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ÖZET

BİOMİMESİS ANLAYIŞI VE BU BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ KUZEY KIBRIS
MİMARİSİ’NE ELEŞTİREL BAKIŞ

TEZ Danışmanı; Dr. Havva Arslangazi
Bu çalışmada dünyada gelişmeye başlayan, çok disiplinli bir anlayış olan Biyomimesis
kavramının incelenmesi ve bu bağlamda günümüz Kuzey Kıbrıs mimarisinin biyomimesis
yaklaşımını içerip içermediğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. İnsanoğlunun var olduğu
günden itibaren içgüdüleri ile doğayı taklit ederek kendilerine yeni çevre yaratımındaki
yaklaşımı ve bugün gelişen birçok çevre problemlerine aynı yöntemlerin önerilmesi
problemin belirlenmesinde etken olmuştur. Çalışmanın giriş bölümünde bu problemin tanımı,
araştırmanın amacı ve yöntemi ele alınmıştır.
Bir sonraki bölümde kuramsal çerçeve kapsamında, tarihten 18.yüzyıla kadar mimarlıkta
organik yaklaşım, bu yüzyılla birlikte gelişen bilim dalları, endüstrileşme ve bunların
etkilerinin oluşturduğu değişen mimarlık ve organik yaklaşımın durumu, 20.yüzyılın
sonlarında ortaya çıkan Biyomimesis yaklaşımı ve Biyomimetik Mimarlık dünyadaki
örnekleri üzerinden incelenmiş ve tanımlanmıştır. Doğadaki yapılaşmalardan ve oluşumlardan
esinlenme, öğrenme, modelleme, uyarlama ve uygulama şeklinde açıklanabilecek bu yaklaşım
birçok alanda olduğu gibi mimarlığa da yansımaya başlamıştır. Biyomimetik Mimarlık olarak
söz edilen bu anlayış, doğanın işlev ve sistemlerinin işleyişini örnek alarak; teknoloji ve
biyolojiden yararlanılarak; form dışında, strüktür, formun içsel ve dışsal yüklere en az
malzeme ile en iyi biçimde dayanımını sağlayan matematiksel oranlarla ele alınarak; canlı ve
cansız organizmaların oluşum biçiminin (malzeme, form ve strüktür oluşum sürecinin)
deneysel verilerle forma aktarılması olarak açıklanabilir.
Üçüncü bölümde ise günümüz Kuzey Kıbrıs mimarisinde Biyomimesis yaklaşımının yeri
sorgulanmıştır. Bu kapsamda öncelikle tarih boyunca organik bir yaklaşımla geliştirilen
Kıbrıs mimarisinden söz edilmiş, daha sonra modernizmin Kıbrıs’a yansıması, günümüze
kadar gelişen mimari ve problemleri ele alınmıştır. Siyasi olaylar ve artan konut sayısı ile
tüzükteki eksikler nedeniyle plansız, çevreyle uyumu olmayan, yap-sat modeller inşa edilmesi
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çevre kirliliğine neden olmakla birlikte sürdürülebilir bir çevre yaratma unsurunu da olumsuz
yönde etkilemekte olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs’ta doğadan esinlenme
içerdiği gözlemlenen on örnek incelenmiş ve biyomimesis kavramıyla ilişkilendirilmiştir.
Sonuç olarak dünyada görülen Biyomimesis yaklaşımının, Kuzey Kıbrıs’ta henüz
uygulanmadığı ve birkaç örneğe doğadan biçim, strüktür analojilerinin yansıdığı tespit
edilmiştir. Ayrıca dünyada tartışılan yeni, akademik, bilimsel yöntem ve alanların Kuzey
Kıbrıs’a yeterli düzeyde yansımadığı ve bunun oluşması için de gerekli ortamların
sağlanamadığı belirlenmiştir. Bu sebeple çalışmanın Kuzey Kıbrıs’ta bu alanda bilimsel
çalışmalar yapılmasında, yeni tasarım model ve metotlarının geliştirilmesinde bir başlangıç
oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler; Biyomimesis, Biyomimetik Mimarlık, Kuzey Kıbrıs Mimarisi, Doğadan
Öğrenme
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ABSTRACT

THE

APPROACH

OF

BIOMIMESIS

AND

A

CRITICAL

REVIEW

OF

CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF NORTHERN CYPRUS WITHIN ITS
CONTEXT

Supervisor; Dr. Havva Arslangazi
The purpose of this work is to analyse newly developing multi-disciplinary approach
of biomimesis and theorizing its existence in Contemporary Architecture of Northern Cyprus.
Biomimesis, the way that mankind has imitated nature by the use of his instincts along the
history to create habitats for himself, is nowadays suggested as a curative approach for scores
of environmental problems and this has been the main factor in determining the problem. In
the introduction part of the study, a definition of the problem, purpose of this study and the
methodology is given.
In the next section development of organic approach in architecture until 18th century,
newly developed fields of science with the onset of that century, industrialization and their
consequences that has formed the changing face of architecture and organic approach;
Biomimesis that has emerged towards the end of 20th century and the concept of Biomimetic
Architecture are examined and defined within the conceptual framework, by means of their
worldwide known examples. This approach, which can be defined as being inspired, learned,
modelled, adapted and implemented in accordance with the structures that already exist in
nature, is being reflected on architecture as it is with many other fields of study. Called as
Biomimetic Architecture, it can be defined as modelling functions and mechanisms of nature
by virtue of technology and biology; besides the form itself, it deals with structure to achieve
maximum strength for balancing form’s internal and external loads via minimum amount of
material by employing mathematical modelling; it is the translation of evolution process of
living and non-living organisms in terms of their material, form and structure into
architectural form by means of empirical data.
In the third section, the outlook of Biomimesis in Contemporary Architecture of
Northern Cyprus is questioned. In this context firstly architecture in Cyprus, which is
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developed along with an organic approach throughout history, is mentioned and secondly the
reflection of Modernism on Cyprus and development of architecture with its extant problems
are addressed. Political events, increasing number of houses, legislative inadequacies have not
only resulted in unplanned, environmentally non-compliant, build-and-sell projects that have
ruined city planning but also have adversely affected the possibility of maintaining a
sustainable environment. Therefore ten particular examples that have been inspired by nature
in Northern Cyprus are examined in regard to biomimesis.
As a result it is determined that analogies of structure and form that are outsourced
from nature have been detected on several architectural examples but the approach of
biomimesis is not applied yet in Northern Cyprus as it is practiced around the world.
Furthermore it is acknowledged that global discussions concerning latest academic and
scientific methods and research in the related field are not sufficiently reverberated in
Northern Cyprus and more to the point, providing an atmosphere needed for these ideas to
burgeon is failed. For this reason it is anticipated that this study will be an inception to carry
scientific studies and develop newly designed models and methods in Biomimesis in Northern
Cyprus.

Key Words: Biomimesis, Biomimetic Architecture, Architecture of Northern Cyprus,
Learning from Nature
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1. GİRİŞ
Tarih öncesinden beri süre gelen ve dünyanın en eski mesleklerinden biri olan mimarlık
insanları dış etkenlerden korumak; yaşamını sürdürebilmesi için kendine özgü kültürel ve
fonksiyonel mekanlar sağlamak; yapılarla tanımlı mekanlarda yada insan becerisinin
şekillendirdiği peyzajların içinde yer alan insanlara yapılı (yapay) bir çevre hazırlamaktadır.
Mimarlık evrensel bir dil olup insanlık tarihinin her döneminde var olmuştur. Aynı zamanda
toplumsal bir etkinlik olduğu için toplumsal bir bildirim ve kültürel bir kalıt yatırımıdır.
Mimarlıkta sadece bir barınak tasarlanmaz, davranışlarımız şekillenir, ruhsal durumumuz
belirlenir

ve

günlük

yaşantımızın

konforu

sağlanır.

Toplum

yapısına,

toplumun

gereksinimlerine, ekonomik verilere, teknolojik gelişmelere bağlı olan bir sanattır. İnsanın
barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekan ihtiyacı duyması ve bu
mekanı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, işlevsel gereksinimleri ekonomik ve teknik
olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etmesi ile ortaya çıkan sanatıdır. İnsanların
birçok ihtiyaçlarına cevap vermeye

çalışmakta konfor ve teknolojiyi

bir araya

getirebilmektedir. Mimarlık tasarımcının içinden gelen coşkunun dışa yansıması ile
başlamaktadır.
Barınak gereksinimi, insanın doğa hakimiyetinin gerçekleşmesiyle kültürel ve özel yaşamın
bir parçası biçiminde gelişmeye başlamıştır. İnsan yaşadığı çevrenin ve toplumun koşullarına,
kültür ve uygarlık düzeyine uygun bir şekilde yapay bir ortam geliştirme çabası içindedir.
Diğer taraftan, avlanma, ulaşım yaşam koşullarını iyileştirme, tarım ve üretimde verimliliği
artırma, diğer canlılara her yönden üstünlük sağlayabilme amacı ile kendilerini sürekli
geliştirmişlerdir. İnsanlar avcılığı ve göçebe yaşamı sürdükçe rastladığı ağaç kovuklarına,
kaya boşluklarına, bulduğu doğal mağaralara sığınarak can güvenliğini korumuştur. Daha
sonraları insanlar göçebe yaşamı bırakıp bu yönünü toprağa bağlayarak yerleşik düzene
geçmeye başladığı zaman, yaşamını güvenceye almasını sağlayacak barınak inşa etme
çabasına girmiştir.
İlk dönemlerden beri çoğunlukla içgüdüleriyle ve doğayı taklit ederek yaratmış oldukları
barınaklar bulunmaktadır. Yapılan kazılarda bulunan kalıntıların yuvarlak form olduğu
görülmüştür. Bunun nedeni ise yuvarlak formun dönemin teknolojisinin olanakları ile
strüktürel anlamda daha kolay kurulması ve çatı sisteminin daha kolay kapatılmasıdır. Daha
sonra mimarlığa doğru ilk adımlar yaşama çevresinin bilinçli şekillendirilmesi ile atılmaya
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başlanmıştır. Alet yapmaya başlayarak ve bunları zamanla kendilerine çevre yaratmak
amacıyla kullanarak önemli gelişimler göstermişlerdir.
Zamanla insanoğlu değişen ve/veya gelişen toplumsal, teknolojik, dini ve ekonomik
koşullarla çevrelerini farklı değer ve biçimlerle şekillendirilmişlerdir. Bu durum 18. yy’ın
ikinci yarısı ile birlikte bir devrim niteliğine dönmüştür. Bu dönemde gelişen endüstri ile
kentlerin kurulması farklı iş olanaklarının ortaya çıkması nedeni gelişen teknoloji ile yeni
bilimsel buluşlar ve biyoloji, matematik gibi birçok bilim dalında devrim niteliğindeki
gelişmelerle mimarlığın temeli dönüşüme uğramış ve mimarlık alanında önemli gelişmeler
yaşanmıştır. Doğadaki canlıları daha yakından inceleme imkanı bulan bilim adamları
incelediği canlıları çizimlerle ifade etmiş ve bu çizimler dönemin bir çok idealist mimarını
etkilemiştir. Zamanla gelişen birçok yönelimde mimarlığın temelinin doğada olduğu
savunulmuştur. Doğaya yönelim ve doğadan esinlenme hareketini birçok mimarlık
üretiminde görmek mümkündür. 20. yy sonlarına kadar mimarlıkta doğaya yönelim doğadan
esinlenme hareketi genellikle biçim ve strüktürel arayışlar doğrultusunda analojik bir
yaklaşımla oluşmuştur. Gelişen teknoloji, zamanla enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi,
doğanın kirlenmesi ve küresel ısınma gibi çevre problemlerinin belirmesine neden olmuştur.
Bu problemler organik, ekolojik, sürdürülebilir mimarlık gibi yönelimlerle çözülmeye
çalışılmaktadır. Bu yönelimler sürdürülebilir bir çevre yaratma amacı ile doğadan öğrenme
temelinde olmuştur. Aslında mimarlığın doğa ile ilgisi geçmişten beri taklit (mimesis) ve
yaratıcılık (poisis) kavramları ile ilişkisi var olmuştur. Ancak günümüzün tasarımcıları artık
doğada bulunan canlı veya cansız organizmaların sadece nasıl göründüğüyle değil nasıl
yaşadığıyla da ilgilenmektedir. Bu konuda çok ciddi bilimsel araştırmalar yapılmakta, yeni
bilimsel alanlar oluşturulmakta ve biyoloji biliminin de gelişmesi ile çok disiplinli yöntemler
geliştirilmektedir. 1990'lardan bu yana "doğadaki yapılaşmalardan ve oluşumlardan
öğrenilmiş, esinlenilmiş, modellenmiş, uyarlanmış ya da uygulanmış" tasarımlar
"biyomimesis"

(biyos-hayat

ve

mimesis-taklit

etmek)

kavramıyla

anlaşılmaya

çalışılmaktadır. Biyomimesis, (doğanın işlev ve sistemlerinin işleyişini örnek alan kavram)
sürdürülebilir yapı formlarının önünde yeni ufuklar açmaktadır. Biyomimesis formun
ötesine geçtiğinde, doğada var olan organizmaların nasıl var olduğundan çok formun kattığı
fonksiyonun ne işe yaradığı ile ilgilenmektedir. Doğadaki tasarımlar en az malzeme ve enerji
ile en fazla verim almaları, kendi kendilerini onarma özellikleri, geri- dönüşümlü ve doğadostu olmaları, estetik, dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları bakımından teknolojik
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çalışmalara örnek teşkil etmektedirler. Dünyada çok disiplinli bir yaklaşım olarak,
sürdürülebilir çevre oluşturma amaçlı ortaya çıkan biyomimesis ele alınmış; bu yaklaşım
temelinde günümüzde Kuzey Kıbrıs mimarisinin mevcut durumu incelenmiş ve eleştirel bir
bakış sergilenmiştir.
1.1 Konunun Tanımı ve Amacı
Bu çalışmada günümüz Kuzey Kıbrıs mimarisinin ele alınması ve biyomimesis kavramı
kapsamında irdelenmesi amaçlanmıştır. Artan nüfus ihtiyacına cevap verme, teknolojik ve
bilimsel alanlardaki ilerleme, yapım olanaklarının artması gibi gelişmeler enerji
kaynaklarının hızla tüketilmesi, çevre kirliliğinin artması ve küresel ısınmanın hızla
ilerlemesine neden olmuştur. Yapım faaliyetleri doğal kaynakların önemli bir kısmını
tükettiği gibi yapıların kullanım ve yıkım aşamalarında da, enerji tüketimi sonucu çevresel
zararlar oluşturmaktadır. Yapı sektörünün de sağladığı zararları en aza indirmeye çalışan
birçok ülke gelecek nesilleri de dikkate alarak çeşitli konferanslar, deklarasyonlar
yayınlanmaktadır. Yapılan çalışmalardaki amaç, sürdürülebilir bir çevre, enerji tüketimini
en aza indirmek, doğa ile uyumlu ve çevreye duyarlı yapılar üretmekle yapı sektörünün
sağladığı zararları minimum düzeye indirmektir. Doğadan uzaklaşan mimarlık her yeni
gün beraberinde çevresel problem getirmekte, çözüm yolunda sürdürülebilir mimarlık
çalışmaları yapılmaktadır. 20. yy sonlarında sürdürülebilir ve doğa dostu bir çevre
oluşturma amaçlı, biyoloji ve mimarlık disiplinlerinin bir arada çalıştığı bir mimarlık da
önerilmektedir. Bu, doğayı taklit etme, doğadan esinlenme, doğadan öğrenme yöntemleri
ile anlaşılmaya çalışılan Biyomimesis anlayışı ile birlikte beliren bir mimarlık önerisidir.
Doğadaki canlı veya cansız organizmaların nasıl göründüğünden çok, doğadaki
organizmaların nasıl yaşadığı ile ilgilenen ve yeni bir anlayış öneren biyomimesis, biyoloji
bilim dalının da sağladığı katkılarla gelecek nesilleri de dikkate alarak sürdürülebilir bir
çevre yaratma çabasındadır. Dünyada bu alanda bilimsel çalışmalar ve konferanslar
yapılmaktadır. Biomimesis bilim dalı ilk defa yazar ve bilim gözlemcisi olan Jenin M.
Benyus tarafından ortaya çıkarılmıştır. Yazar bu konu ile ilgili ‘Biomimicry Innovation by
Nature’ adlı kitabında araştırmalarına yer vermiştir. Semra Selçuk Arslan, bu konuyla
ilişkili ODTÜ’de ‘Mimarlıkta Boyutsuz Bir Parametrik Arayüz Tasarımı İçin Öneri:
Biyomimetik Yaklaşım’ adlı doktara çalışması yapmıştır. Bu konuda araştırma, tartışma
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ortamları yaratılmakta ve yeni öneriler sunulmaktadır. Günümüz Kuzey Kıbrıs
mimarisinde yapı tüzüğündeki eksiklikler ve benzeri sebepler nedeni ile plansız yapı
çevresi gelişmiştir. Bu plansız gelişen yapı adalarında tek düze olan yap-sat model,
çevreyle uyumlu olmayan bina örnekleri üretilmektedir. Bu durum Kuzey Kıbrıs’ta
akademik çalışmalarda ele alınarak, buna çeşitli çözüm önerileri sunulmaktadır. Fakat
Kıbrıs’ta Biyomimesis anlayışına dayalı bir araştırma bulunmamaktadır.

Kuzey Kıbrıs diğer Akdeniz ülkeleri ile kıyaslandığı zaman daha az bozulmamış çevresi ile
sürdürülebilir çevre unsurunu avantaj olarak kullanabilecek konumdadır. Bir ada ülkesi
olan Kuzey Kıbrıs kaynakları sınırlı bir alana sahiptir ve her geçen gün artan nüfus ile
birlikte azalmaktadır. Bunları yok etmemek amacı ile iklim ve çevre faktörlerini
değerlendirerek sürdürülebilir bir mimari gelişimi zorunludur. Çevreye duyarlı, arazinin
konumundan tam yararlanan binalar, doğa ile uyumlu yapılar inşa edilmelidir. Bu
bağlamda dünyada gelişen biomimesis anlayışının yön vereceği sürdürülebilir bir çevre
yaratma amaçlı, Kuzey Kıbrıs mimarisi oluşturulabilir. Çalışmada, tarih boyunca gelişen
organik yaklaşımın 20.yy’ın sonlarında değişen anlamı olarak açıklanabilen, doğanın işlev
ve sistemlerinin işleyişini örnek alarak teknoloji ve biyolojiden yararlanılmasıyla
geliştirilmeye çalışılan Biyomimesis anlayışının kuramsal çerçevesinde, günümüz Kuzey
Kıbrıs mimarisinin araştırılması amaçlanmıştır.
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1.2 Yöntem
Yüzyıllardır doğadan esinlenme mimarlığa yön verici olmuştur. Günümüzde sürdürülebilir
bir çevre gelişimini sağlamak için, doğadan esinlenme ve öğrenme olarak açıklanan
Biyomimesis anlayışı da mimaride yöntem olarak uygulanmaktadır. Çalışmada Kuzey
Kıbrıs günümüz mimarisinin, dünyada gelişmekte olan Biyomimesis anlayışı ve
sürdürebilir bir çevre yaratımı içerisindeki yeri sorgulanmıştır. Bu araştırmaya öncelikle
literatür çalışması ile başlanarak tespit edilmiş olan sorunun, kuramsal çerçevesi
belirlenmiştir. Günümüze kadar gelişen organik yaklaşımlar ve günümüzde gelişmekte
olan biyomimesis anlayışı, ideolijisi tanımlanmıştır. Günümüz Kuzey Kıbrıs mimarisi
literatür taranması, yapıların tespit edilmesi amaçlı gözlem ve alan çalışması, mimarlarla
röportaj ve anket yapılması yöntemleriyle ele alınmıştır. Doğadan esinlenmeler içerdiği
belirlenen on yapıda, tasarım sürecinde organik yaklaşım ve Biyomimesis anlayışının yeri
sorgulanmıştır. Kullanılan bu yöntemler ve analizler sonucunda konunun sorunsalı olan
sürdürülebilir çevre yaratma amaçlı gelişen organik yaklaşım ve Biyomimesis anlayışı
bağlamında günümüz Kuzey Kıbrıs mimarisi irdelenmiştir.

SORUNUN VE ARAŞTIRMANIN
AMACININ TESPİTİ

LİTERATÜR TARAMASI İLE KURAMSAL ÇERÇEVE
Mimaride Organik Yaklaşım ve Biyomimesis Anlayışı

LİTERATÜR
TARAMASI
Kıbrıs Mimarisi

GÖRÜŞME VE ANKET
Kuzey Kıbrıs’ta Günümüzde
Bina Üretmiş Mimarlar ile

GÖZLEM VE ALAN
ÇALIŞMASI
Günümüz Kuzey Kıbrıs Mimarisi

ANALİZ VE KARŞILAŞTIRMA
Kuzey Kıbrıs Mimarisinde Organik Yaklaşım ve
Biyomimesis Anlayışının Yeri
Tablo 1. Araştırmanın Yöntemi
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2. MİMARİDE DOĞADAN ESİNLENME, ÖĞRENME HAREKETİ
VE BİYOMİMESİS
İnsan yaşadığı çevrenin ve toplumun koşullarına, kültür ve uygarlık düzeyine uygun bir
şekilde var olduğu günden itibaren içgüdüleriyle ve doğayı taklit ederek kendilerini
koruma amaçlı barınaklar inşa etmişlerdir. Doğa; gün ışığı ile çalışır, kendine yeten
enerjiyi kullanır, formu fonksiyona uyarlar, her şeyi geri dönüştürür, işbirliğini
mükafatlandırır, çeşitliliği zenginleştirir, bölgesel uzmanlığı tercih eder, sınırlılığı
kullanma kapasitesine sahiptir. Doğa öyle bir şiire benzer ki metafor yapmaz kendi
söylemek istediğini söyler (BENYUS, 2011).

İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri

doğadan yararlanmış, doğadaki oluşum ve işleyişleri taklit ederek ondan öğrenmiş, ancak
geliştirdiği teknolojilerle doğaya egemen olma yolunda yanlış adımlar da atmıştır. 20.yy’a
geldiğimizde ise doğanın sunduğu kaynakların hızla azaldığı fark edilmiş ve doğaya
egemen olma anlayışı yerini doğayla uyumlu olma ve ondan iyi fikirleri öğrenme eğilimine
bırakmıştır (SELÇUK, SORGUÇ, 2007).
Canlı varlıklar birbirine bağlı, ayrı ayrı ya da bir boşluk içerisinde yaşayamazlar. Canlılar
bir eko sistem içinde malzeme ve enerji akışı döngüsünün bir parçası olarak yaşarlar.
Günümüzde doğadan öğrenme biçimimizin geçmişteki görsel esinlenmelerden çok farklı
olduğunun altı çizilmektedir. Bilgisayar temelli araçlar, yöntemler ve düşünce sistemiyle
doğadaki oluşumların incelenmesi ve modellenmesi sonucunda elde edilen bilgiler, insan
yapımı nesnelerin tasarımında salt biçimsel esinlenmelerin ötesine geçilmesini de olanaklı
hale getirmeye başlamıştır ( ERDOĞAN, SORGUÇ, 2011). Bu da biyomimesis anlayışına
yön verici olmuştur.
Biyomimesis, doğada bulunan organizmaları taklit ederek veya onların işlevsel
özelliklerinden ve sistemlerinin işleyiş ilkelerinden ilham alarak insanların ihtiyaçlarına
cevap bulmaya çalışan yeni bir anlayıştır. Biyomimesis’in asıl ilgilendiği şey doğada
bulunan organizmaların nasıl var olduğundan çok formun kattığı fonksiyonun ne işe
yaradığıdır. Bilgisayar temelli araçlar, yöntemler ve düşünce sistemleriyle doğadaki
oluşumların incelenmesi ve modellenmesi sonucunda elde edilen bilgiler, insan yapımı
nesnelerin tasarımında salt biçimsel esinlenmelerin ötesine geçilmesinde olanaklı hale
getirmiştir.
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Öncelikle tarih boyunca oluşan, daha sonra 18.yy ile birlikte görülmeye başlanan bilimsel
ve endüstriyel gelişmelerin yön verdiği 20.yüzyıl başında modern tasarımlardaki organik
yaklaşımı ve sonrasındaki gelişmeleri incelemek, günümüzde birçok alanda kullanılan ve
bir anlamda organik bir yaklaşım olan Biyomimesis anlayışının daha anlaşılır olmasını
sağlayabilir. Bu bilgilerin devamında Biyomimesis kavramı, ideolojisi ve ilkeleri ele
alınması tamamlayıcı olur.
2.1 Geçmişten Günümüze Tasarımda Organik Yaklaşımın Gelişimi

İnsanoğlu her zaman, dağlarda, göçebe olarak, köyde, şehirde, her zaman yaşamını
güvenlik içinde sürdürebilmek, barınmak için bir korunağa gereksinim duymuştur. Bu
ihtiyaçlar, yaşanacak mekânların düzenlenmesi ve ihtiyaca uygun hale getirilmesi, gerekli
ve uygun malzemenin ve tekniğin kullanılması, bir bilim ve aynı zamanda bir sanat olan
mimarlığın doğuşunu hazırlamıştır. Biyolojik yapısı bakımından çok değişik türler gibi
insan için biyosferin karaları (topraklar) yerleşme için öncelikli kısımlardır. Toprak üzerine
yayılarak, ona yaslanıp yükselerek, hatta kısmen veya tümden içine girerek (yamaçlar,
zemin altı) yerleşme ve yapılaşma yurt edinme çağlar boyunca örneklenmektedir (İZGİ,
Utarit, 1999). Canlıların içgüdüsel dürtüleri, onlara uygun olan bölümü seçmede veya
ortamdaki doğal bir barınağı bulmada yardımcı olur. Doğa insana farklı görüntüler ve
nesneler sunmuştur. Sunulan bu nesneler mimaride organik bir yaklaşımla boyut
değiştirerek insan hayatına girmiştir. Doğa ve insan ilişkileri açısından organik yaklaşım
geçmişte olduğu gibi günümüzde de son derece önemli kavramlardan biridir. Organik
kavramının sanata ve mimariye uygulanması amatör bir biyolog olan Samuel Taylor
Coleridge’i beklemiştir. Ona göre Organik Biçim; doğal olan, sonradan dış kalıp ve
baskılarla verilmeyen, geliştikçe şekillenen, gelişme süreci tamamlandığında kusursuzlaşan
biçimdi. Herbert Spencer’lardan Raymond Unwin ve F.L. Wright’lara kadar çok insanı
etkileyen, sanat-mimari ürünlerinin oluşumlarını açıklamaya yarayan biyolojik analojiler
20. yüzyıl kuramsal tartışmalarını gündeme getirirken diğer yandan da doğal ve sosyal
değişimlerin kent ve mimarideki değişimlerle iç içe olduğu inancını pekiştirmiştir.
(http://www.analogy.itgo.com/collins.htm)
Organik yaklaşım insanın yaşam şeklini, doğa ile olan ilişkisini toplumun psikolojik
etmenlerini dengeleyecek şeklide hareket eden bir davranış biçimidir. Mimaride eskiden
beri var olan organik formlar doğal yaşamın yapılaşmasına uygun yeni mimari modeller,
mimarinin doğa, çevre ve geçmiş tarihe dönük referansları, semboller metaforlar gibi tüm
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anabilim elemanlarını yoğurabilmektedir. Organik mimarlık ilkeleri; biçimsel saflık,
sezgisel duyumların ürünü, sezgisel imgelemenin eseri, doğa ile yakından ilişki, özel
çözümler arayan, form çeşitliliğine yönelmek, gerçekçilik (Realizm), doğalcılık, eğrisel
formlardır (HASOL, 2002). Organik mimarlıkta yapı; bir bitki veya diğer bir yaşayan
organizma gibi, kendi bireysel varlığının ve özel düzeninin yasalarına uygun olarak
gelişen, kendi fonksiyonları ve çevresiyle uyum halinde olan bir varlık gibi dinamik
formlar geometriden bağımsız formlara dayalı makul güzelliğin, sağ duyunun ürünü (yerel
mimarlık)’dür (WRIGHT, 2002). Organik yaklaşım mimarlığın ortaya çıkması ile beliren
bir davranış biçimidir. Mimarlığın gelişmesi ile birlikte organik yaklaşımın da bilimin
ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi, sosyal ve kültürel değişim gibi etkenlerle çeşitlenmesi
gerçekleşmiştir. Bu tavır özellikle 18.yy endüstrileşme ve aydınlanması ile görülen
gelişmeler ve 20.yy’daki modern ilerlemelerle belirginleşmiştir.

