiştir. 
Örneğin, bazı tanımlarda fiziksel özellik, bazılarında düşünsel sezgisel veya 
psikolojik bir anlam kolayca gözlenebilmektedir. 
 
Bu tanımlamalar ışığında, şu anda mimarlık eğitimi yapılan okulların 
tamamında tasarımın özünde bazı yanlış anlamaların var olduğunu 
söylemek mümkündür. Tasarıma başlarken, üzerinde çalışırken ve elde 
edilen ürünleri değerlendirirken, öğrenci veya öğretmen tasarımın özünü 
kaybettiğimiz zamanlar olmakta ve sonucunda diğer çalışma dalları ile 
tasarım karışmakta ve dolayısıyla anlaşılması daha zor durumlar ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin, bir tasarım içinde ana fikir amaçlar belirlenmeden, 
bir kapının açılış yönü, bir dolaşım elemanının yetersiz olması, kitle 
kompozisyonunda aksaklık olması, strüktür hataları olması gibi noktaların 
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kritik edilmesi, eleştirilmesi, tasarımı yanlış yönlere itmekte ve çözümler 
bir bütün olarak değil, parça parça olarak elde edilmektedir. 
 
Görüldüğü gibi tasarım, yapısı itibarı ile çok karmaşık bir süreçtir. Bu 
sürecin tamamını ele almak, parçalarını ortaya koymak, ona başlamak ve 
birikim kazanmak açılarından üzerinde çalışılan ana fikri kaybetmemek 
kaydıyla yarar sağlayabilir. 
 
Tasarımı kavrayabilmek, onun oluştuğu süreci tanımak ve ürün elde 
etmenin tanımını ve o ürünü amaçlamanın yöntemini öğrenmek gibi 
birbirine neden-sonuç ilişkisi ile sıkı sıkıya bağlı olgunun bilincine varmak 
demektir. (Şekil.35) 
 

 
Şekil 35 

Tasarımcı, tasarım süreci içinde elde etmesi gerekli bazı sıçramaları ve 
çözüm getirici iletişimleri veya çağrışımları yapabilmek için elbette çok 
geniş bir zihin jimnastiği yapmış olmalıdır. Bu, öğrenme sürecinde 
yapılacak olan beyin fırtınaları ile şekillendirilebilir ve öğrenci bu 
yeteneğini geliştirmiş oldur. Beyin fırtınası deyimi, üzerinde çalışılmakta 
olan konuda, o konu ile ilgili veya ilgisi az, birçok noktayı gözler önüne çok 
da sıralı olmayan serbest bir düzende sermek ve algılayıcıların mümkün 
olduğu kadar şartlanmadan bu sergiden kendi gelişimlerini etkileyebilecek 
noktaları toplayabilmelerini sağlamak, bir bakıma düşünme ve yorum 
yaparak çağrışımları zenginleştirmek için yeni ilişkileri gözleme ortamı 
yaratmak olarak açıklanabilir.14 Tasarımcı, çalışmalarında soyut-somut 
geçişlerini çabuk ve amacına yaklaştırıcı bir düzende yapabilmelidir. Tabii 
ki bu ilk çalışmalarda çok zor ve ancak benzer durumlarda gerçekleşme 
olasılığı yüksektir. İşte bu nedenledir ki eğitim sürecinde benzer durumlara 

 
14 UĞURLU, Faruk Yalçın. Cost and Design. Ankara, 1971. 
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rastlamak olasıdır. Ancak bu böyle devam edecek şeklinde bir yaklaşımla 
okul sonrası yaşam ve çalışma ortamına transferi yanlıştır. 
 
Bu çalışmalarda tasarım sürecinin birbirini takip eden soyut-somut ilişkisi 
olduğu fakat bu ilişkinin bir diziliş hâlinden çok, bir kümeleşme şeklinde 
oluştuğunu unutmamak gerekmektedir. (Şekil.36) 
 

 
Şekil 36    BİRLEŞİK YIĞILMA 

 
Tasarıma başladıktan sonra her etapta elde edilenlerin somut hâle 
getirilmesi ileride çıkabilecek problemlerde geri dönerek yeni algılamalara 
olanak hazırlanabilmesi açısından çok önemlidir. Ancak bu noktada somut 
hâle dönüştürme, işin sonundaki somutlaştırma ile karıştırılmamalıdır. Bu 
sınırların bazıları faydalı kabul edilse bile, birçoğu gelişmeleri engelleyici 
olabilir. Konulara veya problemin özüne bağımlıdır. Örneğin; bir konut 
tasarımında, çok sayıda benzer üretim söz konusu olduğu takdirde yönelim 
ekonomik ise, ilk etapta olan somutlaşma da o yönde gerçekleşecektir.  

Peşisıra (dizi) Sergilenme

Birleşik YığılmaŞekil:36

TASARIM DA AŞAMALARIN İLİŞKİ ÖZELLİKLERİ

Özellikle seçilmiş olan somutlaştırma yöntemi, o etapta ilişki kurulan kişilere 
ve  
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Resim.11 

 
Bu durum, taleplerle, gereksinmenin ekonomi ile ilişkisini gösteren grafik 
veya matematiksel ilişkiler şeklin e dönüşecektir. (Şekil.37 a) 
 
 

 
Şekil 37 a 

 
Ancak bir hastane tasarımında bölümler arası ilişki, onların hayata 
geçirilmesi konular somutlaşma sürecinde eskizlerle ön plana geçecektir. 
Somutlaştırma içinde karmaşık bir düşünceyi getirecek durumlardan 
kaçınmak doğrudur. Çünkü aksi bir davranış başlangıçta ana yönelmelerin 
veya ana fikir elde etmenin olgun olmayan bir dönemde ortaya çıkmasını 
kolaylaştırabilir. Problemlerin dengeli çözümü, somutlaştırma basitten 
karmaşığa doğru gelişirse daha kolaydır. Bu etaplardaki problemlerin 
dengeli dağılmasını da getirecektir. Bir tasarımcının birden çok 
somutlaştırmayı aynı anda yapması mümkündür. Bu doğal kabiliyet insan 
beyninin elektronik beyinden üstün kabul etmemizin nedenlerinden biridir. 
(Şekil.37) 
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Şekil 37 

Ancak bu konuda aşırı güven, bireyi bazı güç durumlara sokabilir. Aynı 
anda sistemin bütününü düşünebilmek, en azından temel kararlar aldıktan 
sonra diğer detaylara girmek doğrudur. Yalnız bütün parçaları aynı anda 
düşünmek onlara aynı ağırlıkta ele almak olmayacaktır. Örneğin; bir toplum 
hekimliği ile bir kreş ele alınırsa, ikisi de sağlık yapısı olduğu hâlde 
birindeki eğitim, araştırma öbüründe aynen ele alınarak belirlenen işlevin 
mekân organizasyonunu yapmak mümkün olamaz. 
 
Tasarımcı soyut-somut geçişlerinde öyle bir standart kazanmalıdır ki hem 
okul içinde teorik olarak hem de hayatta pratik olarak uygulama yaparken 
elde edeceği somutlaşma (örneğin projelendirme, yazı şekil, yapılaşma vb.) 
etabını maksimum şekilde değerlendirilebilmeli ve onları, aynen karşısında 
kritik eden, eleştiren birisi varmış gibi veya somutlaşma kendi tarafından 
oluşturulmamış gibi eleştirebilmeli, yanlış bulduğu noktaları çözebilmeli, 
böylece kendi kendine doyuma ulaşmalıdır. Öz eleştirilerle (otokritiklerle) 
sonuca yönelebilir. (Şekil.38)  
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Şekil 38                       
 
 
Eğer bu arada tasarımcı grup çalışma disiplinini de kazanmışsa bu çalışması 
daha olacaktır.15 Yalnız açık olmayan kapalı bir çalışma yolu tasarımcının 
gözünden bazı noktaların kaçmasına neden olacaktır. Bu yaşamın ve 
çalışmanın her safhasında böyledir. Örneğin; satranç oynayan oyuncu 
hazırladığı etapların tamamen doğru olduğu kanısındadır ki, yanlışlarını 
algılaması zor olmamaktadır. Tasarımcı da, hangi etapta olursa olsun, her 
şeyden önce kendi ürettiklerinin yanlış tarafları olabileceğini kabullenmek 
durumundadır. Bundan sonra o yanlışları bularak onların nasıl 
giderilebileceğini düşünmelidir. Bu, bazı karşılaştırmalarla, süreç 
etaplarında gerçekleşen somutlaşmaların birbirleri ile çelişmesiyle, ana 
hedeflerden uzaklaşma olup olmaması ile ortay çıkabilecek bir durumdur. 
(Şekil.39)  

 
15 DENEL, Bilgi. Tasarım Üzerine Bir Deneme. İst, 1970. 

ŞEKİL:38
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Şekil 39 

 
İleriki etaplarda ortaya çıkabilecek çelişkiler, geri dönüşler yapılarak, tercih 
yoluyla avantajlı olanlara yönelme ile ve bazı noktalarda elde olmayan 
fedakârlıklara katlanarak (proje kalitesi, zaman kaybı vb.) giderilebilirler. 
Çizilmiş olan ana hedeflerden uzaklaşma sınırı da böyle durumlarda daha 
geniş açıklar vermemeye yardımcı olabilir. Bu sınırlar diğer meslek 
gruplarının verileriyle, ekonomi, malzemenin özellikleri, teknolojik 
imkânlar vb. ile ortaya çıkabilir. Teknolojik aşamanın üretimine imkân 
vermediği bir malzeme temel alınarak somut proje kararlarına varma 
sıhhatli bir yol olmamakla beraber, bu durumun aşırısı da talebin yok 
olmasını getireceğinden teknoloji ve ona bağlı üretimdeki dinamik yapıyı 
olumsuz yönde etkileyebilir.16 
 
Tasarım süreci, tam belirlenmeyen bir noktadan başlayan ve gene belirsiz, 
tarifi zor olan gelişme etaplarından geçerek sonsuza kadar uzanan bir 
süreçtir. Birinci etapta talep, tasarıma başlangıcı yaratan bir faktör olarak 
görünmektedir. Bu noktada talebin nitelik ve niceliği, tabiidir ki 
kaynaklandığı ortamın durumuna direkt olarak bağlıdır. Şöyle ki; bir 
yapılaşma isteği, talep eden taraf, değişik özellikler göstermektedir. 
Örneğin, bu bir birey ise, kültür birikimi, sosyoekonomik, politik durumu, 

 
16 JENLKS, Charles. Modern Movements in Architecture. London, 1973. 
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ihtiyaçlarının bilincinde olup olmaması, psikolojik yapısı ve buna benzer 
birçok yönler ortaya konan talebi olumlu veya olumuz yönden etkiler. 
 
 

 
Resim.12 
 

 
Resim.13 
Bu etkilenme sonucundaki tasarım başarılıdır veya değildir. Hiçbir başarılı 
tarifi göreli olmaktan kendini kurtaramaz. Daima neye göre, niçin, neden 

R: 12MODERN MİMARİ ÇEVRE 

R: 11DOĞAL ÇEVRE 
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gibi sorularla bağımlı bir tanım ortaya konabilir. Tasarıma başlangıç için 
yukarıda söylenen talebe karşı olan bir grup bilim adamı, alınacak olan 
talebin kaynağını bireylerden alarak bilimsel temellere oturtmaya çaba sarf 
etmekte ve tasarımın talep edene yabancılaşmaması için, mutlaka daha 
objektif, tarafsız temellere ve toplumun genel gereksinmelerine göre 
planlama ve tasarım yapılması gereğine dikkati çekmektedirler. İşte bu 
noktada tasarımcı, temelde meydana getireceği standardı ile doğacak talebi 
istediği yöne yöneltebilecek durumda olabilirdi ki, bu da mimarın, özellikle 
bilinçli bir tasarımcı ise, en önemli görevlerinden birisidir. Kendi 
toplumunun önünde veya içinde, hatta gerisinde bıraktıran ve tüm çabasını 
dolaylı veya direkt olarak etkileyen bir durumdur. (Şekil.40) 

 
Şekil40 

Örneğin; ihtiyacını doğru tanımlayabilecek birikimleri olmayan bireylerin 
insanca yaşam ortamlarından, mimari mekân standardından yoksun 
bırakılması düşünülemez. Buradaki boşluğu tasarımcının doldurması 
gerekir. Bu nedenle tasarımcı ürettikleri ile çevresine bazı tanımları daha 
açıklıkla getirebilmelidir. Buna örnek olarak yaratılmak istenen lüks 
kavramındaki çarpıklık, dinsel temele dayandırılmak istenen statik, 
durağan, katı, halinden memnun olma, fazlasını istememe psikolojik ortamı 
gösterilebilir. Bunlar, çağının gerisinde yaşamaya şartlandırılmış 
toplumların geleceğine yön verecek tasarımcılar açısından temel alınması 
gereken önemli çalışma yöntemlerinden biri olmalıdır.  
 

1. TOPLUMDAN KISMEN SOYUTLANMIŞ

2. TOPLUMUN  VERİLERİ İLE
TOPLUMU YÖNLENDİREN

3. TOPLUMUN İÇİNDE

ŞEKİL:40 
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Bilindiği gibi ne toplu yaşamanın şartları açısından birikimi olan, ne bazı 
noktalarda bazı kesimlerden talepleri olması gereğini düşünebilen tamamen 
eksik ve kendi çıkarlarına yabancılaştırılmış bireylerin ve grupların 
taleplerine göre tasarım yapmak çok yanlış olacaktır. (Error! Reference 
source not found.) 
 
