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TÜRKÇE ÖZET  
  

Bu çalışma kapsamında, dünya genelinde uygulanmış ve deneysel olarak geliştirilmiş mimari cephe 

örnekleri üzerinden doğabilimsel bilginin mimarlıkta (görsel etki bağlamında)  kullanımına yer 

verilmektedir. Örnekler üzerinden açıklanan mimari cephelerin, doğa-mimarlık etkileşimi, 

karşılaştırılmalı çalışmalar ile benzerlik ve farklılıkların ortaya konarak, mimari biçimleniş sürecine 

katkısı ve görsel etkisi bakımından önemli görülmektedir. Bu amaçla çalışma, mimarlık nesnesinin 

görsel etkisinin ve biçimlenişinin,  biyoloji bilgisinin kullanılması ile mimarlık ortamında doğanın 

karmaşık yapısının analiz edilerek daha anlaşılır hale getirilmesi ve  sorunlara çözüm üretilebileceği 

üzerinde durmakta, doğanın tüketimden çok yarar sağlama alanı olarak araştırılması ve incelenmesine 

odaklanmaktadır. 
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ABSTRACT 
 

This study, composed of the use of biological information throughout the architecture in the context 

of visual effects over the samples of experimental and enhanced architectural facades. The 

architectural facades explained through examples is considered important in terms of visual impact 

and the formation process of architecture with nature-architecture interaction, and comparative studies 

by demonstrating the smiliarities and differences. For this purpose, the study, focuses on the 

examination of the visual impact of the architectural object and its configuration has been more 

comprehensible and produced solutions to the problem with the use of biological information for the 

analysis of the complex structure of the nature in the architectural environment. 
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1. GİRİŞ 
 

‘Ne zaman değerlerimizi yok etsek, doğaya dönmeye meylederiz’ 

Rousseau, 1762 
 

Keleş (2003), doğayı, insanın dışında olan herşey olarak tanımlamaktadır; örneğin toprak, toprakaltı 

zenginlikler, su, hava, bitkiler ve hayvanlar doğayı oluşturmaktadır 3 Doğanın bir parçası ve canlı 

organizmalardan biri olan insan ise doğanın desteği olmadan varlığını sürdüremez. Aristoteles’e göre 

insanın bütün eylemlerinde ve yapıtlarında birincil kaynak doğadır. 5 Doğal alanlarda yapay 

müdahalelerde bulunarak, insan eylemleri içerisinde doğaya en çok zarar veren  mimarlık eylemi ise 

doğaya olan yaklaşımı ile önem teşkil etmektedir. Diğer bir deyişle mimarlık,  doğanın işleyişini 

kavrayarak ve mimariyi bu işleyişe ve ilkelere uygun şekillendirerek, doğanın tahribindeki rolü ve 

korunmasındaki sorumluluğu en fazla olan eylemdir. 

 

Mekan üretme sanatı olan mimaride, doğa, insanların ilgisini çekmiş, ilham kaynağı ve çözüm 

yöntemi olmuştur. Bu ilgiyle beraber, insan, doğayı araştırmış ve ondan öğrendiklerini taklit ederek, 

yorumlayarak, metaforik ve anolojik olarak mimari tasarımda kullanmıştır. Doğabilimsel bilgiyi 

kullanarak elde edilen bu metaforik ilişki, mimarlık tarihinin farklı dönemlerinde farklı şekilde 

odaklanmalarla günümüze kadar devam etmiştir. Sahip olduğu devrimsel, yenilikçi, evrensel, nesnel 

olma özellikleriyle doğabilimsel kavramlar, teoriler, metotlar mimarlar için kendi bilgi alanının 

sorunlarına çözüm bulmak yolunda potansiyel kaynaklar olarak görülmüştür 2 19.yy da sadece 

estetik açıdan mimaride taklit edilen doğa, günümüzde sadece metaforik ve analojik açıdan değil 

biyolojik bilgi kaynaklı yapı kabukları ve iskeletlerin üretimi ile de mimarinin doğaya yaklaşımı 

değişmekte ve dönüşmektedir.  