2.1.1

Organik Yaklaşımda 18. Yüzyıl’a Kadar Görülen Gelişmeler

Eski insanlar yabani hayvanlar gibi ormanlarda, mağaralarda ve koruluklarda doğarlar ve
avlandıkları ile beslenirlerdi (VITRUVIUS, 1993). Doğal mağara kurgusu, atalarımızın
karşılaştıkları, algıladıkları ve içinde yaşadıkları ilk mekan kurgusudur. Mağara, dış
çevreden farklı özellikleri ve nitelikleri bulunan, inşa edilmemiş, biçimlenmesi emeğe
dayanmayan doğal koşullarda rastgele şekillenerek kendiliğinden oluşmuş organik biçimde
hazır ve sınırlı boşluktur (İZGİ, 1999). Mağara mekanı, mimarlık kavramına bağlı olarak
konfor ve yaşamı kolaylaştıran çeşitli koşulların kendiliğinden oluştuğu ilk örnektir (İZGİ,
1999). Çevre koşullarını kabullenme yerine aktif gelişimleri ile o koşulları denetlemeyi,
kendi yaptığı öğeleri ve emeği de katarak çevresini değiştirmeyi, düzenlemeyi, yeni ve
yapay çevreler oluşturmayı amaçlayan davranış biçimi bütün canlılar içinde insana özgü
bir davranıştır (İZGİ, 1999). İnsanoğlu ilk kez bir araya gelerek bilinçli ve sosyal ilişkiler
geliştirmesinin kaynağı ateşin keşfidir. Böylelikle bir yerde toplanıp kendi aralarında
konuşarak, bakarak dilediklerini el ve parmaklarıyla kolaylıkla yapabildiklerini görerek
doğal yeteneklerinin diğer hayvanlardan üstün olduklarını fark ettiler ve kendilerine
barınaklar yapmaya giriştiler. Bazıları yeşil dallar kullanırken bazıları dağ yamaçlarına
mağaralar kazıdılar; diğerleri ise kırlangıç yuvalarının yapılışını taklit ederek ince dallarla
çamurdan sığınaklar yaptılar. Zaman geçtikçe birbirlerinin barınaklarından esinlenerek
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kendi ürünlerini yeni ayrıntılar ekleyerek iyi ve çeşitli kulübeler oluşturdular
(VITRUVIUS, 1993).
Doğa insanoğluna yaşamını sürdürmesi için geliştirdiği davranış kalıplarında temel kaynak
olmuştur. Antik filozof Aristo ve Eflatun’a (Platon) göre mimesis (taklit, öykünme),
sanatsal yaratma ediminin temel kuralıdır ve doğanın yeniden sunuşu anlamına gelir. Yani
sanatı diğer yaratma biçimleri ve alanlarından ayırt eden temel özelliktir. Özellikle
Aristo’ya göre insan, taklit eden, öykünmeyi bilen, yani sanat yapan hayvandır
(BATIRBAYGİL, 1996). Mimesis kavramı antikitede tragedyanın, şiirin ve müziğin
doğuşu ile ilgili olmakla birlikte diğer sanatlarda da temel hareket noktalarından biri olarak
kalmıştır. Doğada var olana benzetmeye çalışmak olarak ifade edebileceğimiz taklit yada
öykünme düşüncesinin bizi doğaya bağlayan yönü ile insan etkileri, bir şekilde doğa
verileri ve güçleri ile ilişkilerinden kaynaklanır (BATIRBAYGİL, 1996) .
Tarihin erken dönemlerinde Mısır, Mezopotamya, ve Anadolu gibi ilk büyük yerleşmelerin
oluştuğu birçok uygarlık coğrafyaya bakıp burada yer alan doğal oluşumların etkisiyle
kendilerine bir kültür ve sanat oluşturmuşlardır. Örneğin Mısır uygarlığında Nil nehrinin
varlığı, papirus ve akantus yaprakları, skarabe böceği gibi doğal çevrenin öğeleri Antik
Mısır sanatının belirleyicileridir. Antik kültürlerde yapılar sadece barınma, eğlenme,
toplanma gibi fiziksel ihtiyaçları karşılamak için inşa edilmemiştir. Bu yapılar temsil
ettikleri fikri, iktidarı ve gücü simgeleyen, bunların fiziksel ifadesi olarak biçimlenen
formlar kültürün manevi alanında tamamlayıcı bir unsuru olmaktaydılar. Fiziksel ifade
olarak yapılan bu yapılar genelde doğa ve evrenle ilişkilendirilerek yapılmıştır. Buna örnek
olarak Mısır’daki piramitler, Britanya topraklarında bulunan Stonehenge, Aztek
uygarlığında Machu Pichu, Mezopotamya da yedi basamaklı Zigurat, Antik Yunan
uygarlığında Akropol, Roma uygarlığında Pantheon gibi. Örneğin Pantheon yuvarlak iç
mekanı ile eski Roma inancına göre İmparatorluğun sağladığı yeni evren düzenini gösteren
bir kubbeyle örtülüdür. İnşa edilmiş olan bu en eski örneklerden olan büyük kubbenin
tepesinde göz, okulus, evrenin merkezi güneşi temsil ettiği gibi binaya ışık sağlayan tek
açıklıktır (MUTLU, 2001). Hıristiyanlıkta kiliseler, bazilikalar ve katedraller, İslam’da
camiler, Uzakdoğu’da pagodalar ve Antik kentlerin düzenlenişi gibi örneklerin hiçbirinin
fiziksel formu tesadüfî olmamıştır. Doğa ve doğa yasaları ile ilişkileri nedeniyle de bir
anlamda birbirlerine bağlıdırlar.
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Antik dönem mimarisi, doğal formlar, basit ve yerel malzemelerle kaçınılmaz olarak
organikti. Mısır ve Antik Yunan uygarlıkları insan vücudunu ve doğal formları geometriye
uyarlayarak daire, elips, üçgen ve dikdörtgenlerle tapınaklar inşa ederek insanlık ile
evrenin tanrıları arasında uyum sağladılar. Eflatun (Platon) doğadaki her şeyin akarak
değiştiğine, ancak bu değişimin ebedi, değişmeyen desen ve formlar tarafından
yönetildiğine inanıyordu. Roma döneminde Vitruvius insan bedeninin modüler yapısının
doğanın bütünlüğünün ideal dışavurumu olduğunu söylüyordu. Onun homo-quadratus’u
(Vitruvius Adamı) Leonardo'nun insan ve doğayı birbiri ile ilgilendirme-bütünleştirme
çalışması için de bir dönüm noktasıdır. En mükemmel geometri olarak kabul edilen bir
daire ve kareye oturmaktaydı. Vitruvius’un mimarlık dönemine en önemli katkısı, onun
çeşitli el sanatlarının dışında ve üstünde, özünü doğadan alan insan aklıyla bütünleşen yüce
bir sanat olduğunu vurgulamasıdır (VITRIVIUS, 1993). Antik Çağ mimarisinde her bina,
evreni simgeleyen bir mikrokozmostur. Dönemde kullanılan bezemelerinde de doğa
betimlemeleriyle karşılaşılmaktadır (MELVİN, 2009).

Bunlar Mısır, Sümer ve

Anadolu’nun yoğun etkisi altında biçimlenmiştir. Bezemede (süslemede) esas düz ve kırık
çizgilerle eğrilere dayalı, çiçekler, dallar ve yapraklardan oluşturulan asma yaprağı,
sarmaşık gibi örgelerin yanında akantus ve kıvrık dallar işlenmiştir (BAŞARAN, 1995).
Antik dönem İslam öğretisindeki doğa bitilmemelerinin bezeme üzerinde önemli etkisi
olmuştur (MELVİN, 2009).
Kelt, İslam, Uzakdoğu uygarlıklarında sanatlarının temelinde doğa bulunur, doğa her
zaman bu sanatların oluşumunda esin kaynağı olmuştur. Bizans mimarisinde kullanılan her
strüktürel sistem için özel bir dekoratif sistemler geliştirmişlerdir. Sütün başlığının biçimi
bu çağda artık klasik değil, çok ince oymalı, bazıları kıvrık dalları andıran sarmaşıklarla
doğadan esinlenilerek inşa edilmişlerdir (MUTLU, 2001). Ortaçağ’da,

Batı Roma

İmparatorluğu yıkılması ve kavimler göçü ile birlikte Avrupa sanatında doğunun soyut ve
fantastik hayvan biçimlerinden esinlenilen madeni sanat eserleri oluşmuştur (MUTLU,
2001). Gotik mimarisinde geometrik konstrüksiyon yerini spontane ve organik bir
gelişmeye bıraktı. Böylece o çağa kadar düşünülmemiş dinamik biçimler ortaya çıkmıştır
(MUTLU, 2001).
15.yy’ dan 16.yy’ da görülen tüm Batı ve Orta Avrupa’da yayılan sanat hareketi olan
Rönesans (Renaissance) sözcüğü ‘yeniden doğuş’ anlamına gelmektedir. Mimarisi insanı
evrenin merkezi sayan antik görüşe dayanmış, kesin formlar mantık ilkelerine uygun
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olarak düzenlenmişlerdir. 17. ve 18. yüzyılın önemli akımları olan Barok ve Rokoko da
biçim dili doğadan esinlenilerek oluşturulmuştur. Doğada bulunan S ve C kıvrımları, eğri
çizgileri, istiridye kabuğu gibi organik formlar yüzeylerde sıklıkla kullanılmıştır.
2.1.2

18. yüzyıldan İtibaren Görülmeye
Gelişmeler ve Mimariye Etkileri

Başlanılan

Bilimsel,

Endüstriyel

İlk olarak Rönesans’la görülmeye başlanılan, 18. yüzyıldan itibaren geniş kapsamlı ve
kitlesel gerçekleşmeye dayanan aydınlanma hareketine koşut olarak bilimsel ve endüstriyel
gelişmeler de ivme kazanmıştır. Mimarlığın ortaya çıkması ile görülen organik yaklaşım
ise modern teknoloji ve bilimle birlikte 20. ve 21. yüzyıl mimarisinde değişmiş ve
dönüşmüştür.
2.1.2.1 Bilimsel, Endüstriyel Gelişmeler ve Değişen Mimari
Aydınlanma Çağı 17. yy sonu ve 18. yüzyılda tanrı, us, doğa ve insan kavramlarının yeni
bir birleşime ulaşmasıyla ortaya çıkan ve Avrupa’da sanat, felsefe, siyaset alanlarında
devrimci gelişmelere yol açan düşünce çağıdır (Anabiritanıca,1993). Bu yüzyıllarda önce
aklın ve bilimin özgürleştiği bir aydınlanma çağı yaşanmıştır. Aydınlanma Çağı ile insanın
doğal durumuna ulaşmak, yeni bir toplumsal düzen yaratmak amaçlanmıştır. Bu çağı
Avrupa’ya yayılan felsefecilerin yanı sıra gelişen orta sınıfın ileri görüşlü üyeleri olan
filozoflar yaratmıştır. Aydınlar bilginin ancak doğal dünyanın dikkatli bir şekilde
incelenmesiyle elde edileceğine inanmaktaydılar. 18. yüzyıl aydınlanması tüm Batı
Avrupa’ya yayılan bir düşünce çağıdır. Bununla birlikte çok hızlı bir şekilde gelişen
burjuva sınıfı ve ekonomi insanların bakış açılarının değişmeye başlamasına yol açmıştır.
Özgürlük, ilerleme, insan değeri gibi kavramlar tüm insanları hedeflemiştir. Aydınlanma
felsefesinin amacı ön yargıları yıkmak akla, doğaya, insan mutluluğuna aykırı tüm ön
yargılara ve tüm boş inançlara karşı olmaktır. Avrupa’daki endüstri devrimleri bu dönemin
maddi temelini oluşturmuş ve farklı toplumsal, ekonomik ilişkiler yaşayan insanlar ortaya
çıkan yeni düşünceler ile dünyaya farklı gözlerle bakmaya başlamışlardı.
Aklı kurucu ilke olarak benimsemiş olan aydınlanma tüm toplusal yaşamın ve düşünüşün
şekillendirilmesine yönelen, akıl aracılığı ile doğru bilgilere ulaşabileceğine ve bu doğru
bilgilerle de toplumsal yaşamın düzenlenebilmesine dayanan bir felsefedir. Bilim
alanındaki önemli gelişmeler de Aydınlanma Çağı’na öncülük etmiştir. Bu dönemde çok
yoğun yeni bilimsel gelişmeler kaydedilmiştir. Deney ve gözlem aklın uygulama araçları
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olarak, bu dönemde bilimsel yönetim ilkeleri biçiminde ortaya çıkmış ve doğa bilimlerinde
önemli gelişmelere kaynaklık etmiştir. Akıl insana iyi planlanmış, gözlem ve deneylere
dayanarak doğayla ilgili sorular sorup yanıtlama imkânı sağlamıştır. Aydınlar, bilim ve
doğaya çok önem vermişlerdi. Bilim zaten akılcılığın bir ürünüdür. 17. y.y.'daki hayranlık
uyandırıcı bilimsel gelişmeler, 18.y.y.'da özümsenmiştir. Çağdaş felsefenin babası sayılan
Fransız bilim adamı, matematikçi ve analitik geometrinin de kurucusu olan Rane Descartes
skolastik felsefenin temel felsefi varsayımlarına son vermiş ve günümüze değin sürekli
yeniden ele alınan bazı temel felsefe sorunlarını ortaya atmış, bütün doğa olaylarını
mekanik ilkelere dayalı tek bir sistem içinde açıklamayı amaçlamış ve tümden gelime
dayalı

matematiksel

yapılar

gibi

bilginin

temellendirilebileceğini

savunmuştur

(Anabiritanica, 1993). Aydınlanma düşünürleri fizik ve astronomi alanlarında bilimsel
teorileri temel alarak bunları daha da geliştirmişlerdir. Lavoisier kimyada devrim yapmış,
Cavandish oksijeni keşfetmiştir. Bilim adamları yanında düşünürler, hatta krallar bile doğa
bilimleriyle ilgilenmişlerdir. Doğadaki yaşam, flora, fauna, doğa dengeleri hem ayrı ayrı
hem birlikte bir ilginin alanları olmuştur (BİLİM, 2007). Bu aydınlanma düşünürleri
evrenin us aracılığıyla kavranabileceğini, bu yolla insanoğlunun bilgiye, özgürlüğe ve
mutluluğa ulaşabileceğini savunmuşlardır (Anabiritanica, 1993). Aydınlanma Çağı’nda
gelişen teleskop ile gök cisimleri sisteminin hareket halinde olduğu saptanmış, insan
bilgisinin sınırları araştırılmaya başlanılmıştır. Bu dönemdeki mimarlığı önemli derecede
etkileyen biyoloji bilim dalında ise devrim niteliğinde önemli gelişmeler olmuş ve bunlar
mimarlığın yanında birçok alanı da etkilemiştir.
Yapılan biyolojik analojilerde 17.yüzyılda mikroskop’un geliştirilmesi biyolojide bir
dönüm

noktası

olmuştur.

Sistematik

biyolojiye,

sınıflandırmaya

ve

canlıların

karşılaştırılmalı incelenmesine ağırlık veren 17. ve 18. yüzyılların ardından 19. yüzyıl
evrim ve hücre kuramının doğuşuna, çağdaş embriyolojinin başlangıcına, bitki anatomisine
eğilime ve katılım yasalarının bulunmasına tanık olmuştur (Anabiritanıca, 1993).
Aydınlanma Çağı’nda biyoloji alanında çalışmalar yapan doğa bilimci Georges Buffon
doğa bilimlerinin bazı alanlarında kalıcı etki yaratmıştır. Jeoloji tarihini bir dizi aşama
olarak ilk ele alan kişidir. Yok olan canlı türleri kavramıyla pateontolojinin gelişmesine
önderlik etmiş, doğa tarihinin birbirinden kopuk ve bağlantısız gibi görünen olgularını
kavranabilir biçimde bütünleştirmiştir. Paris’teki kraliyete ait botanik bahçelerinin
müdürlüğünü yürütmüştür (Anabiritanica, 1993). Buffon’un yapıtlarından etkilenen
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Charles Darwin canlılarda evrimin doğal ayıklanma yoluyla gerçekleştiğini öne süren
teorisiyle, bilim ve düşünce tarihinde bir devrim yaratmıştır (CEVİZCİ, 2005). Doğal
ayıklama teorisinde dış çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip birey
organizmaların, bu elverişli özelliklere sahip olmayan diğer bireylere göre yaşama ve
üreme şanslarının daha yüksek olması ve bunun sonucunda genlerini kuşaklara aktarma
yönünden daha avantajlı olduklarını savunmuştur (CEVİZCİ, 2005). Darwin’in evrim
kuramını benimseyen ilk Alman biyolog olan Jakop Matthias Schleiden, fizyoloji bilgini
Theodor Schwann ile birlikte, hücre kuramının yaratıcılarındandır. Bitkilerin mikroskobik
özelliklerine ilişkin çalışmalar yapmıştır. ‘Bitki Oluşum Bilgisine Katkılar’ adlı
makalesinde o dönemde henüz varsayım olan bitkilerin hücrelerden oluştuğunu formüle
ederek ortaya koymuştur. İskoçyalı botanikçi Robert Brown tarafından gözlemlenen hücre
çekirdeğinin önemini vurgulayarak hücre bölünmesiyle ilişkisine dikkat çekmiştir
(Anabiritanica, 1993).
Biyoloji alanında çeşitli canlıların evrimini inceleyen bazı bilim adamları bunları çeşitli
çizimlerle ifade etmişlerdir. Bu gelişmelerin mimarlık alanını etkilediği tartışmasız bir
gerçektir. Bu çizimler mimarlık ile karşılaştırılırsa bu sonuca varılır. Darwin’in evrim
teorisinden etkilenen diğer bir zooloji ve evrim bilgini olan Ernst Haeckel’e göre doğal
ayıklanmanın, doğanın kanıtlanmaya ihtiyaç duymayan matematiksel bir zorunluluğu
olduğunu dile getirmiştir. Bilim ve felsefe arasında keskin bir ayırım yapılmasına karşı
çıkmış ve gerçek bilimin doğa felsefesinden başka bir şey olmadığını öne sürmüştür
(CEVİZCİ, 2005). Evrim geçiren canlıları inceleyen Haeckel, bu araştırma ve gözlemlerini
detaylı çizimlerle ortaya koymaya çalışmıştır (Şekil 1) (ADDİS, 2007). Fizik ve biyoloji
bilimleriyle, siyasi ve toplumsal liberalizim’den etkilenen İngiliz filozofu Herbert Spencer
felsefedeki teorilerin var olan her şey için geçerli olduğunu öne sürmüş ve evrim öğretisini
bu durumun tek istisnası olarak görmüştür. Spencer, evrim teorisinin deneysel olarak test
edilebilir, savunulup temellendirilebilinir bir teori olduğunu, basitten karmaşığa, homojen
olandan heterojen olana doğru gerçekleştiğini düşündüğü evrimin doğadaki, toplum ve
ahlaki yaşamdaki örnekleri göstermeye çalışmıştır (CEVİZCİ, 2005). Diğer bir zooloji ve
evrim bilgini olan D'Arcy Wentworth Thompson, evrimin çeşitli organlarındaki küçük
fiziksel değişikliklerin birikimi değil canlının bütün yapısını etkileyen büyük dönüşümlerin
sonucu olduğunu öne sürmüştür (Şekil 1) (Anabiritanica, 1994; ADDİS, 2007).
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( Şekil 1.) 1- Ernst Haeckel’in resmettiği tek ışınlı deniz canlıları 2- D'Arcy Wentworth Thompson’un Salyangoz çizimi
(ADDİS, 2007)

Aydınlanma Çağı’ndaki bilimsel gelişmelerle birlikte endüstriyel gelişmeler de olmuş ve
bu dönemde bir devrim yaşanmıştır. Yeni yöntem ve teknolojiler özellikle makine gücünün
imalata uygulanmasına; bu da yeni çalışma biçimleri olan fabrikaların açılmasına ve büyük
şehirlerde yaşamaya; taşımacılığın gelişip değişmesi ve nüfusun şehirlere akmaya
başlaması ile şehirlerin büyümesine, hızla şekillenen yeni bir şehircilik anlayışı
gelişmesine yol açmıştır. Endüstri ile birlikte fabrika odaklı kentler kurulmuştur. Hızlı
kentleşmenin ve sosyal değişkikliklerin getirdiği yeni yapı ihtiyacı o dönemdeki
mimarların yeni, daha önce var olmayan tasarımlar düşünmesini zorunlu kılmış ve
aydınların rehberlik ettiği Avrupalı mimarlar tarafından 18.yy ortalarından itibaren görsel
aşırılıktan ve gereksiz olarak gördükleri süslemelerden arınmış, strüktürel özellikleri öne
çıkaran bir mimari önerme konusunda araştırma, tartışma ortamı yaratılmıştır. Bu ortamda
idealist birçok mimar doğaya yönelmiş, gözlem ve araştırmalar yapmıştır. Aslında
insanoğlunun doğal form ve strüktürleri gözlemlemesi ve öğrenmeye çalışması, barınma
gereksinimini hissetmesi ile eş zamanlı olmaktadır. Barınma gereksinimi ile birlikte
doğadaki oluşumları gözlemlemiş, salt doğadan elde ettiği malzemeleri kullanmış, aynı
zamanda bilinçli ya da bilinçsiz doğadaki yapılaşmaları gözlemleyerek yada taklit ederek
bina yapma tekniklerini geliştirmişlerdir (SELÇUK, SORGUÇ, 2007). 18. yy önemli
kuramcılarından olan, Cizvit papazı ve daha sonraları Benedikten olan Marc-Antoine
Laugier de (1713-69) diğer bütün 18.yy aydınlanmacıları gibi dünyadaki bütün
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görüngülerin temel sebeplerini açıklamak isteyen bir köken takıntısına sahipti. Laugier’e
göre diğer sanatlarda olduğu gibi mimarlığın temelleri de doğadaydı ve doğal süreçler
kuralları belirliyordu. Mimarlığın kökeni olarak doğanın seçilmesi tarihsel bir meşruluk
zemini sağlamak içindi (ÜNGÜR, 2010). Laugier biçimlerin çıkış noktasını ve en yalınını,
insanoğlunun ilk olarak ormanda yapmış olduğu küçük ve rustik bir kulübede bulmaktadır.
(Şekil 2) Bu ilkel kulübe, dört köşesinde dört adet ağaç dikmeden ve üstü örtülü olarak da
karşılıklı üçgen şeklinde birbirine çatılmış dallardan oluşturulmuştur. Bu küçük rustik
kulübe, yaratılmış olan bütün mimari harikalara bir model oluşturmuştur. Bu ilk yalınlığın
sayesinde önemli hatalar yok edilmiştir. Düşey yükselen ağaçlar bize kolon, onları
çevreleyen yatay elemanlar ise bize kiriş, çatıyı oluşturan meyilli parçalar da bize üçgen
alın kavramını vermektedir ( LAGUIER, 1978, KORTAN, 1996).

