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PARAMETRİK TASARIM BAĞLAMINDA SERGİLEME MEKANLARININ FORMİŞLEV ANALİZİ

Danışman: Prof. Bilge SAYIL ONARAN
Yazar: Armağan YÜKSEKKAYA
ÖZ
Parametrik tasarım, son yıllarda tasarım ve mimarlık alanında çok konuşulan
konularından biridir. Teknolojinin gelişmesiyle dijital yazılımlarla gerçekleşen
karmaşık tasarımlar parametrik tasarım olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Çalışmanın amacı parametrik tasarım kavramının dijital bağlamın yanı sıra, analog
olarak da kullanılabildiğini göstermek ve parametrik tasarımın bir akım değil bir
tasarım sistemi olarak anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Bu bakımdan analog
parametrik tasarım ve dijital parametrik tasarım olarak iki sergileme mekanı ele
alınmakta ve mekanların form-işlev ilişkileri parametrik tasarım bağlamında
değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmelerle, hem analog ve dijital parametrik
tasarımın form-işlev ilişkisi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılarak benzerliklerinin ve
farklılıklarının ortaya konması hem de parametrik tasarım tanımının tamamen
dijital bağlamda var olmadığının gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde parametrik tasarımın tanımı yapılmakta, parametrik
tasarımın temelini oluşturan algoritmik düşünme sisteminden, dijital araçlarından,
süreç ve stratejilerinden bahsedilmektedir. Birinci bölümde verilen bilgiler,
parametrik tasarımın daha iyi anlaşılmasını sağlamakta ve ikinci bölümde
bahsedilen

form-işlev

ilişkisinin

parametrik

tasarım

bağlamında

değerlendirilebilmesi için zemin oluşturmaktadır. İkinci bölümde parametrik tasarım
bağlamında form, formsal dokular ve form-işlev ilişkisi ele alınmaktadır. Üçüncü
bölümde sergileme mekanlarının tarihsel gelişimi parametrik tasarım bağlamında
incelenmekte, Expo ve pavyon kavramları üzerinde durulmaktadır. Parametrik
tasarımın özellikle 1960 sonrası analogdan dijitale geçiş ve dijital ağırlıklı
dönemlerine ait iki örnek üzerinden parametre türlerinin süreç içindeki gelişimi,
seçilen pavyonların form-işlev ilişkileri üzerinden incelenmektedir. Üçüncü
bölümde parametrik tasarımın temel parametre türlerine ait elde edilen bilgilerin ve
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analizlerin, dördüncü bölümde incelenecek olan iki örneğin daha detaylı analizleri
için bir basamak olması amaçlanmaktadır. Tez çalışmasının dördüncü bölümünde
biri analog biri dijital parametrik tasarım sistemiyle oluşturulmuş iki ayrı döneme ait
iki pavyon örneğinin form-işlev ilişkileri parametrik tasarım üzerinden detaylı olarak
ele alınmakta, karşılaştırılmakta ve bir değerlendirmeye varılmaktadır. Örneklerden
biri dijitalleşmeye geçiş döneminde analog olarak tasarlanmış bir pavyon, diğer
örnek ise günümüzdeki son teknoloji ve dijital araçlar kullanılarak tasarlanmış bir
pavyon olarak seçilmiştir. Dördüncü bölümde örnekler üzerinden elde edilen
bilgilerin

parametrik

uygulanabileceğine,

tasarım
farklı

sisteminin

uygulamalarının

ne

olduğuna

pavyonların

ve

hangi

form-işlev

yollara
ilişkileri

üzerindeki etkilerine dair bilgi vermesi amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Parametrik tasarım, form-işlev ilişkisi, sergileme mekanı,
pavyon, dijital tasarım.
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FORM-FUNCTION ANALYSIS OF EXHIBITION SPACES IN THE CONTEXT OF
PARAMETRIC DESIGN