 

Bu amaçla bu çalışma, mimari biçimlenişin doğaya olan yaklaşımını üç grupta ele almaktadır; 

doğadan esinlenerek elde edilen mimari biçimlerin metaforik ve analojik olarak oluşturulması 

yaklaşımı, mimari tasarımların doğanın bir parçasıymış gibi düşünülerek, yapının dış cephesinde, 

içinde ve çatısında kullanılan tasarım anlayışı ve biyolojik bilgi ile elde edilen yapı kabukları ve 

iskeletlerin tasarımları.   

Bu bildiri, her üç grupta elde edilen uygulanmış ve deneysel olarak geliştirilmiş mimari cepheleri, 

doğabilimsel bilginin, mimarlıkta  görsel etki bağlamında konumunu tartışmaya açmaktadır.  

 

2. Biomimesis ve Mimari 

 
Türkçe karşılığı ‘Biyotaklit’, ‘Biomimesis’, olan ‘Biomimcry’, doğanın işleyişini analiz eden ve onları 

insan kullanımına uyarlayan yeni ve devrimci bir bilimdalıdır. 6  Benyus tarafından 1990’ların 

sonuna doğru tanımlanarak  literatüre kazandırılan, Yunanca bios: yaşam, mimesis: taklit etmek 

kelimelerinden türetilen biyomimikri, doğanın modellerini,   sistemlerini, oluşum süreçlerini ve 

elementlerini inceleyen ve elde ettiği bilgilerden taklit ederek ya da yaratıcı ilham alarak yararlanan, 

problem çözmeye yönelik yeni bir bilimdir 6. Benyus’a göre, biyomimikri,  doğayı model, danışman 

ve ölçüt olarak görebilmeyi amaçlamaktadır. Aristoteles ise, mimesis kavramının geniş açılımları 

olduğunu ve taklit’in sadece herhangi bir şeyin görünen özelliklerinin tekrarlanması anlamına 

gelmediğini belirtmektedir. Ona göre taklit, şeyin yaşam bilgisini, görünmez olan özünü, niteliklerini 

oluşturan ilkeleri ve biçimlendiren prensipleri arama, bulma ve onları görünür hale getiren yaratıcı bir  

eylemdir. 5   

 

Doğanın döngülerine dahil olabileceğimiz, doğayla iç içe yaşamlar sürmemiz için uygun yaşam 

koşullarına sahip olmak gün geçtikçe zorlaşmakta ve günümüz kent insanının doğa ile ilişkisi 

kopmaktadır. ‘Mimarlık, bir sanat olarak insanın yarattığı bir şeydir. Bu tür bir yaratıyı 

gerçekleştirebilmek için, doğa nesneleri yaratmak için nasıl bir yol izliyorsa aynı yolu biz de 
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izlemeliyiz. Doğanın kullandığı elemanların ve mantıksal yöntemlerin aynısını kullanmak zorundayız; 

aynı yasalara uymak zorundayız.’ 7  İçinde yaşadığımız kentler, doğadan uzaklaştıkça beraberinde 

bir çok çevresel sorunlara sebep olmakta ve bunun sonucunda yaşanamayan kentler haline 

gelmektedir. Kentleri oluşturan yapılar, doğal çevreye en çok zarar veren öğeler olduğundan bu 

tahribatı en aza indirmek, kentleri de yaşanabilir kılacaktır. Doğaya uyum, yapılar için sadece arazinin 

şekli, dokusu, bulunduğu ortamdaki doğal ve yapay oluşumu, çevresindeki bitki örtüsü ile değil aynı 

zamanda yapının biçimlenişi hatta yapıyı oluşturan elemanların doğanın bir parçası gibi kullanımı ile 

de sağlanabilir. Bu çalışmanın konusu günümüz mimarisinde yapı cephelerinin doğayı taklit eden 

oluşumları görsel etki bağlamında değerlendirilmiştir.  

 

3. Mimari Yüzeylerde Biomimesis 
 

‘Mimarlık? 