Şekil 2. Marc-Antoine Laugieru’in resmettiği küçük rustik kulübe ( KORTAN, 1996)

Modern mimarlığın oluşumunda önemli katkıları olan bu dönemin aydın bazı mimarları ise
Laugier’in kuramıyla bağlantılı bir mimari oluşturmuşlardır. Claude-Nicolas Ledoux,
idealist tasarımlarından en iyi bilineni, tasarladığı su mühendisi evidir. Ev beşik taban
üzerinde yer alan oyuk bir alçak silindir şeklindedir; silindirin içinden akan nehir suyunun
denetim altına alınmasının etkili bir anlatımıdır. Bu yeni mimarlık mimarinin cesurluğu ön
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planda gösterilen eski değirmenler ve çarklarıyla karşıtlık içinde sunulmuştur. Ledoux gibi
küresel biçimi ve simgesel formları işlevsel anlamlar taşıyan, büyük ölçekli, süsten
arındırılmış bir mimariyi kabul eden diğer bir mimar Elienne-Louis Boullee’dir.
Boullee’nin en etkileyici yapıları dev ölçekli anıt mezarlardır; bunların en iyi bilineni
1784’te Isaac Newton için tasarladığı inşa edilmemiş olan bir kenotaftır. Temel formu
Romalıların yuvarlak tümülüs anıtlarından türetilmiş olan Newton kenotaftı, bir yarım küre
kubbeyi taşıyan geniş bir silindirik tabana sahip olacaktı. İçeride tabanın içinden geçen bir
geçit aracılığı ile ulaşılan ve içinde kütlesel bir lahitin bulunduğu dev bir küre oda
bulunacaktı. Üst kagir kabuk, gün ışığının içeri girdiği küçük açıtlarla delinip, kubbenin
karanlık içiyle karşıtlık oluşturan bu ışık noktaları gezegenlerin hareketlerini Newton
tarafından açıklanmış olan gökyüzü yeniden yaratımını sağlayacaktı (ROTH, 2002) .
Bu gelişmelerle birlikte mimarlığın yönetici temeli dönüşüme uğramış ve mimarlar artan
kentsel nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yapılar tasarlama sorunuyla karşı karşıya
kalmışlardır (ROTH, 2002). Yapılan yapılarda seri üretimindeki gelişmeler sayesinde
demir çelik ve camın da kullanılmaya başlanması ile yeni bilgilere sahip olan mimarlar
bilgi sahibi oldukları yapılara benzeyen yapılar yapmaya başlamışlardır. Kendilerine özgü
ulusal kimliklerini kurmaya çalışan mimarlar mimari üslupların kurulması sürecinde
tarihsel göndermeler de yapmışlardır (ROTH, 2002). Kimileri yeni malzeme ve yapım
teknikleri ile hiç var olmamış yapılar tasarlayarak, etkileyici tasarımların orta çıkmasına
etken olmuşlardır. Bu tasarımlar gelişen teknoloji ile birlikte ilk olarak İngiltere’de Crystal
Palace gibi sergi yapılarında, tren garları, kamu binaları ve sanayi yapılarında görülmüştür.
Crystal Palace bir mimar tarafından değil bir bahçeci ve sera yapıcısı olan Josheph Paxton
tarafından inşa edilmiştir. Hemen hemen bütünüyle standart cam levhalardan bir duvar
zarıyla aynı modüler dökme demirden kolonların ve kirişlerin birleştirilmesiyle kurulan,
bütününde dev ölçekli bir sera görünümünde olan bu büyük yapıda dövme demir
elemanları ağırlıkla maviye boyanmıştı. Böylece gökyüzüyle karışmış gibi görünmeleri
sağlanmıştı (ROTH, 2002). Mesleğinden dolayı doğayla iç içe olan Paxton bu yapısında
fikir olarak ‘Victoria amazonica’ adındaki bir nilüfer çiçeğinden esinlenmiştir. Bu nilüfer
türü zarif görünümüne karşın, insanları bile üzerinde taşıyabilecek kadar kuvvetli,
kocaman yapraklara sahiptir. Paxton bu yaprakların altını incelediğinde, bunların kaburga
benzeri bir yapı ile desteklenmiş olduğunu fark etmiştir. Yaprağın merkezinden çevreye
doğru yayılan lif şeklinde uzantılar vardır. Bu uzantıların arası da daha ince
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çaprazlamasına yerleşmiş başka bir doku ile desteklenir. Paxton nilüfer yaprağındaki
kaburgaya benzer yapıyı demir taşıyıcılarla, yaprağın asıl dokusunu ise cam ile
özdeşleştirmiştir. Bu sayede, cam ve demirden yapılma, hafif ama aynı zamanda geniş bir
alanı kaplayacak kadar sağlam çatılı bir bina yapmayı başarmıştır (YUSUF, 2003) .
19. yy’da gelişen teknoloji ile ileri derecede strüktürel olanaklar oluşturulmuştur. Akbaba
kanadının kemik içindeki yapısı, Alman mühendis olan Karl Cullman tarafından Warren
üçgen makaslara benzetilmiştir. (Şekil 3)

Şekil 3. Akbaba kanadının kemik içindeki yapısı (Bill, 2007) ve Warren Truss arasındaki benzerlik; (RORTH, 2002, )

Bir mühendislik harikası olarak kabul edilen Eiffel Kulesi'nin tasarımına neden olan olay,
kulenin inşasından 40 yıl öncesine dayanır. Bu olay, o yıllarda İsviçre'nin Zürih şehrinde
uyluk kemiğinin anatomik yapısını ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmadır. 1850'li yılların
başında, anatomist Hermann Von Meyer, uyluk kemiğini kalça eklemine bağlayan parçayı
incelemiştir. Uyluk kemiğinin leğen kemiğine oturduğu yer kendi ekseni dışındaki bir
kıvrım üzerinde bulunmaktadır. Von Meyer, dikey konumdayken bir ton ağırlığı
kaldırabilecek bir kapasiteye sahip uyluk kemiğinin içinin tek parça halinde değil, birbiri
içine geçmiş kafes şeklindeki minik çubuklardan (trabeculae) oluştuğunu fark etmiştir.
1866 yılında İsviçreli mühendis Karl Culmann, Von Meyer'in laboratuvarını ziyaret
etmiştir. Anatomist Meyer, Culmann'a incelediği kemiğin bir bölümünü göstermiştir.
Culmann kemiğin, üzerinde oluşacak yük ve basınç etkisini azaltacak bir tasarıma sahip
olduğunu fark etmiştir. Bu tasarım kemiğin içindeki uzantıların, insan ayakta durduğunda
kemiklere etki eden kuvvet hatları boyunca düzenlenmiş olmasıdır. Bir mühendis olan
Culmann aynı özelliğin bir dizi çivi ve destek sistemi ile sağlanabileceğini düşündü. Daha
sonra Eiffel Kulesi'nin inşası sırasında bu düşüncelerini uygulama fırsatı bulmuştur (Şekil
4) ( YUSUF, 2003). Eiffel Kulesi de uyluk kemiğindeki gibi, demir kıvrımları, metal çivi
ve desteklerden oluşan karışık bir kafes örgü ile inşa edilmiştir. Bu örgü sayesinde kule,
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rüzgarın eğme ve makaslama kuvvetleri ile oluşan basınca rahatlıkla dayanabilmektedir (
YUSUF, 2003) .

Şekil 4. Eiffel Kulesi, Uyluk kemiğinin çizim ve görünüşü ile strüktürel detayı ile karşılaştırılması (YUSUF, 2003)

Bu yenilikler ve etkiler çıkış kaynağı doğaya giden modern mimarlık hareketinin
başlamasına olanak sağlamıştır. Modern hareket içinde önceleri resim ve heykel ile
uğraşan sanatçıların daha sonra yönlerini endüstriyel tasarıma çevirmeleri ile bir kitle
hareketi başlamıştır. Bu hareketin mimari stili herkes için geçerli olmuştur. Günün
ihtiyaçlarını ve problemlerini iyi tespit ederek yenilikçi, yalın, endüstriyel ve işlevselci bir
stil geliştirmişlerdir. Bunun yanında makineleşmeye karşı çıkan bazı gruplar da yenilik
arayışı içinde doğaya yönelmiş ve doğadaki formları kullanmaya başlamıştır. Mimaride
doğada bulunan formlardan esinlenen yeni akımlar ortaya çıkmıştır.
Doğaya yönelen en önemli akımlardan biri olan Arts and Crafts ( Sanat ve Zanaat)
İngiltere’de endüstrinin sanatı öldüren monotonluğuna, sanatı öznel kişisel oluştan
uzaklaştıran eğilimine ve sanayi ürünlerinin kullanımına baş kaldırarak eski el sanatlarının
yüksek niteliklerini yeniden canlandırmak isteyen William Morris gibi bir grup sanatçı
tarafından gelişen bir akımdır (HASOL, 2002). Arts and Crafts akımının kurucularından
olan John Ruskin yapılarda doğal malzeme kullanılmasının önemini vurgularken
bezemeyide yapının varlığının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Ruskin için
‘tamamlanmamışlık’ ölümlü gövdenin yaşam işaretidir. Yaşayan şeylerde düzensizlikler ve
eksiklikler olur; bu yalnızca yaşamın işareti değil, aynı zamanda güzelliğin kaynağıdır.
Doğada hiçbir şeyin saf bir kesiti yoktur (Ecazcıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1993) .
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19.yy sonlarında ortaya çıkan ve yeni sanat akımı olarak bilinen Art Nouveau’nun tipik
özelliği simetrik olmayan, dalgalı çizgileridir. Çoğu kez doğadan alınan biçimler inceltilip
uzatılarak sitilize edilmiştir. Bir çiçeğin goncası, böcek kanatları, asma filizleri, zarif doğal
biçimler Art Nouveau sanatçısının esin kaynağı olmuştur. Biçim, organik kıvrımlı ve
ritmik bir çizgi içinde eritilerek strüktürel bezemenin kaynaşması sağlanmış ve demir, cam,
seramik, tuğla gibi farklı malzemeler serbestçe bir araya getirilmiştir (Anabiritanica,2002).
Sanatın kıvrımlı, canlı renkli olan yapıları, organik konstrüksiyonlarla dönüştürmede
çizginin anlatım olanaklarının ötesine geçmektedir (Anabiritanica, 2002). Çoğunlukla Art
Nouveau akımı içerisinde görülen ünlü İspanyol mimar Antonio Gaudi’nin organik
doğacılıkla eğik tonozların strüktürel mantığını kaynaştırma anlayışı, tasarladığı bir
apartman bloğu olan Casa Mila’da görülmektedir. Bir ağaç gövdesinin enine kesitinin
mikroskobik bir büyütülmüşü gibi görünen düzensiz duvar planı vardır. İç avluların
çevresinde kümelenmiş ve dışta masif kesme taş duvarlar, deniz yosununun kıvrımlarına
benzer bir şekilde biçimlendirilmiş dövme demirden korkuluk doğal bir yalıyar
görünümündedir. (Şekil5)

Şekil 5. Antonio Gaudi, Casa Mila ve doğal bir yalıyar görünümü,

Amerikada gelişen modern mimarlık yöneliminde öne çıkan Frank Lloyd Wright’ın
çalışmaları ise organik mimarlığa verdiği önemi göstermektedir. İlk çalışmalarında
asimetrik mimari tasarımı ile doğaya uzanır biçimler oluşturmak amacıyla yatay çizgilere
ağırlık vermiştir. Yeşilliklerle çevrili bir ortama yerleştirilen evleri, güçlü bir yatay plan,
yataylığın vurgulandığı geniş saçaklı çatılar, sanat eseri camla kaplı pencereler, ahşap
yatay bantlarla kaplı sıvalı duvarlar, bahçe duvar gibi nitelikler taşımaktadır (WRIGHT,
2002).
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2.1.2.2 20.Yüzyıl’ın İlk Yarısında Modern Tasarımlarda Organik Yaklaşım
20.yy’da iki dünya savaşı arasında oluşan standart endüstriyel yöntemlerle yapılan,
işlevselci modern mimarlık evrenselleşmiştir. Bu modern mimarlık içerisinden beliren bazı
akımlar ise daha bireyselci organik biçimlere sahip bir tavır içerisinde tek defaya özgü
yaratıcı formlar geliştirilmiştir. 1910-1930 yılları arasında Almanya’da gelişen sanat ve
mimarlık akımı olan Ekspresyonizm’de (dışavurumculuk), klasik biçimlerden uzaklaşma,
buna karşılık lirizm, spontane oluşum ve simgesel yaklaşım görülmektedir (HASOL,
1998). Sanatçının duygularını ve iç dünyasını, renk, çizgi düzlem ve kütle aracılığı ile dışa
vuran Ekspresyonist mimarlık, bu duyguları daha güçlü yansıtabilmek için sanatçılar
tasarımda denge ya da güzellik gibi geleneksel kavramlardan uzaklaşarak biçim bozma
yöntemini

yaygınlıkla

uygulamışlardır

(Eczacıbaşı

sanat

ansiklopedisi,

1993).

Ekspresyonist yapılar rasyonel, uluslar arası üsluba tezat oluştururken mimariye getirdiği
özgünlük, atılganlık, canlılık, dinamizmdir. Rudolf Steiner geometrik-dinamik formların
organik-yaşayan formlara dönüşmesi gerektiğini söyleyerek tasarımlarında Goethe’nin
‘Plant metamorphosis’ prensibini benimsediğini açıklayarak bitkilerin büyümesi prensibini
ilke edinmiş ve gridal geometrik formlar yerine organik düzenlemeleri benimsemiştir.
(SELÇUK, SORGUÇ, 2007)
Max Berg’in 1913 yılında Breslau’daki Yüzyıl Toplantı Merkezi biyomorfik özellikteki
binası o dönemin strüktürel yapısı ve güçlü soyut anlatımı ile farklılık göstermektedir.
(şekil 6) Tek bir kubbe ile geçilen açıklık, betonarmenin tasarımda başarıyla
uygulanabilmesi Mendelsohn başta olmak üzere birçok tasarımcıya cesaret vermiştir.
Akımın yaklaşımını örnekleyen yapılardan biri, Bruno Taut’un gerçekleştirdiği Cam
Ev’dir. Yapıda kültür ve alışkanlıkları değiştirerek, yerine hafif kristal berraklığında, duvar
ağırlığından kurtularak camla hafifleyen renkli cam yüzeyler ve ondan kırılarak mekana
dolan ışığın harmonisinin arandığı yapı inşa edilmiştir. (şekil 7)
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Şekil 6. Max Berg’in
Yüz Yıl Toplantı Merkezi 1913 Breslau

Şekil 7. Bruno Taut’un tasarladığı
cam ev 1914 Köln, (blogger.com)

Poelzing’in 1919’da Berlin’de Max Reinhardt için tasarladığı Grosses Schauspielhaus’un
yapısında büyük bir kubbe ile kapatılan mekan yumuşak bir şekilde kıvrılmış sayısız
şekildeki sarkıt görünümündeki desteklerle ayakta durmaktadır. Işık küçük yansıtma
yüzeylerine çarptığında gerçek çözünme ışık oyunları, form ve hacmin erimesi
sonsuzluğun sezgisi hissedilmektedir (Şekil 8) (SAYI, 2006).

Şekil 8. Hans Poelzing’in tasarladığı Grosses Schaupielhaus binası 1919 Berlin; (Jonathan,1998)

II. Dünya savaşı sonrası erken dönem modernist mimarlık ürünlerindeki standart
formlarından farklı daha organik ve serbest biçimlerine yönelme söz konusu olmuştur.
Frank Lloyd Wright en önemli konut yapılarından biri olan Edgar j. Kaufmann Evi ( Şelale
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Evi) doğrudan doğruya bir şelalenin üzerinde konumlanmakta ve bu özel konumuna göre
de tasarlanmıştır. Şelale evinin tasarımı yatay geniş saçaklar ve kırma çatı yerine,
prizmatik yatay kitlelerin birbiriyle eklemlendirilmesine dayanmakta, yapıda geniş ve
pürüzsüz sıvalı yüzeyler bulunmaktadır. Üç boyutta söz konusu yatay beyaz prizmalar
düşey doğal taş prizmalarla kesişmeler yapmaktadır. Dolayısı ile yapı prizmalarla
düzlemlerin yatayda ve düşeyde ortaya koyduğu karmaşık bir bileşimler sistemine
dönüşmektedir. Yapıda ön görülen bu birleşik sistem Şelale evi, içinde konumlandığı doğa
parçasıyla gerçek bir bütünlük ve uyum oluşturmasına neden olmuştur (WRIGHT, 2002)
Daha sonra önceden üzerinde çalıştığı sarmal formu kullandığı, 1943 tarihli Solomon R.
Guggenhim isimli müze yapısında serbest biçimleri gözlemlemek mümkündür. Wright’ın
önerisi, yükseldikçe dışa doğru genleşen, cam bir tepe ışıklığı tarafından örtülecek dev bir
betonarme sarmal rampaydı. Bu yapıda Wright’ın bildirisi son derece açıktı; bir yapının
formu, işlevin gerekli yararı sağlaması kadar, hatta daha da önemli olabilir (ROTH, 2006).
Guggenhim Müzesi kentsel bir çevre içinde yer alır; çevresindeki binaların klasik
prizmatik formlarını taklit etmez, tam tersine kendi özgün, organik formunu ve ifadesini
ortaya koyar. (Şekil 9)

Şekil 9. Frank Lloyd Wright Solomon R. Guggenhim, (Wikimedia.org)

İletisini açığa vuran ve organik biçim arayışında en araştırmacı mimarlardan biri olan
Amerikalı mimar Eero Saarinen’dir. Uluslar arası bir havayolları terminali tasarlanması
istendiğinde Saarinen uçuş mucizesini çağırıştıran bir yapı yapmaya karar vermiştir. Bir
martının açık kanatlarının profiline sahiptir. Bu çizimler bize iki ayağı yere basan,
kanatlarını açıp başını öne uzatan büyük bir kuşu anımsatır. Saarinen, bu eserini doğadaki
bu canlıdan esinlenerek yaratmıştır. Bu mimari eserde iç ve dış bir özdeştir. Saarinen
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mimarlığın, terminal binasını statik, kapalı bir yer olarak değil, hareket ve değişme yeri
olarak ifade etmesini amaçlamıştır. Standart formlarından kurtulma, serbest ve organik
biçimlere yönelme fikri devam etmiştir (ŞEKİL 10) (KORTAN, 1996 ).

Şekil 10. Eero Saarinen, T.W.A Terminal Binası, (archdaily.net)

2.1.2.3 20. Yüzyılın İkinci Yarısında Organik Yaklaşımın Dönüşümü

Doğada gözlemlenen strüktürel oluşumların özellikleri insan yapımı strüktürler için de
örnek oluşturmaktadır. Bu açılımı gören mimar ve mühendisler geçtiğimiz yüzyılda birçok
biçimsel strüktürel araştırma yapmışlardır. Yapılmış olan bu çalışmalar göz önünde
bulundurulduğunda, mimarlıkta tasarım-üretim sürecinde “doğadan esinlenme, öğrenme,
uyarlama ve uygulama biçimleri iki şekilde ele alınabilir: İlki doğal objenin formunun
alınıp biçimsel kaygılarla ve bir analojiyle yapıya aktarılması, diğeri ise yapılaşmada
gözlemlenen oluşum biçiminin (malzeme, form, ve strüktürün oluşum sürecinin) deneysel
verilerle mimari forma dönüştürülmesidir. İlk mimarlık örneklerinden 20.yy’ın ilk yarısına
kadar tasarımcılar tarafından genellikle ilk yöntemin benimsendiğini söylemek olasıdır.
Ancak Buckminster Fuller ve hemen ardından Frei Otto’nun “süreci” anlamaya yönelik
sorgulamaları, yeni form ve strüktür arayışları mimari tasarımda doğadan bilinçli öğrenme
sürecinin başlangıcı olarak düşünülebilir. Fuller' in jeodezik kubbesinde, Otto'nun asmagerme sistemli çadır örtülerinde hep en az malzeme ile en büyük açıklıkları geçme,
sürdürülebilir bir çevre için daha hafif yapılar üretme kaygısı görülür (SELÇUK,
SORGUÇ, 2007).

Alman mühendis ve mimar olan Otto, tasarımlarında organik ve

minimal bir mimarlık sergilemiştir. Betonarmenin, çeliğin, aliminyum ve plastik maddeleri
şekillendirilip taşıyıcı ve örtücü fonksiyonlara kavuştuğu modern strüktür anlayışı
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içersinde gerçekleştirdiği çadırsal konstrüksiyonlar, göçebe uygarlıkta rastlanan bir
mimarlık türüne farklı bir içerik ve boyutlara yeniden dönüşü ifade eder. Sabun köpüğü
deneyleri birçok mimara esin kaynağı olmuştur. Bu konuda önemli isimlerden biri olan
Otto, çatı ve çadır tasarımlarında bu tip deneylerden faydalanmış ve bir düzleme monte
ettiği iğne ve saç inceliğindeki iplikler sabunlu suya batırılarak elde ettiği minimal alanları
tasarımlarında göstermiştir. Otto’ya göre biyoloji mimarlık için vazgeçilmez hale gelmiştir.
Mimarlıkta biyoloji için vazgeçilmez hale gelmiştir. (şekil 11)

Şekil 11. Frei otto’nun iğne ve ince iplerle sabun köpüğünden elde ettiği minimal yüzeyler (Platöz, 2008)

Sabun köpüğü ile değişik yüzeyler elde ederek bu konudaki bilgilerini teknoloji yardımı ile
yapılarında göstermektedir. Münih’teki Olimpiyat Stadı’nın çatısı (şekil 12), Münih’ teki
Atletik Arena’nın çatısı ve yine aynı şehirdeki Olimpik yüzme arenası sabun köpüğü
deneylerinden elde edilen minimal yüzeyler kullanarak yapılmıştır.(Şekil 13) (PLATÖZ,
2008)
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Şekil 12. Frei Otto’nun Münih’deki Olimpiyat Stadı

Şekil 13. Olimpik Yüzme Arenanın Çatı Görüntüsü

(Türkçü, 2009) ( http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/sabun-kopugunden-teknolojiye.html)

Buckminster Fuller, doğada dinamik, fonksiyonel ve sonuç ürünleri hafif olan bir teknoloji
olduğunu iddia etmiş ve doğa yapılaşmaların optimum verimlilikte olmasının insan yapımı
strüktürler için önemli ipuçları barındırdığını söylemiştir. Pek çok bilimsel alanda
çalışmalar yapan Fuller’in buluşlarından biri ‘enerji/sinerji (görevdeşlik) geometrisi’dir.
İstiflenmiş kürelerin enerji alışverişi sırasında, karşılıklı etkilenerek düzenli ve kararlı
biçimler aldığını ortaya çıkarmıştır ve bu buluş ileride atom çekirdeğinin ve virüslerin
yapısını anlatabilmek için kullanılmıştır. Buluşlarından en önemlisi ve çağdaş mimarlığı en
çok ilgilendireni kuşkusuz ki jeodezik kubbelerdir. Ernst Heackel’in resmettiği tek hücreli
deniz canlıları olan ışınlılar (radiolarian) olarak adlandırılan mikroskobik canlılarla
benzerlik gösteren Fuller’in Expo67 Kubbesi’dir (SELÇUK, SORGUÇ, 2007) (Şekil 14).

Şekil 14. Buckminster Fuller’in Expo 67 kubbesi ve Ernst Heackel’in resmettiği tek ışınlı deniz canlısının
karşılaştırılması; (ADDİS, 2007)
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II. Dünya savaşında Japonya’nın da yaşadığı savaş, yıkım ve geleneksel Japon yaşantısının
geldiği nokta mimarlık ve teknolojiyi etkilemiştir. Savaş sonrası yok olan şehirlerin
yeniden inşası ve şehircilik konusunda çeşitli gelişmelere yol açmıştır. Metabolist hareket
1960 yılında, Japonya’da ortaya çıkmış, bir grup genç Japon mimarlarca ortaya atılan ve
genellikle kentin bir metabolizma yani organik bir doku şeklinde gelişmesini ve esnekliği
ön planda tutan kuramdır. Metabolistler tek tek yapılardan çok kentsel sistemle ilgilenirler.
Yeni sosyal gereksinimleri ve hızlı nüfus artışını karşılaya bilecek değişimlere uyum
gösterebilecek yapılar ve megastürüktürler önermişlerdir (HASOL, 2002). Metabolist
hareket biyolojideki canlıların metabolizması sözcüklerine öykünerek mimarlık alanına
yeni

bir

yorum

getirmiştir.