Supervisor: Prof. Bilge SAYIL ONARAN
Author: Armağan YÜKSEKKAYA
ABSTRACT
As a concept, parametric design is one of the most discussed topics in the field of
design and architecture. With the development of technology, complex designs
realized with digital software started to be called parametric design. The main aim
of the study is to show that the concept of parametric design can be used as an
analog as well as digital context. Morever, this study contribute to understanding of
parametric design as a design system, not a style. In this respect, form-function
relationships of two exhibition spaces considered as analog parametric design and
digital parametric design are evaluated in the context of parametric design. With
the evaluations made, it is aimed to reveal the similarities and differences by
comparing the effects of analog and digital parametric design on form-function
relationship and to show that the definition of parametric design does not exist in
the completely digital context.
In the first part of the study, the detailed definition of parametric design is to be
made and algoritmic thinking, digital tools, process and strategies of parametric
design are to be described. The information given in the first section provides a
better understanding of the parametric design and forms the basis for evaluating
the form-function relationship mentioned in the second section. In the second part,
form, formal textures and form-function relationship are discussed in the context of
parametric design. In the third chapter, the historical development of exhibition
spaces is examined in the context of parametric design, and the concepts of Expo
and pavilion are emphasized. The development of parameter types in the process
is examined through form-function relationships of selected examples belonging
post 1960. In the third chapter, it is aimed that the information and analysis of the
basic parameter types of parametric design are to be a step for more detailed
analysis of the two examples to be examined in the fourth chapter. In the fourth
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part of the thesis, the form-function relationships of two pavilion examples from
two different periods, one analog and the other created with a digital parametric
design system, are discussed in detail, compared and evaluated through
parametric design. One of the examples is a pavilion designed through analog
parametric system which is in the transition period to digitalization, while the other
example is selected as a pavilion designed using the latest technology and digital
tools. In the fourth chapter, it is aimed to give information about what the
parametric design system is and how it can be applied, and the effects of its
different applications on the form-function relationships of pavilions.
Keywords: Parametric design, form-function relations, exhibition space, pavilion,
digital design.
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GİRİŞ
Tasarım ve mimaride form-işlev ilişkisi geçmişte olduğu gibi günümüzde de
tartışmalı konulardan biridir. 19. yüzyılda modern üslupla birlikte formun işlevi
izlemesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmış ve uzun yıllar boyunca mimari söylem
üzerinde hüküm süren görüşlerden biri haline gelmiştir. Buna karşın işlevin formu
takip etmesi ve yapıların formsal temsilinin işlevsel özelliklerinden önde gelmesi
gerektiği görüşünü savunan karşıt fikirli tasarımcı ve mimarların fazlalığı da
yadsınamamaktadır. Tamamen işlevselliğe odaklanan ve formsal olarak birbirini
tekrar etmeye başlayan 19. yüzyıl modern üslup anlayışı, salt işlevselciliğin
mimariyi tekdüzeleştirmesiyle sonuçlanmıştır. Tamamen formsal ve estetik
kaygılarla oluşturulan ve işlevin ikinci plana atıldığı şekilci yaklaşımlarsa mimariyi
işlevsiz bir heykel bağlamına itilmeye zorlamıştır. Bu noktada, tamamen işlevselci
ya da şekilci yaklaşımların mimariyi kendi bağlamından uzaklaştırdığını söylemek
mümkündür.
Teknolojik gelişmelerin 20. yüzyıla doğru büyük bir hızla ilerlemesi, yazılım ve
dijitalleşme adına köklü değişimler sağlamıştır. Tasarım ve mimariye yönelik
yazılımların ve çizim programlarının geliştirilmesi tasarıma ve tasarımın görsel
sunumuna ayrılan süreyi büyük ölçüde azaltmıştır. Tasarım sürecini izlemeyi, ara
aşamalarda tasarıma müdahale etmeyi ve pek çok değişikliği eş zamanlı olarak
uygulayabilmeyi mümkün kılan yazılımlarla birlikte daha önce görülmemiş
karmaşık formların tasarımı ve üretimi mümkün hale gelmiştir. Tüm bu gelişmelerle
birlikte “parametrik tasarım” kavramı sıkça kullanılmaya, çeşitli dijital araçlarla
tasarlanan karmaşık formlu yapılara atfedilmeye başlanmıştır. Kompleks formların
kolay tasarlanabilir hale gelmesi, parametrik tasarımın ağırlıklı olarak formu görsel
bir cazibe merkezi olarak kullanan bir üslup olarak algılanmasına sebep olmuştur.
Parametrik yazılımlar aracılığıyla oluşturulan pek çok tasarımın bu biçimsel
yaklaşımı, mimaride form-işlev ilişkisini tekrar sorgulanmaya açık hale getirmiştir.
Bu noktada mimaride form-işlev ilişkisinin parametrik tasarım bağlamında
değerlendirilmesi; parametrik tasarım kavramının tanımını ve tarihsel süreçteki
gelişimini inceleme gerekliliği oluşturmaktadır. Parametrik tasarımın detaylı olarak
ele alınması; dijital yazılımlara atfedilen bu kavramın, analog olarak da
sürdürülebilen bir tasarım süreci olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bakımdan
parametrik tasarımın farklı uygulama yöntemlerinin form-işlev üzerindeki etkilerinin
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analiz

edilmesiyle

parametrik

tasarım

sisteminin

daha

iyi

anlaşılması

amaçlanmaktadır.

ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Bu çalışmada mimari söylemde önemli bir yeri olan form-işlev ilişkisi, parametrik
tasarım bağlamında ele alınmaktadır. Bu bakımdan yeni bir kavram ve dijital
yazılımlara atfedilmiş, form odaklı bir üslup olarak algılanan parametrik tasarım
kavramı tez kapsamında detaylı olarak incelenmiştir. Böylece daha verimli bir
değerlendirmeye ulaşmak amaçlanmıştır. Parametrik tasarım bağlamında formişlev ilişkisinin inceleneceği mekanlar sergileme mekanları olarak seçilmiştir. Geniş
bir inceleme alanı sağlayan ve pek çok alt başlığı olan sergileme mekanları daha
da özele indirgenmiş ve Expo pavyonları ele alınmıştır. Deneysel ve geçici yapıları
nedeniyle çağın yeniliklerine oldukça açık olan pavyonların, parametrik tasarımın
tarihsel süreçteki izlerini görmek için uygun yapı tipleri oluşturduğu düşünülmüştür.
Bu düşünceleri irdelemek, parametrik tasarımın dijital bağlam dışında da
yürütülebilecek bir tasarım süreci olduğunu anlayabilmek ve form-işlev ilişkisi
üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu daha iyi analiz edebilmek amacıyla bu tez
kapsamında aşağıdaki sorular cevaplanmaya çalışılmıştır:
•

Parametrik tasarım nedir?

•

Parametrik tasarım sisteminin temelini oluşturan unsurlar nelerdir?

•

Parametrik tasarımın dönemsel gelişimi nasıldır?

•

Tasarımdaki temel parametre türlerinin pavyon tasarımı bağlamında gelişimi
nasıldır?

•

Parametrik tasarımın uygulama biçimleri nelerdir?

•

Parametrik tasarımın farklı uygulama biçimlerinin pavyonların form-işlev
ilişkisi üzerindeki etkileri, farkları ve/veya benzerlikleri nelerdir?