Kulaklarınızla işittiğiniz renkler; 

Gözlerinizle gördüğünüz sesler; 

Avuçlarınızla dokunduğunuz boşluklar; 

Dilinizdeki mekan tadı; 

Ölçülerin kokusu; 

Taşın özsuyudur’ 

Marcel Breuer (Aydınlı, 1993) 

 

Bir insan ürünü olan ve yaşadığımız ortamın belirli görünümlerini düzenleyen mimari, insan ve 

çevresi arasındaki ilişkileri de düzenler, kontrol eder ve aynı zamanda insan eylemlerine elverişli bir 

ortamın oluşturulmasında rol alır. 14 Yapılaşma eylemi ile doğaya en çok zarar veren mimari, 

günümüz dünyasında, insan ve doğal çevresi arasındaki kopan ilişkileri tekrar onarmaya çalışmakta ve 

fiziksel çevrede yaşanan bu sorunların cevaplarını doğada arayarak insanlar için daha yaşanabilir 

mekanlar yaratmaya çalışmaktadır. Yüzünü doğaya dönen mimari, doğadaki biçimlenişleri araştırarak 

ve inceleyerek doğa gibi üretmeye çalışmaktadır. Çakır’ın (2006) da ifade ettiği gibi, doğa gibi 

üretmek aslında, biçimin oluşum sürecini anlamak demektir. 15 Ayrıca, doğada belirli tekrar, ritim, 

renk, doku, oran, denge ile kendi içinde bir kompozisyon oluşturulduğu, doğadaki biçimlenişlerin 

mükemmel bir şekilde yaratıldığı görülmektedir. Doğada üretilen biçimlenişlerin analiz edilmesi ve 

biçimleniş aşamasında gelişen süreçlerin kavranması, günümüz ve geleceğin mimarlarının biçim 

arayışlarında yepyeni bakış açıları kazandırması bakımından çok önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

İnsanoğlunun doğa ile ilişkisi üzerine araştırmalar yapan Neil Leach, çevreye uymak ve çevreye 

karışmak isteğinin insanoğlu için doğal bir dürtü olduğunu ifade etmiştir. Doğal ortamda kendini 

kamufle eden canlılar için ise bu hayatta kalabilme yeteneğidir. Arazi şekline, dokusuna, rengine, 

çevredeki bitki örtüsüne, malzemenin kendi orijinal karakterine, bulunduğu ortamlardaki doğal 

oluşumlara başka bir deyişle bulunduğu doğal ve yapılı çevreye biçimsel uygunluğu o yapıyı üzerinde 

yer aldığı tabiat parçasına dokusal ve biçimsel açıdan uyumlu kılar. 4   

 

 Bu çalışma, biomimesis yaklaşımından yola çıkarak, farklı anlayışlarla tasarlanmış, uygulanmış ve 

deneysel olarak geliştirilmiş yapı örneklerini, cephelerinin görsel-duygusal etkisi anlamında analiz 

etmektedir.  

Araştırmada incelenen örnekler, tasarım yaklaşımları açısından üç gruba ayrılmıştır;  doğal öğelerin 

yapı dış cephelerinde, çatısında ve içinde kullanımıyla oluşturulan tasarımlar, doğadan etkilenen 

biçimlerin yapıya aktarımıyla oluşturulan tasarımlar ve biyolojik bilgi kullanılarak yapı kabukları ve 
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iskelet sisteminde doğayı taklit eden yaklaşımlar. Bu yaklaşımlarla oluşturulmuş cephelerin izleyiciye 

sunduğu görsel-duygusal etki ise hem biçimsel anlamda hemde biçimin fiziko-psikolojik yorumu 

üzerine incelenmektedir. Ching (2004) görsel alanımıza giren mimari biçimleri, düzenli ve düzensiz 

biçimler olarak ele almaktadır. 17  Bunları düzgün geometrik biçimler ve onların düzensiz 

kullanımları olarak açıklamaktadır. Bu mimari biçimlenişlerin fiziko-psikolojik yorumunu ise Yılmaz 

(2004), bazı biçimsel özelliklere bağlı duygu değerlendirmeleri olarak açıklamaktadır. 18   

Aşağıdaki tablo biçime bağlı olarak Yılmaz (2004) tarafından oluşturulan biçimin, duygusal- görsel 

etkilerini ifade etmektedir.   