Şehirler

ve

mimarlık

büyüyen

metabolizmalara

benzetilmektedir. Kisho Kurokawa ‘Form Metabolism To Symbiosis (Metabolizm’den,
Birlikte Yaşama düşüncesine) isimli kitabında metabolist mimari yaklaşımı ‘Kapsül
Dekorasyonu’ adını verdiği manifesto niteliği taşıyan bir metinle açıklamıştır. Bu metne
göre Kurokawa kapsül bir ‘cyborg’ (yarı insan yarı makine) mimarlığıdır. Cyborg insan ve
makine karışımı bir yapıyı ifade eder (KUROKAWA, 1992). Kapsül Metabolist teoride
hareketli bir yaşam birimi olarak tanımlanabilir. İçinde bir insanın yaşamı için gerekli her
şeyin bulunduğu, ana bir taşıyıcılığa monte edilmiş, istendiğinde çıkarılıp takılabilen, tamir
edilebilen, gerekli olduğunda ek kapsüllerle büyüyebilen, diğer kapsüllerle iletişim
kurabilen bir yapıyı tanımlar. Metabolist hareket dünya mimarlığını derinden etkilemiştir.
Rem Koolhaas bu etkiyi şöyle tanımlar; ‘1960’ların başılarındaki en önemli hareket
Japonlara aittir. Büyük miktardaki yükümlülüklerin ivme ve istikrarsızlık iklimindeki yeni
bilinirliği metabolist hareketi desteklemiştir. Organik, bilimsel, mekanik, biyolojik, ve
romantik kelimeleri birleştirmektedir’. Kisho Kurokawa’nın Nakagin Kapsül Kulesi,
çağımız da teknolojiye duyulan büyük ilgi ve isteğin gelişmesinde bu uzay kapsülü
gelişimin sembolü olarak önemli bir yere sahiptir. Kapsül mimarisinin ilk tasarım
örneğidir. Bina, oda şeklindeki kapsüllerin ana yapıya gerçek boyutlarıyla eklenmesinden
oluşmaktadır.(Şekil 15)
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Şekil 15. Kisho Kurokawa’nın Nakagin Kapsül Kulesi (GLANCEY, 1998)

Kurokawa, 1960'lı yılların mimari akımlarından "Metabolismos ve Symbiosis" akımının
kurucularından biridir. Symbiosis bir birinden farklı canlıların ortak yaşayışı anlamına
gelmektedir. Mimari tasarımlarında ekoloji, geri dönüşüm ve maksimum alan kullanımıyla
ilgilenen Kurokawa, doğaya, tarihe ve geleneksel olana önem veren; yapıları ortak yaşam
"symbiosis" çerçevesinde ele alan anlayışıyla birçok farklı tarzda mimarlık örneği
göstermiştir. (Şekil 16)

Şekil 16. Kisho Kurokawa, Tokyo Ulusal Sanat Müzesi (http://www.yapi.com.tr/Haberler/kendine-ait-koleksiyonubulunmayan-muze_51621.html 04.06.11)

28

Teknolojinin gelişmesi ile sağlanan birçok olanaklardan yararlanan hem mühendis hem de
mimar olan Santiago Calatrava mesleki hayatının ilk dönemlerinde köprü ve tren
istasyonları tasarlamıştır. Mühendislik eğitiminin de katkılarıyla mimarlık hayatına
strüktürel tasarımı öne çıkaran yapılarla başlamış, yapılarında her zaman biçimsel kaygı ve
dinamik formlar üzerine çalışmıştır. Calatrava’nın tarzı inşaat mühendisliği ve mimarlık
arasında köprü olarak nitelendirilmektedir. Tasarım tarzı son derece kişisel gözlemlere
dayalı olup, birçok formu insan vücudu anatomisinden ve doğal dünyadan esinlenmektedir.
Bu bağlamda İspanyol mimar Felix Candela ve Antoni Gaudi’nin izinden gitmektedir.
Mimarlığı anlamak için geometrinin dilini anlamanın strüktür dilini anlamak kadar esas
olduğuna inandığını belirtmekte ve her ikisinin de malzemenin özellikleri ve doğanın
yapılaşmalarıyla birlikte onun için esin kaynağı olduğunu söylemektedir (SELÇUK,
SORGUÇ, 2007). Bu etkileri tasarımcının projelerinde görmek mümkündür. Örneğin
Toronto kent merkezinde BCE Place adındaki çok amaçlı kompleksin tasarımında ağacın
strüktürel yapısından esinlenmiştir. Kompleksin dükkanlar, restoranlar ve diğer boş zaman
aktivitelerini içermesi gerekiyordu. Calatrava, orijinal programın ötesine giderek, 130
metrekarelik kent bloğunu tümüyle kaplayan bir kule galeri önerisinde bulunmuştur.
Avrupa’nın 19. yy. pasajlarından farklı olarak, Calatrava’nın galerisi diğer binalara yeni bir
düzen dayatan bağımsız bir strüktürdü. İçe doğru eğimli sekiz adet çelik destek, iç mekanın
14 metrelik açıklığını geçen parabolik tonozlarla buluşmak üzere çatallanarak yukarıya
doğru uzanır. Mimari elemanlar olarak cadde düzeyinde ritmik bir kolon dizisi ve 27 metre
yüksekte de dalgalı bir çatı sistemi oluşturmaktadır. Bu strüktür, pasajın merkezinin hemen
yanında dramatik bir biçimde kesintiye uğramaktadır. 30’a 3 metrelik düzgün bir plan
üzerinde, bu ağaç benzeri strüktürler dokuz adet beşik tonozu taşımak üzere yükselerek bir
orman etkisi oluşturmaktadır. Parlak yarı şeffaf çatı geniş ters dönmüş parabollerle
altındaki kare mekanı kapatmaktadır. Altta, merkezde, çiçek gibi açan çelik tüplerden
oluşan dairesel bir havuz bulunmaktadır. (Şekil 17)
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Şekil 17. Santiago Calatrava’nın tasarladığı BCE Place Toronto, 1987
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2.2 Biyomimesis Ve Bu Anlamda Dünyada Gelişen Biyomimetik
Mimarlık
İnsan toplulukları hava ve suyu da kullanarak onlardan yararlanmakla birlikte toprak
üstüne yerleşerek işgal ettikleri alanlarda hem ortamın doğal yapısında, peyzajında
değişiklikler yapmışlar, hem de tükettikleri değerlerle, oluşturdukları atıklarla kirletme
yaratmışlar, bilinçsizce doğal dengeyi bozmuşlardır. Daha da önemlisi eko-sisteminin
devreye girerek gerek yok edilen maddeleri ve değerleri, gerekse enerjiyi kendiliğinden
onarmasını ve doğanın bozulan ekolojik dengesinin yeniden kurmasını da engellemişlerdir.
Doğa kirlenmesinin son yıllarda uluslararası ilginin odağı olması, ortamdaki kirlenmenin
ve doğal dengedeki bozukluğun ürkütücü ivmesinden kaynaklanmaktadır. Doğadaki birçok
canlının yaşam alanları, canlı türleri ile birlikte büyük bir hızla yok olmuştur (İZGİ, 1999).
Çevre kavramı bir odak gerektirir. Çevre o doğada bağlı olarak, ona yönelik onun dışında
onunla ilişkili olarak oluşan, gelişen odak tarafından etkilenen, odağı etkileyen karşılıklı
ilkelerine dayanan değişken, ivmeli, karmaşık, çok yönlü bir kurgudur. Çevre bu
koşullardaki; doğal ve yapay fiziksel yapının, iklimsel ve coğrafi değerlerin, biyolojik
etmenlerin, kültürel, bilimsel, sanatsal, ekonomik, toplumsal, oluşumların her birini, bir
kısmını veya tümünü bir arada kapsamına alır (İZGİ, 1999). Yeni, çağdaş ve yapay
değerleri katarken çevredeki tüm değerlerin zarar görmemesini sağlayacak bir orantı
uygulanmalıdır (İZGİ, 1999). Bugün doğal kaynakları zararsızca kullanan teknolojiler ve
teknikler geliştirme önemli bir araştırma konusu olmaya devam etmektedir. İnsanın
doğanın bir parçası olduğu ve doğa ile sistemli ilişkiler içersinde bulunması gerektiğinin
bilincine varılmış ve bu bilinçlenme sonucunda çevre sorunları çözülmeye başlanmıştır
(TÖNÜK, 2007). Geliştirilen çözüm önerileri ve bilgiler; atıkların geri kazanımı, enerji
kayıplarının önlenmesi, jeotermal kaynakların kullanımı, güneş enerjisi kullanımı, rüzgar
enerjisi kullanımı, su enerjisi kullanımı, doğal malzeme üretimi gibi doğal sistemleri içerir.
Sürdürülebilirlik içersinde açıklanabilen bu yönelimlere ilk insandan bu yana görülen
organik yaklaşımda değişim ve dönüşüm geçirerek sürdürülebilir bir çevre yaratımında
önemli bir yöntem olarak eklenmiştir. Mimarlığın özgür, artistik bir eylem olmadığı,
aksine sorun çözmekle ilgilenen bilim destekli bir meslek olarak, bu sorunların tasarımcı
tarafından belirlenmesi, yani türetilmesi değil, keşfedilmeleri ve tanımlamaları gerekir.
Dolayısı ile bunu mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve hatta bir
noktaya kadar ürün tasarımı gibi ilgili tasarım alanlarının oluşturduğu bir çevresel tasarım
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alanının ortaya çıkışı izler. Artık tasarımın amacı, kullanıcıya uyan, onların isteklerini,
eylemlerini destekleyen çevreleri ve bu çevrelerin bileşenlerini yaratmaktır (RAPOPORT,
2004).
Mimarlık üretiminin birçok döneminde doğaya yönelim, doğadan öğrenme ve esinlenme
hareketini görmek mümkündür. Bu durum önceleri daha çok biçimsel ve strüktürel
kaygıların sebep olduğu analojik bir yaklaşımla uygulanmıştır. Günümüzde mimarlık ve
doğadan öğrenme paradigmasında, bu arayışların yanında, gelişen teknoloji ve bilimsel
alanlardaki ilerleme ile strüktürel yapım olanakların artması; enerji kaynaklarının hızla
tüketilmesi, çevre kirliliğinin artması ve küresel ısınmanın hızla ilerlemesi sebepleriyle
ortaya çıkan sürdürülebilir bir tasarım arayışı; hızla artan nüfus oranın etkisiyle daha
ekonomik yapı talebi gibi birçok etkenler, araştırma ile uygulama alanlarının artmasına
neden olmuş ve böylelikle bu yaklaşım birçok arayışla birlikte ele alınmaya başlanmıştır.
Bu araştırmalar birçok alanda olduğu gibi mimarlıkta da, daha çok biyolojik sistemlerden
esinlenen, sürdürülebilir bir çevre yaratmak için, kısaca “doğanın en iyi fikirlerinden taklit
ederek öğrenme” olarak tanımlanan ve yeni bir bilimsel disiplin olma yönünde ilerleyen
“biyomimesis” kavramıyla birlikte ele alınmaktadır.
20.yy'ın son on yılının biyoloji mühendisliği etkisi altında biyomorfik kavramının
mimarlık üzerinde çok etkili yıllar olacağı bilim adamları tarafından vurgulanmıştır. Yine
günümüzde biyolojinin önü açılmış ve son 10 yılda klonlama, DNA, genetik, kök hücre
gibi devrim niteliğindeki biyoloji kökenli pek çok araştırmanın sonuçları şimdiden günlük
hayatımıza girmiştir. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, sayısal ve bilişim teknolojilerininörneğin; mühendislikte yapay sinir ağlarından, genetik algoritmalara; tıpta, robot
protezlerden, yapay organlara; fen bilimlerinde, kompleks sistemler, kaos ve fraktallardan
Hopfield ağlarına kadar çok çeşitli bilgi ve teknoloji alanlarına uzanan geniş bir yelpazede
yer alması, disiplinler arası etkileşimleri artırmış ve farklı bilgi alanlarının ortak ya da
benzer araştırma konularını da birleştirmiş nano-teknoloji gibi yeni ve disiplinler arası
çalışmalar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bu etkileşimlerde biyoloji biliminin "doğadan
esinlenme, öğrenme, uyarlama veya uygulama" anlamında pek çok potansiyeli her
alandaki bilim ve tasarım insanlarına sunduğunu görmek kaçınılmazdır (SELÇUK,
SORGUÇ, 2007). Her alanda kullanılmaya başlanan biyoloji kökenli ve çok disiplinli
çalışan Biyomimesis anlayışının yapılı çevrenin önemli elemanı olan mimarlık alanına da
katkıları kuşkusuz ki büyük ölçüde olacaktır. Dünyada yeni gelişmekte olan Biyomimetik
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Mimarlık da bu yönde farkındalığın oluşmaya başladığının göstergesidir. Bu mimarlığın
ilkelerinin benimsenmesi hem çevreye, hem de mimarlık alanına büyük katkısı olacaktır.
2.2.1 Biyomimesis Kavramı
Biyomimesis, ilk defa Montanalı bir yazar ve bilim gözlemcisi olan Janine M. Benyus
tarafından ortaya atılmış bir kavramdır (YUSUF, 2003). 1990'lardan bu yana "doğadaki
yapılaşmalardan ve oluşumlardan öğrenilmiş, esinlenilmiş, modellenmiş, uyarlanmış ya da
uygulanmış" tasarımlar "biyomimesis" (biyos-hayat ve mimesis-taklit etmek) kavramıyla
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Benzer şekilde "biyomimetik", "biyomimesis", "biyognosis"
ve "biyonik" terimleri de farklı disiplinlerde aynı biçimde "doğadan öğrenerek" daha ileri
teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar için kullanılmaktadır
(SELÇUK, SORGUÇ, 2007).
Biyomimesis yaklaşımı doğanın işlev ve sistemlerinin işleyişini örnek almakta, doğada var
olan organizmaların nasıl var olduğundan çok formun kattığı fonksiyonun ne işe yaradığı
ile ilgilenmektedir. Biyomimesis çok disiplinli bir iş olup, genetikle uğraşanlar,
mühendisler, malzeme bilimi insanları, mikrobiyolojistler, protein kimyagerleri, tıbbi
genetikle uğraşanlarla birlikte çalışmaktadır (BENYUS, 2002). Biyomimesis teknik,
biyoloji ve teknoloji yardımı ile çevreyi anlama anlamına gelmektedir. Yeni teknolojik
gelişme, buluşlar için çevrenin zekası kullanmaktadır. Bütünsel yaklaşım, ekolojik tasarımı
ve teknolojik gelişmeleri içine alır. Biomimesis özellikle doğal olanları taklit eden
mekanizmalar tarafından benzer ürünlerin sentezleme amacıyla oluşumunu, biyolojik
olarak üretilen madde ve malzemelerin yapı veya işlevini (enzimler yada ipek gibi),
biyolojik mekanizmaları ve süreçlerini (protein yada fotosentez) araştırır (GRUBER,
2011).
Doğa kayayı ve denizi canlıların harmonik olarak yaşayabileceği bir yuva haline
getirmiştir (BENYUS, 2002). Doğanın şaheserlerini araştırarak biyomimesis ile
ilgilenenler insan problemlerini, kendini inşa eden, doğal seleksiyon, kendini devam ettiren
eko sistem, nöronlar v.b gibi yöntemlerin tasarımlarından ilham alarak çözmeye çalışır.
Temel çıkış noktası olarak, doğadaki materyalleri keşfedip ihtiyacımız olanı bulmaktır. En
iyi olduğumuzu düşündüğümüz kolon, kiriş sistemleri hali hazırda bambu ve lili çeşitleri
ile doğada mevcuttur (BENYUS, 2002).
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Bu anlayışla ilgili aynı anlamda kullanılan farklı kelimeler ve benzer anlamlara gelen
kavramlar kullanılmaktadır. Gerek biyomimetik (Biomimetic), gerekse biyomimikri
(Biomimicry) kavramları da doğadaki modelleri inceleyen, sonra da bu tasarımları taklit
ederek veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlar.
(YUSUF, Süleyman, 2003 s.8) Biyomimetik kavramı ilk kez Otto Schmitt tarafından
(GRUBER, 2011), Biyomimikri ise Janine M. Benyus tarafından kullanılmıştır.
Biyomimesis kelimesinin Almanca’da kullanılan adı Biyonik (Bionic)’tir ve İngilizce
konuşulan ülkelerde biyonik yerine biyomimesis denilmektedir. Biyonik (Bionic) kelimesi
ilk kez Jack Steele tarafından kullanılmıştır (GRUBER, 2011). Mimesis (taklit),
biyomimesis (doğal çevreden taklit etmek) yerine biyospiration (biyoilham) diye de
söylenmektedir. Ama biospiration’un çok genel bir anlamı vardır. Biyonic, biyomimesis ve
biyospiration’u artık aynı anlamda kullanılmaktadır (GRUBER, 2011).
Benzer şekilde kullanılan Biophilic (Biyofilik) kavramı, biophilia kavramından
türetilmiştir. Biophilic tasarım, yapılı çevrede doğanın yararlı deneyimini (yaşantısını)
yeniden kurma, artırma ve korumanın gerekliliğini vurgulayan yenilikçi bir yaklaşımdır.
İnsanların kendi sağlığı ve üretkenliğinde yararlı doğal sistem ve süreçler ile birleştirmeye
dayalı biyolojik bir eğilime sahip olabileceği fikridir. İlk olarak ünlü biyolog Edward O.
Wilson tarafından öne sürülmüştür (KELLERT, HEERWAGEN, MADOR, 2008).
Biyomorfoloji (Biomorphy) yapı fiziğinin, bütün canlıların organlarından ve onların
bileşenlerinden ilham almak anlamında kullanılan diğer bir kelimedir (KELLERT,
HEERWAGEN, MADOR, 2008).
2.2.2 Biyomimetik Mimarlık ve İlkeleri
Biyomimetik Mimarlık, doğal organizmalar gibi çalışan, yaşayan bir yapı oluşturmak için
hücresel fonksiyonları ile yüksek teknolojiyi kaynaştıran yenilikçi bir yaklaşım biçimidir
(BENYUS, 2011). Mimarlıkta Biyomimesis çevreye uyumlu tasarımlar yapmaya
çalışmaktadır. Biyoloji ve mimarlığın ilişkisini sorgular ve mimarlıkta gelişmesini
sağlamaktadır. Biyolojinin önemi dünyadaki yaşayan insanlar çoğaldıkça gereksinimleri
nedeni ile doğal çevreyi katletmeye başlamış olamasındandır. İnsan yapımı çevre doğal
çevreye zarar vermiştir. Bu nedenle insan yapımı çevre daha önemli olmuş ve doğal
çevrenin kalitesi insan yapımı çevre ile tanışmıştır (GRUBER,

2011). Mühendislikte

Biyomimetik, doğayı yansıtan canlıların model olarak yapı ve fonksiyonunu kullanarak
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malzeme ve ürünlerin yaratılması, özellikle doğal olanları taklit eden yapay mekanizmalar
tarafından benzer ürünlerin sentezleme amacıyla oluşumudur ( BENYUS, 2011).
2.2.2.1 Günümüzde Biyomimetik Mimarlığın Ortaya Çıkış Etkenleri
Dünya nüfusu artıkça doğal çevrenin sorunları çoğalmaktadır. Bu olumsuz nedenlerle,
doğal çevre yok edilmekte, doğal malzemelerin azalmasına neden olunmakta, dünyadaki
enerji azaltılmakta, çöp ve atık üretilmekte, su ve havanın kirlenmesine neden
olunmaktadır (GRUBER, 2011). Yapı sektörüne bakıldığında üretim, yapım, işletme,
bakım-onarım ve yıkım faaliyetleri doğal çevre üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak,
onarılması güç zararlar oluşturmaktadır. Yapıların varlıklarının her döneminde çevresel
sorunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. Dünya genelinde toplam
enerji tüketiminin büyük bir kısmı yapı sektörüne aittir. Yapım faaliyetleri doğal
kaynakların önemli bir kısmını tükettiği gibi yapıların kullanım ve yıkım aşamalarında da,
enerji tüketimi sonucu çevresel zararlar oluşturmaktadır. Binalarda ısıtma, soğutma,
havalandırma sağlamak için gaz, kömür, fuel-oil gibi fosil yakıt enerjisi doğrudan
tüketilmektedir. Aydınlatma gibi gereksinimler için de elektrik enerjisi, başka bir deyişle
dolaylı fosil yakıt tüketimi söz konusu olmaktadır (SEV, 2009).
Worldwatch Enstitüsü'nün 1995'te yayınlamış olduğu rapora göre, yapılaşma faaliyetleri
her yıl küresel olarak kullanılan taş, çakıl ve kumun % 40’ını, doğal ahşabın % 25’ini,
suyun % 16’sını ve enerjinin % 40’ını tüketmektedir. Bunların sonucunda da hava ve su
kirliliği, peyzajın bozulması, ormanların yok edilmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması
küresel ısınma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. İç ortamda oluşan koşullar uygun olmadığı
zamanlar da, kullanıcıların sağlığı bozulmakta ve çalışma verimi düşebilmektedir (ESİN,
YÜKSEK, 2009). Dolayısı ile yapılanmış çevrenin bireylerin ve toplumların ekonomik
yapıları üzerinde olduğu kadar, fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerinde de büyük etkileri
vardır (SEV, 2009).
Yapı sektörünün doğal çevreye nasıl müdahale ettiğini anlaşılması ile biyoloji ve doğayı
araştırarak çevreye zarar vermeden çözüm önerisinde bulunulma tavrı gelişmeye
başlamıştır. Doğal çevreden konsept alarak binalarla ilgili problemleri çözmek
amaçlanmıştır (GRUBER, 2011). Doğada yer alan canlı ve cansız organizmaların,
yapıların strüktürel dayanıklılığı; malzemelerinin sağlam, hafif ve esnek olması; enerji
kazanımı sağlaması; çevreye uyumu gibi sebepler, bugün karşılaşılan çevresel problemler
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karşısında birçok alanda olduğu gibi mimarlık alanında da doğaya, biyolojiye ilgiyi
artırmıştır.
Mimarlığın doğa bilimlerine olan ilgisi yeni değildir. Vitruvius'tan bu yana, mimarlık
doğadaki farklı imajlarla farklı şekillerde ilgilenmiş, metaforik ilişkiler kurmuştur. 19.
yüzyıldan itibaren, biyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması ve doğaya dair bilimsel
açıklamaların gelişmesiyle mimarlığın daha öncesinde doğayı "taklit etme" şeklindeki
ilgisi, doğayı açıklayan kanunlara ve bilimsel açıklamalara yönelik olmuştur (İNCEKÖSE,
2006). 1990'lardan itibaren ise, çağdaş mimarlık evreninde doğa bilimsel bilgi, teknolojinin
de kullanımı ile yeni bir mimari dil oluşturma çabasında başvurulan en önemli
kaynaklarından biri haline gelmiş ve böylece Biyomimetik Mimarlık bu alanda gelişmeye
başlamıştır.
Birçok tasarımcı doğadaki bilimsel, matematiksel kurallardan referans alan, doğayla
benzeşen ya da bilimsel çalışmaların desteğini alan ürünler vermişlerdir. Ancak
bulunduğumuz yüzyılın tasarımcıları daha kompleks interdisipliner ilişkiler kurmakta ve
bilimsel gelişmeleri mimariye taşımanın yollarını araştırmaktadırlar. Doğa bilimleri ve
bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri mimarlıkla bütünleştiren çalışmalarda referans verilen
bilimsel disiplinler ve alanlar arasında, ileri matematik, kompleks algoritma bilgisi, genetik
mühendisliği,