Tez kapsamında bu soruların cevapları 1. , 2. ve 3. Bölümlerde ele alınmış ve 4.
Bölümle birlikte analog ve dijital parametrik tasarım örnekleri olarak seçilen geçici
deneysel mimari yapılar olan Philips ve Vanke Pavyonları üzerinden analiz
edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarının, parametrik tasarımın bir tasarım sistemi
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olarak algılanabilmesi, sadece dijital ortama atfedilmemiş bir süreç olması ve formişlev ilişkisi üzerindeki verimli etkisinin anlaşılabilmesine katkı sağlayacağı
düşünülmüştür. Parametrik tasarım bağlamında form-işlev ilişkisi incelenen örnek
yapılar geçici deneysel mimari yapı türünde seçilmiştir. Bu yapı türlerine öncülük
eden pavyonlar, yeni yapım ve tasarım tekniklerini uygulamak için teşvik edici
olmaları ve kısa süre zarfında ziyaretçiler tarafından algılanabilmek için daha
belirgin form-işlev ilişkilerine sahip olmaları gerektiğinden tercih edilmiştir. Böylece
yapıya dair parametrik tasarım süreci, formsal ve işlevsel etkileşim referanslarının
analiz sürecinde daha net algılanabileceği ve daha anlaşılır değerlendirilebileceği
düşünülmüştür.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Çalışma kapsamında ele alınan sergileme mekanları Dünya Fuarları olarak bilinen
uluslararası Expolarda bulunan firma pavyonlarından seçilmiştir. Hem Exponun
genel temasını hem de firmanın kurumsal kimliğinin vermek istediği mesajı kısa ve
geçici bir süreçte ziyaretçilere iletme amacı olan firma pavyonları; form-işlev
ilişkisini en etkili kullanması gereken yapı türlerinden biridir. 4. Bölümde analog ve
dijital parametrik tasarım bağlamında form-işlev ilişkisi seçilen iki pavyon örneği
üzerinden analiz edilmede önce araştırmanın 1. Ve 2. Bölümlerinde parametrik
tasarım detaylı olarak incelenmektedir.
Çalışmanın 1. Bölümü tamamen parametrik tasarıma odaklanmakta, parametrik
tasarımın neden bir tasarım sistemi olarak algılanması gerektiği üzerinde
durmaktadır. Bu bakımdan parametrik tasarım sistemini oluşturan unsurlar olan
algoritmik düşünce ve parametreler açıklanmakta, teknolojinin geldii son noktayla
birlikte

hızla

gelişen

parametrik

tasarımın

dijital

koluna

dair

araçlar

incelenmektedir. Bununla birlikte parametrik tasarıma dair tasarım stratejilerinin
neler olabileceği açıklanmaktadır.
Çalışmanın 2. Bölümü ise tasarım ve mimarideki form-işlev ilişkisini parametrik
tasarım bağlamında analiz edebilmek için gerekli olan altyapıyı sağlamakta, formişlev ilişkisinin gelişim sürecini ele almaktadır. Form-işlev ilişkisinin gelişim süreci
açıklandıktan sonra parametrik tasarım bağlamında mimari form-işlev ilişkisi bir
bütün olarak ele alınmaktadır. Parametrik tasarım bağlamında bütün olarak ele
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alınan form-işlev ilişkisi, parametrik tasarımda form ve işlev olarak ayrı iki alt başlık
altında daha detaylı olarak analiz edilmektedir. Bu alt başlıklarda parametrik
tasarımda öne çıkan formsal dokulara değinilmektedir. Parametrik tasarımda
işlevin incelendiği alt başlıkta ise işlevin bu bağlamda nasıl kendini ve formsal
özellikleri tanımladığı açıklanmaktadır. Bununla birlikte parametrik tasarımın etkili
bir form-işlev ilişkisi oluşturmak için işlevsel özelliklere ve bağlı bulunduğu formsal
özelliklere sağladığı esneklik ve bu özellikler arasındaki sınırsız ilişkilendirme
varyasyonlarının

form-işlev

ilişkisini

parametrik

tasarım

bağlamında

nasıl

etkilediğinden bahsedilmektedir.
Çalışma kapsamında geçici sergileme mekanı olan pavyonlar üzerinden analizler
yapılacağından sergileme mekanlarının gelişimi genel hatlarıyla 3. Bölümde
incelenmekte, parametre türlerinin seçilen pavyonlar üzerindeki form-işlev ilişkisine
etkisi ele alınmaktadır. Parametre türleri incelenirken parametrik tasarımın
dijitalliğe geçmeye başladığı 1960 sonrası dönemden örnekler seçilmiştir.
Böylelikle parametre türlerinin dijitalliğe geçişle birlikte kullanımları ve bu
kullanımlarının pavyonların form-işlev ilişkisi üzerindeki etkilerinin anlaşabilmesi
amaçlanmıştır.
Çalışmanın son ve 4. Bölümünde ise daha önceki üç bölümde sunulan bilgiler ve
analizler ışığında seçilen 2 pavyon örneği detaylı olarak analiz edilmektedir.
Formsal ve işlevsel özellikleri belirlenen pavyonlar parametrik tasarım bağlamında
incelenmekte, analog ve dijital parametrik tasarım sistemiyle oluşturulmuş iki ayrı
örneğin analiz sonuçları karşılaştırılmaktadır. Böylelikle hem parametrik tasarım
sisteminin geçici sergileme mekanları olan pavyon yapıları üzerindeki etkileri formişlev ilişkisi bakımından gözlemlenmekte hem de analog ve dijital parametrik
tasarım sistemlerinin fark ve benzerlikleri ortaya konarak parametrik tasarımın
sadece dijital bağlamda var olmadığının, analog olarak da sürdürülebileceğinin
anlaşılması amaçlanmaktadır.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Çalışma sürecinde genelden özele doğru giden tümdengelimsel bir metod
izlenmiştir. Çalışmanın ana başlıkları olan parametrik tasarım, form-işlev ilişkisi ve
sergileme mekanları hakkında toplanan bilgiler çeşitli görsel ve tablolarla
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desteklenerek açıklanmıştır. Sergileme mekanlarının form-işlev analizi parametrik
tasarım bağlamında yapılacağından öncelikli olarak parametrik tasarım kavramı ve
parametrik tasarıma dair unsurlar 1. Bölümde çeşitli alt başlıklarla incelenmiştir. 2.
Bölümde tasarım ve mimarideki form-işlev ilişkisi gelişim süreci bakımından genel
hatlarıyla ele alındıktan sonra parametrik tasarım bağlamında çeşitli alt başlıklarla
incelenmeye devam edilmiştir. Çalışmanın 3. Bölümünde ana başlıklardan biri olan
sergileme mekanları ele alınmıştır. Genel hatlarıyla sergileme mekanlarının
tarihsel süreçteki gelişimi incelendikten sonra bölüm geçici ve deneysel sergileme
mekanları olan pavyonlar özelinde devam edilmiştir. Tez kapsamında incelenen
pavyonlar uluslararası Expo organizasyonlarından seçilen örnekler olduğundan,
Expoların