 

Tablo 1. Biçimsel Düzenlemeler ve onların duygusal etkileri 18   
Biçimsel Düzenleme Şekli Duygusal- Görsel Etki 

Dengesiz Biçimler Gerilim Duygusu 

Basitlik, yumuşak çizgiler, kavisli biçimler, rahat şekiller Rahatlık, gevşeme, dinlenme huzur duyguları 

Eğimli, eğri ve kırık düzlemler, mantıksız, dengesiz biçimler Korku Duygusu 

Yuvarlak biçimler, açılarla kavislerin birlikteliği Sevgi Duygusu 

Alçak, yatay biçimlere zıtlık oluşturacak biçimler Saygı ve Hayranlık Duygusu 

Yumuşak akıcı biçimler ve düzenlemeler Neşe duygusu 

Zorlayıcı olmayan strüktürel seçimler İçe kapanma ve düşünme 

Cesur biçimler Dinamik ve hareket duygusu 

 

Bu çalışmada sınıflandırılan 3 farklı tasarım yaklaşıma ait incelenen örneklerde, biçimsel ve onun 

duygusal-görsel etkisi, Ching (2004) ve Yılmaz (2004)’ün yaklaşımyla ele alınmaktadır.  

 

Doğal dokuyu ve uyumu bozmayacak şekilde ama doğanın bir parçası olarak ayırtedilemeyen bir yapı 

olan, ilk incelenen bina, arazi ve yeşille bütünleşik yapısı açısından örnek teşkil edebilecek bir 

yapıdır. Japonyanın Fukuoka kentinde hükümete ait bir ofis binası olan ve Emilio Ambasz tarafından 

tasarlanan bu yapının kuzey cephesi, şehrin en işlek ticari caddesine şık bir görünüm sunarken, güney 

cephesi ise binanın tüm yüksekliği boyunca devam eden bir seri teraslı bahçe ile çevresine bir park 

görüntüsü sağlamaktadır 8   

 

İnsanı ezmeyen yeşil bir tepecik görünümüyle yapı, yoğun kent dokusundaki tek yeşil alana saygılı 

yapısı ile projeye ayırt edilir bir kimlik kazandırmaktadır. Yapı cephesinin park kimliği ile 

bütünleştiği, devam eden park alanı şeklindeki cephesi, atık yaratmayan bir cephe kaplama malzemesi 

olarak düşünülen yeşil dokunun kendisidir. Yapı cephesinin bu şekilde biçimlenişi bulunduğu ortama 

hem fiziksel, hem psikolojik- sosyal katkı sağlamaktadır.(Resim1.) 

 

Resim 1. Fukuoka Uluslararası Salon, Emilio Ambasz 
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Yeşil dokuyu cephede kullanan bir diğer yapı ise, ilk bakıldığında bitkilerin dış cephede dekoratif 

anlamda kullanıldığı izlenimi veren Osaka’daki organik binadır. İtalyan mimar, Gaetano Pesce 

tarafından tasarlanan yapı, cephe duvarına tutturulmuş bitki kaplarında çeşitli bitkiler yetiştirildiği ve 

bu bitkilerin ve toprağın yapıyı mekanik havalandırma sistemine ihtiyaç duyulmaksızın serinlettiği 

ifade edilmektedir 9   

 

Resim 2. Organik Bina, Osaka, Gaetano Pesce, 1993 

  

 

Yukarıdaki örneklerde incelenen, yeşil dokuyu yapı cephesinde kullanan tasarımların,  biçimsel 

anlamda,  dikdörtgen formları ile dengeli ve dinamik bir etki yaratırken, duygusal- görsel anlamda ise 

sahip oldukları basit, yumuşak çizgiler ile rahatlık, gevşeme, dinlenme ve huzur duygularını 

yansıttıkları söylenebilir. 

 

Doğadan incelenen biçimlerin yapıya aktarılmasıyla tasarlanan yapılarda ise insanların doğada 

görmeye alışkın oldukları biçimleri, içgüdüsel olarak benimsedikleri birtakım öğeleri ve bileşenleri, 

kendi suni yaşam ortamlarına taşıma isteğinden kaynaklanmaktadır. Hasol’un (1998), deyimiyle bu 

yapılar, mimaride doğadaki organizmaları andırır karaktere sahip olarak organik mimari adı altında 

nitelenebilen bu formlar üzerine yaşayan organizma etkisi oluşturarak ilgi odağı oluşturmayı 

amaçladıklarını belirtmiştir. 16 (Resim 3.-4)  

 

Resim 3. The Beehive, (Arı Kovanı) Culver City, Kaliforniya. 
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Resim 4. Sagrada Familia, Gaudi, İspanya 