klimatoloji, hücre fizyolojisi, astronomi, yapay zeka, mikroelektronik,

robotik, bilgisayara dayalı programlama, bilişim teknolojileri, nanoteknoloji ve biyoloji
gibi çeşitli dallar yer almaktadır. Bu ilişkiler sayesinde özgür formlar uygulama olanağı
bulmakta, yeni malzemeler ve teknolojilerle bina adeta yaşayan bir organizma olarak
tasarlanabilmektedir (ALTUN, KÖKTÜRK, 2007).
Biyomimetik Mimarlık ekonomik kazanımlar sağlamaktadır. Bir yapıyı ortaya koyarken,
henüz tasarım aşamasında yaşam dönemine ilişkin maliyet analizleri yapılır. Bu analitik
değerlendirme yöntemi yapının tasarım, yapım, bakım, onarım ve yıkım süreçlerinden
oluşan yaşam dönemine ait toplam maliyeti ortaya çıkarır. Doğa ile uyumlu yapıların
bileşenlerinin birçoğunun yapım maliyeti daha yüksek, buna karşılık bakım ve onarım
maliyetleri daha düşüktür. Güneşe doğru yönelme ve tasarım, yapı kabuğunun ısı
korunumu ve doğal aydınlatma sağlayacak şekilde detaylandırılması, bir taraftan ek
maliyet gerektirirken, diğer taraftan ısıtma-soğutm-havalandırma sisteminin küçülmesi ve
aydınlanma armatürlerinin azalması ile elektrik enerjisinden tasarruf gibi yararlar
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sağlamaktadır (SEV, 2009). Doğa ile uyumlu yapılar, yeşil yapı malzemesi çevreye ve
tükenir kaynakların sınırlarına duyarlı, hammaddeleri etkin kullanan malzemelerdir. Toksit
bileşen içermedikleri için insan sağlığına zararlı değildir, iç mekan hava kalitesine olumsuz
etkileri yoktur. Geri dönüşümlüdürler veya yeniden kullanılabilirler. Üretimleri enerji ve su
korunumu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir. İşlevlerini oluşturduktan sonra doğal
çevre üzerinde zararlı etkiler oluşturmazlar (SEV, 2009).
Doğadaki tüm canlı ve cansız varlıklar biçimlerini yer çekimine, rüzgar ve deprem, güneş
ve yağmur gibi fiziksel etkilere karşı koruyabilen birer strüktür sistemine sahip olmak
zorunda oldukları gibi, varlıklarını sürdürebilmek içinde bir strüktürel yapıya gerek
duyarlar. Canlıların bedenleri, karmaşık yapılarına karşı taşıyıcı sistemlerin en güzel ve
etkin örneklerini oluşturmaktadırlar (TÜRKÇÜ, 2009). İnsan vücudundan kabuk sistem,
pnömatik sistem, iskelet sistem gibi birçok strüktür sistemine örnekler verebiliriz. Canlılar
bünyelerinde birden fazla taşıyıcı sistem örneklerini barındıran mega strüktürler olarak
düşünülebilir (TÜRKÇÜ, 2009). Bu sebeple de doğayı gözlemleyip öğrenerek tasarımcılar
birçok strüktürel yenilik ve yöntemler geliştirmektedir.
Gelişen teknoloji ile birlikte endüstride kullanılan pek çok madde zararlı kimyasalların
bulunduğu, yüksek ısı ve basınç gerektiren ortamlarda üretilmektedir. Halbuki doğadaki
materyaller "yaşam dostu" olarak ifade edebileceğimiz zararsız koşullarda örneğin su bazlı
solüsyonlarda, oda sıcaklığında- üretilmektedir. Bu da kuşkusuz, bilim adamları için son
derece önemli bir avantaj sağlamaktadır (YUSUF, 2003). İnsanların yaptığı malzemeler
bir süre sonra çatlayarak kırılmaktadır. Bu durumda dışarıdan bir müdahaleyle, örneğin
yapıştırılma ile malzeme onarılmaktadır. Oysa doğadaki durum farklıdır. Midye kabuğu
gibi doğadaki bazı malzemeler kendi kendilerini yenileyebilmektedir. Bilim adamları da
son dönemde kendini yenileyebilen polimerler, polisiklatlar vb. malzemeler üzerinde
çalışmalara yönelmektedir (YUSUF, 2003).
Biyomimetik alan sağlam malzemenin de oluşumunu sağlamaktadır. Günümüz
teknolojisinde dayanıklı seramikler üretilmiştir. Üretilen bu seramikler yüksek teknolojide,
kimyasal karakteristikleri olan, aşınmaya engel olan seramiklerdir (BENYUS, 2002).
Üretilen bu seramiklerde en büyük sorun çatlamalarıdır ve biz bunların önüne geçemedik.
Doğada bulunan abolen adlı deniz canlısı organik polimer ve inorganik karışım
yapmaktadır. Doğanın kristalleri daha iyi, sağlam ve sıkıştırılmıştır (BENYUS, 2002).
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Bizim yapmak istediğimiz seramikten çok daha iyi, daha karmaşık ve detaylı bir şeklide
inşa edilmişlerdir. Abolen adlı organizma bir oda inşa etmemekte, bir apartman inşa
etmektedir. İlk kat inşa edildikten sonra ikinci kat daha geriden gelmekte ve bir duvar
motifi gibi görünmektedir. Organizmada bulunan farklı şekillerin ve büyüklüklerinin optik
özellikleri elektrik geçirgenliğinin var olup olmadığını belirleyerek malzemenin sert ve
dayanıklı olduğunu belirlemektedir (BENYUS, 2002). Nanoteknolojik sanayi devriminin
mimaride kullanım gören ya da görecek olan ürünleri, enerji tasarrufu, verimlilik ve
koruma üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar içerisinde en çok ilgi çeken ise, biyomimetik
nanomalzemeler, yani doğadaki modellerin incelenip taklit edilmesi veya ilham alınması
ile üretilen çözümlerdir. Bunlara örnek hayvan, bitki hatta organların özellik ve çalışma
şekillerinden yola çıkılarak üretilen birçok ürünler ve süper yapıştırıcılar (midyelerin
salgıladığı yapışkan lifler), anti-reflect ürünler (güve gözünün yapısı), suyu verimli olarak
arıtan sentetik membranlar (böbreklerin çalışma şekli), uğradığı hasarı hisseden ve kendini
tamir eden malzemeler, ışığa veya diğer harici uyarılara duyarlı maddeler, uzayabilen
nanokompozitler (örümcek ağları) verilebilir. Hiç kuşkusuz, yeni malzemeler ve kullanım
alanları, tasarımlara yeni formlar, hafiflik ve yeni fonksiyonlar getirecek, insan – yapı –
çevre ilişkilerine yeni boyutlar kazandıracaktır ( BÜYÜKTÜRKOĞLU, 2010 ).
Biz bir yapıyı inşa ederken kütle halindeki malzemeleri oyarak ve şekillendirerek çok fazla
enerji ve zaman harcarız. Doğa bunun tam tersini yaparak kendi kendini inşa etmekte ve
enerji harcamamaktadır. Doğa sadece kendi istediğini nerede ve ne zaman isterse yapar ve
bizim gibi çevreye atık bırakmamaktadır. Biyomimesis’in söylediği binalar canlı bir
organizma dememektedir. Mimarlık ve canlı çevre arasına sınır koymamaktadır. Dolayısı
ile bir tasarımı ele alırken Biyomimesis anlayışıyla geliştirilecek malzeme ve teknoloji ile
oldukça faydalı ve ekonomik bir yaklaşım geliştirilmektedir (BENYUS, 2002).
Doğanın katledilmesinde enerji sektörü başrolde olduğundan bilim adamları doğada
yaşayan canlıları incelemektedir. Bir yaprağın topladığı enerji bizim yaptığımız solar
panellerinde kullanılan malzemelerden çok daha fazla enerji toplamaktadır. Doğada
bulunan

mor

bakterinin

ışığı

enerjiye

çevirme

dönüşümü

%95

verimlilikle

gerçekleştirmektedir. Su üzerinde yaşayan dakvil bitkisi, kağıt kadar ince ve kalem
üzerindeki silgi kadar küçük olmasına rağmen ışığı enerjiye çevirmekte çok iyidir. Tek bir
bitki güneş ışığını enerjiye çevirerek o kadar çoğalabilir ki birkaç ay içerisinde bir futbol
sahasını kaplayacak duruma gelebilmektedir (BENYUS, 2002).
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2.2.2.2 Biyomimetik Mimarlığın İlkeleri
Doğanın işlev ve sistemlerinin işleyişini örnek alarak teknoloji ve biyolojiden
yararlanılmasıyla geliştirilmeye çalışılan Biyomimetik Mimarlık ürünleri yüzyıla ve
geleceğe ışık tutacak niteliktedir. Bunun için sürekli araştırmalar yapılarak yenilik ve
buluşlar geliştirilmektedir. Doğada gözlemlenen oluşumların “ölçek”, “işlev” ve “oluşum
süreçleri” insan yapımı strüktürlerden farklı olmasına rağmen, malzeme, enerji korunumu,
hafiflik ve bu hafifliğe rağmen sahip oldukları dayanıklılığın pek çok ilerici mimara ve
mühendise esin kaynağı olduğunu bilinmektedir. Biyomimesis doğadaki canlı ve cansız
varlıkların, yapıların detaylarını alıp birebir kopyalamak yerine organizmaların nasıl
yaşadığını,

nasıl

büyüyerek

kristaller

yaratığını,

kristallerin

büyüklüklerini

ve

oryantasyonlarını araştırır (BENYUS, 2011). Biyomimesis kavramının mimarlık alanına
yansıması, form dışında, strüktür, formun içsel ve dışsal yüklere en az malzeme ile en iyi
biçimde dayanımını sağlayan matematiksel oranlarla da ele alınarak, en iyileşmiş formstrüktür tasarımlarında doğanın model olarak alınması şeklindedir. Doğada var olan
yapılaşmada gözlemlenen oluşum biçiminin (malzeme, form, ve strüktürün oluşum
sürecinin), deneysel verilerle mimari forma dönüştürülmesidir. Doğadan öğrenmenin salt
analojinin ötesinde somut verilere dayandırılarak ve süreci anlamaya dönük yapılması
gerektiğinin vurgulamaktadır (ARSLAN, GÖNENÇ, 2007).
Biyolojik kriteryaların mimarlığa geçişinden bahsetmek için biyoloji ve mimarlığın
karşılaştığı noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu iki farklı alanı ayrı ayrı araştırma
yapmak yerine ikisinin kesiştiği noktaları incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle
biyolojinin ve mimarlığın arasına sınır koymayarak aynı anda araştırma yapılmalıdır
(GRUBER, 2011). Mimarlık ve biyolojinin bağlantısı, tasarım ile başlar. Burada yeni
teknolojilere özellikle yeni çevreler için mimarlık tasarımı yapılmasında ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu durumlarda doğal çevrede var olan modellerle bu sorulara cevap
bulmamız, mimarlık ve canlı organizmalarla daha iyi ilişki kurmak, daha kaliteli bir hayat
için kültürel çevre ve daha iyi tasarımlar gerçekleştirmek gerekmektedir. Yeni meydan
okumalar bu sınırı daha da genişletmektedir. Örneğin çevre nedenleri, hava değişimi, enerji
tüketimi, sürdürülebilir ekoloji 21.yy mimarlığını gerçekleştirmektedir (GRUBER, 2011).
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Biyomimesis kavramı üç farklı başlıkla doğadan ilham almanın yollarını araştırmaktadır.
Bu araştırmaların başında ‘model olarak doğa’; biyomimesis doğanın modellerini inceleyip
onlardan ilham alır veya onları taklit eder. Bu modellerin süreçlerinden ilham alıp insan
problemlerine çözüm arar. ‘Ölçüt olarak doğa’; yaptığımız icatların doğruluğunu saptamak
için biyomimesis ekolojik bir standart kullanmaktadır. ‘Mentor olarak doğa’; biyomimesis
doğayı farklı gözle görme yoludur. Amacı doğayı sömürmek değil de, doğadan neyi
öğrenebileceğimizin çağını açmaktadır. Canlılar bizim yapmaya çalıştığımız her şeyi
doğayı sömürmeden yapmışlardır ( BENYUS, 2002).
Yapılan yapılarda yük önemli bir anahtar olmaktadır. Biyolojik paradigma ile sağlam bir
iletişim kurularak form, kullanışlılık ve strüktür yapılabilmektedir. Yapı ve strüktür
arasındaki fark malzeme ile bağlanmaktadır. Jim Gordon; malzeme ve strüktür arasına
kesin bir çizgi koyamıyoruz, çünkü yapı ve strüktür malzemeden yapılmaktadır,
demektedir (GRUBER, 2011). Form, strüktür ve kullanışlılık; doğal hayattan, sivil hayata
geçmenin bir parçasıdır. Bu nedenle yeni bir form belirlemek için karışık çözümler
kullanmamız gerekmektedir. Fieri Otto çevre ve teknik yapılar için şöyle demektedir;
yapılar form olarak geometrik formlara ve iç strüktürlere sahiptirler. Form ve strüktür
fiziksel, kimyasal kanunlardan ve insanın yaratıcı gücü ile genişler. Juri Lebedew Stated de
şöyle diyor; çevrede form, fonksiyon ve strüktür konuları çok etkilidir ve doğal çevreden
etkisini almıştır (GRUBER, 2011).
Jenine M. Benyus’a göre “biyomimesis” mimarlıkta 3 temel uygulama alanı bulabilir:
1. Daha dayanımlı, güçlü ve kendi kendine “birleşebilen” ve kendi kendini onarabilen
malzemelerin geliştirilmesinde,
2. Binaların ve yapılı çevrenin iklimlendirilmesinde doğal süreç ve kuvvetlerin
kullanılmasında,
3. Enerji korunumlu ve çevrimli, atıkların tekrar kullanılmasına olanak veren, kaynakları
tüketerek değil kaynak üreterek yapılı çevrelerin oluşturulmasında (BENYUS, 2011).
Yine Benyus’a göre Biyomimesis’in tasarımı oluştururken aradığı kriterler şunlardır: gün
ışığında çalışması, ihtiyacı olan kadar enerji kullanımı, fonksiyona uygun bir biçimi
olması, geri dönüştürebilir olması, doğa ile işbirliğinin karşılığını vermesi, çeşitliliğe
imkan vermesi, yerel uzmanlıktan faydalanması, kendi aşırılıklarını engellemesi, güç
sınırlarının üstünde olması, estetik olması ( BENYUS, 2011). Doğadaki tasarımlar en az
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malzeme ve enerji ile en fazla verim almaları, kendi kendilerini onarma özellikleri, geri
dönüşümlü, kendilerini ve havayı temizlemeleri, doğa dostu olmaları, sessiz çalışmaları,
estetik, hafif ama dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları bakımından teknolojik çalışmalara
örnek teşkil etmektedirler (YUSUF, 2003).
Bugün Biyomimesis anlayışıyla geliştirilen malzemeler ve tekniklerle daha hafif ve
dayanıklı yapılar üretilme çabası görülmektedir. Örneğin, ortam sıcaklığını ayarlayan ve
tüm odada konfor şartlarının eşit yayılmasını sağlayan veya kendi kendini ışıkla
temizleyen boyalar, tüm yüzeylere uygulanabilen ve üzerinde su, kir, yosun, kireç, bakteri,
yağ tutmayan nano-kaplamalar, çelikten çok daha güçlü ve hafif karbon nanotüpler, daha
fazla enerji toplayan güneş panelleri, kendini temizleyen camlar ve yeni imalat yöntemleri
ile inşaatlarda çimento, çelik ve tuğla gibi ağır malzemeler kullanılmayacak bu malzemeler
yerine daha hafif daha dayanıklı yapılar inşa edilecektir. (BÜYÜKTÜRKOĞLU, 2010)
2.2.2.3 Biyomimetik Mimarlık Örnekleri
Mimarlık alanında da çağın getirdiği problemlere çeşitli çözümler bulunulmaya
çalışılmaktadır. Biyoloji ve mühendislik etkisi altında biyomorfik kavramı mimarlık
üzerinde çok etkili olmaya başlamıştır. Biyoloji, teknoloji ve birçok disiplinin bir arada
çalıştığı, "biyomimesis" (biyos-hayat ve mimesis-taklit etmek) kavramıyla anlaşılmaya
çalışılan Biyomimetik Mimarlık bunun göstergesidir. Bugün bu mimari ışığında doğanın
en

iyi

fikirlerinden

taklit

ederek

öğrenmek

yöntemiyle

tasarımlar

yapılmaya

çalışılmaktadır. Bunlar oluşturulurken, doğada bulunan ağaç gibi dallanmış yapılardan
çiçek analojilerine, ağ yapılaşmalarından kabuklara, kristallerden yıldızlara kadar çok
geniş bir yelpazede değişik metaforlardan yararlanıldığı, esinlenilerek öğrenildiği
görülebilir.
20. yüzyılın ikinci yarısında üretimde bulunan Buckminster Fuller ve hemen ardından Frei
Otto’nun “süreci” anlamaya yönelik sorgulamaları, yeni form ve strüktür arayışları mimari
tasarımda doğadan bilinçli öğrenme sürecinin başlangıcı olarak düşünülebilir. (ARSLAN,
GÖNENÇ, 2007)
Bilim adamları tarafından tasarlanan Embriyolojik ev projesi, çeşitlilik, süreklilik, kişiye
uygunluk, esnek üretim ve uygulama gibi özellikleri içinde barındıran konut kavramına
ilişkin mekan üretimi için kullanılan bir strateji olarak tanımlanmaktadır. (BADEM, 2007)
Projenin amacı elde var olan modellerle evrimsel kuralları mutasyon ve doğal seleksiyonu
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uygulayarak yeni bireyler elde etmektedir. Prototip üretme aşamasında, her biri birbirinden
farklı genetik karaktere sahip altı ev belirlenmiştir. Bu farklı karakterlerin mutasyonu veya
doğal

seleksiyona

uğramasıyla

birbirinden

yaratılabilmektedir (BADEM, 2007).

farklı

binlerce

‘embriyolojik

ev’

Buradaki üretim mantığı, doğayla birdir.

Embriyolojik ev yeni bir kimliğe ve çeşitliliğe sahip olan bir yaşam mekanı olarak
tanımlanabilir. En iyi en mükemmel embriyolojik ev tanımını yapmak doğru olmayacaktır,
çünkü mutasyonlar sürekli değişen, kendisini yenileyen, esnek embriyolojik evlerin önünü
açmaktadır (BADEM, 2007) (şekil 18).

Şekil 18. Embriyolojik Ev Modeli, (BADEM, 2007)

Kendine yeten enerji desteği, metabolizma, çevresel şartlara adaptasyon, nöronal strüktülü
sistemlerle bağlantı ve iletişimi öğrenme yetisi genetik mimarlık olarak tanımlanmaktadır.
Bu pratik ve kurumsal başlangıçların ötesinde genetik mimarlık hayat için bir metafor
olmaktadır. Baskın zihinsel paradigmalar boyunca değişiklikler biyoloji ve teknoloji
ikiliğiyle ilişkilidir (BADEM, 2007). Biyonik pavilyon geçmiş dünyanın açıklamalarının
hayali mimari başarılarını yargılamak için planlanmıştır. Pavilyon kendisiyle bağlantı
kuran ziyaretçilere cevap verebilecektir. Biyonik pavilyonun karakteri, davranışları ve
mimarisi yaşayan organizmalara oldukça benzeyecektir (Şekil 19) (BADEM, 2007).
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Şekil 19. Biyonik pavilyonun 3 boyutlu modeli (BADEM, 2007)

Sürdürebilir bir çevre yaratma ve doğa ile uyumlu olma amaçlı yapılan Eden Projesi (St.
Austell, Cornwall) Birleşik Krallık'ta bulunan büyük çaplı bir çevre kompleksidir. Tim
Smit tarafından planlanmış olan projenin kompleksleri, 1996 yılında Nicholas Grimshaw
tarafından tasarlanmış ve 2001 tarihinde halka açılmıştır. Çelik konstrüksiyonla
oluşturulan, adeta dev bir böceği andıran biome'ların kabuğu, camın kullanımı
yasaklandığı için EFTE (Etilen-tetrafluoroetilen) yarı transparan bir örtü ile kaplıdır. Eden
Project'te 3 bin 385 türe ait 97 bin 400 bitki bulunmaktadır. (Şekil 20)

Şekil 20. Eden Projesi (http://tr.wikipedia.org/wiki/Eden_Projesi) (GLANCEY, 1998)
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Mimari tasarımlar yapılırken doğadaki örneklerden yararlanmak günümüzde son derece
önemli olan bir yöntemdir. Çünkü doğadaki tasarımlar her yönden kusursuzdur. Enerji
tasarrufu, estetik, kusursuz işlevsellik, sağlamlık gibi mimari bir tasarımda olması gereken
bütün özellikler doğadaki örneklerinde eksiksiz olarak mevcuttur (YUSUF, 2003). Midye
ve istiridye kabuklarının görünümü, zıt yönlerdeki eğrilikleri nedeniyle dalgalı saçlara
benzer. Bu şekil kabuklara, ince olmalarına karşın çok büyük basınçlara dayanabilme
özelliği kazandırmaktadır. Onların bu formları, mimarların çeşitli çatı tasarımları için
model olmuştur. Örneğin Kanada'da Royan Çarşısının

çatısı istiridye kabuğunun bu

özelliği örnek alınarak tasarlanmıştır (Şekil 21) (YUSUF, 2003) .

Şekil 21. Kanada Royan Çarşısı ve İstiritye Kabuğu (YUSUF, 2003)

Skidmore, Owings & Merrill's tasarımı, 71 katlı süngerimsi Pearl River Kulesi ise,
sürdürülebilirlik adına dikkat çeken ödüllü bir binadır. Deniz süngerinden esinlendiklerini
söyleyen mimarlar, süngerin günde galonlarca suyu ve organizmayı içine alabilen yapısını
örnek almışlardır. Pearl River Kulesi de gözenekli ve geçirgen haliyle, dışarıdaki
rüzgardan elektrik üretimi sağlayan rüzgar türbinli evleriyle, süngere benzerliğinin hakkını
vermekte ve biomimesis biliminin yararlarını sergilemektedir. Güneş enerjisinden de
fazlasıyla yararlanılan binada, fotovoltaik hücreler stratejik olarak yerleştirilmiştir. Bu ve
benzeri enerji tasarrufu sağlayan bileşenlerle, binadaki enerji kullanımı yüzde 60 azalmış
durumdadır (GÖRECİ, 2007) (Şekil 22).
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Şekil 22. Pearl River Kulesi 2009 (GÖRGECİ, 2007)

İnşaat ve mimaride genellikle yaygın ve düz yüzeyler tercih edilir. Ama doğada bu tip
yüzeylere daha çok eğrisel yerleşmiş lifler arasında rastlanmaktadır. Örneğin muz bitkisi
böyle bir yapıya sahiptir. Mimarlar ve inşaat mühendisleri muzun bu formunu kullanarak
'jeodezik kubbe' olarak adlandırılan strüktürel elemanı geliştirmişlerdir. Jeodezik kubbe
sayesinde, büyük mekanları az malzeme kullanarak kapamak mümkün olmuştur. Üstelik
mekanın içi gün ışığı alabilmekte ve sistem çok çabuk bir şekilde monte edilebilmektedir.
Bu nedenle Jeodezik kubbeler daha çok sera ve fuar alanı inşasında uygulanmaktadır
(YUSUF, 2003).
Arı peteklerinin inşasında son derece önemli detaylar vardır. Bu detaylardan biri de
peteklerin dayanıklılığıdır. Arılar birbirlerine yön tarif ederken kovanda, bu boyutlarda bir
yapı için deprem kabul edilebilecek titreşimler oluşur. Peteğin duvarları bu ufak depremleri
emer. Bazı örümceklerin kurdukları ağlar, çalıların üzerine bırakılmış bir örtüye benzer.
Zemin boyunca yayılan ağ çalıların uçlarına tutturulan gergin iplikçiklerle taşınır. Bu
taşıma sistemi, örümceğe, sağlamlıktan ödün vermeden, oldukça geniş bir alanda ağ
kurmasına imkan tanır. Bu yöntem, büyük mekanların üstünü kapamak amacıyla insanlar
tarafından birçok yapıda taklit edilmiştir. Bu yapılardan bazıları Cidde Havaalanı Hac
Terminali, Münih Olimpiyat Stadyumu, Sidney'deki Ulusal Atletik Stadyumu, Kanada ve
Münih'teki hayvanat bahçeleri, ABD'de Denver Havaalanı’dır (Şekil 23) (YUSUF, 2003).
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Şekil 23. Münih Olimpiyat Stadyumu ve Örümcek Ağlarına Örnek (YUSUF, 2003)

Dış görünüşü ile Armadillo denilen bir zırhlı hayvanı andıran Clyde Oditoryum’u 1997
yılında açılmıştır. Strüktürel arayışlar içersinde doğadan yararlanma sistemi kullanılmıştır.
Bina bütünü ile çelik kaburgalar ve kirişlerle desteklenen bir iskelet sistemdir (TÜRKÇÜ,
2009) (Şekil 24).

Şekil 24. Clyde Oditoryum, 1997, Normen Foster (TÜRKÇÜ, 2009), (creationrevolution.com)

Biomimesis’in canlıları taklit etmesine örnek olarak doğal kompozitler verilebilir. Kasları
kemiklere bağlayan dokular yani "tendon"lar bu kompozitlerdendir. Tendonlar, kendilerini
oluşturan kolajen bazlı lifler sayesinde son derece sert bir yapı kazanırlar. Bu liflerin bir
başka özelliği ise birbirlerine örülme şekilleridir. Günümüz asma köprülerinde kullanılan
çelik

halat

teknolojisi,

insan

vücudundaki

geliştirilmektedir (Şekil 25) (YUSUF, 2003).

tendonların

yapısı

örnek

alınarak
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Şekil 25. Tendonlardan Esinlenerek İnşa Edilen Köprülere Örnek (YUSUF, 2003)

Lotus bitkisi (beyaz nilüfer), çamurlu ve kirli ortamlarda yetişir. Buna rağmen bitkinin
yaprakları sürekli temizdir. Çünkü bitki, üzerine en ufak bir toz zerresi geldiğinde hemen
yapraklarını salar ve toz taneciklerini belli noktalara doğru iter. Yaprağın üzerine düşen
yağmur damlaları da bu noktalara doğru yönlendirilir ve buradaki tozları süpürmesi
sağlanır. Lotus bitkisinin bu özelliği, yeni bir bina yüzeyinin tasarımı için araştırmacılara
ufuk açmıştır. Bunun üzerine araştırmalar lotusun yaprağı gibi, yağmur sularını kullanarak
üzerindeki kiri temizleyen bina yüzeyleri üzerinde çalışmaya başlamışlardır (YUSUF,
2003).

Bu bitkiden 1986’da Hindistan’da yapılan mabet kabuğunun görünüşü Sidney

Opera

binasının dış görünümünü anımsatmaktadır. Tasarımda bir nilüfer çiçeğinden

esinlenildiği nedeni ile mabet Lotus Temple olarak da anılmaktadır. Betonarme kabuk
sistemin son yılların örneklerinden biri olmaktadır (TÜRKÇÜ, 2009) (Şekil 26).