 
 

 
Resim.14 

 
Önce mimar, bu talepleri sıhhatli bir yönlendirmeye kavuşturma çabasıyla 
tasarımı gerçekleştirmelidir. Çünkü, meslek olarak, tasarımcı mimar 
varlığının tek ve en önemli nedeninin, insanın ve onun gereksinmeleri 
olduğu bilincine sahip çıkacaktır. Talep olmadan arzın olması olanaksızdır. 
(Şekil.41) 
 
 
 
 
 

Çarpık kentleşmenin çarpık mimari anlayışı                                                                          Resim 13 
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Şekil 41 

 
 
Şehirleşme, şehirlere göç, kat mülkiyeti, ulaşım, trafik, çevre kirliliği gibi 
bütün meslek adamlarını düşündüren sorunların hepsinin çözümü bu 
noktanın çok iyi kavranmasına bağlıdır. Tasarımcı her şeyden önce, 
tasarlayacağı konuyu elinde olan maddesel etkenleri tanımalıdır. Yanlış 
başlama, gelişme ile sonuçlanmaz. O halde en pratik yaklaşım, bu tutumu 
kısa sürede ve kesin olarak değiştirmek ve tasarımın kurallarına uyarak 
eskimiş bulunan değerleri kazanmaya yönelmektir. Bu değerlerin önerilen 
sistem içinde çok kısa sürede çok kapsamlı dönüşümlere yol açması 
kesindir. Bu değerler etap etap aktarılmalıdır ve yeri geldikçe aktarılacaktır. 
Örneğin algılama kabiliyeti, eşitlik, önceliklerin belirlenmesi vb. Bu 
açıklanan konuya en iyi örnek, okullarda verilmekte olan tasarım 
çalışmalarında seçilen arsa ve yapı adası veya parsel üzerindeki 
çalışmalarda öğretim grubunun çektiği sıkıntılardır.  
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Çünkü o alanın, öğrenciye açıklanmasında çıkan, birçok bozuk tarafı 
olması, hiçbir tasarım elemanı ile uyuşturulamaması hem öğretmeni ve hem 
de öğrenciyi ümitsizliğe itmekte ve eğitimi olumsuz hâle getirmektedir. 
Çevre trafik düzeni, kullanma yoğunluğu, yeşil alanlar, sosyal aktivite 
alanları vb. tüm sıhhatsiz yapı tek örnekte bile rahatça ortaya çıkmakta ve 
onun üzerine düşünülen bir tasarımın temelleri zayıf olduğu için öğrenciyi 
bilgi yönünden ikna edici ve doyurucu bir sonuç alınamamakta, öğretmen 
doğrulayıcı noktalardan yoksun kalmaktadır. Bu öğrencinin mesleğini 
sevmeden uygulama yapmasını, toplumla olan bağlarının kopmasının en 
belirgin nedeni olmaktadır. 
 
 
Tasarıma sağlam bir talep elde ettikten sonra bununla ilgili tüm verileri 
toplamak, bu konuda planlamadan gelecek verilerle tasarım etabında 
birikenleri üst üste çakıştırarak onları gruplamak, özümlemek, 
zenginleştirerek ilerleme noktaları için karar almak gerekmektedir. 
(Şekil.42) 
 

KDMMA Öğrenci Çalışması – Ticaret Merkezi                                                                      RESİM:14 
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Resim.15 

 



 60 

 
 
 

 
 
Şekil 42 

 
 
 
Tasarım için gereken verilerin bulunmadığı veya bunların eksik hatta 
istenilen yöne yönlendirici olmamaları durumunda tasarımcı varsayım yolu 
ile bir aşama yapmak isteyebilir. Varsayım, bir konuda kesin dayanak 
noktaları olmadığı takdirde, bazı noktaların, ilk bakışta tam doğru oldukları 
açık olmasa bile, tasarımda kullanılması ve belirli bir süre sonunda 
kullanılan elemanların çıkan ürünle test edilip karara varılması anlamına 
gelmektedir. Böylece bir etapta gereğinden fazla vakit ve emek kaybı 
önlenmiş ve tasarım daha esnek, akışkan hâle gelmiş, varsayımlar doğru 
olduğu takdirde hızlı gelişme sağlanmış, doğru değillerse, olması mümkün 
görünmeyen bir seçenek elimine edilmiş olmakla, hem tasarımın geri 
dönüşlerden yararlanması ve hem de atılımlar için deneyimler elde edilmiş 
olmaktadır. (Şekil.43) 
 
 
 
 
 
 

ŞEKİL:42
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Şekil 43 

 
Varsayımlarla hareket edebilmek için bazı temel konularda gerçekçi 
yaklaşımlarımız olmalıdır. En azından varsayımların gerçek olma 
yüzdelerinin, ihtimallerinin yüksek, araştırma eksikliğinden veya başka 
dallardan gelen veri eksikliklerini (istatistik, teknik vb. konularda) gidermek 
amacına sahip, kısa sürelerde doğrulanabilmeleri mümkün görünen biçimde 
ele alınmaları, hayali, somutlaştırılması zor olanların seçilmesinden 
mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Bazı durumlarda yapılmış olan 
öngörmelerin belirli varsayımlardan kaynaklandığı açıktır. Bu zorunlu 
durumlar çoğaltılmadığı takdirde faydalı sonuçlar alınabilir. 
 
 
Tasarımcının en çok sıkıntı ile karşılaşabileceği noktalardan biri de 
değişken sayısını kontrol altına alamamak olmaktadır. Bu durumda 
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değişkenleri bir arada toplamak, önem sırasına sokmak gibi tedbirler 
düşünülebilir. (Şekil.44)  
 

 
 

Şekil 44 

 
 
Mimari tasarım, bütün diğer tasarımlardan daha karmaşık olan bir yapıya 
sahiptir. Çünkü içinde bütün diğer dallardan gelen girdiler, onların birbirleri 
ile ve mimari konularla olan girişimleri, bütünleşme çabaları, soyut-somut 
ilişkileri yer almakta ve bu yapı karşısında bazen tasarımcı kendini yalnız 
hissetmektedir.17 Ancak bütün bu karmaşık yapıya metodik bir yaklaşımla 
bakan ve kendi birikimini problemleri çözme açısından geliştirmiş olan bir 
tasarımcı için bu söz konusu olamaz. Ayrıca tasarım içindeki insan faktörü, 
tüm sistemi daha karmaşık ve özel bir hâle getirir. Bu karmaşık sistemin 
yararlı taraflarını somutlaştırarak amaca uygun yöntemler elde etmek, ancak 
parçalarını, daha önemlisi parçalar bir araya gelirken yer aldıkları ortamı 
anlamakla mümkündür. (Şekil.45) 
 

 
17 OLIVER, Paul. Shelter and Society. London, 1976. 
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Şekil 45 

 
 
Çünkü projelendirme süreci tasarım sürecinden ayrılamaz ve çözümleme 
birleştirme etaplarında önemli rol alarak sonucu etkilemektedir. Hatta bazen 
doğru olan noktaları tasarımcıdan gizleyerek onun sonuca varmasını 
zorlaştırmaktadır. 
 
Tasarımcının ana amacı, ileri sürülen problemlere, onların oluştukları 
zaman ve ortam içinde en kısa sürede cevaplar aramak ve avantajlı 
olanakları seçmek, ortalama kararlarla son ürüne ulaşmaktır.18 
 
Bu durumda tasarımcı bazı öngörüşlere sahip çıkarak, değişik 
varsayımlardan faydalanmak ister. Bu doğru değildir, çünkü varsaydığı 
veya öngördüğü her dayanak gerçekleşme yüzdesi sınırlı, soyut 
kaynaklardır. Bu durumu gidermek için bunlar üzerinde deneyler yapmak 
ve sonuçlarını uzun zaman dilimlerinde gözleyerek değişim 
karakteristiklerinin çıkarılması faydalıdır. Bütün bu çalışmaları yapan 
tasarımcı mimar kendi de bir çevre içinde bulunduğundan, onu etkilediği 
gibi ondan etkilendiği gerçeğini de unutmamalıdır. (Şekil.46) 
 
 

 
18 Optimizasyon, olanaklı çözümler arasında en iyisinin, verilen şartlara en uygununun seçilmesidir. 
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Şekil 46 

 
Her etki bir tepkiyi getirecektir. Tasarımcının ürettiği ürünlerin çevreye 
etkisi ve kendinin onlardan etkilenmesi yeni ürünler için birer veri meydana 
getirir. Bu sönümsüz bir süreçtir. 
 
Bu çalışmalar sırasında, ister istemez, tüm yaşamı boyunca edindiği 
şartlanmaların esiri olmaktadır. Bu sakıncalı durumu biraz olsun 
giderebilmek için bilgi toplama, araştırma, çözümleme çalışmalarının 
hepsinde rol almalı, sadece bilgi deposu değil, aynı zamanda o bilgilerin 
algılanması ve kullanılması aşamalarında yerini belirleyerek, öğrenme ve 
öğretme süreci ve dolayısı ile tasarımda başarılı olmayı sağlayıcı 
yönlenmeyi elde edebileceğinin bilincine varmalıdır.19 
 
 
Bu çalışma içinde iki ana grup söz konusudur. Birincisinde mimarın daime 
yenilemek zorunda olduğu genel bilgi ve becerilerinin toplandığı grup, 
ikincisi ise üzerinde çalıştığı tasarım konusu ile ilgili özel bilgi ve 
becerilerin toplandığı grup söz konusudur. 
 
 
Bunlar tasarım süreci içinde devamlı girişim oluştururlar. Eğer tasarımcı 
bunlardan yararlanabileceği ortamı hazırlama yöntemini genel teorilere 

 
19 SULLIVAN, George. Understanding Architecture. New York, 1971. 
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veya kişisel birikimlere bağlı olarak belirleyip, bilgileri tarama, gruplama, 
her birini yaratıcı yönlenmelere neden olacak dizi hâline getiremezse, bütün 
çökerek, üretimsiz bir aşama oluşur. Aynı zamanda, mimarın tasarımı 
sadece bilgilere dayanarak sonuçlandırması beklenmemelidir. Çünkü, o, 
kendi kişiliğini, tüm yaratıcı yapısını, insan sevgisini ortaya koymadığı 
takdirde tatsız, renksiz, tekrar veya taklit olan bir sonuca ulaşılacaktır. 
(Şekil.47) 
 
 

 
 
Şekil 47 

 
 
Tasarımda önceliklere göre karar alma süreci: 
 
 
Tasarıma başlarken elde bulunan ve sonradan araştırılarak tamamlanan 
veriler içinden hangilerinin öncelik kazanması gerektiği bütün tasarımcılar 
için önemli olmaktadır. Ancak bu probleme yaklaşım sağlamak için bazı 
birikimler gerekebilir. Şöyle ki; tasarımcı bazen matematiksel çıkış 
noktalarına sarılarak problemi çözmeye çalıştığı hâlde, bazen de soyut, tam 
belirgin olmayan temellere de dayanabilir. Bazen hislerine, sezgilerine 
bağlanarak yürümeye çalışır. Ancak şunu, hemen belirtilmesi gereken 
özellik olarak açıklamak yararlıdır. Bu açıklanan tanımların hepsi ayrı ayrı 
veya beraber bulunabilir. Çünkü ne çok somut ne çok soyut temel bir 
gelişim için sıhhatli olamaz. Bir grup veri somut olarak ön plana çıktığı 

1 2 A
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hâlde, bir diğer grup da soyut düzeyde ilerleyiş için esneklik ve dinamizm 
kazanmak üzere ayrılabilir. Bunların birbirine oranı, çalışılan konuya göre 
değişim gösterir. Örneğin bir tasarımcı hastane planlaması yaparken elbette 
somut verilere dayanacaktır. Ancak bu demek değildir ki tüm yapı teknik 
çözümleri içine alan bir kutu olacaktır.20 
 
 
Böyle olunca insan ile yaratılan mekânların girişimi sıhhatsiz bir yaşantıyı 
getirecektir. Böyle bir yola gidilseydi, bunu en iyi elektronik beyinler 
gerçekleştirirdi. Aynı şekilde bir kapı kolunu tasarlarken de teknik bazı 
bilgiler gerekir. Eğer aynı teknik şartları cevaplayan birden çok çözüm 
olmasaydı belki bu durum doğru kabul edilebilirdi. Fakat aynı özellikleri 
taşıyan iki benzer durumdan hangisi olacağını düşününce, tasarımcı yeni 
bazı nedenler üreterek biri üzerinde karara varabilir. Çünkü sosyal gelişme, 
psikolojik oluşum vb. birçok konu hem kendilerini ölçmek ve hem de 
ilişkilerini matematiksel tanımlara sığdırmak mümkün olamamaktadır. Bir 
diğer konu da karar alırken daima sıra takip etmenin hatalı sonuçlara 
yönlendirici olmasıdır. Bu durum için en iyi örnek Türkiye’nin kendisidir. 
Türkiye, şimdiye kadar az gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülke olarak, 
bütün problemlerini başkaları tarafından bulunmuş teknik verilere 
dayandırmakta ve başkalarının izlediği yolları aynen izlemektedir. Bu 
durumun zararlı sonuçları kolayca izlenebilir. Örneğin; yabancı ülkeler 
toplu ulaşıma geçerken izledikleri çok değişik etaplar olmuştur. Bu, bizim 
de aynı etapları, en iyisi ortadayken, ülkemize uyumlama ihtiyacı olduğunu 
düşünmeden uygulama yapmayı gerektirmez. Çok büyük ekonomik 
kayıplara neden olduğu gibi, özellikle mimari oluşumlarda, malzeme ve 
teknoloji seçiminde benzer durumlarla karşılaşıldığı ve sonucunda 
bireylerin güvenli taleplerini azaltmada rolü olduğu kesindir. Hemen 
düzeltilemediği takdirde belki somut uygulama gerçekleşir, fakat gelişimini 
tamamlayan ülkelerle, ülkemiz arasındaki uçurum derinleşerek devam 
edecektir. Bu gerçek de en az verilerin tamamı kadar somut, elle tutulur, 
hatta onlardan daha açık olduğu hâlde, tüm tasarımcılar, bu sorunu çözmek 
üzere aktif olmamaktadırlar. Tasarımcılar, çok kısa sürede yaratıcı yaklaşım 
modellerini geliştirerek karar alma organlarına tanıtmalıdırlar. Bu tanıtılan 
kararlar hem eğitim içinde hem pratik uygulamada gelişmeye açık olarak 
izlenmelidir. 
 
 

 
20 Ed. JULLIAN, Bicknell – LIZ, McQuiston. Design for Need. New York, 1976. 
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Algılama ve Mimari Tasarım: 
 
 
Bir tasarım sürecinde karar almaların sıhhati, tasarımcının algılama 
kapasitesi ve bu konudaki birikimi ile (bilgi-görgü) doğrudan ilgilidir. 
Tasarımcı tasarladığı ürünlerin bireyler veya topluluklar tarafından nasıl 
karşılanacağını, onların mekânları veya üretilen diğer ürünlerin birbirleri ile 
ilişkilerini veya bütünle ilişkilerini algılayıp algılayamayacaklarını bilerek 
ve tasarlayarak çalışma yapmalıdırlar.  
 