  

 

Mimarlık tarihine bakıldığında, doğal dünyadan (hayvanlardan, bitkilerden ve insanın kendisinden) 

ilham alan pek çok yaklaşım vardır. Bunlardan en ünlüsü organik mimarlığı simgeleştiren  

F.L.Wright’tır [10]. Onun tasarım yaklaşımında, geometriden bağımsız, düzensiz ve dinamik 

biçimlenişler hâkimdir. Doğadaki biçimlenişlerden etkilenen bir diğer ünlü mimarda 1880’lerde 

ortaya çıkan Art Nouveau akımının temsilcilerinden Antoni Gaudi’dir. Gaudi, mimaride strüktür ve 

süslemede doğal dünyadan esinlenilmiş bitkisel motifleri, akışkan ve eğrisel biçimlenişler 

kullanmıştır. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise, özellikle Japonya’da mimarlıkta “Metebolizma” hareketi 

göze çarpmaktadır. DNA’nın keşfi, yaşama dair bilinmezlerin aydınlanması umuduyla Metabolist 

Akım’a da ilham olan, Kisho Kurokawa’nın kurucu üyesi olduğu metabolist hareket, biyolojideki 

canlıların metabolizması sözcüklerine öykünerek mimarlık alanına yeni bir yorum getirmiştir: Şehirler 

ve mimarlık büyüyen metabolizmalara benzetilmektedir 13. 

 

Doğadaki biçimlenişleri metaforik ve analojik olarak taklit ederek oluşturulan tasarımlarda, yukarıda 

incelenen örneklerde kullanılan akışkan ve eğrisel biçimler, içe dönük bir etki yaratmakta, duygusal 

etki anlamında ise rahatlık ve gevşeme gibi duyguları yansıtmaktadır.  

Mimari biçimlenişte biyolojik modellerden yararlanma ile doğa kaynaklı yapı kabukları ve iskeletlerin 

kullanımı tasarımda doğadan esinlenmenin günümüz mimarisindeki önemi artmaktadır. İnsan yapımı 

yapıların ve biyolojik yapıların aynı çevresel koşullara maruz kaldığı düşüncesinden hareketle 

geleceğin yapı kabukları ve iskeletlerinin çözümünü biyolojik verilerde aramak önem kazanmaktadır. 

Değişen dış koşullar, yapı kabuklarındaki, kullanıcının konfor şartlarını sağlamak ve korumak adına 

duvar, çatı ve pencere gibi elemanlar ile ısıtma, havalandırma, soğutma ve aydınlatma gibi yapı 

donatımlarındaki verimliliklerini etkilemektedir. Tıpkı yapılar gibi biyolojik organizmalarda değişen 

çevresel koşullara karşı adapte olabilmek için, deri, kabuk, kütikül, membran gibi vücut örtüleri 

aracılığıyla farklı yöntemler geliştirmektedirler.  

 

Biyolojik esinli deneysel projelerden birisi olan ve Ulrich Kanack tarafından tasarlanan cephe, iki 

cam levha arasına yerleştirilen eğreltiotu ya da yaprak döken diğer bitkilerden oluşmaktadır. [12] Bu 

sistem, bitkilerin büyümesi için yağmur suyunu depolarken, bitkiler, kışın güneşin geçişine, yazın da 

iyi bir gölgelendirme oluşturmaya olanak tanımaktadır. (Resim 5). Linda Hidebrand tarafından 
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tasarlanan deve cephede ise, devenin aşırı sıcaklara karşı vücut örtüsünü koruması ve sıvı kaybına 

karşı geliştirdiği sistemleri dikkate almaktadır. Kılların parlak renkleri güneş ışığının büyük bir 

bölümünü yansıtırken, kıllardan oluşan vücut örtüsü gün boyunca sıcağa karşı, gece boyunca da 

soğuğa karşı yalıtım sağlar (Resim 5). 