ortaya

çıkışı,

tarihsel

süreçteki

gelişimleri

ve

temalarından

bahsedilmiştir. Bu bilgiler ışığında parametrik tasarımın 1960 sonrası analogdan
dijitale geçiş ve dijital ağırlıklı iki farklı dönemine ait iki örnek, parametrik tasarım
sisteminin temel birimlerini oluşturan parametre türleri üzerinden ele alınmıştır. Bu
çalışmayla, parametre türlerinin ve parametrik tasarımda dijitalliğe geçiş
sürecindeki gelişimler örnekler üzerinden analiz edilerek dördüncü bölümdeki
çalışma için bir basamak oluşturması amaçlanmıştır. Çalışmanın son bölümünde
ise daha önceki üç bölümde incelenen tüm bilgilerin göz önünde bulundurularak
sonuca varıldığı değerlendirme ve analizler gerçekleştirilmiştir. Analog ve dijital
parametrik tasarım sistemiyle tasarlanmış iki firma pavyonu ele alınmıştır. Analog
parametrik tasarım sistemiyle tasarlanan pavyon örneği için, II. Dünya Savaşından
sonra gerçekleştirilen ve tasarımcıların deneysel çalışmaya ve dönemin
teknolojisini kullanmaya teşvik edildikleri 1958 Brüksel Exposu belirlenmiştir. Bu
Expo’da bulunan ve dikkat çeken tasarımlardan biri olan Philips Pavyonu, analog
parametrik tasarım örneği olarak form-işlev ilişkisi bakımından analiz edilmiştir.
Dijital parametrik tasarım örneği için ise günümüzün en güncel dijital gelişmelerinin
referanslarının bulunabileceği 2015 Milano Exposu belirlenmiştir. Bu Expoda
bulunan ve form-işlev ilişkisinin belirgin olarak algılanabileceği örneklerden biri
olan Vanke Pavyonu, dijital parametrik tasarım örneği olarak belirlenmiş ve analiz
edilmiştir. Ayrı ayrı analiz edilen iki pavyon örneğinin değerlendirme verileri bölüm
sonucunda karşılaştırılarak tezin konusu ve amacı doğrultusunda yöneltilen
soruların cevapları aranmıştır. Toplanan bilgiler ve analizlerden elde edilen
değerlendirmeler ışığında tezin konusu ve amacına yönelik çıkarımların ve
değerlendirmelerin sunulduğu sonuç bölümüyle çalışma sonlandırılmıştır.
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ARAŞTIRMAYA YÖNELİK LİTERATÜR TARAMASI
Teknolojinin gelişimiyle ve dijital yazılımların tasarımcıların talepleri doğrultusunda
geliştirilmeye başlanmasıyla birlikte tasarımda da dijitalleşme dönemi başlamıştır.
Tasarımda dijitalleşmeye yoğun bir ilginin olması, dijital araçların tasarımcılar için
büyük oranda kolaylık sağlaması tasarım stratejilerini de etkilemesine neden
olmuştur. Tasarımda dijitalleşmeyle birlikte yeni kavramlar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bu kavramlardan biri özellikle son 20 yıllık süreçte adından sıkça
bahsettiren parametrik tasarımdır. Dijitalleşmeyle gelen bir kavram olarak
algılanan parametrik tasarım, bazı tasarım çevrelerince dijital bağlamda var olan
bir akım olarak algılansa da bu tez kapsamında parametrik tasarım kavramı bir
tasarım sistemi olarak ele alınmaktadır. Günümüzün popüler konularından biri
olması nedeniyle, literatür taraması sonucunda parametrik tasarıma dair bulunan
pek çok kaynak elde etmek mümkündür. Bu noktada kaynakları parametrik
tasarımı bir tasarım sistemi olarak ele alan kaynaklar ve bir akım olarak gören
kaynakları ayrıştırmak gerekliliği oluşmaktadır.
Bu tez kapsamında ele alınan parametrik tasarım, form-işlev ilişkisi ve sergileme
mekanları anahtar kelimelerine yönelik literatür taramasında çoğunluğu yabancı
kaynaklardan oluşan bildiri, makale, kitap, yüksek lisans ve doktora tezleri elde
edilmiştir. Metin içinde kullanılan kaynak türleri dışında görsel kaynakların çoğunda
daha güncel örnekler bulabilmek adına internetten yararlanılmıştır. Bulunan
kaynaklar; tezin metodolojisine göre alt başlıklara ayrılarak tasnif edilmiştir. Tablo
1’de görseller hariç olmak üzere kullanılan kaynakların türleri ve oranları
gösterilmektedir:
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11.71%

34.14%

28.25%

25.90%
BİLDİRİ

MAKALE

KİTAP

TEZ

Tablo 1. Tez kapsamında sadece metin için kullanılan kaynakların dağılımı (Kişisel Arşiv, 2020)

1. PARAMETRİK TASARIM
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Sanayi Devrimi’nin temel başarılarından biri seri üretim fikri olmuştur. Fabrikalar ve
robotlar aynı prototipten binlerce kopya üretebilir hale gelmiştir. Bununla birlikte,
dijital