Şekil 26. Lotus Bitkisi ve Lotus Bitkisinden Esinlenerek Yapılmış Bahai Temple (Lotus Temple) India
(cicekansiklopedisi.com), (india-tours.us)
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Mimari biomimikrinin başarılı örneklerinden biri de Harare, Zimbabwe'de 1996 yılında
tamamlanan Eastgate binası’dır. Mimari tasarımı Mick Pearce, mühendisliği Arup
tarafından gerçekleştirilen ofis ve konut binasında, termal karıncalarının yuvalarındaki
havalandırma

sistemlerinden

esinlenilerek

yapılan

doğal

havalandırma

sistemi

kullanılmaktadır. Yuvanın içerisi 86 °F (32 °C) sıcaklığındadır (BENYUS, 2002, s.6;
GÖRECİ, 2007). Hayata geçirilen bu fikir, kendi büyüklüğündeki başka yapılara kıyasla
%90 oranında enerji tasarrufu sağlayan sürdürülebilir bir binadır. Pasif iklimlendirmenin
işlemesi; gün başlangıcı serinlemiş olan yapı, gün boyunca makine ve insanlar nedeni ile
sürekli ısınmaktadır. Bu süreç içersinde ısı binadaki kaplama malzemeleri tarafından
emilir ve ısı hissedilebilir düzeyde artmaz. Gece ise düşen atmosfer ısısıyla birlikte bina
tarafından emilen ısı açığa çıkar ve basit fanlar yardımı ile ısı bacalardan dışarı atılır ve
soğuk hava başka baca yardımı ile içeri alınarak, yapı yeni bir güne hazır hale
getirilmektedir (KALAYCI, 2010) (Şekil 27).

Şekil 27. Harare, Zimbabwe Eastgate binası 1996, Termit Yuvası (GÖRGECİ, 2007)

Gelecek nesil mimarisi sadece dayanıklı olmakla kalmayarak, göz alıcı tasarımların doğa
ve çevre ile bütünleşmesi ile güzel örnekler sunmaktadır. Bankok merkezli Aesthetics
Architects Go Group, Katar’ın başkenti Doha’da Tarım Bakanlığı için yeni bir bina inşa
etmiştir. Farklı şekli nedeniyle mimari proje, ”Kaktüs Projesi” olarak adlandırılmaktadır.
Enerji tasarrufu sağlayan bir yapıya sahip gölge panellerinde çöldeki kaktüslerden
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esinlenilmiştir. Paneller güneşin belli bir andaki yoğunluğuna göre açılıp kapanmaktadır
(Şekil 28) (İnterpromedya,2009).

Şekil 28. Tarım Bakanlığı, Doha, 2009 (btnet.com.tr)
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2. BÖLÜM SONUCU
Mimarlık üretiminin birçok döneminde doğadan öğrenme, doğaya yönelim hareketini
görmek mümkündür. Uzun yıllar bu davranış doğa yer alan organizmaların biçim ve
strüktür analojilerinin mimariye yansıması şeklinde görülmüştür. 18.yüzyıldan itibaren
yaşanan gelişmelerle teknoloji ile yeni bulunan buluşların verdiği olanaklarla birçok bilim
dalında ilerlemeler kaydedilmiştir. Biyoloji bilim alanının gelişmesi ile doğadaki canlıları
inceleyen bazı bilim adamları, incelediği organizmaları çizimlerle de ifade etmişlerdir.
Modern mimarlığın oluşum süreci içersinde mimarlığın temellerinin doğada olduğunu
savunan, biçim ve strüktürel arayışlarını doğada bulan, yapılarını doğadan esinlenerek
tasarlayan birçok idealist mimar belirmiştir.
20.yüzyıl ortalarına kadar biçim ve strüktürel arayış şeklinde gelişen mimarlıkta doğadan
esinlenme hareketi; İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen yıkım ve teknolojinin
getirdiği çevre kirliliği gibi sebeplerden dolayı 20.yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte doğadan
esinlenme, öğrenme ve uygulama biçimlerine dönüşmüş; en az malzeme ile büyük
açıklıkları geçme, daha hafif yapılar üretme ve sürdürülebilir bir çevre yaratma kaygısı
şeklinde gelişmiştir. Teknolojinin hızla ilerlemesi, enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi,
çevre kirliliğine neden olan faktörler, küresel ısınmanın gündeme gelmesi ve artan nüfus
ihtiyacına cevap verebilme çabası içinde olan tasarımcılar çok ciddi bilimsel araştırmalar
yapmışlardır. Bu araştırmaların prensipleri dünyada yaşayan tüm canlıları dikkate alarak
belirlenmiştir.
Daha önceleri de doğaya başvuran bazı bilim adamı ve mimarlar artık doğadaki canlının
nasıl yaşadığını ve yüz yıllardır çevre faktörlerine karşı ayakta durabildiğini
araştırmaktadır. Bu tür etkenler ise günümüzde geliştirilen çok disiplinli alanlardan biri
olan biyomimesis biliminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Canlı ve cansız organizmaların
oluşum biçiminin (malzeme, form ve strüktür oluşum sürecinin) deneysel verilerle forma
aktarılmasıyla ilgilenen, doğanın işlev ve sistemlerinin işleyişini örnek alarak teknoloji ve
biyolojiden yararlanılmasıyla geliştirilmeye çalışılan biyomimetik mimarlık geleceğe ışık
tutacak niteliktedir. Bunun için sürekli araştırmalar yapılarak yenilik ve buluşlar
geliştirilmektedir. Mimarlık alanında da çağın getirdiği problemlere çeşitli çözümler
bulunulmaya çalışılmaktadır.
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3. KUZEY KIBRIS MİMARİSİ VE BİYOMİMESİS
Kıbrıs’ta genellikle iklim koşullarının ve çevrenin gözlemlenmesiyle geleneksel bir
mimarlık üretimi gerçekleşmiştir. Modernleşmenin etkisi 20.yüzyılla birlikte Kıbrıs’ta
gözlemlenmekle birlikte, endüstrileşme dünyada olduğu kadar Kıbrıs’ta gerçekleşmemiş,
dolayısıyla zararlı etkisi daha az olmuştur. Buna rağmen doğaya zarar veren, çevre kirliliği
yaratan başka oluşumlar söz konusudur.
Önceleri sadece gelişmiş endüstri toplumlarının bir sorunu olarak kendini hissettiren
çevrenin kirliliği Kuzey Kıbrıs’ta da çoğalması; sağlıksız, plansız standart dışı yapılaşma
ve kentleşme zaman içersinde bir artış göstermiştir (AL, ONURALP, 1994). Kuzey
Kıbrıs’ta yapılaşma, imar ve inşaat faaliyetleri İngiliz sömürge idaresinden kalan yasalar
ile yürütülmektedir. Bu yasa istenilen her yerde istenildiği gibi inşaat yapma imkanı
vermektedir (AL, ONURALP, 1994). Kuzey Kıbrıs’ta hızlanan yapılaşma bir takım çevre
ve planlama sorunlarını birlikte getirmiştir. Görsel kirlenme, çevrenin fiziki yapısını
olumsuz yönde etkilemekte, bazı işlevlerin yerine getirilmesini engellemektedir (AL,
ONURALP, 1994).
Dünyada hızla oluşan çevresel sorunlara çözüm arayışı içersinde gelişen sürdürülebilir
mimarlık, biyomimesis, standart olmayan biçim arayışı, nano teknoloji gibi kuramsal
tartışmalar ve yaklaşımlar, bunun yanında yeni yapım malzeme ve teknolojileri Kuzey
Kıbrıs mimarisine ekonomik kalkınamama, dışa açılamama, plansızlık, yasalardaki açıklar
nedeni ile taşınamamıştır. Bütün bu gelişmeler çevreye duyarlı olmayan yaşam kalitesi ve
standartları düşük mimarinin ivme kazanmasına neden olmuştur.

3.1. Tarih Boyunca Kıbrıs Mimarisi’nde Organik Yaklaşımlar
İnsanoğlunun var oluşundan bugüne yaşamı boyunca kendini huzurlu, güvenli ve rahat
hissedebileceği bir barınağa sığınma ihtiyacı ve kendine ait mekan edinme arzusu ile
mimarlık alanında bir çok gelişmelere tanıklık etmiştir. Kıbrıs Mimarisi’nde de bu
gelişimler yaşanmıştır. İlk yerleşim yerlerinde bulunan kazılarda malzeme ve form olarak
organik biçimlere rastlanmıştır. Yapılan arkeolojik kazılara göre Kıbrıs’ta ilk insan ve
yerleşme izlerine Neolotik Dönem’de rastlanmıştır. Bu dönemde Kıbrıs’ta ilk yerleşim
merkezlerine Yeşilırmak adı verilen Petraton Limniti, Kihirokita, Erimi, Kalavassa ve
Storia’da rastlanmıştır (KODAY, 2010).
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Bu çağın önemli merkezinden biri olan Khirokitia köyü 250 metre çapında bir alana
yayılmıştır. Köyün yakınlarında bir nehrin bulunması ve korunma amaçlı bir tepe üzerine
yerleşmeleri o dönem insanlarının gelecek olan saldırılara karşı korunmak ve etrafı
görebilmeleridir. Yapılan kazıların az olmasına rağmen inanılan, tepenin hepsini kullanmış
olmalarıdır (KARAGEORGHİS, 1982). Khirikotia Rum arkeolog olan Dr. Porphyreis
dikaios tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bölgede yapılacak olan iki kazıdan ilki 1936-46
yılları arasında yürütülmüştür. Yapılan kazılarda ebatları değişken birçok dairesel yapılar
ortaya çıkmıştır. Dikaios’un yaptığı kazı çalışmalarında bulunan evlerin çatı örtüsünün
kubbe olarak inşa edildiği düşünülmüştür. Bu düşüncesini destekleyen teori ise, yapılan
kazılarda yapıların dairesel formunun üzerinde içe doğru eğrilen duvarların varlığı ve
yapının formu ile tutarlı olması idi. Dikaios’un yaptığı çalışmaların ardından 1972-77
yılları arasında bölgede ikinci kazı çalışması Fransız arkeolog olan Alain Le Brun
tarafından devam ettirilmiştir. Fakat Le Brun’un yaptığı kazı çalışmalarında çatıların kubbe
değil de düz çatı olduğu ortaya çıkmıştır. Duvarların içe doğru eğilme nedeni, yerleşim
yerinin terk edilmesinden sonra yapıların yamaç üzerindeki konumu ve toprak
hareketlerinden dolayı olduğu saptanmıştır ( LYNAM, 2011). Yapılar bir yuvarlak form
dan oluşmaktadır. Bu’na Tolos adı verilmektedir. Yapılan bu evlerde dere taşları ve tuğla
çamurunu malzeme olarak kullanmışlardır. Alt duvarlar daha kalın üst duvarlar daha ince
ve daha hafif taşlarla inşa etmişlerdir. Çatıların dört bir yönünde domestik amaçlar için
açıklıklar bulunmaktadır. Bu açıklıklar özellikle kış güneşini içeri alabilmek için
yapılmıştır. Sadece tek bir birim olarak inşa edilmiş büyük evlerin yanında yardımcı
olabileceği düşünülen binalar inşa etmişlerdir. Yapıların en iyi özelliklerinden biri ise
zeminin

her

zaman

düz

ve

sıkıştırılmış

toprak

olmasıdır

(WRIGHT,

1992;

KARAGEORGHİS, 1982). Kihirokitia evlerinin çapları 3-4 ve 7-8 metre’dir. Bazı evler
birbirlerine çok yakın ve geçitleri dardır. Yapıların içlerinde merdivenle sende kata
çıkılmakta, üst katı yatma veya yiyecekleri saklama yeri olarak kullanmış, duvar
kenarlarına

yapılmış

oturma

düzenleri

bulunmaktadır

(KARAGEORGHİS,1982).

Dünyanın ilk konut yerleşkelerinden biri olan Kirokitia’da evlerin korunma amaçlı
birbirlerine çok yakın konumlanması, yuvarlak form, doğadan esinlenilen anolojik bir
yaklaşım olarak görülebilir. (Şekil 29)
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Şekil 29. Kihirokitia Köyünün Üsten Görünümü (KARAGEORGHİS, 1982 ) (LYNAM, 2011)

Diğer bir yerleşim yeri olan Lamba-Lakkous da yapılar yuvarlak taş kuyulara
benzetilmektedir. Bu yapıların üst örtüsü “kubbe” değil de koniye benzemektedir. Çatı
kaplaması olarak dal ve çamurla sıvanmıştır. Yapının duvarları taş üst örtüsü hafif
yapılardı. En büyük çapı 8.5 metredir. Devamlı olmayacak şekilde ara ara düz terasları
bulunmaktadır. Teraslar mutfak ve uğraş yeri olarak kullanılmıştır. D forumlu iki parçadan
oluşan konutlar da bulunmaktadır (KARAGEORGHİS, 1982) (Şekil 30).

Şekil 30. Lamba-Lakkous Köyü Plan Şeması (KARAGEORGHİS, 1982)
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Dinlerin doğduğu yerin merkezi olan Akdeniz, uygarlık tarihinde bir yapı taşıdır. Bu
anlam da Kıbrıs’ta, konumu ve tarihsel var oluşu ile önem taşımaktadır. Üç anakaranın
kesişim noktasında yer alan ve on bin yıl gibi önemli bir tarihi sürece sahip olan Kıbrıs,
yerleşik yaşam bağlamında başarılı ve yüksek uygarlıkları yaşatmıştır ( KURT, 2006).
Bizans, Lüzinyan, Venedik ve Osmanlı gibi büyük uygarlıklar Kıbrıs’ta yaşamış ve
onlardan günümüze önemli mimari izler ulaşmıştır. Bu izlerin incelenmesi sonucu ortaya
çıkan, bu uygarlıkların kendi kültür ve sanatlarını adaya yansıtmış olmaları yanında,
adanın iklimine uygun açık veya yarı açık mekanların ve malzemelerin kullanıldığı, ada
koşullarına uygun, organik dokuya sahip bir mimari geliştirmiş olduklarıdır. Lüzinyan
döneminde evlerin, yüksek duvarlarla çevrili büyük bahçe ve avluları vardı. Bu evlerde,
kemerli kolon sınırları içersinde sedir odaları bulunmaktadır. Bu odalar içerisi ile dışarısını
birbirine bağlayan mekanlardı. Osmanlı dönemindeki evlerde oturma, yeme ve uyuma
işlevleri

aynı

mekanda

yapılmakta

idi.

Odalar

iç

avluya

bakacak

şekilde

konumlandırılmıştı (ÇAVUŞOĞLU, ÇELİK, ÇELİKER, HOŞKARA, 2006) (Şekil 31).

Şekil 31. Lüzinyan Döneminde Yapılmış Evin Açık ve Yarı Açık Mekan Görüntüsü

Doğaya yakın olmak ve onu öğrenmeye çalışmak insanın doğuştan sahip olduğu bir
gereksinimdir. Kuzey Kıbrıs’taki geleneksel yerleşimler belirgin bir yoğunluğa sahip olup
hem fiziksel hem de işlevsel olarak bütünleşik bir özellik gösterir. Mekansal tanımlılık ve
toplumsal anlam içeren organik sokak dokusu, geçmişteki kullanımlarıyla hem kent
merkezinde, hem de konut bölgesinde kamusal mekanların yaşamın önemli bir parçası
olduğunu gösterir (OKTAY, 2002). Kırsal alanda iklimin etkisinin şekillendirdiği “yoğun”
köy yerleşimleri sıklıkla görülmektedir. Bu tür köylerin en belirgin özelliği konutların
organik olarak yerleşiminin, sosyal merkez diyebileceğimiz meydanın çevresinde ve
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genellikle de dar sokaklar oluşturacak şekilde tasarlanmış olmalarıdır. Meydana bağlanan
dar sokaklar genellikle batı ve az sıklıkta da olsa doğu yönünden etkili olan esintiye açık
ve gölge olacak şekilde biçimlendirildiğinden, yaz aylarında yoğun hissedilen sıcağın
etkisi sokaklarda azaltılmaya çalışmıştır. Aynı zamanda konutta batıya konumlandırılan
pencere ve kapı açıklıkları aracılığı ile de hava akımlarına açık sokakta elde edilen serin
havanın konuta hizmet etmesi sağlanmıştır ( ERTÜRK, GÜNÇE, 2003).
Kıbrıs kentleri eski dönemlerde meyve bahçeleriyle bütünleşen bir kent imgesine
sahipti.

Bu bahçeler kamusal mekandan yarı-özel avlulara veya özel bahçelere

uzanan bir aşama düzeninin (hiyerarşi) önemli bir parçasıydı. Cobham (1969) ve
Saalman (1968)’ın eski Lefkoşa’ya atfen betimledikleri gibi, evler büyük tarlaların ve
sebze-meyve bahçelerinin aralarındaydı; böylece, bir tür ‘kentsellik içinde kırsallık’
duyumsanmakta ve yaşanmaktaydı (OKTAY, 2002).

Kent ölçeğinde olduğu gibi,

konutta da açık ve yarı-açık mekanlar arasında, avlu, veranda, sundurma ön bahçe ve yan
bahçeyi kapsayan bir mekansal çeşitlilik söz konusu idi. Bu mekanların hepsi yeşile açılımı
olan, yerel iklime mükemmel uyum gösteren ve ev halkı tarafından yoğun bir şekilde
kullanılan mekanlardı.

Avlu, meyve ağaçları, çiçekler ve küçük sebze tarlalarıyla,

konuttan doğaya doğrudan açılımın sağlandığı yerdi. Kapalıdan yarı-açık ve tam açığa
kadar değişen bu mekansal çeşitlilik ortamı mevsimlerin ve günün değişik zamanlarının
algılanmasını sağlıyor, ve insan etkileşimlerine zemin hazırlıyordu (OKTAY, 2002).
Yaşama ait birçok fonksiyonu içinde barındıran “çok amaçlı oda” güneye konumlanan
sundurmaya açılır, bundan dolayı da kış aylarında yatay gelen güneşin etkisi ile ılk
olmaktadır. Yaz aylarında ise bu oda, dik gelen güneş ışınlarından dolayı oluşan gölge
alandan gelen serin hava akımına açık olması, ve çapraz havalandırma yapılabilmesi için
karşılıklı açılan pencere ve kapı yardımı ile yaşanacak serin mekan haline gelmektedir
(ERTÜRK, GÜNÇE, 2003). Açıklıkların batıdan esen rüzgara bakmasına da mutlaka özen
gösterilmiştir. Sıcak geçen yaz ayları için düşünülmüş bir detay olan tepe pencereleri,
ısınan havanın yükselmesi prensibi doğrultusunda yazın odayı bir derece daha serin
kılmaktadır. Tepe pencereleri depo odasında da görülür. Buradaki amacı da kalın kerpiç
duvarlarla çevrili sadece kapı açıldığı zaman hava alabilecek olan odada depolanan gıda
maddelerinin bozulmalarını önlemektir (ERTÜRK, GÜNÇE,2003).
Tarih boyunca oluşan bu mimari gelişmeler Kıbrıs’taki geleneksel mimarinin çevreye
uyumlu, sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte çevre ile iç içe yaşayan
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bu dönemlerin insanı zaman zaman doğadaki biçimlerden etkilenerek mimaride formlar
oluşturmuştur. Bu durumun bilinçli bir şekilde yaratıcı olma amaçlı veya çevre ile iç içe
yaşayan insanın doğal yaklaşımı olduğu tartışılabilir. Ama geleneksel Kıbrıs mimarisinde
organik biçimlerin varlığı bir gerçektir.

3.2 20.yüzyıldan Günümüze Kuzey Kıbrıs Mimarisi ve Bu Bağlamda Biyomimesis
Batı mimarisinde aydınlanma ve endüstrileşme ile birlikte gelişen modern mimarlık
20.yy’la birlikte küçük ölçekte ve daha yavaş bir süreç ile Kıbrıs mimarisine de
yansımıştır. İngiliz idaresinde yoğun yapım çalışmaları sırasında Kıbrıs’a işlevsellik,
yalınlık, özgünlük, yeni yapım malzemesi ve teknikleri gibi modernizmin ilke ve
olanakları kullanılmıştır. Çalışmanın devamında öncelikle günümüze kadar gelişen modern
mimarlık süreci ele alınmış, daha sonra bu süreçte ve günümüz Kuzey Kıbrıs mimarisinde
Biyomimesis veya doğadan bilinçli esinlenme ve öğrenme anlayışının varlığı saptanmıştır.
Sonucunda, Kıbrıs’taki diğer mimari örneklerle ve dünyada gelişen Biyomimetik
mimarlıkla farkları vurgulanmıştır.
3.2.1 20.yüzyıldan Günümüze Kuzey Kıbrıs Mimarisi
20.yüzyılla birlikte modern mimarlığın etkileri Kıbrıs mimarisine yansımaya başlamıştır.
Başlangıçta geleneksel malzeme ve tarihselci kullanımların görüldüğü işlevsel yapılar inşa
edilmiştir. Önceleri geleneksel malzeme ile birlikte oluşmaya başlayan modern mimarlık,
20. yüzyılla birlikte giderek endüstriyel malzemenin kullanıldığı özgün biçimlere sahip
kullanışlı bir modern mimariye dönüşmüştür. Yirminci yüzyıl başlarından itibaren yapı
malzemesi ve tekniklerinde yaşanan değişim zamanla yerel malzeme ve geleneksel teknik
kullanımın unutulmasına neden olmuştur. Kolay bir şekilde sağlanabilen beton ve buna
bağlı iskelet sistem kullanımı yüzyıllardır devam etmekte olan taş ve kerpiç malzemeye
dayalı el işçiliğini ortadan kaldırmıştır (TOZAN , AKIN, 2009) (Şekil 32, 33).
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Şekil 32 ve 33. İngiliz Dönemi Konutları

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte dünyada gelişen barınma ihtiyacı ve buna cevap çözümler
için mimarların oluşturduğu modern toplu konut örnekleri Kıbrıs’ta Kamu İşleri
Departmanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplu konut, minimum değerlerle insanın
fizyolojik ve sosyal tüm ihtiyaçlarına tam anlamıyla karşılık verebilecek sosyal ve fiziksel
altyapısıyla birlikte çok sayıda konut biriminin bir kompleks içersinde toplu kurgusu
olarak açıklanabilir (ÇAVUŞOĞLU, ÇELİK, ÇELİKER, HOŞKARA, 2006). Dünya’da
görülen toplumsal, endüstüriyel ve teknolojik değişimlere bağlı olarak ihtiyaç duyulan ve
geliştirilen yeni yapı türleri, Kıbrıs’a da yansımıştır. İngiliz koloni yöneticileri, sadece
kendi yöneticileri için ev yapmakla ilgilenmiyorlardı. Bu dönemde konut yapımı yanı sıra
senatoryum, okul, hastane, otel, fabrika gibi kamusal ve sivil yapılar da inşa edilmiştir.
Girne’nin koyu üzerinde ve şehrin merkezinde denize sıfır konumlanmış, 1938 yılında
İngiliz Sömürge Dönemi’nde yapılmış olan Dome Hotel, Kastellis adında bir iş adamı
tarafından artan İngiliz askerlerine hizmet etmek amaçlı yapılmıştır. İlk etapta yirmi dört
odalı olan hotel daha sonraları ilaveler edilerek büyütülmüştür.Hotel adını bir zamanlar
çatının üzerine inşa edilen kubbe den (dome) almıştır. Bugün yapının tasarım itibariyle
yalın ama zengin kütlesi ve işlevsel plan şeması ile uluslar arası üslubun Kuzey Kıbrıs’taki
örneklerinden biri olduğunu söylenebilir. (şekil 34)
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Şekil 34. Dome Hotel

İngiliz döneminde uluslar arası modern üslupta yapılmış olan evler de ise, kullanıcıların
ekonomik durumuna göre geliştirilmiştir. Bu gelişmeleri sosyal konut, toplu konut ve
apartman çözümleri izlemiştir.

1946 yılında kaymaklı bölgesi için geliştirilen devlet

destekli işçi evleri de toplu konut evleridir. Standart evler olarak adlandırılan bu
yerleşkenin ve içindeki konutların tasarımı yerel yerine ithal edilmiş toplum hayatı anlayışı
üzerine kurgulanmış yapay bir köydür (ÇAVUŞOĞLU, ÇELİK, ÇELİKER, HOŞKARA,
2006) (Şekil 35).