 

Resim 5. Yaprak (foliage) ve deve (camel) cephe. (Kanack v.d. 2008) 

 

 

Güney Kaliforniya Mimarlık Enstitüsünde Iıaria Mazzoleni (2010, 2011) önderliğinde bir grup 

mimarlık öğrencisi tarafından hayvan biyolojisi analiz edilmiştir. [10-11]  Bu çalışmalardan biri olan 

Yuan Yuan ile Juan San Pedro tarafından, bir tür kertenkelenin fiziksel özellikleri kullanılarak yapı 

kabuğu tasarlanmıştır (Resim 6). Kertenkelenin vücudundaki işleve ve konuma göre sayı, şekil ve 

kalınlık bakımından çeşitlilik gösteren pulları sürekli bir yüzeyle bağlantılıdır. Tasarlanan binada ise 

kullanılan membran, bu yaklaşımla oluşturularak yönünde ve boyutlarında değişiklik yapabilen özel 

fotovoltaik panellerden oluşmaktadır. Bu da kullanıcının konfor ihtiyacını karşılamaya yardım ederek 

ısıl düzenlemeyi sağlamaktadır (Resim 6) 

 

Resim 6. Bir tür Kertenkelenin derisinden esinlenilen yapı kabuğu (Mazzoleni, 2010, 2011) 
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4. SONUÇ 
 

 

İnsanoğlunun, yüzyıllardır süregelen doğa ile ilişkisi gözönüne alındığında, bu ilişki de en çok zarar 

gören tarafın doğa olması yaşadığımız çevrede artan sorunların hayati önem taşımasına neden 

olmaktadır. ‘Stephen Hawkins, insanların artık başka bir gezegen bulması ve bu yeryüzü tamamen 

tahrip olmadan oraya yerleşmesi gerektiğini söylüyor.....Yeryüzünde bir kaç kez doğa koşullarının 

değiştiğini ve büyük hayvan nesillerinin yok olduğunu görüyoruz. Eğer insanın sürekliliği isteniyorsa 

bu gerekli olabilir’[1] Doğaya verdiğimiz tahribat, bizi bir çok çevresel sorunla karşı karşıya 

getirmiştir. Bu çevresel sorunların başlıca kaynağından biri de bir yapılaşma eylemi olan mimarlıktır.  

 

İnsan eylemleri içerisinde çevreye en çok yapılaşma faaliyetlerinin zarar vermesi mimarlığın doğanın 

tahribindeki payı ve korunmasındaki büyük sorumluluğunda önemini beraberinde getirmektedir. 

Doğanın vazgeçilmez bir parçası olan  insanoğullarının ve insankızlarının bugün geldiği noktada, 

sorunların çözmünü yine doğada araması kaçınılmazdır. Doğanın işleyişini kavramak, mimariyi bu 

işleyişe ve ilkelere uygun olarak biçimlendirmek ile hem mimarlığa kimlik kazandırdığı gibi hemde 

doğanın ve doğal kaynakların korunmasındaki sorumluluğu açısından da onu önemli kılmaktadır.  

 

Bu çalışma, doğa-mimarlık ilişkisini yalnız mimari cephenin biçimlenişi ve bu biçimlenişin görsel-

duygusal etkisi bağlamında ele almaktadır. Bu amaçla, mimarinin doğaya olan yaklaşımından yola 

çıkarak gerek uygulanmış, gerekse deneysel olarak geliştirilmiş yapı örneklerinin cepheleri 

incelenmiştir. Doğal öğeleri ve elemanları, yapıların dış cephelerinde ve çatısında kullanarak 

oluşturulan yapılar, izleyiciye doğadan ayırtedilemeyen bir görüntü sunmakta ve dikkat çekmektedir. 

Sadece analojik ve metaforik açıdan doğadan etkilenen tasarımlar ise, belirli, tekrar, ritm, renk, doku, 

oran ve denge ile kendi içinde oluşturdukları kompozisyonda mükemmel biçimlenişi arayarak estetik 

kaygıyı en aza indirmektedir. Biyolojik bilgi kullanılarak tasarlanan yapı kabukları ve iskeletler ise 

günümüzde oldukça yeni bir mimari tasarım yaklaşımıdır. Doğadaki organizmaları inceleyip analiz 

ederek bir taraftan farklı yapısal sorunlara çözüm üretirken diğer taraftan tasarımcıya çok çeşitli 

olanaklar sunmaktadır. Bu yapıların biçimlenişleri ve bu biçimlenişlerin yarattıkları görsel-duygusal 

etki ise rahatlık, gevşeme, dinlenme ve huzur olarak nitelendirilebilir.   
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