 
Bir tasarımın başarısı, hiçbir zaman tasarımın tek yönlü kendine öz seviyesi 
ile ortaya konmamalıdır. Onun değerini somut hâle getiren, onu 
kullananlarla bütünleşmesi, bir alışverişin gerçekleşmiş olması demektir. 
(Şekil.48) 
 
 
 
 

 
Şekil 48 

 

ŞEKİL:48 
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4.5. Mimari Proje 
 
 
Mimari proje, tasarımcı ile tasarımın uygulayıcıları ve onu kullananlar 
arasında iletişimi sağlayıcı bir grup özel ifadeler bütünüdür. (Şekil.49) 
 

 
 
Şekil 49 

 
 
Yukarıdaki tarif içinde yer alan uygulayıcılar, değişik meslek grupları, 
mimarlar, mühendisler, ekonomistler, sosyologlar, psikologlar gibi çok 
değişik bilgi birikimi edinmiş bireyler ve Türkiye şartlarında bizi en çok 
ilgilendiren sadece kişisel beceri ve zaman içinde edinilen çarpık, eksik 
tecrübelerle veya hepsinden kötüsü sadece ekonomik güce dayanarak 
işlerini sürdüren bir kesim, kalfa, müteahhit, taşeron tanımları ile 
belirlenebilenler ile, tasarımcı ile diğer ilişkisi olan bireylerden 
oluşmaktadır. 
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Tarif içindeki özel ifade ile anlatılmak istenen, tüm teknik notasyonlar çizgi, 
yazı, şekil, grafik gibi ifade için gerekli, bazen ayrı ayrı, bazen de birbirleri 
ile ilişkili bir bütün olarak, iki veya üç boyutlu anlatıma yardımcı olan bütün 
araçlardır. Bu bütünün başarılı olması, çalışmayı sunan taraf ile algılayanlar 
arasındaki iletişimin yüzde yüze yakın en üst düzeyde gerçekleşmesi 
demektir. Belirtilen başarı için, sunan ve algılayan tarafların birbirlerini 
tanımaları, bilgi seviyelerine, algılama kabiliyetlerine, alışkanlıklarına, 
düşünme, değerlendirme, özümleme, anlama, becerilerine, özellikle soyutu 
somut hâle getirmekteki becerilerine, en önemlisi de kullanılan aracın net, 
anlaşılır şekilde takdimini sağlayıcı malzemelerden oluşmasına bağlıdır. Bu 
malzemeler, mimarın, tasarımcının veya takdim eden elemanın (teknik 
ressam, desinatör, grafiker, maketçi vb.) kullanması gerekli malzemeler 
olmaktadır ki, bunlar kâğıt, kalem, boya, cetvel, pergel, şablon vb. 
 
 
Projelendirme süreci, tasarımın başlaması ile başlayıp, yapılaşmanın somut, 
kullanılır hâle gelmesine kadar süren bir süreçtir. Bunun içinde eskiz 
çalışmaları, araştırmalar, fikir projeleri, tatbikat projeleri, detaylar, 
dekorasyon projeleri, endüstri tasarımı ile ilgili projeler, grafik ve maketler, 
tüm ana ve yardımcı elemanlar hazırlanır ve gerekli yerlerde kullanılır. Bu 
süreç, değişik etaplardan oluşan, bir bütüne varmayı amaçlarken etaplar 
arası alışverişi yoğun olan bir özelliğe sahiptir. Örneğin; eskizlerinde 
filizlenen bir oluşum tasarımcının en son detay çalışmasında bile izlerini 
bulundurabilir. Tabii tasarımcı bu süreç içindeki yerini doğru bir şekilde 
belirlemeli, kendi işlevleri ile yardımcı arkadaşlarının çalışmaları arasındaki 
uyumu sağlayabilmelidir. Yapılan tasarımın çizim olarak somutlaştırılması 
tasarımcının kendisi tarafından yapılabileceği gibi, bir bölümü veya tamamı 
bir yardımcıya aktarılabilir. Bu aktarmanın organizasyonu çok önemlidir. 
Çünkü her çizimle somutlaştırma süreci, tasarımcıya yeni bazı girdiler 
kazandıracak ve bu da sonucu çok etkileyecektir. (Şekil.50) 
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Şekil 50 

 
Tarih boyunca bütün dallarda olduğu gibi tasarım içinde de dolaysız anlatım 
yöntemi geliştirilmeye çalışışmış ve devamlı olarak ilerlemiştir. Ancak bazı 
teknik konularda akılcı sınırları zorlayan, gereksiz proje sunuş biçimlerinin 
oluşumu görülmektedir ki bu, oluşum tasarımcının kontrolünden çıktığı ve 
bünyede bulunan diğer aksaklıkların işlemlerin gelişimini engellediği 
dönemlerde yoğunlaşmaktadır. Örneğin; bazı proje yarışmaları ve okul 
projelerinde gereksiz emek, ekonomi ve zaman kaybına neden olan 
davranışlar gözlenebilir. Bunlar zamanla mutlaka giderilmelidir.  
 
 
Proje çalışmalarındaki anlatım yönteminin ana amacı, genellikle bir 
kompozisyon elde etmek için organizasyon yapmaktır. Örneğin; müzikte 
notalar metodik bir yaklaşımla bir araya gelince nota grupları ve sonucunda 
müzik parçası oluşur. Mimari çalışmalarda bu biraz daha değişik ve belki 
de daha karmaşıktır. Bazen tasarımcı istemeden kafasındaki idealin tersi 
olan bir sunuşu oluşturabilir. Bir değerlendirme sürecinde tasarım, proje ile 
doğru bir şekilde sunulmamış ise, kalite düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun 
sonuç istendiği şekilde gerçekleşmeyecektir.  
 
 
Proje takdiminde önemli aşamaları üç bölümde incelemek mümkündür. 
Bunlar: 

a. proje çalışmaları başlamadan önceki, 
b. proje çalışmaları süresindeki, 
c. proje çalışmaları sonundaki. 
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TASARIM

ÇİZİM OLARAK 
SOMUTLAŞMA

BİNA VE ÇEVRE 
OLARAK 
SOMUTLAŞMA

GİRDİ

ÇIKTI

YENİ

GİRDİLER

YENİ

ÇIKTILAR

SO
MU

TL
AŞ

MA
  S

ÜR
EC

İ



 71 

 
Birinci bölümde, mimar istenenleri, saptanan amacı, programın özünü, 
çalışmaları sunacağı kişi veya grubu, hatta bazen sergi için, kitap, broşür 
için hazırlanan bir çalışma da olabilir, ele alarak onların durumunu 
araştırmalı ve kendi için yönlendirici sonuçlara varmalıdır. Çünkü ancak bu 
saptamaların sınırları, yapılacak projenin nicelik ve niteliğini ortaya 
koyacaktır. Örneğin; proje, fikir veya uygulama projesi olma niteliğini, 
pafta sayısı, çizimler dışında hangi yardımcı unsurlara gereksinme 
duyulacağı gibi konularda niceliğini ortaya koyar. 
 
 
Bu bölüm içinde yapılacak çalışmalar arasındaki uyum, onların ölçekleri, 
pafta ebatları, sunuş teknikleri, her birinin alabileceği süreler, kimler 
tarafından hazırlanacağı gibi konular önceden bir planlama ile, bir program 
ile ortaya konmalıdır. Bu programın içinde meydana gelecek aksaklıkları 
giderecek emniyet faktörleri, zamansal aksamalarda bunları giderecek 
boşluklar, hepsi önceden tasarlanmalıdır. Örneğin; bir okul içi çalışmada 
öğrenci verilen çalışma programını kendi durumuna adapte ederek, gerekli 
tedbirleri önceden almazsa sonuçta, proje teslim etabında süresinin 
yetmediğini düşünecek veya süreyi aşmamak için hazırladığı çalışmanın 
kalitesinden fedakârlık etmek zorunda kalacaktır. Etaplardan birinden 
gelmesi beklenen çalışma, beklendiği zaman gelmeyecek olursa tüm 
program aksar. Bu nedenle etaplar arası ilişkiler kurulmalıdır. Bu 
koordinasyonun başarısı, her etabın sınırlarının belirlenmesi, gereksiz, 
sonuca faydası olmayacak girişimlerden kaçınılması gibi noktalara bağlıdır.  
 
 
İkinci bölümde, her çalışmanın başında o çalışma için tanımlanmış aşamalar 
yorumlanarak, sonuçta hangi mesajın iletilmesi bu bölümden bekleniyorsa 
o mesaj için gerekli anlatım yolu seçilmelidir. Anlatılacak mesaj karşı 
tarafta yorum yapmaya neden olmayacak açıklıkta ve direkt bir anlatımla 
iletilmelidir. Tabii, bu, hazırlanacak olan projenin ölçeğinin mesaja 
uyumuna, o ölçeğin gerektirdiği sunuş kurallarına uyumuna bağlıdır. Bu 
bölümde başarılı olmak için teknik bilgi birikimi yanında takdim becerisi ve 
yaratıcılık önemlidir.  
 
 
Bu bölüm içinde alınmış olan kararlar, sonuç ürünü en çok etkileyen 
kararlardır. Çünkü proje çalışmalarına dönüş ve düzeltme ancak küçük 
bölümlerde gerçekleşebilir. Bütünü yeniden ele alarak proje kararlarını 
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içine alan bir değiştirme olamaz, onun içindir ki, bir aşamadan emin 
olmadan diğerine geçilmemelidir. Örneğin, 1/500 ölçeğindeki bir projede 
taşıyıcı sistem, ıslak hacimler, dolaşım elemanlarının tasarımı, ana fikir ve 
ulaşılan kitle çözümleri kesin olmadıkça 1/200 ölçeğe geçilmemelidir. Her 
etapta yapılan çalışmanın işveren tarafından onaylanması, eğitim sürecinde 
ise hem öğrencinin kendi hem de öğretmen tarafından olabilir, gerekir. 
 
 
Proje hazırlıkları algılayıcılar tarafından rahat anlaşılır bir standarda sahip 
olmalıdır. Örneğin, bir eğitim sürecinde, öğretmene düşündüğünü somut 
olarak sunamayan bir öğrenci, tasarımı iyi olsa bile tasarımını geliştirici 
eleştirileri alamaz. Aynı durum projeden anlaması söz konusu olmayan bir 
müşteri için saatlerce, hatta günlerce plan ve kesit hazırlayan bir mimari 
büro yöneticisi, onun yerine başarılı olmak için belki sadece görünüş ve 
maket gibi sunuşlarla ilişkiyi doğru bir düzeye çıkarmak durumundadır. 
Hatta, üretecekleri mekânda yaşamadan onun proje ile ifade edilemez 
olduğunu iddia eden mimarlar vardır. 
 
 
Üçüncü bölümde, elde edilmiş olan projelerin gerekli yerlere sunuluşu, 
onların katkılarının proje ile bütünleşmesini sağlamak ve projelerin somut 
yapılaşmaya dönüşümünü izlemek gibi etaplardan bahsedilebilir. Bunların 
bazılarında tasarımcı projesi ile birlikte bulunabildiği halde, bazılarında 
bulunamaz. Bu nedenle proje kendi başına bir değer ve anlatım seviyesine 
sahip olmalıdır. 
 
 
Özellikle Türkiye koşullarında, proje tasdik süreci, resmî kuruluşlarla 
tasarımcının ilişkisini, halkın kültür seviyesinin mesleki konularda birikim 
eksikliklerinin aksak yönleri tasarımcı ve proje hazırlayan teknik elemanlar 
tarafından çok iyi bilinmektir. Tasarımcı, bazen uygulama tecrübesi 
olmayan devlet memuru meslektaşları ile karşı karşıya gelebilmektedir.  
 
 
Bütün yukarıda anlatılmaya çalışılan noktalar, savunulan, talebin ortaya 
çıkarılması (halkın daha net anlayışa hazır hâle getirilerek taleplerinin 
standart bir düzeye çıkarılması) fikrini kuvvetlendirmektedir. 
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5. KONUNUN İŞLENİŞİ 
 
 
5.1. İnsan Faktörü 
 
 
Tasarımın ana amacı insan ihtiyaçlarına maksimum ölçekte cevap aramak 
olduğuna göre, onu, onun davranış özelliklerini, ölçülerini tanımak ve bütün 
tasarım etaplarında bu bilgileri kullanarak ürün elde etmek gerekir. Bu 
bilgiler doğrudan veya dolaylı olarak tasarımla ilişkili hâle gelirler. 
Örneğin; bir görünüş tasarlarken insanın onu algılaması, onun görsel 
yeteneklerinden kaynaklandığı gibi, aynı zamanda ölçüleri meydana getiren 
pencere boşlukları, sağır olan yerlerin ölçüleri, hepsi insan ölçüsünden 
kaynaklanan ölçüleri olan objelerin (masa, sandalye, dolap, yatak vb.) 
ölçülerine bağımlı tasarlamak zorundadır. Bir prefabrik elemanın ölçüsü 
(burada işçi) insanın o elemanı taşıma veya en azından montajına elverişli 
tasarlanmasını gerektirir. İnsan ölçüleri ile (yükseklik, kol, bacak 
hareketleri, taşıma kapasitesi, yük kaldırma açısı) ve diğer birçok konu 
ilişkilidir. Bir pencerenin önünde dışarıya bakan bireyin göz yüksekliği, 
oturduğu veya ayakta durduğu zaman pencere ile ilişkisi, pencere 
boyutlarını ve onun yerden yüksekliğini etkiler. Ayrıca o pencere önünde 
duran bir insanın olması, onun emniyetle yanına yanaşılabilecek özellikte 
olmasını gerektirir. 
 
 
Bütün bu özellikleri inceleyen bir bilim dalı olarak, mimarlara yardımcı 
araştırmalar yapan ergonomi, hepsi için kullanılabilir standartlar geliştirmek 
üzere uzmanlaşmayı sağlamıştır. Ancak bu bilgilerin tasarımı 
yönlendirmesi, onların doğru kullanılmasının ve hangi etaplarda ne ölçüde 
araştırılacağının bilinmesine bağlıdır. Bir koridor veya bir merdiven asansör 
kabini tasarımı, hepsi bu bilgileri gerektirir. Kapı kolunun yerden 
yüksekliği, onun formu, bir balkon demirinin tasarımı, kapı genişlikleri, 
rampa eğimi vb. birçok konularda insan tasarımının temelini oluşturan 
verileri sağlar. 
 