üretim

teknolojilerinin

ortaya

çıkışıyla,

ürünlerin

üretim

talimatları

değiştirilebilir olmuştur. İşlemin parametrik hale getirildiği ve robotik olduğu göz
önüne

alındığında,

ürünler

kitlesel

olarak

üretildiği

gibi

kitlesel

olarak

özelleştirilebilir hale gelmiştir.
Parametrik tasarım terimi 20. yüzyılın sonlarına doğru, temel olarak karmaşık
projelerde gelişmiş dijital teknolojilerin kullanımı ile ilişkilendirilse de, bir akım ya
da stil değil, olası tasarım alternatiflerini çoğaltmaya ve tasarım sürecini
iyileştirmeye yönelik, kendi içinde belli yöntemleri ve kavramları olan bir tasarım
sistemidir. Aynı zamanda tasarım amacı ile tasarım yanıtı arasındaki ilişkiyi birlikte
tanımlayan, kodlayan ve açıklayan parametrelerin ve kuralların ifade edilmesini
sağlayan algoritmik düşünceye dayanan bir süreçtir (Jabi, 2013, s. 196).
Parametrik tasarım basitçe, bir varlık ailesinden varyasyonlar oluşturmak için
varlığa ait parametrelerin değerlerinin değiştirilmesini gerektiren matematiksel bir
formüldür (Woodbury, 2010, s.11). Mimari tasarımın doğası gereği bir parametrik
süreç olduğu ve mimarlık tarihi boyunca birçok mimarın parametrik bir yaklaşımla
çalıştığı bilinmektedir.
Parametrik tasarım sistemi günümüzde birtakım dijital yazılımlar tarafından
desteklenmektedir. Tasarımcılar, formlar oluşturarak ve bu formları değiştirerek
parametrik tasarım sisteminin algoritmik yapısıyla etkileşime geçmektedir.
Parametrik tasarımı, bir tasarımın içerdiği geometrik kavramlar ile tasarımın
formunu yöneten parametreler arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılan bir
tasarım sistemi olarak tanımlamak da mümkündür (Cardenas, 2004, s.18).
Parametrik tasarım, “ilişkisel geometri” olarak da adlandırılmaktadır. Genel olarak,
tüm parametrik işlemler, açık veya dolaylı bir ilişki içerisinde birbirlerine
bağlanmaktadır (Burry, 2003, s. 211).
Parametrik tasarım, mekanın parametrik bağımlılıklarına odaklanarak tasarım
probleminin çözülmesine yönelik geliştirilen bir süreçtir. Mekana ait işlevler süreç
içerisinde oluşturulabilmekte ya da değiştirilebilmekte; tasarımın deneyimsel,
çevresel ve diğer parametreleriyle birbirine bağlanabilmektedir.
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Parametrik tasarım temel olarak belli bir kurallar ve bağımlılıklar bütünüdür;
tasarım problemi ve bütünü bu kural ve bağımlılıklar üzerinden tanımlanmaktadır.
Gürültü verileri ya da mekansal gereksinimler gibi tasarım verilerinin birbirleriyle
olan karmaşık ilişkisi tasarımın formunu oluşturmaktadır (Schnabel, 2007, s. 243).
Bir tasarımı oluşturan parametreler, tasarıma ait geometrik, formsal, işlevsel pek
çok unsura ait verileri ve bu verilerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamaktadır.
Tek bir parametrenin değişmesi tüm tasarımı değiştirmektedir. Tasarımcı
parametrik tasarım sürecinde bir parametrenin tasarımda sahip olduğu karmaşık
bağlantıları ve bunun tasarım üzerindeki etkisini iyi anlamak zorundadır.
Parametrik

tasarımın

dijital

araçlar

yardımı

olmadan

analog

olarak

da

gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Klasik mimaride parametrik tasarım, mimari
formu oluşturan unsurların her birinin diğerine bağımlılığının okunmasında, farklı
bölümlerin boyutsal ilişkilerinin ölçülmesinde aranabilmektedir. Vitruvius, bir
sütunun çapının bir modül ya da metrik sistem oluşturmak için kullanılabileceğini
düşünmüştür. Dolayısıyla projedeki bir unsurun ölçüsünün ya da formunun
değiştirilmesi, onun bağlı olduğu metrik sistemi de değiştirmektedir.

Görsel 1. Analog olarak iki parametreyle oluşturulmuş dairesel varyasyonlar (Reas, McWilliams, 2010,
s. 95)

Görsel 2’de segment sayısı ve yarıçap olmak üzere iki parametre aracılığıyla
oluşturulan formsal varyasyonlar görülmektedir. Bu minimal ve analog olarak da
oluşturulması mümkün örnek, parametrik tasarım sisteminin temel mantık ve
prensibini açıklamaktadır.
Parametrik tasarımda tasarımcılar ekleme ve silme işlemlerine onarma ve adapte
etme gibi kavramları dahil etmektedir. Tasarıma ait herhangi bir parçanın
silinmesinden sonra silinen bir parçaya bağlı parçalar kalan parçalarla tekrar
ilişkilendirildiğinde onarım işlemi gerçekleşir (Woodbury, 2010, s.11).
Parametrik tasarım aşağıdaki tasarımlar için uygundur:
• Akışkan bir form ve strüktür oluşturulmak istenen tasarımlarda,
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• Tasarım süreci sırasında çeşitlendirilmeye ve değiştirilmeye açık, parametrik
tasarım sürecinin sunduğu avantajlara uyum sağlayabilen tasarımlarda
• Tasarım iyileştirme sırasında nihai tasarıma odaklanmadan önce tasarım sürecini
tasarlayan ve tasarım stratejisi hazırlayan tasarımcıların tasarımlarında (Burry,
2003, s.215).
Bundan sonraki bölümde parametrik tasarım sisteminin temel prensipleri ve
stratejileri, dijital yardımcıları, form oluşturma sürecindeki temel unsurları daha
detaylı olarak açıklanacaktır.

1.1. Parametrik Tasarım Sistemi
Parametre; bir işlemin çıktısı üzerinde etkisi olan bir değerdir. Mimari ve tasarım
bağlamında,

parametreler

bir

sistemdeki

seçenekleri

ve

kısıtlamaları

tanımlamakta, kodlamakta ve nicelleştirmektedir. Bir parametre, bir yapılandırma
seçeneğini, renk, boyut, yoğunluk veya malzemeyi kontrol edebilmektedir. Bir
süreçteki

değişken

elemanların

tanımlanması

parametreleme

olarak

adlandırılmaktadır. Bu çok aşamalı işlem, tasarımcının her bir parametre için neyi
değiştirebileceğine ve olası değer aralığına karar vermesini gerektirmektedir.
Örneğin, bir tasarımcı bir logo tasarımı üzerindeki farklı renk paletlerinin etkilerini
keşfedebilmektedir. Bu durumda, logo içindeki öğelerin renkleri parametrelerdir ve
olası

paletler

listesi

değer

aralığını

tanımlamaktadır.