Şekil 35. İngiliz Dönemi Toplu Konut Evlerin Görüntüsü

Apartman tipinde de modern konutlar yapılmıştır. Çağlayan bölgesinde bulunan polislerin
kullanılmasına yönelik toplu konut amaçlı yapılmış olan üç ayrı bloktan oluşan
apartmanlar bunlara örnektir. Bu apartmanlar ayrı olmalarına rağmen ortada bir merdiven
bloğu ile konutlar birbirine bağlanarak dolaşım sağlanmıştır. (Şekil 36)
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Şekil 36. İngiliz Döneminde Yapılan Polis Evleri

Adanın birçok bölgesinde astropikal şartlar için tasarlanan ARCON tipi binalar 1950’li
yıllarda ofis ve konut amaçlı inşa edilmiştir. Arcon tipi binaların başlıca özellikleri pencere
üzerine gölgelik amaçlı yapılan teraslar ve çift katmanı sayesinde doğal ısı yalıtımı
sağlayan çatılardır. Bu dönemde hızlıca bina üretimi sağlayabilmek için modüler yapı
malzemesi olarak Kıbrıs’ta üretilen asbest levhaların kullanımı oldukça yoğunlaşmıştır
(TOZAN, AKIN, 2009).
1950’li ve 1960’lı yıllarda bireysel modern çalışan mimarlar artmış, uluslar arası üslup’ta
formları yaratıcı ve tek defaya özgü heykelimsi binalar yapılmıştır.1958-1962 yılları
arasında inşa edilen, Kıbrıslı Türklere ait ilk otel olan Evkaf Oteli (Saray Otel) Lefkoşa sur
içinin hala daha en yüksek binası olma özelliği taşımaktadır. 1964-74 yılları arasında
birçok kez restore edilmiş olan otel 1963’te mevzi, sivil savunma, hastane, göçmen
barınağı olarak kullanılmıştır (DAĞLI, 2010). Mimar Demirtaş Kamçıl tarafından
gerçekleştirilen yapının, tasarım itibariyle yalın gösterişsiz fakat nitelikli kütlesi, rasyonel
mimarisi ve işlevsel plan şeması ile 20. yy uluslar arası üslubun Kıbrıs Türklerine ait ilk
örneklerinden biri olduğunu söylenilebilir (DAĞLI, 2010,) (Şekil 37).
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Şekil 37. Saray Otel, Demirtaş, Kamçıl

Kıbrıs’ın modern mimarlarından olan Ahmet Vural Behaeddin özgün mimarisi ile birçok
projelere imza atmıştır. 1972 yılında yapılmış olan Dr. Ali Fikret Evi zamanın çağdaş batı
mimarlığı ilkelerine göre biçimlenirken ev sahiplerinin de isteklerine göre modern bir
konuta dönüşmüştür (PULHAN, URAZ, ULUÇAY, 2007). Dik ve farklı bir açıyla
konumlanan duvarlar arasında yer alan değişik kotlar aracılığı ile birbirine akan mekanlar;
güçlü bir mekansal süreklilik sayesinde tek mekan gibi algılanan giriş; günlük oda, yemek
ve oturma bölümleriyle salon evin akıcılığını sağlayan mekanlardır. Konut ve klinik
mekanlarından oluşan ev, sokağa kısa kenarı gelen dar ve uzun bir dikdörtgen arazi
içerisinde konumlanmıştır. Değişik kotlarda yer alan ön ve arka bahçeler, binadaki farklı iç
mekanları birbirine bağlar (PULHAN, URAZ, ULUÇAY, 2007). İç mekanlardan, dış
mekanlara düz ayak ulaşım değil de kot farkları bulunmaktadır. Tasarlanan evde bazı yerel
malzeme ve tekniklerden yararlanılmış, aynı zamanda yerel form ve mekan özelliklerini
modern ve organik mimarlığın akıcılığını yansıtmıştır (PULHAN, URAZ, ULUÇAY ,
2007) (Şekil 38).

Şekil 38. Dr. Ali Fikret Evi, Ahmet Vural Behaeddin (Mimarca Dergisi, Sayı, 74, s.48)
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1980’li yıllarla birlikte kırsal bölgeden kentlere hızla bir nüfus akışı söz konusu olmaya
başlamıştır. Modern yaşamın gereklerini sağlayacak mekanlar dizisini sarı taş evlerin
yerini alan betonarme, çelik malzemeler de kullanılarak konutlar yapılmıştır. Bu dönemde
yapılmış birçok eseri olan Ahmet Vural Behaeddin tasarımlarında çevre ve iklim
koşullarını, arazinin konumunu göz önünde bulundurarak modern bir yaklaşım içinde
olduğu görülür. Mimarın son yaptığı proje olan Toros Evi eğimli olan arazinin üzerine
konumlanmıştır. Arazinin içersinde bulunan ağaçlar korunmuş, tasarım arazi ve ağaçların
konumu dikkate alınarak inşa edilmiştir. Bina arazinin güzel manzarası ve dokusuna uyum
sağlamak için çelik konstrüksiyon kullanılarak inşa edilmiştir. İklime ve araziye de uyumlu
olması için bina dışında geniş, gölge veren saçaklar ve balkonlar düşünülmüştür. Yapıda
birçok malzeme kullanılmıştır. Mahon ağacı ile duvar kaplamaları, binanın güneyindeki
dağlardan temin edilen taşlarla brüt duvar, sıva ve beyaz badanalı duvarlardır. Balkonlar da
bulunan yağmur suyu boruları ile yağan yağmur bir sarnıçta toplanılıp bahçedeki
yeşillendirme için kullanılmaktadır. Evin iç kısmına girildiğinde organik formu olan
merdiven bizi karşılamaktadır. Günlük oturma odası, misafir odası, mutfak, teras bir
bütünlük akıcılık içinde organik yaklaşımın izlerini barındırmaktadır. Çelik ve cam
malzeme ile yapılan ince ve şeffaf duvarlar, özellikle kuzeyden bakıldığında yapının arazi
ile bütünleşmesini sağlamaktadır. Yapı bu yönü ile doğa ve çevreye saygının soylu bir
örneğini taşımaktadır. (Şekil 39)

Şekil 39. Toros Evi, Ahmet Vural Behaeddin

Bu dönemlerde Kıbrıs’ta sadece konut yapımı ile sınırlı kalınmamış, çağdaş modern farklı
yapı türlerine de rastlanmaktadır. 1984 yılında tasarımı Burhan Atun’a ait olan Atatürk
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Kültür Merkezi uluslar arası üsluba örnek verilebilir. Binayı oluşturan tüm ana malzemeler
brüt hali ile kullanılmıştır. Binayı oluşturan bu ana malzemeler arasındaki uyum, bu
malzemenin hem dışta hem içte tekrarlanması ile dış ve iç mekanlar arasında devamlılık ve
akıcılık sağlanmıştır. Ayrıca binanın bütünsellik ve tutarlılık arz eden görsel
karakteristiğinin belirleyicisi olmuştur. Atatürk Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk mimarlığında
ilk brüt (sıvasız) beton kullanım özelliğini taşır. Binanın geri çekilmesi, önünde bir mekan
oluşturulması, sokak ile bahçe arasında bir duvar olmaması; bu tasarım ilkesinin
sonucudur. Dolayısı ile binaya giden insanlar yapıyı uzaktan algılamaya başlar ve hiç
kesintiye uğramadan binaya ulaşır. Bina önünde oluşturulan dış mekan veya avlu, gelen
için sokak ile bina arasında bir geçiş mekanıdır. Bina, yaklaşan insanlara bu avludan geçiş
esnasında kendini tanıtır. Dış cephelerde, içteki fonksiyonların dıştan okunabilir olması bu
binada yine önde gelen tasarım ilkelerinden biri olmuştur.( (Şekil 40)

Şekil 40. Atatürk Kültür Merkezi, Burhan Atun

20. yy’la birlikte görülmeye başlayan modernizmin sonrasında 1950’li yıllarla gelişen
uluslar arası stilin Kıbrıs’a yansıması gibi 1970’li yıllarla yükselen postmodern
yönelimlerin de Kuzey Kıbrıs mimarisine etkileri günümüze değin sürmektedir. Özellikle
küçük ölçekte konut mimarisinde ve gösterişli hotel, casino birleşiminden oluşan ve kent
dokusunda anıtsal görünümleri olan kurumsal yapılarda bu etkiler izlenmektedir. Belli
dönemlerin yapılarından yola çıkarak tarihselci bir yaklaşımla inşa edilen postmodern
örnekler yoğunluktadır. 1974 yılında inşa edilmiş 2001 yılında ise restore edilen Girne
Kordon Boyu üzerinde denize sıfır mesafede inşa edilen Rocks Hotel, postmodernist bir
yaklaşımla inşa edilmiştir. Görünüşte dört katlı olan hotel temelinde klasik düzeyde
farklılıklar gösterir. Binanın dört bir tarafında dönen kornişlerde ince işçilikler görülmekte,
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zemin katta olan bu kornişler taşıyıcı eleman gibi görülmektedir. Baş bölgesi olarak tabir
edilen alınlıkta da taşıyıcı hissi verilen tamamı ile alçıpan işçiliğinden oluşan figüratif
sütunlar bulunmaktadır ( BESİM, KIESSEL , KIESSEL, 2010) (Şekil 41).

Şekil 41. Rocks Hotel

Şekil 42. Merit Hotel Lefkoşa

Lefkoşa’daki Merit Hotel, Kıbrıs mimarisinde önemli bir dönem olan Lüzinyanlar
döneminde oluşturulan gotik stilin etkilerinin yansıdığı post modernist örneklerdendir.
Özellikle sivri kemer, sarı taş kullanımı bu etkilerdendir. (Şekil 42)
Bunun dışında Helenistik dönemin önemli bir yapısı olan Efes Artemis tapınağından
kaynaklanan görünümü ile Bafra’daki Kaya Artemis Oteli de benzer bir tutumun ele
alınışıdır. Yapı duvarın sütun dizisi ile çevrelenmesi, alınlık, kabartma, sütun, sütun
başlıkları kullanımı bu dönemin yansımalarındandır. (Şekil 43)

Şekil 43. Kaya Artemis Oteli

Kuzey Kıbrıs köy ve kent dokularında postmodernist konut örnekleri bulunmaktadır.
Osmanlı veya antik dönem yapılarından yola çıkılarak tarihselci bir yaklaşım yanında
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renkli, simetrik, kütlesel cephelerin kullanıldığı bir yönelim de Kuzey Kıbrıs’ta ki konut
örnekleri görülen post modernist tavırlardır. (Şekil,44, 45)

Şekil 44, 45. Kuzey Kıbrıs’ta Postmodernist Konut Örnekleri

1980’li yılların başlarına kadar birçok toplu konut projeleri yanında birçok kamusal binalar
da başarıyla yapılmış, ancak özellikle 2000’lerin başından sonra ortaya çıkan politik
değişimlerinde etkisiyle tüm Kuzey Kıbrıs’ta konut yapımında bir patlama olmuştur.
Bunun gerek sosyal çevreye, gerek fiziksel çevreye gerekse de ekonomik yapıya artı ve
eksileriyle etkileri büyük olmuştur (ÇAVUŞOĞLU, ÇELİK, ÇELİKER, HOŞKARA,
2006).
Gelişmekte olan Kuzey Kıbrıs politik değişim sonucu ile artan konut ihtiyaçlarına cevap
verirken plansız ve çarpık yapılaşma ile görsel kirliliğe neden olmakla birlikte
sürdürülebilir çevre unsurunu da olumsuz yönde etkilemektedir. Fakat Kuzey Kıbrıs diğer
Akdeniz ülkelerine göre görsel kirlilik haricinde el değmemiş çevresinin avantajı ile
sürdürülebilirliğini korumaktadır. Ancak bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs sürdürülebilirlik
bağlamında hassas dengeler içersinde oldu için kaynaklarını daha dikkatli ve daha duyarlı
kullanmak durumundadır. Bu nedenlerle çevreye duyarlı olma ve doğadan öğrenme amaçlı
dünyada gelişmekte olan yenilikler ve buluşlar Kuzey Kıbrıs mimarisinde de yerini
almalıdır.
3.2.2 Günümüz Kuzey Kıbrıs Mimarisinde Biyomimesis’in Yeri
Çevre fiziksel, kimyasal, biyolojik, kültürel, sosyo-ekonomik kaynak ve değerlerin
oluşturduğu, bu değerlerin birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunduğu sistemler
bütünüdür. İnsan ve diğer canlıların huzur ve güven içersinde yaşayabilmeleri için sağlıklı,
düzenli ve temiz bir çevre vazgeçilmez şartlardan biridir (SALEL, GÜRSOY, 2006 ). Bu
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nedenle tarihsel süreç içersinde genellikle organik bir arayışla mimari ürünler çevreye
eklenmiştir. Günümüzde biçim, malzeme ve uyum yönünden yapıların çevrele ilişkisi
tartışılmakta ve bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır.
Kuzey Kıbrıs diğer Akdeniz ülkeleri ile kıyaslandığı zaman el değmemiş ve bozulmamış
çevresi ile sürdürülebilir çevre unsurunu avantaj olarak kullanabilecek bir konumdadır.
Planlı bir gelişim süreci ve son yıllarda artan yapılaşmanın fiziki planlamalarla kontrol
altına alınması ile bu potansiyelini değerlendirebilir (SALEL, GÜRSOY).

Ancak

gelişmekte olan Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda artan konut talebinden dolayı yoğun bir
yapılaşma göze çarpmaktadır. Konut alanları, yapılaşmış mimari kentsel çevrenin, gerek
fiziksel yapılaşma oranı gerekse sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı anlamında en önemli
bölümlerden birini oluşturur ( HOŞKARA, 2006). İnşaat sektöründeki bu artış çevre
unsurunu olumsuz yönde etkilemektedir (SALEL, GÜRSOY, 2006). Bu kapsamda önemli
unsurlardan birisi de insan yapımı çevrede doğayla uyumlu, sürdürülebilir tasarımdır. Bu
tasarım enerji tüketiminin en aza indirgendiği, arazinin konumundan en yüksek düzeyde
yararlanıldığı, ekolojik sisteme entegre edildiği, bunun yanında çalışmanın da kapsamı
olan

biyoloji

biliminden

yararlanılarak

geliştirilen

Biyomimesis

yaklaşımından

yararlanarak ele alınmalıdır. Günümüz Kuzey Kıbrıs mimarisinde sürdürülebilirlik
sorunsalı kapsamında söz edilen konular çeşitli bilimsel araştırmalar da tartışılarak ele
alınmakta, birçok öneriler bulunmakta ve az da olsa bu doğrultuda uygulamalar
yapılmaktadır. Bu kapsamda literatür taraması, gözlem, görüşme, anket çalışması gibi
yöntemlerle tespit edilen bazı yapılar ele alınmıştır.
Bugün Kuzey Kıbrıs’ta yeni yapılan yapıların bir kısmı mevcut mahalle dokusu ve
topografya ile uyumlu akışkan, organik bir organizasyon içersinde yaratılmıştır. Özellikle
dağlık bölgelerde arazinin konumu ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak değişik
kotlar aracılığı ile bir birine akan mekanlar, süreklilik sağlanarak tek mekan gibi algılanan
güçlü modern mekanlar yaratılmıştır. Örneğin 1980’lerde yapılan Toros Evi bu dokuyu
oldukça belirgin yansıtmaktadır. (Şekil 41) Kuzey Kıbrıs modern mimarisinde akışkanlık
yönünden Girne’deki dağın eteklerine konumlanan Eziç Premier isimli Restoran da örnek
verilebilir. Geniş ve yüksek camlarla giydirme cephesi iç ve dış cephelerde kullanılan
rampa sistemi ve yatay düzlemlerle yapı topografyanın eğimine uyumluluk sağlamaktadır.
(Şekil 47)
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Şekil 46. Eziç Premier, Ertuğ Ertuğrul

Çalışmanın kapsamı olan doğa esinlemeli organik yaklaşım Kıbrıs mimarisinde erken ve
yakın dönemlerde görülmektedir. Ancak bu yaklaşım Biyomimesis anlayışı çerçevesinde
olmayıp, doğadaki form ve strüktürlerin bir analoji ile yapıya aktarılması şeklinde
olmuştur.
Kıbrıs’ta Lefke’de bulunan CMC şirketinin maden ocağı çalışanları için 1930’larda yapılan
hamam örnek olarak verilebilir. Bu yapı betonarme ve çelik konstrüksiyon kullanımı
açısından Kıbrıs’ta uygulanan ilk örneklerden biridir. Bu yapıda gerek strüktürel ve
biçimsel anlamda, nilüfer çiçeğinin organik yapısını hissettirmektedir. Merkezden çıkan
çelik konstrüksiyon çevreye doğru dağılmaktadır. Bu strüktürel anlayış nilüfer çiçeğinde
doğal olarak bulunmaktadır. Yapıdaki doğal strüktürel arayış binanın dış görünüşüne de
yansımıştır. Böylece biçimde ve strüktürde doğa kaynaklı yapı kendini hissettirmektedir.
Mimarının hayatta olmaması nedeniyle bu tavrın bilinçli bir analoji ile mi yapıldığını
öğrenmek mümkün değildir. Ancak bu bilinçli bir Biyomimetik tavır olmadığı kesindir.
(Şekil 47)

Şekil 47. CMC Çalışanları İçin Yapılan Hamam’ın Görüntüsü
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1960’lı yılların sonunda tasarımı Ezel Reşat’a ait Lefkoşa’da inşa edilen Sabri Orient
Otel’in restoran bölümünde de doğa esinlemeleri yapılmış olma ihtimali olduğu
düşünülmektedir.

Bu

bölümün

strüktürel

ve

biçimsel

yapısı

papatya

çiçeğini

anımsatmaktadır. Strüktürel arayış içersinde kolonlar tek bir merkezde toplanarak papatya
çiçeğinin göbeğini oluşturmaktadır. Ancak bu yapıda da bilinçli bir Biyomimetik yaklaşım
yoktur. (Şekil 48)

Şekil 48. Sabri Orient Otel’in Restoran Bölümü, Ezel Reşat

1979 yılında yapılan tasarımı Ahmet Ünsal’a ait Din Sitesi, ders amaçlı yapılan mescid
hem akustik açıdan hem de kullanım fonksiyonun da getirdiği yuvarlak formu ile klasiğin
dışında ve strüktürel arayış içersinde kabuk sistem kullanılmıştır. (Şekil 49) (ÜNSAL)
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Şekil 49. Din Sitesi Mescid Görünümü, Ahmet Ünsal

Günümüzde bu yaklaşıma Kıbrıs’ın önemli mimarlarından Ahmet Vural Behaeddin’e ait
Özdal Evi’ni örnek verilebilir. Plan organizasyonu, arsanın topografik özelliklerinden ve
fonksiyonel gereksinimlerinden yola çıkılarak şekillenmiştir. Konutun en dikkat çeken
özelliği çatının egemen formudur. Çatının görünümü kartal kanadına benzetilmektedir. Bu
uygulamada mimar biçim arayışı ve çevreye uyum yakalama kaygısı ile biçimde doğa
esinlemesi yapmış olabilir. (Şekil 50)

Şekil 50. Ozdal evi Çatı Görünümü, Ahmet Vural Behaeddin

Bunun yanında doğal malzeme kullanımı ve topografya uyumluluğu ile organik doku
içinde modern binalar da görülmektedir. Girne Boğaz’ında dağın eğimi üzerine
konumlanan tasarımı Doğan Sahir’e ait, yapı yatay çizgi ve kütleleri ile çevreye oldukça
uyumlu tasarlanmıştır. Aynı zamanda modern yapısının taş, ahşap ve kırmızı ateş tuğlası
gibi doğal malzeme kullanımı ile yapının organik konutun modern yapısı uyumluluk
içersindedir. (Şekil 51)
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Şekil 51. Adem Aköl Evi, Doğan Sahir

1988 yılında yapımına başlanmış, tasarımı Oğuz Feridun’a ait olan Türk Maarif Kolej
Kafeteryası’nın çatısı deniz kabuğunun strüktürel yapısına benzemektedir. Ancak mimarla
yapılan görüşme ve anket sonucunda bu benzeşmenin bilinçli olarak oluşturulmadığı
anlaşılmaktadır. Strüktüründe kullandığı form, zıt yöndeki eğriliklerle geniş açıklıkları
geçmek ve büyük basınçlara dayanabilme gücünü vermektedir. Mimar tasarımında yöresel
iklimden ve gün ışığından yararlanmaktadır. Yapının fonksiyonu ve arazi ile ilişkisi ön
palanda tutulmuş, kullanıcının istekleri ve olanakları da dikkate alınmıştır. Tasarımda
doğal havalandırma, mekan birliği, yükselen tavanlar, iç ve dış teraslar bulunmaktadır.
(Şekil 55) Olabildiğince teknolojiyi zorlamaya ve kullanmaya çalışan mimar Kıbrıs'ın
sınırlı olanakları ile yeni teknolojilere ulaşımı geciktirmektedir. Sonuç olarak bu yapı
birçok çevresel faktör düşünülerek yapılmış olsa da biyomimesis yaklaşımı ile
tasarlanmamıştır. (FERİDUN)

Şekil 52. Türk Maarif Kolej Kafeteryası Görünümü, Oğuz Feridun

Girne’nin dağ eteklerinde konumlanmış, mimarı Ekrem Bodamyalızade olan Necati Özkan
Evi arazi topografyasına uyumlu biçimsel ve fonksiyonel olarak yöresel faktörlerden
yararlanması şekilde evin yerleşimi söz konusudur. Tasarımda enerji kullanımı çift
kabuklu sistemle çözülmüş ve bu sebeple iklimin olumlu yönlerinden yararlanma, olumsuz
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yönlerinden uzak durmak amaçlanmıştır. Havada uçan bir martı görünümünün en basit hali
ve dağın siluetine uygun düşünülerek tasarlanmış yapıda bu görünüm, strüktürel arayış ve
organik yaklaşım anlamında çatıda vurgulanmıştır. Çatıdaki organik hareketi hissettiren
yapıda biyomimesis anlayışı ile bir çalışma yapılmamış, yapı içerisindeki iki faklı
fonksiyonu bir çatı altında toplama amaçlı kuş kanadının formuna bağlı olarak
tasarlanmıştır . (Şekil 53) (BODAMYALIZADE)

Şekil 53. Necati Özkan Evi, Ekrem Bodamyalızade

2005’de hizmete giren ve tasarımı Türköz Kolozali’ye ait olan Yakın Doğu Okul Öncesi
Eğitim Merkezi yapısında çocukların ilgisini çekecek sempatik biçimlerden yararlanarak
inşa edilmiştir. Mimarla yapılan görüşme ve anket sonucunda, çocukların ilgisini çekecek
kaplumbağa formunun, yapının çok amaçlı salon bölümünde kullanıldığı anlaşılmıştır.
Salonun strüktürü çelik çatı ile oluşturulmuştur. Burada strüktürel ve form anlamında
doğadan esinlenilerek kaplumbağa formunun bir analoji ile aktarımı söz konusu olmuştur.
Tasarımda gün ışığından tam düzeyde yararlanılmıştır. Tasarım kullanıcının istekleri ve
yöresel

faktörlerden

yararlanılarak

araziye

konumlanmıştır

(Şekil

(http://www.neu.edu.tr/tr/node/4142).

Şekil 54. Yakın Doğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Türköz Kolozali (http://www.neu.edu.tr/tr/node/4142)

54)
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Kıbrıs Üniversitesi için tasarımı Saffet Bekiroğluna aitt yapıda kentsel anlamda
sirkülasyonu devam ettiren, Beşparmak Dağları, mesarya ve yataylık üzerine çalışmalar
yapılmıştır. Orta mekanlara, atrium ve koridorlara tepe pencerelerden, doğal ışık
getirildiğinden, elektrik kullanımına güneş batana kadar ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu
kullanım sayesinde elektrik enerjisinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. (Şekil 55)
(BEKİROĞLU)

Şekil 55. Kıbrıs Üniversitesi, Saffet Bekiroğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi için tasarlanan bilim ve teknoloji müzesinin tasarımı
Ayşen Savaş’a aittir. Yapıda geniş açıklığı geçmek için kullanılan strüktürel yöntem ve
biçim deniz kestanesinin strüktürel formuna benzemektedir. Mimarla yapılan görüşme ve
anket sonucunda, kendisinin böyle bir yaklaşım tarzı söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.
Dolayısı ile burada doğa esinlemeli bir yaklaşım tasarımın oluşum sürecinde etken
değildir. (Şekil 56) (SAVAŞ)

Şekil 56. Deniz Kestanesi, Bilişim ve Teknoloji Müzesi arasındaki benzerlik, Ayşen Savaş

Mimar Eren Başak’a ait ODTÜ Spor Salonu Yapısı ise strüktürel yapı ve mekan oluşumu
ile örümcek ayaklarının eğim ve hacim kurgusunu yansıtmaktadır. Örümceğin anatomik
yapısı gereği bacaklarındaki açı sayesinde daha dengeli ve sağlam basmasını
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sağlamaktadır. Bu nedenle örümceğin anatomik yapısı binalarda strüktür sistemi olarak da
kullanılmaktadır. Ancak bu yapıda böyle bir yaklaşımın varlığı tespit edilememiştir. (Şekil
57)

Şekil 57. Örümcek Ayağı ve OTDÜ Spor Salonu arasındaki benzerlik
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3. BÖLÜM SONUCU
Kıbrıs’ta çeşitli medeniyetler yaşamış ve bu medeniyetler kendi kültürler ve sanatlarını
adaya

yansıtmışlardır.