 
Bunlardan başka, insanın duyguları, duyuları ile ilgili olarak bulunduğu 
mekânın fiziksel veya psikolojik etkileri olmaktadır. Bu etkiler bazen 
faydalı, bazen zararlı sonuçlar getirebilir. İşte bu etkenlerin doğru yönlere 
yönlendirilmesi, kişinin alışkanlıklarına, sıhhatine, sosyoekonomik 
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yapısına, eğitim, kültür düzeyine bağlı olmaktadır ki bu da konfor şartlarını 
oluşturur. Bir insanın rahat olduğu atmosfer şartlarını veya rahat yürümesini 
sağlayacak bir yüzey dokusunu oluşturmak bu tanıma örnek olarak 
verilebilir. 
 
 
Tasarımcı bu standartları yükseltmek durumundadır. Teknolojik aşamalar, 
ancak tasarımla bütünleştikleri ölçüde insan için değer ifade ederler. Bir 
odanın, işlevine göre ışık, ses, ısı düzeni olması, insanın algılamasına doğru 
cevap verecek, renk, doku vb. konularda maksimum olanağı sağlaması 
konfor kavramını önemli hâle sokar. Çünkü her insan, ancak tüm 
gereksinmelerine cevap veren ortamda yaşar ve üretimi gerçekleştirebilir. 
Bir üretim ortamında insanın ihtiyaçlarına cevap vermek için yapılan ilk 
yatırım harcamalarındaki kısıtlamalar, sonunda dolaylı olarak o işletme 
sahibine veya kuruluşuna hiç de ekonomik olmayan sonuçlar getirecektir. 
 
 
Bu durum tüm canlılar için böyledir. Bunun en acı yönü, en mükemmel 
yaratık diye tanımlanan insanın bulunduğu çevreye uyma özelliğini 
tasarımcılar devamlı suiistimal etmektedirler. Bilindiği gibi gecekondu 
oluşumu karşısında mimarlık eğitimi yapan kuruluşların ve diğer 
yetkililerin susması ve bazı hayvanlar ve çiçek, bitki gibi birçok canlının 
dayanamayacağı koşullarda barınmaya zorlanan insanların, fazla bir talebe 
yönelmemeleri şaşırtıcıdır. Bu talebin toplu hâle getirilmesi ve doğru yöne 
aktarılması, başta mimarlık mesleği ile ilgili olanların ve onların 
kuruluşlarının görevi olmalıdır. 
 
 
 
5.2. Mekân Organizasyonu 
 
 
Mimari tasarım sürecinde mekân organizasyonundan bahsederken konuyu 
kolay kavrayabilmek için bazı tanımlara gerek vardır. Bilindiği gibi içinde 
yaşamakta olduğumuz boşluk uzay boşluğudur. İnsanın bu boşluktan 
bilinçli veya bilinçsiz, bir araç kullanarak (malzeme, herhangi bir obje) 
sınırlandırdığı üç boyutlu boşluk parçaları mekânları oluşturur. Ancak 
bunlardan bazı özel nitelikleri nedeni ile ayrılan mimari mekânlar bu konu 
içinde anlatılacaktır. Çünkü tasarımcıyı ilgilendiren, onların ayrı ayrı 
özellikleri, bir araya gelirken meydana getirdikleri oluşumlar ve onların 
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anlaşılması olmaktadır. Ancak tasarımcı bilinçsiz olarak meydana gelmiş 
olan fakat bazı özellikleri dolayısı ile incelenmesinde yarar umulan serbest 
oluşumları da ihmal etmemelidir. Bu gibi durumlara tarih boyunca çok 
rastlanmıştır. Örneğin; bir anıt mezardaki mekân oluşumu, onun işlevleriyle 
bütünleşmesi çok çekici özellikler taşıyabilmektedir.  
 
 
Bir mekânı tarif eden elemanları düşünürsek, bunların bazılarının iki 
boyutlu, yüzeysel, bazılarının üç boyutlu hacimsel olduğunu kolayca 
algılayabiliriz. Bir pano, kalınlığının boy ve enine göre oranı az olması 
nedeniyle iki boyutlu, ama bir tuğla duvar veya taş duvar, bu oranın çok 
olması nedeniyle üç boyutlu kabul edilebilir. Bir de her sınırın fiziksel bir 
varlıkla olması söz konusu olamaz. Çünkü insan gözü, algılama 
özelliğinden dolayı üç yüzü olan bir küpün diğer yüzlerini de hissedebilir.                                                                                                          
 
Belirlenen sınırlar içinde kalan boşluk, iç mekânı, dışında kalanda dış 
mekânı meydana getirir. Tabii ki bunlar arasında olan ilişki bazen katı, 
hemen dönüşümü meydana getirecek şekilde, bazen de yumuşak ve ara 
geçiş mekânları ile gerçekleşebilir. Bunlar yarı açık mekânlardır. 
 
Bir odanın içinde ışık kaynağının gölgede kalan alanlar kesin olmamakla 
beraber ayrılabilir. Burada da mekân oluşumu gözlenebilir.  
 

   

Konya Karaman Pazarı (gölge elemanlarıyla yaratılan mekan)                                          RESİM:15  
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 Resim.16   

 
Resim.17 
 
      

 
Resim.18 

İzmir Fuarı  (işlevsiz kitle formu ile yaratılan mekan)  RESİM:16

BİR ÇALIŞMA MEKANINDA TAVANDAN GÜNIŞIĞI                                                         RESİM:17 
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Şekil 51 

Yukarıda açıklandığı gibi bir mekân sınırlarla oluşan bir boşluktur. Bu 
boşluğu insan için onun özelliklerine uygun tasarlama sonucunda mimari 
mekân kavramı ortaya çıkar. Çünkü artık rastgele bir oluşum bazı özel 
niteliklere sahip olmaya başlamıştır. 
 
 
İlk yaşamın oluşmasından sonraki mekânsal oluşumu incelersek, mağarada 
yaşamaya başlayan bir taş devri insanı bile kendi yaşamını sürdürmek için 
seçmiş olduğu mağaraya bazı mimari özellikler görülür. En azından 
kendinin ve av aletlerinin sığabileceği, onu tabiat tesirlerinden, sıcak, 
soğuk, yağmur ve rüzgârdan, dış tehlikelerden koruyacak bir boşluğa, kendi 
hareketlerine uyan, fiziki yapısı ile çelişmeyecek bir üç boyutlu oluşuma 
gereksinme duymuştur. Daha sonraları mağarasında çevresine uymak için 
yapmış olduğu her değişiklik başka özellikleri doğurmuştur. Burada, her 
yeni değişikliğin olumlu yönler yanında, birçok olumsuz gelişmelere de 
neden olduğunu hatırlamak gerekecektir. Bunların oluşumu, onun bunları 
gözleyerek çok önemli davranış yönelmeleri oluşturmasını getirmiştir.  
 
 
İşte bugünün insanı da milyonlarca senedir süregelmekte olan tüm 
aşamalara karşın hâlâ o devir insanı gibi, bazı mekânların kendi 
ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verebilecek standartta değiştirilmesine 
ihtiyaç duymakta ve sahada üstün bir çaba sarf etmektedir. Bu çabaların 

ŞEKİL:50 
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tümünü inceleyerek sonuçlara varmak mimari tasarım sürecinde gereklidir. 
Bu çalışma içinde elde bulunanları tanımlarsak, bunların bir bölümünün çok 
somut, bir kısmının da soyut elemanlar olduğunu görülür. Somut olanlar 
arasında; insan ölçüleri, fiziksel özellikleri, malzeme, teknoloji, elde 
edinilen tecrübeler vb. olduğu, soyut olanların ise insanın sosyo-psikolojik 
davranış özellikleri, beğenme, sevme, seçme duyguları, estetik vb. olduğu 
söylenebilir. Bu veriler mekân organizasyonu için bir arada etkileşim 
sonucu olumlu veya olumsuz ürünleri meydana getirirler. 
 
 
Her tasarım sürecinde olduğu gibi mekân tasarımında da bütünden parçalara 
veya birimlerden bütüne varma yollarından biri veya ikisi beraber 
seçilebilir.  
 

 
Resim.19 

 
Amaca uygun tasarlanan birçok mekânlar ayrı ayrı işlev açılarından doğru 
olsalar bile bir araya geldiklerinde sonuç başarılı olmayabilir. İşte mekân 
organizasyonunun tasarımdaki önemi bu noktada açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Mekânlar arası dolaşım, onların bir araya gelişindeki kurgu, strüktür, 
malzeme uyumu, dolu-boş oranlarının belirlenmesi vb. birçok nokta bu 
organizasyonun başarısını veya başarısızlığını etkilerler. Ancak bu süreç 
içinde ister istemez bir araya geliş etaplarında bazı mekânlar kendi 
özelliklerini muhafaza edecek, bazıları ise bu özelliklerini bütünün daha 
başarılı bir özellik kazanabilmesi için feda etmek durumunda olacaklardır. 

Resim:18 
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İşte tasarımcı, bu ikilem içinde aldığı tüm kararlarda bu optimizasyonu 
sağlayabilirse amacını gerçekleştirmiş sayılabilir. 
 
 
İnsanın fiziksel, biyolojik, sosyolojik, psikolojik tüm özellikleri birbirinden 
ayrılmayan bir karaktere sahiptir. Bu yaşam tarzını doğuran ve mekân 
içindeki eylemlerinin onunla bütünleşip bütünleşmemesini doğuran bir 
durumdur. Bu nedenle, bizler, tasarımcı olarak hangi özelliklerini abartıp, 
hangileri üzerinde hangi nedenlerle fazla durulması gerekeceğine karar 
vermek için birikim sağlamak zorundayız. Bunun için en kolay yok 
kendimizi ve yakın çevremizdekileri kullanmak olabilir. Örneğin bir mimari 
öğrencisi mekân tasarımına başladığı zaman, insanın onun içindeki yerini, 
hareketini, yaşamını, yaşamı sırasında kullandığı araçlarla onun ve içinde 
bulunduğu mekânsal özelliklerin girişimini, ölçüleri vb. birçok elemanı, 
şahsi gözlemleri ile inceleyerek kullanabilir. Bir çalışma çevresi düşünen 
tasarımcı, çalışma biçimine karar vermiş ve eğer bir masa çalışması 
düşünüyorsa bu işlev için gerekli mekânın boyutlarını kendi ölçülerinden, 
örneğin bir sandalye üzerinde oturarak, kollarını açarak veya masa üzerinde 
çalıştığı durumda kollarının aldığı şekille masa ölçülerinin veya formunun 
ilişkisini gözlemesi, masaya gelecek ışığın yönünü, yoğunluğunu, şiddetini, 
geliş açısını ve buna benzer birçok noktayı bu mekân bölümünü tasarlarken, 
düşünerek ve kendi kendine deneyerek bulması olanağı vardır. (Şekil.52) 
 

 
Şekil 52 

ŞEKİL:52 
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Masa başında oturan ve çalışan bireyin karşı duvarda asılı duvar takvimini 
algılaması söz konusu ise, o duvarın masaya uzaklığı, yani mekân sınırı 
başka, eğer karşısında bir oturma grubu varsa bu ölçü başka olmaktadır. Bu 
bilgiler, bazen gözlemlerle kazanılabildiği halde bazen araştırma sonucu 
elde edilebilir. 
 
 
Örneğin; bir algılama konusu başlı başına araştırılabilecek ve bu konudaki 
insanın tüm becerilerini anlatan, zayıf taraflarını belirten bir kapsama sahip 
olmaktadır.21 
 
Mimari mekânları çalışırken temel tasar kurallarına uymak bazı yararlar 
getirebilir. Bir hacim için en-boy-yükseklik gibi ölçülerin uyumu, oranların 
göze, dolayısı ile o gözün sahibine konfor getirebilecek özellikte olması, bu 
bilgi birikimlerini kullanmakla sağlanabilir. Ancak bu yapılırken 
gereksinmeler iyi tarif edilince, açık, yarı açık, kapalı mekân, akıcı geçiş 
mekânı gibi değişik özellikleri olan tanımlar gözlenebilir. 
 
Bunların doğru kullanılabilmesi için bazı diğer verilerin de bulunması 
gerekir. Örneğin; bir balkon veya teras, yarı açık mekânlar olarak birçok 
işleve sahiptir. Ancak bu, Kuzey ülkelerindeki iklim koşullarında 
kullanılması pek yararlı olmayacak bir tasarım elemanı görünümündedir. 
Bir havaalanı tasarımında bekleme salonlarından uçağa geçiş için bu çeşit 
alanların tasarımı o havaalanının bulunduğu iklim bölgesine bağlıdır.22 
 
 
Mekân organizasyonu yaparken tasarımcı hangi ölçekten çalışmaya 
başlayabileceğini, üzerinde çalıştığı konuya göre belirlemek durumundadır. 
Eğer bir bölge planı üzerinde çalışıyorsa çalışma ölçeği 1/5000-1/1000 
olabileceği halde, bu bölge içindeki bir konut tasarımı için başlangıç 1/500, 
1/200 olabilir. 
 
 

 
21 ATALAYER, Faruk. Temel Tasar İlkeleri. Konya, 1977. 
22 TAŞPINAR, Adnan. Hava meydanları – Terminal Binaları. Ankara, 1969. 
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  Bir teras                                                   YARI AÇIK MEKÂN 
 

 
 

 
Resim.21     Konya Otogarı                                                      AÇIK MEKÂN 
 

BİR TERAS  (yarı açık mekan)   R:20 
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Meydana getirilecek bina tasarımları, sadece iç çözümlerle değil, onların 
dışa aksi ile, dış ile ilişkisi de değer kazanma veya kaybetme durumundadır. 
Bir bina, tek başına, kitle, işlev veya aktivitelerinin çözümü olarak çok 
başarılı olsa bile, çevreye, bölgeye olan bağlantıları, dış mekân oluşumları, 
doğru çözümü tamamlayıcı şekilde olgunlaştırılamadığı, bu konuda ana 
tasarım kararı alınmadığı takdirde başarı eksik kalır. 
 