Parametrelendirme,

tasarımcının amacı ile tanımladığı sistem arasında bağlantılar oluşturmaktadır.
Daha fazla sayıda parametre tanımlandıkça ve sürece dahil edildikçe, olası
sonuçların sayısı da artmaktadır.
Parametreleri düşünmek, tekrarlama ve dönüşümün yanı sıra görselleştirme ve
simülasyon arasında bir köprü sağlamaktadır. Dönüşüm, bir parametrenin form
üzerindeki etkisini açıklasa da, tekrarlama, uygun varyasyonlar için olası
tasarımlardan birini keşfetmenin bir yolunu sunmaktadır. Hem görselleştirme hem
de

simülasyon,

sistemi

tanımlamak

için

parametrelerin

kullanılmasını

gerektirmekte ve verilerin veya diğer girdilerin bu sistemin davranışlarını nasıl
etkileyeceğini açıklamaktadır (Reas, McWilliams, 2010, s. 95).
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Parametrik tasarım sisteminin ve parametrelerinin bağlı olduğu temel özellikler
aşağıdaki alt başlıklarla açıklanmaktadır:
Kısıtlamalar: Parametreler genellikle belirli bir kısıtlamalar kümesi içinde en
uygun varyasyonu üreten bir sistem oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu
kısıtlamalar varyasyon alanı için bir sınır sağlamakta ve gerekli durumlarda
değiştirilebilmektedir. Bu tür bir kısıtlamanın en yaygın örneği, bir varyasyon
üretmenin maliyetidir. Örneğin, bir CNC freze makinesi uygun maliyetli bir dijital
imalat tekniğidir, ancak çoğu makine alttan kesimli alanlarla şekil üretememektedir.
CNC sistemi, malzemenin üzerine inen bilgisayar kontrollü bir kolun üzerine
oturmakta, böylece yalnızca üstteki malzemeyi çıkarabilmektedir. Alt kesim
gerektiren herhangi bir tasarım modeli, dijital yazılımlardaki parametrelerle
oluşturulacak kısıtlamalarla mümkün olabilmektedir (Reas, McWilliams, 2010,
s.107).
Nesne Odaklılık: Parametrik tasarımda bir nesnenin özellikleri başka bir nesnenin
özellikleri tarafından sürdürülebilmekte veya yönlendirilebilmektedir. Bu ilişkiler
veya

ilişkilendirmeler,

karmaşık,

kullanışlı

davranışlara

sahip

modeller

oluşturmanın anahtarıdır. Dijital yazılımlardaki parametrik sistemlerde nesne
odaklılık unsurunu kullanmak daha avantajlı hale gelebilmektedir. Yazılımlar bir
nesneyi erişilebilen, aratılabilen ve değiştirilebilen bir veri tabanında saklamaktadır.
Bu veri tabanında her nesnenin sahip olduğu nitelikleri ve nicelikleri, parametreleri
bulunmaktadır. Örneğin bir çemberin merkezi, konumu ve yarıçapı gibi.
Tasarımdaki nesnelerin parametrelerinin birbirleriyle ilişkisi bilinmeyen nesnelerin
bilinenlerden türetilmesine olanak sağlamaktadır. Nesnelerin özellikleri ve değerleri
birbirleriyle ilişkilendirilmekte ve parametrelendirilmektedir. Bir parametrenin
değerindeki bir değişikliğin tasarım boyunca yayılma etkisi yaratarak başka
nesnelere ait parametreleri de değiştirebilmesi parametrik tasarım sisteminin
önemli özelliklerinden biridir (Jabi, 2013, s.10).
Görsel 2’de, her dikdörtgenin dönüşü komşularının dönüşlerine bağlıdır. Bu çeşit
bir parametreleştirme, karmaşık formların oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.
Desen, her biri hafifçe rastgele bir açıyla döndürülmüş bir sıra dikdörtgen ile
başlamaktadır.

Her

sıranın

dönüşü,

üstündeki

dikdörtgenin

dönüşüyle

belirlenmektedir. İlk önce rotasyonlar saat yönünde ilerlemektedir ancak üst üste
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Görsel
3.2.
Görsel
deseni oluşturmak
için kullanılan
kod (Reas,
(Reas, McWilliams,
McWilliams, 2010,
2010, s.
s. 117)
117)
Görsel
Dijital2’deki
bir parametrik
yazılımda oluşturulan
desen

binmeyi önlemek için yeni rotasyon değeri çok büyük veya küçükse yön tersine

dönmektedir (Reas, McWilliams, 2010, s.117).

Tür ve Kalıtım: Belirli özellikleri paylaşan nesneler, bir sınıfın veya nesne ailesinin
üyeleri olarak düzenlenebilmektedir. Birkaç nesneyi bir ailede gruplamanın
avantajı,

daha

sonra

bazı

özellikleri

kardeşleriyle

ya

da

yavrularıyla

paylaşabilmeleri ve belli niteliklerini ebeveynlerinden miras alabilmeleridir. Bu
paylaşılan öznitelikleri bir ana nesnede düzenlemek, her bir yavru nesne için tüm
öznitelikleri ve değerleri özelleştirmek zorunda kalmaktan çok daha etkilidir.
Tasarım içindeki bu ana nesne-yavru nesne ilişkileri hiyerarşik ve doğrusaldır. Üst
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nesneler, alt nesnelerden önce gelir ve yapılandırmasını belirlemektedir. Bir yavru
nesnenin bağlı olduğu bir veya daha fazla ana nesnesi olabilmektedir. Karmaşık
bir modelde, varyasyonun yayılma şeklini etkileyen bu tür ilişkilerin anlaşılması ve
yönetilmesi zorunlu hale gelmektedir. Ana nesnelerdeki değişiklikler onlarla ilişkili
olan yavru nesnelere yayılmakta ve hepsini etkileyebilmektedir. Ayrıca, yavru
nesnelerin konfigürasyonlarında, birbirlerine bağlı olmalarından dolayı ana
geometri ögelerini etkileyen farklılıklar olabilmektedir (Jabi, 2013, s.11).