Kıbrıs’ta

genellikle

iklim

koşullarına

uygun,

çevrenin

gözlemlenmesi ve organik sokak dokusu ile geleneksel bir mimarlık üretimi
gerçekleşmiştir. 20. yüzyılla birlikle modern mimarinin etkisi Kuzey Kıbrıs’ta da
yansımıştır. Dünyada olduğu kadar geniş kapsamlı ve hızla gerçekleşmemiştir.
Endüstrileşmenin etkisi büyük ölçekte gerçekleşmemiştir. Bu nedenle zararlı etkisi daha az
olmuştur. Kuzey Kıbrıs diğer Akdeniz ülkelerine göre bozulmamış çevresi ile
sürdürülebilir çevre yaratma unsurunu avantaj olarak kullanabilir. Fakat 2000’li yıllarda
gündeme gelen siyasi olaylar ve artan konut sayısı ile tüzükteki eksikler nedeniyle plansız,
çevreyle uyumu olmayan, yap-sat modeller inşa edilmesi çevre kirliliğine neden olmakla
birlikte sürdürülebilir bir çevre yaratma unsurunu da olumsuz yönde etkilemektedir.
Günümüzde bu olumsuzluklar nedeni ile birçok akademik ve bilimsel çalışma
yapılmaktadır. Bu çalışmalar daha çok çevre ile uyumlu malzeme geliştirme, enerji
tüketiminin en aza indirgeme, arazinin topografyasına ve çevre ile uyumlu olması gibi
öneriler şeklindedir. Çalışma kapsamında ele alınan yapılarda aranan, doğadan bilinçli
öğrenme ve modelleme yapma olarak açıklanabilecek Biyomimesis yaklaşımının ise
Kuzey Kıbrıs mimarisine yansımadığı gibi, bu konuda yapılmış akademik ve bilimsel
çalışmalar da bulunmamaktadır. Tespit edilen örneklerdeki doğadan esinlenme hareketinin
bilinçli yapılmış öğrenme ve uygulama değil, biçim ve strüktürden analojilerin yansıtılması
ile sınırlı olduğu anlaşılmıştır.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Erken dönemlerden itibaren doğa ile insan arasındaki ilişki, doğadaki form ve strüktürlerin
bir analoji ile yapıya aktarılması şeklinde olmuştur. Bu durum Biyomimesis kavramı ile
bugün bilinçli, doğadan esinlenme, öğrenme süreci ve teknolojinin yardımı ile uygulama
alanına dönüşmektedir. Çalışmada öncelikle geçmişten günümüze doğadan esinlemeler
yapan tasarımlar ve Biyomimesis yaklaşımı dünyadaki örnekleri üzerinden incelenmiş;
daha sonra Kuzey Kıbrıs mimarisinin tespit edilen yapıların incelenmesi ile ayrıntılı olarak
ele alınması bu yaklaşımın içinde henüz yer almadığı tespit edilmiştir.
Zamanla bilinçlenen insan iyi planlanmış, gözlem ve deneylere dayanarak doğa ile ilgili
sorular sorup yanıtlama imkanına sahip olmuştur. 18.ve 19.yüzyıllar matematik, fizik,
astronomi ve biyoloji biliminin gelişimine tanıklık etmiştir. Bu dönemde bilimsel
çalışmaların ilerlemesi, endüstrileşmenin oluşumu, sanayi kentlerinin kurulması ve farklı iş
alanlarının ortaya çıkması gibi nedenlerle mimarlığın temeli dönüşüme uğramış ve bu
alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilimin ilerlemesi ile birlikte çok disiplinli
çalışmalar belirmiş ve dönemin mimaride yeni ihtiyaçlara cevap arayışı içinde gelişen
biyoloji biliminin mimarlığa etkisi de söz konusu olmuştur. Biyoloji alanındaki bazı bilim
adamları çeşitli canlıların evrimini izleyerek çizimlerle ifade etmişlerdir. Bu çizimlerin
mimarlık alanını etkilediği tartışmasız bir gerçektir. Birçok mimar doğaya yönelmiş ve
gözlem, araştırma yapmış ve mimarlığın kökeninin doğada olduğunu savunmuşlardır. 18.
ve 19. yüzyıllarda yaşanan aydınlanma, endüstrileşme, teknolojik gelişmeler, çıkış kaynağı
doğaya giden, yenilikçi, yalın, endüstriyel ve işlevselci modern mimarlık hareketinin
başlamasına olanak sağlamıştır. Bu dönemde gelişen birçok mimari akım ve modernleşme
süreci içersinde, biçim ve strüktürel arayışlarını doğada bulan, yapılarını doğadan
esinlenerek tasarlayan birçok idealist mimar belirmiştir.
Zamanla endüstrileşmenin getirdiği küresel ısınma, çevresel kirlilik, ozon tabakasının zarar
görmesi, sınırsız enerji tüketimi ve kaynakların giderek azalması gibi zararlı etkileri,
analojik aktarım şeklindeki doğayı taklit etme, doğadan esinlenme yaklaşımının 20.
yüzyılın ikinci yarısında değişimine neden olmuştur. Mimarlığın doğa bilimlerine olan
ilgisi, yeni olmamakla beraber, artık bu dönemde doğadaki canlının nasıl yaşadığını ve yüz
yıllardır çevre faktörlerine karşı ayakta durabildiğini araştırma şeklindedir. Bu
araştırmaların sonunda çok ciddi bilimsel kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar dünya
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genelinde araştırma, tartışma ortamı yaratmıştır. Günümüz mimarisinde sürdürülebilir bir
çevre yaratma çabasında olan tasarımcılar, disiplinler arası çalışmalarla geliştirilen
alanlardan biri olan, ‘Biyomimesis’ biliminin içersinde olmuştur. Biyomimesis, biyoloji
bilimi ve teknolojinin de katkılarıyla bilinçli bir şekilde doğadaki yapılaşmalardanoluşumlardan öğrenme, esinlenme ve modelleme ile insanların problemlerine çözüm
getirmeye çalışan bir yaklaşımdır. Canlı ve cansız organizmaların oluşum biçiminin
(malzeme, form ve strüktür oluşum sürecinin) deneysel verilerle forma aktarılmasıyla
ilgilenmektedir.
Yapılan bu araştırılmalarla gün geçtikçe biyolojik strüktürlere benzetilen, daha hafif,
dayanıklı ve esnek strüktürler geliştirilmektedir. Aynı zamanda doğadaki yapılaşmalara
yönelerek, onların yapılarını inceleyerek çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yapılar üretmeye
çalışmaktadır. Doğa ile uyumlu mimarlığın giderek daha fazla ilgi odağı olmasının
nedenlerinden biri de bu yapıların uzun vadede ekonomik yararlar sağlamasındandır. Bu
yaklaşımla geliştirilen malzeme ve tekniklerle hafif, dayanıklı yapılar da üretilmeye
çalışılmaktadır. Tüm bu etkenler Biyomimetik Mimarlığın gündeme gelmesini sağlamakta
ve bu konuda daha fazla araştırma ve buluş yapma eğilimine ivme kazandırmaktadır.
Biyoloji ve mühendislik etkisi altında biyomorfik kavramı mimarlık üzerinde çok etkili
olmaya başlamıştır. Biyoloji, teknoloji ve birçok disiplinin bir arada çalıştığı,
"biyomimesis" (biyos-hayat ve mimesis-taklit etmek) kavramıyla anlaşılmaya çalışılan
Biyomimetik Mimarlık bunun göstergesidir. Bugün bu mimari ışığında doğanın en iyi
fikirlerinden taklit ederek öğrenmek yöntemiyle tasarımlar yapılmaya çalışılmaktadır.
Kıbrıs mimarisinde tarihin erken dönemlerinde insanoğlu çevresini şekillendirmeye
başlayarak ve yerleşik düzene geçerek doğaya, çevresine bakarak gözlem yapmış ve
kendisini koruma amaçlı barınaklar inşa ederek mimari üretimlerde bulunmuştur. Kıbrıs’ta
ilk yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda malzeme ve form olarak doğa esinlemelerine,
organik biçimlere rastlanılmıştır. Bir Akdeniz ülkesi olan Kıbrıs birçok uygarlıklara ev
sahipliği yapmıştır. Kıbrıs’ta yaşamış olan bu uygarlıklar kendi kültür ve sanatlarını adaya
yansıtmış, ada koşullarına uygun malzeme kullanılmış, açık ve yarı açık mekanların
oluşturulması ile organik bir dokuya sahip yapılar inşa etmişlerdir. Organik dokuya sahip
çevre ile uyumlu olan ve tarih boyunca gelişen geleneksel mimarinin sürdürülebilir
olduğunu göstermektedir.
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20.yüzyılla birlikte modern mimarinin etkisi Kıbrıs’ta görülmeye başlamıştır. Önceleri
geleneksel malzeme ile işlevsel yapılar inşa edilmiş, zamanla gelişen yapı malzemesi ve
tekniklerdeki değişim ile kolay sağlanabilinen beton ve buna bağlı iskelet sistem kullanımı
gündeme gelmiştir. 1950’li ve 1960’lı yıllara gelindiğinde ise uluslar arası üslubun
etkisinin

Kuzey

Kıbrıs’a

yansıdığı

görülmektedir.

1970’li

yıllarla

yükselen

postmodernizmin yansımaları da Kuzey Kıbrıs mimarisinde etkileri günümüze değin
görülmektedir. Bu yansımaların dışında 2000’li yıllarla birlikte gelişen politik değişim
sonucu ile artan konut ihtiyacına cevap verirken, kendisini hissettiren çevre kirliliği Kuzey
Kıbrıs’ta da plansız, sağlıksız, standart dışı yapılaşma ve çarpık kentleşme ile gündeme
gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir çevre unsurunu olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu gelişmeler nedeni ile günümüzde Kuzey Kıbrıs mimarisini sürdürülebilirliliğini
sağlamak için birçok akademik ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Çevre ile uyumlu
malzeme geliştirme, enerji tüketiminin en aza indirgenmesi, arazinin topografya ve çevresi
ile uyumlu olması gibi öneriler şeklinde bu çalışmalar uygulamaya pek fazla
yansımamıştır. Tezde kuramsal çerçevede ele alınan ve dünyada hızla gelişmekte olan
biyomimesis yaklaşımı ise Kuzey Kıbrıs’ta görülmemektedir. Literatür taraması, gözlem,
anket, görüşme gibi yöntemlerle yapılan incelemeler sonucu tespit edilen az sayıdaki doğa
esinlemeleri yapılmış olabileceği ön görülen yapıların bir kısmında, doğadaki form ve
strüktürlerin bir analoji ile yapılara aktarıldığı anlaşılmıştır. Biyomimetik Mimarlık
kapsamında ve bilinçli bir tasarım süreci ile oluşturulmayan bu örnekler, doğayla yalnızca
biçimsel uyum sağlayabileceği düşünülmektedir. (Tablo 2)
Dünyada tartışılan yeni, akademik, bilimsel yöntem ve tekniklerin Kuzey Kıbrıs’a yeterli
düzeyde yansımamış olması; dışa açılamama, ekonomik kalkınamama, yasalardaki açıklar
nedenleriyle uygulama ortamlarının geliştirilememiş durumu, sürdürülebilir bir çevre
olgusuna tehdit unsuru olmaktadır. Sonuç olarak akademik ve bilimsel çalışmalarla Kuzey
Kıbrıs çevresel faktörlerine uygun Biyomimetik Mimarlık önerileri geliştirilerek,
teknolojik ve ekonomik katkılarla uygulamaya aktarılması beklenmektedir. Bu sebeple
bilimsel çalışmaların desteklenmesi, yasaların düzenlenmesi, ekonomik ve politik
planlamaların yapılması kaçınılmazdır. Bu kapsamda çalışmanın Kuzey Kıbrıs’ta disiplinli
bilimsel çalışmalar yapılmasında, yeni tasarım model ve metotların geliştirilmesinde etken
olacağı düşünülmektedir.
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Tablo 2. Dünyada ve Kuzey Kıbrıs Mimarisinde Doğadan Esinlenme Yaklaşımının
Karşılaştırması

DÜNYADA

DOĞADAN ESİNLENME/ ÖĞRENME/MODELLEME
Biyoloji, Teknoloji ve Diğer Disiplinlerle Birlikte

BİYOMİMESİS

Doğanın İşlev ve Sistemlerinin İşleyişinin Aktarımı

KUZEY
KIBRIS’TA
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EK
Mimar Türköz Kolozali, mimar Ekrem Bodamyalızade, mimar Oğuz Feridun ile yapılan
anket çalışmaları.
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1. Mimar Türköz Kolozali ile yapılan anket çalışması
 Hangi okuldan mezun oldunuz?
Kiev Civil Engineering
 Öğrenci iken herhangi bir mimardan etkilendiniz mi? Eğer etkilendiyseniz hangi
mimardan etkilendiniz?
Evet etkilendim, öğrenci iken Frank Lloyd Wright’dan etkilendim
 Kaç yıldır mimarlık mesleği ile uğraşıyorsunuz?
25 yıldır bu meslekle uğraşıyorum
 Günümüz mimarisini nasıl buluyorsunuz?
Kullanıcının

istekleri

göz

önünde

bulundurulmadan

konforsuz

binalar

gerçekleştirilmektedir.
 Kuzey Kıbrıs’ın tarihsel (geleneksel) mimarisini nasıl buluyorsunuz?
Her dönemin mimarisini yansıtır ve Kıbrıs’ın iklimsel değerleri göz önünde
bulundurularak iyi bir çözüm getirilmiştir.
 Kuzey Kıbrıs’taki günümüz mimarisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Günümüz

mimarisinde

düşünülmemiş,

iklime

maalesef
ve

geçmişte

kullanıcının

düşünülen

isteklerine

iklimsel

uygun

bir

unsurlar
mimari

düşünülmemiştir.
 Teknolojiyi kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız tasarım sürecinde mi,
strüktürel tasarımda mı kullanıyorsunuz?
Evet kullanıyorum, her iki süreçte de kullanıyorum
 Tasarımlarınızda teknolojinin etkisi var mı? Eğer varsa bunlar tasarım sürecinde
mi, yapım sistemlerinde mi, strüktürel mi, yapım sürecinde mi etkisi var?
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Tabi ki etkisi var, tasarım sürecinde, yapım sistemlerinde, strüktürel ve yapım
süresi olarak eğer teknoloji kullanılmıyorsa geleceğe yönelik projelerde yapılması
mümkün değildir.
 Tasarımınız yöresel faktörlerden faydalanıyor mu?
Evet
 Tasarımınızda enerji kullanımı en az düzeye iniyor mu? Cevabınız evet ise enerji
kullanımı nasıl en az düzeye inmektedir?
Evet, gün ışığından yararlanarak en az düzeye indirmeye çalıştım
 Doğal enerji kaynaklarından yararlanabiliyor mu?

(Yöresel iklimden, güneş

ışığından, rüzgardan yararlanabiliyor mu)
Evet, gün boyunca güneş ışığından yararlanabiliyor
 Tasarımınızda sizi yönlendiren ana ilkeleriniz var mı? Varsa nelerdir?
Evet, kullanıcıların istekleri ve yöresel faktörlerden yararlanmak
 Fonksiyona uygun bir biçimi var mı?
Evet
 Tasarımınıza

başlamadan

önce

kendinize

şu

soruyu

sordunuz

mu

; Doğa bunu nasıl çözerdi? Eğer sorduysanız ne açıdan sordunuz?
( Strüktür, Form, Tasarım, Doğal enerjiden yararlanma, Sürdürülebilirlik)
Tam olarak sizin sorduğunuz gibi sormadım ama doğadaki örneklerden
yararlanarak tasarımı gerçekleştirdim. Strüktür, form, tasarım, doğal enerjiden
yararlanma ve sürdürülebilirlik doğada var zaten
 Biomimesis kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Duyduysanız bu kavramın
tasarımınıza yansıdığını düşünüyor musunuz?
Evet duydum, kısmen yansıdığını düşünüyorum
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2. Mimar Ekrem Bodamyalızade ile yapılan anket çalışması
 Hangi okuldan mezun oldunuz?
Gazi Üniversitesi
 Öğrenci iken herhangi bir mimardan etkilendiniz mi? Eğer etkilendiyseniz hangi
mimardan etkilendiniz?
Tanju Kaptanoğlu ve Ahmet Vural Behaaddin
 Kaç yıldır mimarlık mesleği ile uğraşıyorsunuz?
32 yıldır
 Günümüz mimarisini nasıl buluyorsunuz?
Modernist
 Kuzey Kıbrıs’ın tarihsel (geleneksel) mimarisini nasıl buluyorsunuz?
Öğeleri kullanıp modernize etmek koşulu ile
 Kuzey Kıbrıs’taki günümüz mimarisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Kendini bilerek çalışan az sayıda mimar olduğundan, giderek çarpık bir yerleşme
ve basma kalıp yapılarla maalesef karşı karşıyayız
 Teknolojiyi kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız tasarım sürecinde mi,
strüktürel tasarımda mı kullanıyorsunuz?
Evet kullanıyorum, Her iki süreçte de kullanıyorum
 Tasarımlarınızda teknolojinin etkisi var mı? Eğer varsa bunlar tasarım sürecinde
mi, yapım sistemlerinde mi, strüktürel mi, yapım sürecinde mi etkisi var?
Evet var, tüm süreçlerde
 Tasarımınız yöresel faktörlerden faydalanıyor mu?
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Biçimsel ve fonksiyonel olarak
 Tasarımınızda enerji kullanımı en az düzeye iniyor mu? Cevabınız evet ise enerji
kullanımı nasıl minimal düzeye inmektedir?
Talep edildiği takdirde evet, iki kabuklu sistemle yapıldı ki iklimin iyi
nimetlerinden yararlansın kötü nimetlerinden uzak durması
 Doğal enerji kaynaklarından yararlanabiliyor mu?

(Yöresel iklimden, güneş

ışığından, rüzgardan yararlanabiliyor mu)
Evet, iklim koşullarına göre yönlendirme yapılarak

 Tasarımınızda sizi yönlendiren ana ilkeleriniz var mı? Varsa nelerdir?
Tasarıma başlamadan önce kendi hazırladığımız soruları mal sahibinin cevaplarına
göre tasarım şekil alıyor
 Fonksiyona uygun bir biçimi var mı?
Evet
 Tasarımınıza

başlamadan

önce

kendinize

şu

soruyu

sordunuz

mu

; Doğa bunu nasıl çözerdi? Eğer sorduysanız ne açıdan sordunuz?
( Strüktür, Form, Tasarım, Doğal enerjiden yararlanma, Sürdürülebilirlik)
Yapının oluşturduğu çevre vardır, birde doğal çevre vardır. Çevre içresinde
tasarıma etki eden unsurlar vardır ve bu tasarıma etki etmektedir.
 Biomimesis kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Duyduysanız bu kavramın
tasarımınıza yansıdığını düşünüyor musunuz?
Evet duydum, yurt dışında gördüğüm estetik amaçlı kullanılan baca kapakları kuş
formuna benzemesinden etkilendim, arazinin konumu ve dağın siluetine uygun
olacağından bu fikri bütünsel olarak tasarıma yansıttım.
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3. Mimar Oğuz Feridun’la yapılan anket çalışması
 Hangi okuldan mezun oldunuz?
1973 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
mezunuyum.
 Öğrenci iken herhangi bir mimardan etkilendiniz mi? Eğer etkilendiyseniz hangi
mimardan etkilendiniz?
O dönemin yerli mimarlarından Şevki Vanlı ve Cengiz Bektaş'tan etkilendiğimi
sanıyorum. Frank Lloyd Wright her mimarı olduğu gibi beni de etkilemiştir.
Mimari felsefe olarak Walter Gropius'u benimsediğimi de önemle eklemeliyim.
 Kaç yıldır mimarlık mesleği ile uğraşıyorsunuz?
38 Yıl
 Günümüz mimarisini nasıl buluyorsunuz?
Her zaman olageldiği gibi yeni veya yeniden yaratılmış akımlardan mimariyi
soyutlamak mümkün değildir. Doğal olarak yeni tasarım akımları mimariyi de
etkileyecektir. Bunu doğal karşılıyorum.Tasarımda şeklin öne çıktığı bir dönem
geçirmekteyiz. Bu, şu veya bu şekilde geçmişte de olmuştur, gelecekte de yine
olacaktır. Bunu tartışmaya gerek yoktur sanırım.
 Kuzey Kıbrıs’ın tarihsel (geleneksel) mimarisini nasıl buluyorsunuz?
Kuşkusuz Kuzey Kıbrıs’ın mimarisinin kendine özgü özellikleri vardır ve bunlar
korunmalıdır.
 Kuzey Kıbrıs’taki günümüz mimarisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Kuzey Kıbrıs'taki mimari diye bir akımdan söz edemeyiz. Buradaki mimari
faaliyetlerin

başka ülkelerdekini etkileyecek ne niteliği ne de niceliği olabilir.

Olsa olsa başka ülkelerde gelişen akımlar önce Türkiye'yi daha sonra da K.Kıbrıs'ı
etkiler. Ancak buradaki uygulamaların ne ölçeği ne de parasal kaynağı bu akımların
doğru dürüst yansıtılmasına olanak tanır. Örneğin kaç mimari yarışma sonucu
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gerçekleşme olanağı bulmuştur? Kıbrıs'taki mimari faaliyetleri dönemine eden
konut mimarisidir. Bunlar içinde özgün olabilenlerin sayısı çok azdır. Uygun
müşteri bulabilmiş uygun mimarlarımız bu şansı yakalayabilmektedirler. Geri
kalanlar müşterinin kültürel düzeyine göre şekillenmektedir. Ülkemizde paranın
doğru ellerde olmadığı gözönüne alınırsa doğru mimarlık yapmak olası değildir.
(Bu konu açılabilir ve uzatılabilir...)
 Teknolojiyi kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız tasarım sürecinde mi,
strüktürel tasarımda mı kullanıyorsunuz?
Evet kullanıyorum, her iki yönden de kullanıyorum
 Tasarımlarınızda teknolojinin etkisi var mı? Eğer varsa bunlar tasarım sürecinde
mi, yapım sistemlerinde mi, strüktürel mi, yapım sürecinde mi etkisi var?
Tabiî ki var , Olabildiğince teknolojiyi zorlamak isterim ancak bu kullanıcıların
olanakları ile sınırlı kalabiliyor. Doğal olarak Kıbrıs'ın sınırlı olanakları da yeni
teknolojilere ulaşımı geciktiriyor.
 Tasarımınız yöresel faktörlerden faydalanıyor mu?
Evet
 Tasarımınızda enerji kullanımı en az düzeye iniyor mu? Cevabınız evet ise enerji
kullanımı nasıl minimal düzeye inmektedir?
Kısmen evet, yöresel iklimden ve güneş ışığından yararlanabiliyor
 Doğal enerji kaynaklarından yararlanabiliyor mu?

(Yöresel iklimden, güneş

ışığından, rüzgardan yararlanabiliyor mu)
Tasarımlarımı yaparken önceliklerim parantez içinde belirtilenlerin tümüdür. Birine
diğerinden daha fazla veya az önem verdiğimi söyleyemem. Ancak tasarımın
konumu nedeniyle bir kısmı bazı tasarımlarımda ikinci planda kalabiliyor.
 Tasarımınızda sizi yönlendiren ana ilkeleriniz var mı? Varsa nelerdir?
Yapının fonksiyonu ve arazi ile ilişkilerini her zaman ön planda tutmuşumdur.
Arazi veya arsanın konum ve topografik yapısından mutlaka yararlanmak isterim.
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Tasarımlarımın Kıbrıs'ta olmasının şüphesiz bir ayrıcalığı vardır. Bunlara iklim ve
mikro klima olduğu gibi yerel teknoloji de etki etmektedir. Kullanıcının istek ve
olanakları da ister istemez dikkate alınan ayrıntılardır. Olabildiğince bu özellikleri
kullanma gayreti gösteriyorum. Örneğin doğal havalandırma, mekan birliği,
yükselen tavanlar, iç ve dış teraslar çoklukla kullandığım mimari elemanlardır.
 Fonksiyona uygun bir biçimi var mı?
Evet var
 Tasarımınıza

başlamadan

önce

kendinize

şu

soruyu

sordunuz

mu

; Doğa bunu nasıl çözerdi? Eğer sorduysanız ne açıdan sordunuz?
( Strüktür, Form, Tasarım, Doğal enerjiden yararlanma, Sürdürülebilirlik)
'Doğa bunu nasıl çözerdi?' sorusunu hiç sormadım. Doğa kendi sorunlarını
çözüyor.

Biz ise

insanların sorunlarını çözmeğe çalışıyoruz.

Tasarımlarımda bir önceki mailimde yazdığım gibi elbette strüktür, form, tasarım,
doğal enerjiden yararlanma, sürdürülebilirlik, vb. gibi kriterler ister istemez
tasarımın konusuna ve konumuna göre göz önüne alınmaktadır. Bunların her biri
yerine göre bir diğerinden daha öne çıkabilmektedir. Unutulmamalıdır ki size iş
getiren mal sahibinin de istekleri ve sınırları vardır ve bunlara da öncelik
verilmelidir.
Örneğin iklimimize en uygun yapı malzemesinin kerpiç olduğuna inanmama
rağmen kırk yıldır kerpiç bir yapı tasarlayamadım. Bu yalnızca yürüttüğüm tasarım
dersleri ile sınırlı kaldı. Özetle, kullanacağınız teknolojiyi siz seçemiyorsunuz bunu
size empoze eden bir piyasa var ve onu kullanmak zorunda kalıyorsunuz.
 Biomimesis kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Duyduysanız bu kavramın
tasarımınıza yansıdığını düşünüyor musunuz?
Biomimesis kavramını ilk kez yıllar önce "Bio design" olarak lanse edilmiş bir
'Canon' fotoğraf makinesi tasarımında görmüştüm. Henüz bu kavram mimariye
aksetmiş değildi. Bu kamera üretilmiş ama beklenen ilgiyi görmeyince Canon bu
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kavramdan vazgeçmişti. Nedeni basitti: Doğa bildiğimiz anlamda kamera
üretmiyordu. Tasarımcıların insanlar için kamera üretmesi gerekiyordu. Tıpkı
doğa'nın bildiğimiz anlamda bina inşa etmediği gibi.
Üzgünüm ama bu nedenle tasarımlarıma bu kavramı yansıttığımı sanmıyorum. En
azından ülkemiz koşullarında.