 
Bir üniversite kampusu veya bir komşuluk ünitesi tasarlarken kitleler 
arasında, yani bölüm binaları veya konutlarla, ortak kullanım alanları 
arasındaki yerlerin bütün olarak tanımlanması ve içlerinde elde edilmek 
istenen yaşam ortamının özelliklerine uygun, yaya, motorlu trafik, yeşil 
alanlarla bina kitlelerinin kompozisyonu yapılmalı, gereken yerlerde bina 
formları arzu edilen dış mekân kalitesini elde etmek üzere düzeltilmelidir. 
Bu düzeltme, elbette içe, bina içi düzenlemelerin kalitesine ters etkiler 
getirmemelidir. Bu bütünü, gelişme sürecine bağlı olarak algılama 
becerisine, gerektiğinde optimum bulgulara yönelebilmeye bağlıdır.  
 
 

 
Resim.22 
 

Mexico City de Bir Mağaza  (formun dış mekana etkisi)        R:22 
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Böyle durumlarda tasarımcı bir tek noktaya saplanarak tüm çözümü orada 
aramamalıdır. Örneğin; dış mekânda bir aktiviteye yön kazandırmak için 
sadece bina formu ile oynamak gerekmez. Aynı zamanda binaların oturuş 
şekilleri, cephe düzenleri, renkleri, dokuları, büyüklükleri, diziliş biçimler, 
aralıkları, hatta alçak kitlelerde çatı formları ve diğer birçok etken ele 
alınabilir. Bir tasarım kuralı da bu gibi durumlarda bir veya birkaç etkeni 
bir arada kullanmaya çalışmaktır. 
 
 
Mekân organizasyonu çok önemli bir tasarım konusu olduğu için daha 
derinlemesine bir inceleme gerekir. Bu nedenle; ülke, bölge, yakın çevre, 
şehir, bina ve iç mekân ölçeklerinde ele almak gerekir. 
 
 

KDMMA Öğrenci Çalışması – Alçak kitlelerin çatı formları dış mekanı etkiler                  RESİM:23

Resim.23 
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Resim.24 

 
 
5.2.01. Ülke Ölçeğinde 
 
Bu ölçeği, karar alma durumunda olanların incelemesine bırakmanın daha 
doğru olacağını düşünmek mümkündür. Ancak şu anda Türkiye’de karar 
alma düzeyinde mimari birikimi olan planlayıcıların az sayıda olması, söz 
sahibi olmalarına engel olmakta ve bugünkü sonucun temeli ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle konuyu açıklamak, en azından bozuk, çalışmayan, 
ürünlerin nedenlerini ortaya koyabilmek bakımından yararlıdır. Bir fabrika 
çevresi, bir konut çevresinden elbette farklı oluşmalıdır. Ancak yatırımların 
ve harcamaların tümünü yönlendiren bir çarkın ülke ölçeğinde mekân 
standartlarına ait kararlar neticesi, insana sıhhatli bir yerleşme ve mekân 
kalitesi getirilemez. Bir imar planı yapılırken, onu hazırlayan teknik 
elemanlara mülkiyete ilişkin mekân düzenleme sınırlamaları, ekonomik 
veya teknolojik, hatta eğitimden gelen insan psikolojisi standardı ile ilgili 
sınırlamalar eğer karar alma organları tarafından sunuluyorsa, bu girdilerin 
ideal yönelmeleri ne kadar aksatacakları ortadadır. Örneğin, bir kentimizde 
gerçekleştirilen Turizm Bölge Planı, o kente uygulandığında, planlamadaki 
tasarım standardı ne kadar üstün olursa olsun sonuç başarılı olamamıştır. 
Çünkü, o kentin ana dolaşım arteri, eski üzerine uyumlanmakta ve 

Mexico da Bir Kilise  (çatı strüktür ve formun dışa etkisi)                                                          R:24
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DIŞA TESİRİ                                                          

MEKSİKA’DA BİR
KİLİSE



 85 

ekonomik zorlamalar neticesi planlama başarıya ulaşamamaktadır. Tasarım 
süresi, kararların uyumlanmasında geçen uygulama süresini belirlemedeki 
kritik limiti aşabilmektedir. 
 
 
5.2.02. Kent Ölçeğinde 
 
 
Bilindiği gibi kent içinde bulunması gereken bazı doku oluşumlarıyla 
bunların tasarımdaki önlemleri, diğer ölçeklerdeki tasarımları olumlu veya 
olumsuz yönde etkilemektedir. Tasarımcı, mimar olarak, bazen bu 
sınırlamaların tek yönlü, sadece kendi tasarımlarına uyumlanmasından bu 
kararların genelde sıhhatsiz gelişimini gördüğü için rahatsız olmaktadır. 
Elbette dış mekânların tasarımında, tarihî çevre ile uyum, yeşil alan 
kullanımı ile ilgili kararlar, ana ulaşım ağı, otoparklar vb. birçok alanlarda 
plancı tanımlamalar getirmelidir. Ancak bunların yetersiz uygulanmaları, 
özellikle yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının bu konudaki 
öneminin kavranmamış olması problemleri meydana getirir.  
 
 
5.2.03. Bölge Ölçeğinde 
 
 
Mimar tasarımcılar için, tasarıma başlama ölçeği olarak kabul edilebilir. Bu 
ölçek, şehirciler ve bölge plancıları için asıl çalışma ölçeği olmaktadır. Tabii 
kesin sınırları belirlemek doğru değildir. 
 
Bir bölgede bulunabilecek işlev sayısı, çoğunlukla sınırlandırabilir. Bu 
sınırlandırma, Türkiye koşullarında çok zordur. Ancak arazi kullanımlarına 
bir standart yaklaşım için şarttır. Bir konut bölgesi içinde, konutları alışveriş 
alanlarından ayırmak veya onları konutlarla beraber düşünmek mümkündür. 
Ancak, bir konut alanının hemen sınırından başlayan hatta içine giren, el 
sanatları, iş yeri, atölye, fabrika gibi yapıları düşünmek olamaz. Ama şimdi 
içinde bulunduğumuz oluşum bu hastalıklı durumda bulunmaktadır. Bir 
bölge planı hazırlarken, tasarımcı, bu ve buna benzer önemli konularda ana 
kararlar alarak sıhhatli veya sıhhatsiz bir gelişmeyi başlatabilir. Eğer aynı 
bölge içinde birbirine yakın işlevlerin gruplaşması bulunuyorsa, bunların 
kendi içlerinde nasıl dokular oluşturacaklarının araştırılması gerekir. 
Örneğin; bir konut çevresi ile bir alışveriş veya eğitim çevresinin doku 
oluşturması gibi. 
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O halde bir bölge içinde mekân düzeni kurabilmesi için, tasarımcı önce o 
bölge ve çevresini, çevrenin belirlenen bölge üzerindeki etkilerini 
tanımlamalı, sonra bölge içinde düşündüğü yaşantı, işlevler ve eylemler 
yönünden ortaya koyacağı temel kararlara bağlı kalarak tasarımını 
sonuçlandırmalıdır. 
 
Bölge içinde yer alacak işleve göre belirlenecek yerleşme yoğunluğu, 
kullanılacak alanın büyüklüğü ve istenen yerleştirme kapasitesi ile 
orantılıdır. Tasarımcı optimum çözüme giderken, mekân organizasyonu 
için, bölge içinde yer alacak olan kitle büyüklüklerini, dolu boş oranlarını, 
görünüş özelliklerini, çatı formlarını, trafik ve yeşil alanları vb. birçok 
noktayı karara bağlayabilir. Hatta İngiltere’de olduğu gibi malzeme ile ilgili 
kararları bile ele almalıdır. 
 
 
5.2.04. Yakın Çevre Ölçeğinde 
 
 
Bu çevre, binanın yer aldığı, girişi çıkışı tanımlayan, birkaç yakın binayı 
veya bağımlı işlevsel dış mekânı içine alan bir çevre olarak tanımlanabilir. 
Bu çevreyi tasarlarken, tasarımcı çok somut verilere sahiptir. Çünkü artık 
insanın algılama sınırı, yaya ölçeği, renk, doku gibi birçok tasarım etkeni 
ortaya çıkmıştır. Yönlenme, manzara, mikro-klima, açık alanlar, oyun 
alanları, spor alanları, dinlenme köşeleri vb. birçok eleman tasarımcı için 
önemli olmaktadır. 
 
 
5.2.05. Bina ve İç Mekân Ölçeğinde 
 
 
Mimarlar tarafından üzerinde en çok durulduğu söylenen bu ölçekte, her 
geçen gün, bu konuda tarih boyunca elde edilmiş olan tasarım aşamalarının 
bile gerisinde uygulamalara rastlanabilmektedir. Örneğin; 40 aile, yani 
yaklaşık 200 bireyin yaşadığı bir apartman kitlesinin tarifsiz girişinden 
kendi dairesine yönelen ve kendi dairesi içindeki mekânlara uyabilmek için 
her gün çaba sarf etmek zorunda olan her birey bu gerçeği kabul edecektir. 
Bu nedenle tasarımcı olarak, hangi işlev ve eylemler üzerinde çalışıldığının, 
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üretilen mekânlarla, içinde yaşayacakların, onların özelliklerinin kesinlikle 
araştırılması gerekir. 
 
 
Bazen çok sakıncalı bir diğer davranışı da gözlemek söz konusudur. Bazı 
tasarımlarda, mekân düzeni, sanat olayı olarak belirlenir. Ancak bu, salt 
sanatla ifade edilmemelidir. Çünkü bu oluşum içinde insanın olması bir 
estetik yönelmeyi getirebilir. Ancak bunu abartmak, çağın gerçekçi tasarım 
yaklaşımına terstir. Üretilen ürünün ekonomik olması, onun, bir grubun, bir 
çağın değil tüm bireylerin zevklerine ve gereksinmelerine cevap vermesi 
demektir. Burada sanat, renkli bir tablo veya heykel yapımındaki ustalık 
değil, belli bir amacı başarılı ortaya getiren ürün elde etme becerisi, bir 
davranış biçimidir. Buradaki sanat, tasarımı yaparken alınan kararların 
kararları alanlara yabancılaşmamalarını sağlamak olmalıdır.  
 
 

 
 

Form ve malzemenin dış mekana etkisi)                                                                                    R:25
 
 

Resim.25 
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Resim.26 
 
Bu konut kompleksi dış görünümüyle içindeki tasarımın seviyesi hakkında 
ve yaşayanların standardı hakkında bilgi aktarmaktadır. 

 
 
 

R:26

BU KONUT KOMPLEKSİ DIŞ
GÖRÜNÜMÜ İLE İÇİNDEKİ

TASARIMIN SEVİYESİ
HAKKINDA BİLGİ 

AKTARMAKTADIR.

ANKARA’DA  KIZILAY 
MEYDANINI OLUŞTURAN
KİTLELER ORADAN 
GEÇENLERİ ETKİLEMEKTE 
VE MEYDANA GELEN 
AKTİVİTENİN ONLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  
KAÇINILMAZDIR. EN 
ÖNEMLİSİ ŞİMDİ BU 
ÇEVREDE BULUNAN 
MİMARLARIN 
GELECEKTEKİ 
ÜRÜNLERİNE AKTARMAK 
DURUMUNDA 
OLDUKLARI OLUMLU VE 
OLUMSUZ ETKİ VE 
TEPKİLERDİR. 

R:27

 

 

Resim.27  
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5.3. Modüler Koordinasyon 
 
 
Bir mekân organizasyonu için ölçü düzeni getirmek istenirse, 
gereksinmelere en yakın cevabı verebilecek bir temel ölçü seçilmesi ve bu 
ölçü kullanılarak diğer ölçülerin bulunması olanağı vardır. Bu çalışmanın 
getireceği temel yararların başında, bütün tasarlanan elemanların 
ölçülerinde bir düzen sağlanmış olması hem çizim, hem de uygulama, 
kullanma etaplarındaki rahatlığın elde edilmesi gelmektedir. Bunun sonucu 
olarak, strüktür çözümleri, detay hazırlanması, tüm sabit-yarı sabit-hareketli 
elemanların bina ve birbirleri ile ilişkilerindeki olumlu sonuç, tekrar eden 
elemanların çok sayıda üretilmesinden doğan ekonomi elde edilecektir.23 
Böylece prefabrikasyon gibi, yararlı üretim biçimlerine geçiş 
kolaylaşacaktır. Örneğin; bir kolon ölçüsünün, kolonlar arasında kalan 
duvar parçası veya pencere ölçüsünün kendi aralarındaki uyumu, 
birbirlerinin ölçü katları olması hâlinde daha kolay olacaktır. 
 
 
 
 
Konu ile ilgili temel tanımlar: 

 
 
 

- Modüler koordinasyon: yapı bileşenlerinin boyutlarını, belirlenmiş 
şartlara göre saptama ve bir temel modüle göre yapı tasarımı yapma 
yöntemidir. 
 

- Modüler büyüklük: temel modüle veya onun bir katına eşit olan 
büyüklüktür. Bunlar, bileşenin çalışma büyüklüklerinin 
bulunabileceği temel büyüklükler olarak görülebilir. 

 
- Temel boyut: danışılarak boyutun limitinin saptandığı asal 

büyüklüktür. Modüler sistemde modüler büyüklükler, temel 
büyüklüklerdir. 

 
23 KULAKSIZOĞLU, Erol. Çağdaş İnşaat Sistemleri ve Gelişimi ile İlgili Tasarım Olanakları. İstanbul, 1973. 
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- Ölçü: milimetre veya inç gibi ölçü birimlerinin anlatıldığı uzunluk. 
 

- Modül: artış veya katsayı olarak kullanılan uygun büyüklük. 
 

- Temel modül: yapıların veya bileşenlerinin boyutlarını koordine 
etmekte kullanılan bir ölçüdür. Bazen 4 parmak veya 100 mm. 
Büyüklük olur. 
 

- Kat modül: temel modülün belirli bir katıdır. 
 

- Modül altı büyüklük: modülün bir kesri olan ve onunla yalınç ilişkili 
bir büyüklüktür. 