Tablo 2. Parametrik tasarımda parametre ve nesne ilişkileri (Cardenas, 2007, s.26).

Geometriyi hiyerarşideki herhangi bir seviyede kontrol etmek mümkündür, ancak
dikkatli planlama gerektirmektedir. Bu, ana geometrideki herhangi bir değişikliğin,
model güncellenirken kendisine bağlı elemanları etkileyerek yavru nesnelere
doğru kolayca yayılabileceği anlamına gelmektedir. Bir düzeneğin bileşenlerinde
veya parçalarında değişiklik yapılması, taban geometrisini (topolojisini) değiştirse
de,
hiyerarşinin

farklı

seviyelerinde

parametreler

arasındaki

ilişkileri

kurmak,

modeldeki ilişkilerin sürekli değerlendirilmesini gerektirmektedir (Cardenas, 2007,
s.25).
Yöntemler: Nesne merkezli bir sistemde yöntemler; bir nesnenin özelliklerini ve
parametrelerini değiştirerek nesneye etki eden işlevler ve algoritmalar olarak
tanımlanmaktadır. Dairelerin, karelerin ve üçgenlerin nasıl çizileceğini belirten
geniş bir merkezi komut setine sahip olmak yerine, hedeflenen bir sistem aracı,
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her bir nesnenin dahil olduğu türe ait bu talimatları içermektedir (Jabi, 2013, s.11).
Bir nesnenin nasıl yapılandırılacağı veya değiştirileceği, nesnenin kendisinde bir
yöntem olarak kodlanmaktadır. Bir daireyi ele alırsak, bu tür bir yöntem, merkezin
konumunu

ve

yarıçap

niteliğinin

değerini

belirterek

daireyi

oluşturmak

olabilmektedir. Başka bir yöntem ise, etrafını saran üç noktayı belirtmektir. Modern
bir parametrik sistemde, bir küre kadar basit bile olsa tipik bir nesnenin birçok
parametresi ve yöntemi vardır.
Parametreler:
parametrelerdir.

Parametrik
Dolayısıyla

tasarım
bu

sisteminin

noktada

en

parametre

önemli

elemanları

terimini

açıklamak

gerekmektedir. Kelimenin kökeni Yunanca olup yanı sıra, öncesinde ya da yerine
anlamına gelen para ve ölçü anlamına gelen metron kelimelerinin bir araya
gelmesiyle oluşmaktadır (Jabi, 2013, s.11). Yani kelimenin kökenine bakılacak
olursa, kelimenin başka bir ölçüyü tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir.
Parametre terimi genellikle değişken terimiyle karıştırılır ancak değişkene göre
daha özelleşmiş unsurlardır. Parametrik tasarım için üretilen CAD yazılımlarında
parametre terimi genellikle diğer değerleri belirleyen denklemlerde değişken bir
terimi ifade etmektedir. Bir sabitin tersine bir parametre, bir dizi olası değere sahip
olmasıyla karakterize edilmektedir. Parametrik tasarım sisteminin en önemli
güçlerinden biri, birkaç kontrol parametresinin değerini değiştirerek birçok tasarım
varyasyonunu keşfetme yeteneğidir.
Değer Aralıkları: Tasarımcı, ilginç sonuçlar elde etmek için parametreleri elle veya
kodla değiştirebilmektedir. Bazen değişkenin değeri yalnızca belirli bir aralıkta
anlamlı olmaktadır. Örnek olarak radyodaki ayar düğmesi düşünüldüğünde;
sadece kadran üzerinde gösterilen frekanslar geçerlidir. Bir radyonun bu aralığın
dışındaki değerleri kullanıldığındaysa radyo işlevini yerine getiremeyecektir.
Değerlerin

tanımlanması,

tasarımcıların

estetik

hassasiyetlerini

parametreleştirilmiş bir sistemde ileri sürmenin bir yoludur (Reas, McWilliams,
2010, s.103). Tüm değerler istenilen ve işlevsel sonuçları vermeyebilmektedir.
Değer aralıkları daha dar, ancak daha işlevsel bir varyasyon alanı üretmek için
geliştirilebilir. Her biri sıfırdan 100'e kadar bir değere sahip olan sadece üç
parametre kullanan küçük bir sistemde bile, milyonlarca olasılık vardır.
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Kontrol: Parametrik kontrolle karmaşık ve öngörülemeyen formlara birden çok
elemanın parametreleri birbirine bağlanarak ulaşılabilmektedir. Örneğin, merdiven
tasarlayan

bir

mimar,

merdivenin

yüksekliğini

tavan

yüksekliğine

bağlayabilmektedir, böylece tavan yüksekliği değişirse, merdiven yeni değerlere
adapte olmaktadır sağlamaktadır (Reas, McWilliams, 2010, s.107). Olası
merdivenlerin formu, tavanın tek bir varyasyonunun özelliklerine bağlanmaktadır.
Bu tip bir kontrol, tasarımcının ilgili formları eşzamanlı olarak kontrol ederken bir
takım olasılıkları denemesini ve keşfetmesini sağlamaktadır.
Parametrik tasarım sisteminde formu kontrol etmenin en sistematik yollarından
biri, onu kendi analitik ve geometrik doğası olan boyutlarla, ölçülerle ve sayılarla
yapmaktır. Burada önemli olan nokta; formu tanımlamak ve kavramak için
oluşturulacak parametrelerdir. Parametreler bir tasarımdan diğerine farklılık
gösterse de, prensipler tüm diller için ortaktır (Eilouti, 2001, s.17). Geleneksel
veya dijital araçlarla tasarlanmasının önemi olmaksızın, belli parametrelere ve bu
parametrelerin birbirleriyle olan ilişkilerine göre tasarlanmış her tasarım bir
parametrik tasarımdır. Parametrik tasarımdaki değişkenler, tasarım sürecinin
kararlarını formsal ve işlevsel anlamda karakterize eden unsurlardır (Lo Turco,
2012, s.5).