 
 
 
 
Yukarıdaki tanımlardan da rahatça anlaşılacağı gibi, bir yapı veya yapı 
grubu belirlenen bir işlev ve aktivite için bir ana fikir doğrultusunda 
tasarlanırken elde bulunan birçok bileşen değişik ölçülere sahip bulunabilir. 
Bunların birbirleri ile ilişkilerini düşünmeden ve onları en azından ölçü 
yönünden bazı temel bağıntılara sokmadan bir araya getirmek hem 
tasarımın gereksiz zaman alması hem de son ürünün kalitesi açısından 
sakıncalıdır. Bu nedenlerle modüler koordinasyon ilkelerinin bilinmesi ve 
tasarım sürecinde yer yer sonuca gitmede yarar sağlayacak aşamaların bu 
düzenleme doğrultusunda geliştirilmesi faydalıdır. Bu çaba aynı zamanda 
bazı çalışma akslarını oluşturarak, değişik meslek gruplarının projeleri 
kolay algılamalarına olanak sağlar. Örneğin; bir inşaat mühendisi böyle 
çalışılmış bir tasarımı daha kolay hesaplar. Dolayısı ile yapıda işçilik ve 
malzeme yönünden bir ekonomi ve zaman tasarrufu olur. 
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5.4. Detaylandırma 
 
 
Tasarım sonucu elde edilen ürünün, içinde yaşamın süreceği yapıya 
dönüştürülmesi, inşaat sürecini, uygulama etabını oluşturur. Bu etabın 
başarılı olması iyi detay hazırlanmasına ve onların uygulanmasının 
denetlenmesine bağlıdır. Detaylandırma, aslında tüm tasarım süreci içinde 
süregelen ve uygulamaya geçişi sağlayan bir özelliğe sahiptir. Ancak bunun 
sunuluşu daima uygulama projesi hazırlığı sonuna bırakılmaktadır. Ancak 
bu tasarımcının çok hatalı bir davranışıdır. Çünkü üç boyutlu bileşenlerin 
bir araya gelirken ne gibi problemler yaratacağını tasarımcı en başta bilmek 
ve çözümlerini elde etmek zorundadır. Bu süreç içinde, kullanmayı 
tasarladığı sistemi, malzemeleri ve özelliklerini, tüm bileşenlerin kendi 
içlerinde oluşturdukları bütünleşmeyi, hepsini ayrı ayrı araştırmak 
durumundadır. Çünkü ancak, başında her zaman bulunma olanağı 
bulamadığı inşaatının tasarımına uygun gelişim içinde olduğunu o zaman 
düşünebilir. 
 
 
Türkiye’de resmî kuruluşlar, özellikle Bayındırlık Bakanlığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu gibi, otoriteyi ellerinde bulundurdukları için 
detaylandırma sürecine yersiz müdahalelerle, tasarımcıya anlamsız 
sınırlamalar getirerek, çok olumsuz veriler sunmakta ve ilerleyiş 
engellenerek çok başarısız uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Örneğin; 
uygulama standardının yeterli olmamasının ileri sürülmesi ile çatı yalıtımı 
konusunda bütün Türkiye’de aynı detayların uygulanmasına gidilmekte, 
fakat işçilik, organizasyon ve diğer nedenlerle başarı yerine sadece detay 
gelişimlerinin engellenmesi ile yetinilmiş olmaktadır. Bu arada okullardaki 
eğitim sürecine de aynı yaklaşım aşılanmakta ve yeni buluşlara ve 
gelişmelere engel olunmakla, gelecek, tehlikeli şekilde, tasarımcıların 
gelişmemiş olduğunu ortaya koyacak duruma sokulmaktadır.  
 
Bu çalışma içinde genel noktaların abartılmasının nedeni, tasarımcının 
detay hazırlarken, bazı önemli noktalar dışında, tamamen hür olduğunu 
vurgulamaktır.  
 
 
 



 92 

Bazı önemli noktalar şunlardır: 
 
 

- Üzerinde çalışılan tasarımın bina hâline dönüşümü, detay aşamasında 
başarıya bağımlı olarak daha sıhhatli hâle gelecektir. Bu, detayın ne 
amaç için, kimin tarafından, kim için üretileceğinin bilinmesi ile 
gerçekleşebilir. 
 
 

- Detay hazırlığı için, o konuda yapılmış uygulamalar, malzeme 
standartları, özellikleri, fiyatları, üretim metotları gibi noktalarda 
araştırma yapılmalıdır. 
 
 

- Detay aşamasının gerçekten zor olmadığı, cevap verilmesi gereken 
sorunlar tanımlandığı anda hemen anlaşılacaktır. Örneğin; bir 
pencere, görsel iletişim konforu sağlamalı, dış atmosfer şartlarını 
içeriğe geçirmemeli, yağmur, kar, rüzgâr vb. dış tesirlere karşı yalıtım 
görevini yerine getirmeli, emniyetli, kullanışlı, ekonomik olmalı ve 
dış-iç görünümü form estetik açısından doğru çözümlenmelidir. 
 
 

- Hazırlanan detaylar arasında gösterim bütünlüğü olmalıdır. Ancak bu 
şekilde uygulayıcı ile iletişim tam gerçekleşir. Gereğinde yazılı 
açıklama ve uyarılar olabilir. 
 
 

- Detayların özelliğine uygun özelliğine uygun ölçek seçilmelidir. 1/1 
detay hazırlanırken bütün malzeme belirtilir. Ancak 1/5 ölçekte bazı 
noktalar daha belirgin hâle gelebilir. 
 
 

- Detayların alındığı yerler plan, kesit, gibi tüm çizimlerde 
işaretlenmelidir.  
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Resim.28 

 
Resim.29 

RESİM:29

KOLON BAŞLIĞI DETAYI

 

RESİM: 28

MEKSİKADA BULUNAN BİR OFİS BİNASINDA CEPHE DETAYLARININ OLUŞTURDUĞU 
DOKUSAL GÖRÜNÜMÜN DIŞA ETKİSİ 
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Resim. 31              aydınlatma detayı  

HUSTON HAVAALANI YOLCU SALONU AYDINLATMA DETAYI                                            RESİM:30
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Resim.30 
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5.5. Ölçek 
 
 
Bazı çalışma dallarında düşünülen ürün somutlaştırılırken onu gerçek 
büyüklüğü ile ifade etmek, pratik olarak mümkündür. Ancak mimari 
tasarım süreci gibi bir çalışmada elde edilen tasarımı gerçek ölçülerinde 
sunmak mümkün değildir. Örneğin; bir ayakkabı modeli üzerinde çalışan 
veya mobilya tasarımı yapan, onları gerçek boyutlarında üreterek, doğru 
yanlış yönlerini görebilir. Ancak bir binayı böyle deneme için üretmek 
zaman, ekonomi ve diğer önemli nedenlerden dolayı mümkün olamaz. Bu 
nedenle önce tasarlanan ürün değişik bir somutlaştırma ara etabından 
geçirilerek olgunlaştırılırsa, o zaman ölçek proje tanımı ile birlikte ortaya 
çıkar. Bilindiği gibi, bu ara etap, onu hazırlayanlarla kullananlar arasında 
iletişimi gerçekleştiren bir araçtır. Bu iletişimin başarısı, ölçeğinin doğru 
seçilmesine ve seçilen ölçeğin gerektirdiği sunuş kurallarına uyulmasına 
bağlıdır. 
 
 
Önce ölçeği tanımlamak gerekir. Bir proje hazırlanırken, tasarlanan ürünün 
gerçek ölçüleri ile, sunulan şekil arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi 
ölçeği oluşturur. 
 
 
Ölçek, seçilirken, istenen ürünün, çeşidi, hangi aşamaya kadar tasarlandığı, 
sunulacağı yerin veya kişinin özellikleri (algılama becerisi, bilgi düzeyi vb. 
nitelikleri) ve kullanılacak aracın olanaklarının belirlenmesi gereklidir. 
Bunlar açıklanırsa:  
 

- Sunulacak ürünün kapsamı: 
 
Bilindiği gibi çalışma süresince tasarımcı ölçeği somutlaştırma 
etaplarında, kendi veya çevresindeki algılayıcılar için uygun olarak 
seçmelidir. Tasarım sürecinde hazırlanan balon diyagramlar ölçeksiz 
olabildiği hâlde, fikirler olgunlaştıkça, nitelik ve nicelik yönünden 
seçilecek ölçek önem kazanır. Örneğin; fikir projesini müşterisine 
açıklamak durumunda olan bir mimar için seçeceği ölçek başarılı bir 
iletişim açısından başarılı olmayı etkiler. 
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- Algılayacak olanın nitelik ve nicelik açısından önemi: 
 
 
 
Proje tanımını bilen, onu uzun süre kendi çalışmalarında kullanmış 
bir bireyle, hiç ilişkisi olmamış olanı arasında, ölçek farklar 
getirebilir. 1/500 ölçek bir anlatım sağlamayabildiği halde 1/50 ölçek 
açıklama getirebilir. 
 
 

- İletişim araçlarının nitelik ve niceliklerinin önemi: 
 
Sunulan çalışma bir kâğıt üzerinde tek renk ve özel gösterimlerle 
anlatılıyor olursa veya bir slayt perdeye düşürülüyorsa, kullanılan 
grafik anlatımın özellikleri farklı ise, tabii ölçek de farklı olacaktır. 
 

- Sunuş etabı, süreci veya zamanı da ölçek saptanmasında önemlidir: 
Çünkü tasarımcı genel kitle kompozisyonu ile uğraşıyorsa bu 1/50 
ölçekte zor algılanabildiği hâlde 1/500 veya 1/200 ölçekte daha kolay 
algılanarak, tasarımcıya soyut-somut-soyut geçişlerinde yardımcı 
olacaktır. 

 
 
Bu anlatılanların dışında, mimari tasarım sürecinde çok önemli bir ölçek 
tanımı daha vardır. Matematiksel oranlama ifadesi dışında, insan ölçeği, 
yaya ölçeği, motorlu trafik ölçeği, şehir ölçeği, kasaba ölçeği, anıtsal ölçek 
gibi birçok ölçek tanımına da rastlanabilir. Bunların tasarımcı tarafından 
çok iyi bilinmesi, gereğinde bazılarının abartılarak ana fikir olarak 
kullanılmasına yarar sağlayacağı için, gerekir. 
 
 
İnsan ölçeği: Bilindiği gibi insan, bir varlık olarak, bazı fiziksel ölçülere 
veya kabiliyetlere sahiptir (görsel, duyusal algılama vb.). Bunların bazıları 
tasarımcı tarafından direkt somutlaştırılabildiği hâlde, bazıları soyut 
değerlerin ortaya konması şeklinde ortaya çıkar. Örneğin; bir giriş saçağının 
ölçeği, özellikle yükseklik ölçüsünün insan boyu ile ilişkisi veya renk, doku, 
desen vb. elemanlarla onun görsel duygusal konforuna olan katkısı burada 
bir insan ölçeğinden bahsedildiğini gösterebilir. 
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Anıtsal ölçek: Daha çok abartılmış bir ölçek tanımı olarak, özellikle anıtsal 
mekân organizasyonlarında, büyük insan gruplarının beraberce 
algılayabilecekleri yerlerde, insanı ezen, büyüklük, aşırılık vb. anlatıma 
yönelten bir tanımdır. Örneğin; bir tapınakta, tören alanında insan ile 
üretilenler arasında bir ölçü zıtlığı, boyut veya detay olarak yaratılınca 
anıtsal (monumental) ölçek ortaya çıkar. 
 
Yaya veya motorlu trafik ölçeği: İnsan yürüdüğü zaman belirli bir hıza 
sahiptir. Bu hızla çevresini algılaması söz konusu olunca bazı detayları 
algılayabilmesi veya onun hareketleri için bir konfor sağlanması 
mümkündür. Ancak bir araç içinde hareket eden insanın algılama özellikleri 
yaya olana göre farklıdır. Tasarımda bu farklılaşmaları unutmadan değişik 
özelliklere göre tasarım yapmak gerekir.  
 
 
 

 
Resim 32 
 
  

RESİM:35
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Resim.33 
 
 

 
Resim.3 

RESİM:36
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5.6. Uygulama Örnekleri 
 
 
Bu bölüme kadar tasarımcının uygulama yapabilmesi için bir kısım bilgi ve 
yöntem aktarıldı. Ancak bu aktarılanların kullanılabilmesi ve yeni bazı 
bilgilerle bütünleşmesini sağlamak için iki ayrı yaklaşımın olgunlaştırılması 
olumlu olacaktır. 
 
 
Bu nedenle bütünü oluşturan parçaları, bazen bir arada, bazen ayrı ayrı 
örnekleyerek, kısa bilgiler verilmesi ve bunlara dayanarak, veri oluşturma, 
soyut-somut geçişlerini sağlama, binanın veya binalar grubunun 
oluşturduğu çevrenin parçalarına olan gözlemi yoğunlaştırarak, sonuç ürünü 
daha sıhhatli elde etmek amaçlanmaktadır. 
 
 
Amaçlanan çalışma için iki ayrı yaklaşımdan birisi, algılanan tüm algının 
özümlenmesini sağlayacak grafik takdim, balon diyagram, şema, ilişkiler 
cetveli (matrix) vb. somutlaştırmalara yönelmek şeklindedir. (Şekil.53) 

 
Şekil 53 

ŞEKİL:53 
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5.6.01. Birinci Yaklaşım 
 
 
Bu yaklaşımın temeli, insan beyninin algılama, algılananı kavrama, 
gerekeni saklama, yeni durumlarda tekrar kullanma becerisinden 
kaynaklanmaktadır. Algılanan bir algının hemen kazanılmış 
olabileceğinden söz edilemez. Onun daha önceki birikimlerle bütünleşmesi, 
girişimler oluşturması ve hatta bazı benzer durumlarda denenmesi 
gerekecektir. Bu nedenlerle, tasarımcı çalışırken, hem algıladığı algıları 
daha sade hâle getirmeye çalışır, hem de onlar arasındaki ilişkileri daha iyi 
kavrar.24 
 
 
Bu konuya ait değişik ölçekteki örnekler, genelden özele, şunlardır: 
(Şekil.54) 
 

 
 
 
5.6.02. İkinci Yaklaşım 
 
 
İkinci yaklaşımda ise, bütün, parçalara ayrılarak her parça ayrı ayrı ve 
bütünü meydana getirirken oluşturdukları ilişkiler gözlenerek incelenir. Bu 
yaklaşımda bilgi aktarma, aktarılan bilgiyi tasarımda kullanılacak hâle 
getirme, tasarım kararının bunlara dayanarak oluşturulması etapları vardır. 
Kısaca, ayrıştırarak kavrama (analiz), anlayarak bütüne varma (sentez) 
olarak tanımlanabilecek bu çalışma ile, özellikle tasarım öğrencilerinin bu 
yolla kendileri için bir tasarıma başlama itişi kazanmaları ve yaratıcı 
yönelmeleri oluşturmaları beklenebilir. 
 
 

 
24 UĞURLU, F. Yalçın. Design in Architectural Education. Ankara, 1978. 
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Şekil 54 

 
 

ŞEKİL:54

BİR KAMPUS TASARLANACAK OLURSA

BİR GÖRÜNÜŞ TASARLANACAK OLURSA

BİR YAŞAM ÇEVRESİ OLUŞTURULACAK OLURSA

BİR KONUT TASARLANACAK OLURSA

BİR MERDİVEN TASARLANACAK OLURSA
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Resim.35 
 
 
 

 
Resim.36.                      İki parçalı ve kademeli kitleler 

KDMMA Öğrenci Çalışması - Ana arter etrafında oluşan kullanım mekanları                   RESİM:37

KDMMA Öğrenci Çalışması - İki parçalı ve kademeli kitleler                                               RESİM:38 
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Resim.37 
 
 
 

 
Resim.38 
 

KDMMA Öğrenci Çalışması – Bir başlangıçta başlayan aks etrafında oluşan mekan   
organizasyonları

RESİM:39 

KDMMA Öğrenci Çalışması – Ana aks etrafında iki yönlü mekan oluşumu                       RESİM:41 
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Resim.40 

KDMMA Öğrenci Çalışması - İki parçalı ve kademeli kitleler                                                RESİM:40 

KDMMA Öğrenci Çalışması – Bütün mekanın bir örtü altında oluşması                          RESİM:42 

 

 

Resim.39 
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 Modüler prefabrik hücrelerle oluşturulan bir mekân organizasyonu 

 
 
 

 
 
5.6.03. Üçüncü Yaklaşım 
 
 
Bilindiği gibi binanın veya binalar grubunun oluşturduğu tüm çevrenin 
parçaları çok değişik gruplarda toplanabilir. Örneğin; bir binada yapı 
elemanları temel, döşeme, duvar, çatı, merdiven, strüktür elemanları; kolon, 
kiriş, perde duvar, kemer, tonoz, kabuk vb. tesisat elemanları; ıslak 
hacimler, asansör, aydınlatma, havalandırma-ısı, temiz-pis su tesisatları gibi 
birçok parçadan söz edilebilir. 
 
 
Tabii bu elemanları incelerken, onların bir araya gelişlerindeki tasarım 
özellikleri, hâlen uygulanmış örnekleri ile tasarımcıya neler aktarabildikleri, 

KDMMA Öğrenci Çalışması – Modüler Prefabrik hücrelerle organizasyon                        RESİM:43  

Resim.41 
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tasarımcının gördüklerinden ulaştığı sonuçlara bağımlı yeni çağrışımların 
neler olabileceği tasarımcı için çok önemlidir. Bunlar tasarımcının 
uygulayacağı diğer çalışmalar için birer ham madde niteliğinde olacak ve 
onların benzerleri yerine, daha doğrularının konması istenecektir. Bu 
nedenle, her birinin tanınması ve üzerinde düşünülmesini sağlamak 
açısından, hepsine ayrı ayrı kısaca değinilecektir. 
 
 
Verilecek olan bilgilerin kesinlikle aynen kabul edilmemesi, daima 
yorumlanması, eksik yönlerinin araştırılması, bu eksiklerin giderilmesi için 
ne gibi çalışmaların gerekeceği düşünülmelidir. Ancak bu şekilde tasarımcı 
bir kişilik kazanacaktır. Örneğin; Sedat Hakkı Eldem, gerçekten çok 
başarılı, büyük bir mimardır. Böyle olduğu için onun tasarladığı, kapı 
pencere nokta detaylarını seneler boyu aynen kullanmak istemek yerine 
onların özünde doğru olan yönlerinin ortaya konması, yeni yönelmeler 
açısından dinamik yapıyı oluşturmak bakımından yararlıdır. 
 
Temel: 
 
Bir yapının gerek kendi ağırlığını gerekse yükünü alan ve bunu zemine 
aktaran yapı elemanı temel olmaktadır.25 Temel için önemli olan bazı 
noktalar şunlardır. 

- Temel tabanı sağlam zemine oturmalıdır. 
- Temel tabanı don derinliği altına inmelidir. 
- Belli oranda çökme tasarımda dikkate alınarak temel ve tüm yapı 

detaylandırılmalıdır. Örneğin dilatasyon, fuga, derz gibi detaylar 
önemlidir.  

- Yatay ve eğimli hareketlere engel olacak şekilde kuvvetler tabana dik 
aktarılması, zeminin her noktada homojen olması ve mümkün olduğu 
kadar yüklerin tabana eşit dağıtılması faydalıdır. 

 
Döşeme: 
 
Bir mekânsal düzenlemede boşlukları yatay olarak ayıran ve üzerinde 
yaşanan, hareket edilen bölümler döşemelerdir. Bir döşemenin birinci işlevi 
üzerinde rahat bir aktiviteye cevap verirken objeleri taşımak üzere strüktürel 
niteliğe sahip olmasıdır. Bazen taşıyıcı özelliğini artırmak için üç boyutlu 
hâle getirilmesi ve bu şekliyle diğer işlevleri de (aydınlatma elemanlarını 

 
25 ESER, Lami. Yapı Bilgisi. İst, 1970. 
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taşımak, ısı, nem, ses izolasyonunu sağlama) gibi görevleri de yüklenmesi 
söz konusudur. 
 
 
Genellikle tam yatay durumdadırlar. Ancak özel şartlarda eğik konumları 
da düşünülebilir. Bir sinema veya toplantı salonunda olduğu gibi. Özellikle 
meydana getirdikleri strüktürel karakter, kullanılan malzemelerin seçimi ve 
mekân düzenindeki etkileri döşeme tasarımı açısından önem kazanır.  
 
 
Duvar: 
 
 
Bir mekânsal düzenlemede, boşlukları dikine ayıran parçalardır. Duvarlar 
birçok değişik işleve cevap verebilirler. Örneğin, yapıyı ve kullananları 
doğa etkilerinden korur. Bulundukları yerlere göre iki açık hacmi ayıran 
duvarlar, bir açık bir hacmi ayıran duvarlar, iki kapalı hacmi ayıran duvarlar 
olmak üzere taşıyıcı (kagir, ahşap, yığma) olmayan bölme duvarları (pano 
veya mobilya olarak şeklinde 
 

 
 

 

ANKARA ROMA İLHAM OTELİNDE LOBİ İLE GİRİŞİ AYIRAN KİTAPLIK ve TV DOLABI       RESİM:45 

Resim.42 
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Şekil 54a 

  
 

DUVAR ÇEŞİTLERİ ŞEKİL: 54a

A.Ü. CEBECİ HASTAHANESİ KREŞİNDE OYUN ALANLARINI BÖLEN AKODRİYON DUVAR PANOLARI                        
RESİM:44

 

Resim.44 
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Resim.45 

  
Resim.46 
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Resim.47 
 
 
 
Merdivenler: 
 
Farklı iki seviyeyi düzenli aralıklı yatay kademelerden oluşan elemanlarla 
birbirine dikine bağlayan elemanlardır. Bir mekân düzeninde ve mekân içi 
harekette çok önemli rolleri vardır. Plan tiplerine ve eğim (yatık, normal, 
dik, çok eğimli), formlarına göre ve bulundukları yerlere göre 
gruplanabilirler. (Bina içi, bina dışı vb.) 
 
 
Asansörler: 
 
Zamanımızda çok yaygın olarak kullanılan dikine dolaşım elemanlarıdır. 
İnsan, yük veya özel maksatlar için kullanılan asansörler teknik 
özelliklerine göre tasarımcı tarafından seçilebilirler. 
 
 
Islak Hacimler: 
 
Binalarda dikine dolaşım elemanlarıyla beraber veya ayrı olarak 
gruplaşmalar meydana getiren ıslak hacimler bina çekirdeklerini 
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oluştururlar. Genellikle tuvalet, banyo veya mutfak gibi içinde temiz ve pis 
su tesisatının bulunduğu hacimler mümkün olduğu kadar bir arada 
çözümlenmelidir. Böylece yalıtım problemleri asgari düzeyde gerçekleşip 
sonuçta ekonomik çözümler kolaylaşmaktadır. Buna benzer diğer 
yapılardaki ıslak alanların yan yana veya üst üste gelmelerine özen 
gösterilmelidir. Örneğin laboratuvarlarda olduğu gibi. (Şekil.55 a) 
 
 
 
 

 
Şekil 55 a 

ŞEKİL:55 A

ISLAK HACİM 
ÇÖZÜMLERİ

DİKİNE DOLAŞIM ÇEKİRDEK
ÇÖZÜMLERİ
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Şekil 55 b 

 
Çatılar: 
 
Bir yapının tümünü veya bir bölümünü örten elemanlardır. Genellikle örtü 
işlevleri yanında strüktürel gereksinmelere, yalıtım, yük taşıma vb. işlevlere 
cevap verirler. Şekillerine ve diğer özelliklerine göre çok çeşitli gruplara 
ayrılabilirler. Örneğin tek satıhlı, beşik, sivri, şet, haçvari, kubbe, düz, 
kabuk, asma vb. çatılar düşünülebilir.  

ŞEKİL:55 B
ISLAK HACİM ÇÖZÜMLERİ

 



 113 

 
 
 
 
Strüktür Elemanları: 
 
 
Bu elemanlar kolon, kiriş, tonoz, kubbe vb. binanın ayakta durmasına 
yardımcı olan elemanlardır. Detaylı olarak anlatmak yerine bu elemanların 
tümünü strüktür kavramı üzerinde durarak açıklamanın kavrama 
bakımından yararlı olacaktır. Öncelikle iki tanımdan hareket etmek 
gereklidir. 
 

a) Uzayda bulunan maddenin düzeninin içerdiği sıra, 
b) Bu düzenlemenin son ürünü. 

 
 
Bu tanımların ilki tamamen maddesel, uzayda var oluşun meydana getirdiği 
bir düzeni anlatır. Bu çalışma içinde yer yer bu tanıma uyan noktalar 
bulunmaktadır. İkinci tanımda ise, bu var oluşun son şekli bir bakıma 
mimarideki yapılaşma olarak kastedilmektedir.26 Bu anlatımı daha net hâle 
getirmek üzere, malzeme, onun oluşturduğu kütle, yük tanımı – dağılışı vb. 
konular araştırılmalıdır. Tüm mekânların yan yana gelmesinden, üstlerinin 
örtülmesinde, onları meydana getiren maddenin özelliklerinin ve onun 
oluşturduğu elemanların yük altındaki davranışlarının anlaşılması, bunların 
detaylanması mimarların görevidir.  
 
 
Tasarımın sonucunda ortaya çıkacak ürün her şeyiyle mimarın eseri 
olacağından bütün kararlarını, bu arada strüktürle ilgili olanlarının da 
sorumluluğu onundur. Yapı tasarımı üç ayrı aşamayı kapsar. (Şekil.56) 
 
 

 
26 SALVODORI, Mario – HELLER, Robert. Structure in Architecture. New Jersey, 1963. 
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 Şekil 56 

 
 
 

a) İlk aşama, yapılan ilk tahminlere, tasarımın ilk aşamasındaki boyutlar 
hesaplanır. Alınan sonuçların son aşamaya uyması tahminlerin 
başarılı olduğunu gösterir. Yapının çevre etkilere ve diğer 
gereksinmelere nasıl cevap vereceği tasarlanır. 
 
 

b) Analiz, aşamasında yapının yükleneceği gerçek yüklerin 
hesaplanması, en kötü yüklenme koşullarının ve ölçülebilecek 
miktarlarda yapının içinde var olan güçlerin hesaplanmasını içerir 

ŞEKİL:56
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Resim.48 

 
 
 

Olimpiyat Stadında Kablo Strüktürle örtülen geniş açıklık                                              RESİM: 49

Resim.49 
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Resim.50 

 

 
Strüktürel özelliği olmayan fakat mekân tarif eden eleman – 

Montreal Havaalanı yolcu salonundan bir iç detay 

 
 

Resim.51 
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Resim.52 İş Bankası Genel Merkezi Form fonksiyondan önce geliyor 

 
 

 
Resim.53 Konya Aziziye Camii- Kubbe malzemesi olarak taş kullanılmış 

ve zamanın karakteristik özelliğini taşımaktadır 
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Resim.54         Tarihsel kalıntının işlevsel örtülmesi için kabuk – Konya 
 
 

c) Boyutların saptanması (ölçüm), yapının ölçümü, ilk boyutların 
kontrolü ve yapının dayanıklılığının kontrolü ile ilgilidir. Eğer elde 
edilenler yeterli değilse süreç tekrarlanır. 
 

Strüktür daima bir amaç için tasarlanır. Zaten bir strüktürü bir heykelden 
ayıran en önemli faktör, işe yarar kullanılır faydalı yönü olmaktadır. 
Strüktür ya bir hacmi kapsayacak bir amaç için veya iki noktayı birleştirmek 
amacı ile inşa edilir. Bunun dışında bir tabii kuvvete karşı koymak için, 
barajda veya bir istinat duvarında olduğu gibi, meydana getirilir. 
 
Yukarıda anlatılan ve binanın değişik bölümleri le ilgili bilgiler tasarımcılar 
için bir arada düşünülmesi gerekli birçok bilgiden sadece bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Bu nedenle verilmiş olan bilgiler ve örneklerle 
yetinilmemesi ve daima araştırma yapılarak içinde bulunulan çalışma 
ortamına ve zamanına ayak uydurulması olumlu olacaktır. Örneğin Ankara 
Kocatepe Camii’nde Sinan Devri’nin taştan yapılmış kubbesinin betondan 
yapılan kubbe ile taklit edilmesi doğru kabul edilemez. (Resimde görüldüğü 
gibi, Vedat Dalokay çağdaş kullanımı uygulayarak geniş bir mekânı 
kabukla kapatarak doğru strüktürel karara varmıştır. 
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Resim.55 
 
 
6. KONUNUN SUNULUŞU 
 
 
6.1. Proje Sunma Çalışmaları 
 
 
Hazırlanmış olan tasar ürünleri, bir etapta somutlaştırılırken, bu etap 
yapılaşma, uygulama etabına geçiş olabilir, yani artık tatbikat 
başlayabilecek bir olgunlukta tasar ürünü elde edilmiş demektir. Bu 
çalışmada birkaç sunuş tarzı düşünülebilir. Bunların bazıları iki, bazıları üç 
boyutlu iki boyutta hazırlanmış veya gerçek üç boyutlu ifadeler hâlinde 
olabilir. Ayrıca bunlara yardımcı, açıklayıcı özellikleri bulunan sunuş 
şekilleri de vardır. Örneğin, plan, kesit, görünüş gibi çizimler, detaylar, iki 
boyutlu, aksonometrik perspektif gibi çizimler kendileri iki boyutlu 
olmasına karşın algılayanlarda üç boyutlu bir imaj, algılama oluştururlar. 
Maket gibi sunuş araçları da kendileri ve ifadeleri üç boyutlu elemanlardır. 
Matrix, açıklama raporu, grafik ve benzeri yardımcı elemanlar da diğer 
anlatımlarda eksik kalan bölümleri tamamlamak üzere hazırlanabilirler. 
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Bu sunuş şekilleri, bazen bir arada birbirlerine tamamlayıcı özellikte, bazen 
her biri kendi içinde bitmiş olarak bulunabilir. Örneğin; bir kat planında 
ölçüler, benzer kat planında ise sadece iç düzen ifade edilecek olursa bunlar 
birbirlerini tamamlar. Ancak bütün ifadeler bir planda toplandığı zaman o 
plan, kendi kendine yeterli bir sunuşu elde edebilir. Yalnız böyle 
durumlarda sonuçta karışık anlaşılması zor olan anlamsal olgular oluşabilir. 
Bu nedenle kararı tasarımcı içinde bulunduğu şartlara göre dengelemelidir. 
Tasarımcı olarak sunuşun başarısı için, gereksinme duyulan sunuş şeklini 
belirlerken tasarımcı kendi çalışmasını ve bütün algılayıcıların özelliklerini 
değerlendirmelidir. 
 
 
 
Sunuş şekilleri toplu olarak aşağıda belirtilmiştir: 
 
 
6.1. İki Boyutlu Çizimle İfade 
 
 
Bu, sadece alanları, bir ölçek belirleyerek planda olduğu gibi en-boy veya 
kesitte olduğu gibi en-yükseklik, boy-yükseklik şeklinde en fazla iki boyutta 
tanımlamak üzere kullanılan bir yoldur. Ölçeğin sağladığı olanaklara göre 
bazen yazı, renk, rakam, vb. teknik görselliklerle beslenen, ölçülerin, 
malzemelerin, belirlenebildiği çoğunlukla profesyonel algılama becerisine 
sahip olanların kullandıkları bir iletişim aracıdır. 
 
 
 
6.2. Çizimle Üç Boyutlu İfade 
 
 
Bu sunuş şekli, insan gözünün algılama yanılgısından kaynaklanmaktadır. 
İnsan gözünün çizgilerin yardımı ile bir üçüncü boyutu algılama olarak elde 
etmesi mümkündür. Örneğin, kesit perspektifte sadece en ve yükseklik değil 
aynı zamanda bir derinlik ifadesi de elde edilebilir. Aynı şekilde 
aksonometrik çizim seçilecek olursa bütün boyutlar gerçek olarak ölçeğiyle 
yansımaktadır, ama bir perspektifte göze yardımcı olmak üzere 
deformasyonların olması mümkündür. Bu sunuşlarda yardımcı sunuş 
elemanları olarak renk, gölge gibi sunuşların kullanılması mümkündür. 
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6.3. Maket 
 
 
Objenin belirli bir oranda üç boyutlu olarak küçültülmüş hâlidir. Bu 
çalışmada genellikle soyutlamaya gidilmekte gerçek malzemelere gerek 
duyulmamaktadır. Örneğin, bir duvarı karton veya mantar ile belirtmek 
onun ahşap veya beton olmasına bağlı değildir. Bu sunuş daha kolay oranlar 
ve mekânlar hakkında açıklama yapılabilmesini sağlar. Bu açıdan özellikle 
ürünü kullanacak olanlara yararlar sağlar.  
 
 
6.4. Diğer Sunuş Biçimleri 
 
 
Bunlar tasarımcı ile onu kullanacaklar arasındaki iletişimi üst düzeye 
çıkarabilmek için hazırlanan yan ürünlerdir. Özellikle ana fikir, ekonomik, 
sosyal, psikolojik vb. projelendirme sürecine etkisi olacak birikimler 
mimari açıklama raporu ile sunulabilir. Bunlardan başka istatistiki veriler, 
iki veya üç boyutlu matriksler hatta film, ses vb. anlatım araçları daha kolay 
iletişim sağlarlar. 
 
 

 
 

Side Uluslararası Yarışma, (vaziyet planı sunuş tekniği)                                                    RESİM: 58 

Resim.56 
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Resim.58 

Side Uluslararası Yarışma, (suluboya yerleşim perspektif)                                                   RESİM: 59

Side Uluslararası Yarışma, (suluboya detay perspektif)                                                       RESİM: 60

 

Resim.57 
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6.5. Çizim Şekilleri 
 
 
Genellikle iki çeşit çizim şekli, resim ve iz düşüm, tasarım ve yapı bilgisini 
grafiksel olarak yapının somutlaştırılma sürecine aktarmakta kullanılır. 
Resimler-çizimler, bilgiyi gerçek olarak aktaran üç boyutlu çizimlerdir. 
Genellikle tek nokta perspektifi, izometrik, iki nokta perspektif ve kavaliyer 
(yardımcı eğriden) oluşur. İz düşüm çizimleri bilgiyi soyut veya gerçek 
olmayan tarzlarda aktaran iki boyutlu çizimlerdir. Mimari çizimlerde çok 
sık kullanılan proje, profil ve kesti çizimlerini kapsar. Resim çizimler 
tasarım safhasında yapı kütlelerini, yapı boşluklarını, yapı parçaları 
arasındaki mesafe ilişkisini incelemek için kullanılırlar. 
 
 
 
6.5.01. Krokiler 
 
 
Tüm çalışma etaplarında özelikle şematik tasarım aşamasında sahibine veya 
tasarımı yapan kişilere tasarım kavramlarını açıklamak amacı ile hazırlanır. 
Yapıların parçalarını veya boşlukları taslak olarak gösteren çizimlerdir. 
 
 
 
6.5.02. Uygulama Çizimleri 
 
 
Çizimleri belli bir görüş açısından bitmiş yapı projesinin nasıl göründüğünü 
uygulamacılara göstermek amacı ile hazırlanan özel mimari çizimlerdir. 
 
Bu çizimler amaçlarını gerçekleştirmek için teknik kurallara uygun olarak 
hazırlanmalıdırlar. Bu çalışmada yardımcı olarak teknik ressamlar 
kullanılabilir. Genellikle 1/50 ölçekte hazırlanan çizimler daha detaylı 
anlatılacak bölümlerinde ayrıca 1/20 ölçekli anlatımlarla bütünleşebilir. 
 
Birbirine benzer bölümlerin uygulama çizimleri tekrarlanmaz. Ancak 1/100 
veya 1/200 ölçeklerde bu tekrarlar anlamlandırılır. 
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6.6. Maket 
 
 
Mimari tasarımı sonuçlandırmak veya sonuçlanmış olan şeklini daha kolay 
açıklamak üzere hazırlanan üç boyutlu sunuş aracı makettir. Yani üç boyutlu 
soyut düşünceyi somut hâle getirmektedir. 
 
Onun mimari çalışma içindeki yeri, yapan veya kullananlar ve onun 
işlevlerini tasarımcı ortaya koymalıdır. Genellikle maket üç ana amaç için 
hazırlanır. 

- Projelendirme veya tasarım sürecinde, bu çalışmalara üretimlerinde 
yarar getirmek üzere hazırlanır. Böylece karar alma durumunda olan 
tasarımcı soyut-somut ilişkisini kolayca oluşturabilir. 

- İletişim aracı olarak hem tasarımı hazırlayanlar hem de onlarla 
algılayıcılar veya kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlama maketle 
daha kolaydır. 

- Maket aynı zamanda iletişimdeki yararları abartılırsa ticaret için, 
pazarlama aracı olarak ayrıca reklam için kullanılabilir. 

 
Tasarımcı hangi amaç için maket hazırladığını önceden tanımlayacak olursa 
sağlanacak yarar daha sıhhatli olacaktır. Örneğin bir çalışma maketi veya 
strüktür maketi için kullanacağımız malzemede renk aranmayabilir. 
Maketin işlevleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 
 

- Üç boyutlu ifade sağlar. 
 

- Detayla birleşme noktaları ile, konstrüksiyon için yararlı olacak 
kesinlik kazandırır. 
 

- Oranlama duygusu yaratır. 
 

- Tasarlama ve ana fikir elde etmeye yardımcı olur. 
 

- Malzeme seçimine, kitle kompozisyonunu geliştirmeye, dolu-boş 
oranlarının belirlenmesine, bütün mekânların organizasyonuna 
yardımcı olur. 
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- Binanın toprakla, çevre elemanlarla, tüm tasarım elemanlarıyla 
uyumlu olup olmadığını ortaya koyar. Örneğin, çatının bina formunun 
iklime, rüzgâra, topoğrafik yapıya uygunluğunu açıklar. 

 
Maket kimin için, hangi ölçekte yapılmalıdır? Maketin belirlenen ölçeğe 
göre hangi noktaları daha net ifade edilmelidir? Kullanılacak malzemeler, 
harcanacak süre ne olmalıdır? Gibi sorularla maket hazırlanmasına yön 
verilebilir. 
 
 

7. SONUÇ 
 
 
Bu çalışma hazırlanırken, mimarlık eğitim, onun bütün içindeki yeri, 
parçaları ile ilişkileri, Türkiye’nin özelliklerine bağlı olarak anlatılmak 
istenmiştir. Sistemin üretken olmayı sınırlayan bölümlerini açıklamanın 
yararlı olacağı düşünülmüştür. Çünkü böylece eğitime başlayan bir 
mimarlık öğrencisi, içine itilmiş olduğu hayal aleminden kurtarılarak, 
gerçeklerle karşı karşıya bırakılacak ve ön yargılardan arınmış olarak 
çalışmalarını geliştirebilecektir. 
 
 
Bu çalışmanın en zor yönlerinden birisini, eğitim temeline oturtulmaya 
çalışılan aksaklıkların, gerçekte sosyo-ekonomik-politik temellerle girişimi, 
diğerini ise genel yaklaşım sağlama çabası oluşturmaktadır. 
 
 
Bu çalışmanın sonunda ulaşılmak istenen, asgari düzeyde de olsa bir bilgi 
yanında, yeni bir bakış açısı getirerek, özellikle mimarlık eğitimine 
başlarken eksikleri olan öğrencileri hazır hâle getirecek bir çalışma elde 
etmekti. Bu konuda bir alt yapı oluşturulduğu söylenebilir. 
 
 
Sağlanmış olduğu kabul edilen birikimle, kendi konularında ilerlemek 
isteyenler için oldukça zengin açılım kazandırılmıştır. Öncelikle tasarım ile 
ilgili konularda varılmak istenen hedefin ana bölümlerinden birini oluşturan 
bu yaratıcı yaklaşım elde etme amacı özellikle Türkiye şartları için geçerli 
olabilir. Çünkü mimarlık eğitimi içinde, bozuk, aksak işleyişlerle 
karşılaşma durumunda olanlar, bu çalışma ile üzerinde çalıştıkları konular 
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arasında özdeşleşen bölümler elde edebilecekler ve belki de problemlerinin 
temellerini başka noktalarda arayacak yaklaşımlara yönelebileceklerdir. 
Tabii bu ancak çalışmalardaki ileri geri gidiş süreci içinde bu çalışmaya 
birden fazla bakıldığında daha kolay algılanabilir. 
 
 
Bilindiği gibi hem öğretici hem de öğrenci olarak içinde çalışılan ortam ile 
çalışmaların ilişkisi, diğer dallarda onların çalışma ortamlarının 
özelliklerinden oluşan girişimlerden farklı olmaktadır. Ne sadece bilimsel 
verilere dayanan, ne de hissî, içten gelen birikimlerle, bireysel yönelmelerle 
sonuca ulaşılamaz. Mimarlık, uygulama ve teorik birikimin özümlenmesi 
ile gelişen bir özellik göstermektedir. 
 
Mimarlık, toplumsal itmelerin gerisinde kalmış, anlayış, kavrayış 
bozuklukları (büyük mimar – tek seçici ve benzeri) içinde, kışkırtıcı 
ürünlerine toplumdan tepki gelmeyen, sunu-talep dengesi bozulmuş bir 
yapısı olan, fakat kendinden çok fazla beklentilerin bulunduğu bir meslek 
dalıdır. Örneğin; zamanımızda barınma ihtiyacı büyük boyutlara ulaşırken, 
hâlâ ihtiyaçlara göre değil, sosyoekonomik standarda göre yönlendirilmiş 
ürünler değişik isimlerle üretilmekte ve buna ne meslek insanlarından ne de 
diğer kesimlerden tepkiler gelmemektedir. Villa, tatil konutu, apartman 
dairesi, işçi meskeni, sosyal konut, lojman, gecekondu vb. birçok 
ayrıcalıkların tasarım ile ilişkileri insan faktörünü ortadan kaldırırcasına 
tüm eğitimi sarmış görünmektedir. Çalışma konusu olarak verilen, bir villa 
tasarımı, tasarımcı ve onun idealleri açısından gecekondu ile 
karşılaştırıldığında bazı uçurumlar oluşturmakta ve bu durumun yansımaları 
başka boyutlarda olmaktadır. 
 
 
Son olarak yeni yetişen mimarlıkla ilgili tüm bilinçli bireylerin sorunlarını 
doğru tarif ederek, tanıyabileceklerine ve bütün davranışlarında, bu arada 
eğitim süreci içinde de seviyeli bir düzeyi talep edeceklerine inanmak 
gereğini vurgulamak mümkündür. 
 
 
 Unutulmamalıdır ki çalışma içinde boş kalan bazı noktalar, dinamik, 
yaratıcı yapının, ileriki gelişmelerini statik hâle getirme korkusu ve diğer 
araştırıcıları hazır yerine, araştırılarak yeni durumlara uyumlanacakları 
bulmaya itme açılarından kaynaklanmaktadır. 
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