1.1.1. Parametre Türleri
Teknoloji sayesinde gelişen dijital tasarım yazılımları, parametrik tasarım sürecine
çok sayıda değişkenin dahil edilebilmesini ve bu değişkenler arasında çok daha
karmaşık ilişkiler kurulabilmesini mümkün kılmaktadır. 20. yüzyılın ortalarından
itibaren tasarım ve hesaplamada aktif olarak kullanılmaya başlanan bilgisayarlar,
parametrik tasarım sürecini geleneksel ortamdan dijital ortama taşımıştır.
Bilgisayar tabanlı parametrik sistemler ağırlıklı olarak geometri ve topolojiye
odaklanmaktadır. Tasarım akışında form bulma sürecine parametrik yaklaşmak iyi
bir başlangıç noktası oluşturabilmektedir. Parametrik bir tasarım sistemi Veri Girişi,
Algoritma ve Ürün süreçlerine dayanmaktadır. Tasarımcı, tasarım sürecinde
tasarımın form ve işlevlerini belirlemek amacıyla pek çok değişkeni analiz etmek
zorundadır. Daha önce de bahsedildiği gibi, bir sistem içinde tanımlanan
özelleşmiş değişkenler parametre olarak adlandırılır ve matematiksel, geometrik,
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topolojik, malzeme, çevresel ve kullanıcı parametreleri olmak üzere çeşitli alt
başlıklara ayrılmaktadır (Jabi, 2013, s.196).
Matematiksel Parametreler: En temel değişken türüdür. Sayıları, mantıksal
değerleri ve hatta karakter dizelerini içermektedir. Tüm parametrik tasarım
sistemleri verileri değerlendirmek ve verimli bir ürün oluşturabilmek için
matematiksel parametreler kullanmaktadır.
Geometrik

Parametreler:

Alt

seviye

matematiksel

değişkenlerden

oluşmaktadırlar. Geometrik parametreler; noktaları, çizgileri, düzlemleri ve katı
cisimleri içermektedir. Güncel 3D modelleme yazılımlarıyla çeşitli tiplerdeki
geometrik yapılar geometrik parametrelerle temsil edebilmektedir.
Topolojik Parametreler: İki veya daha fazla varlığın birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu
açıklamaktadır. Topolojik parametreler, form, kompozisyon ve üretim odaklı
çözümlerin üretilmesine imkan vermekte ve parçaların birbirleriyle ve bütünle olan
ilişkisini daha net bir şekilde tanımladıkları için oldukça fazla analiz imkanı
sunmaktadır.
Temsili Parametreler: Kendileri dışındaki soyut varlıkları tanımlamakta ve
soyutlamaktadır. Örneğin bu parametreler duvar, pencere veya sütunların
bilgisayar gösterimlerini içermektedir. Modellenen tasarıma ait fiziksel özelliklerin
verilerini içeren ve bu verilerin edinilmesine yardım eden parametrelerdir.
Malzeme

Parametreleri:

Matematiksel,

geometrik,

topolojik

ve

temsili

parametreler üzerine birkaç fiziksel özellik ekleyerek ve bu özellikleri birbirleriyle
ilişkilendirerek oluşan malzeme parametrelerine ağırlık, gerginlik, sürtünme,
elastikiyet, yapısal dayanım, yansıma ve kırılma değerlerini örnek göstermek
mümkündür.
Çevresel Parametreler:

Bizi çevreleyen ve çoğunlukla görünmeyen akışkan

kuvvetleri içermektedir. Zaman, rüzgar, ısıl değişim, manzaralar ve görünümler,
ışık ve gölge hareketi, manyetik alanlar, Wi-Fi ve GPS sinyalleri çevresel
parametrelere örnek olarak verilebilir. Örneğin çevresel değişimlere ve koşullara
cevap veren ve buna göre form-işlev ilişkileri değiştirilebilen tasarımlar üretmek
için çevresel parametrelerin kullanılması gerekmektedir.
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Kullanıcı

Parametreleri:

Mimarlığın

en

temel

amacı

insanlara

barınak

sağlamaktır. İnsanlar birçok fiziksel niteliği ve ihtiyacı paylaşırken, hem ergonomik
hem de psikolojik olarak farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu parametreler
insanın ölçeksel değerlerinden öteye gitmelidir. Eğer insan merkezli ve
özelleştirilebilir alanlar içeren bir mimari tasarlanacaksa, insanların amaçlarının ve
isteklerinin modellenebilmesi ve bu bilginin tasarım sistemine parametre olarak
dahil edilebilmesi gerekmektedir (Jabi, 2013, s.196-197).
Bir tasarımda yukarda bahsedilen yedi parametre türünün yedisinin de tasarım
sürecine dahil edilmesi her zaman için olumlu sonuçlar vermeyebilmektedir.
Tasarımcının, tasarımının form ve işlevine göre göz önünde bulunduracağı
parametrelerin kararını vermesi ve bu parametreleri tasarımının yararına yönelik
kullanabilmesi tasarımcının ürününü özgünleştiren en önemli noktalardan biridir.
Andrew Kudless EmTech Grubu ile tasarlayıp ürettiği Manifold Projesi formsal
olarak bal peteği sistemini referans almaktadır (Görsel 4). Projenin tasarlanma
aşamasında bal peteği sistemi için belirli başlıklar altında geometrik parametreler
oluşturulmuştur. Tasarımın formunun karmaşıklığının yönetilmesini sağlayan
geometrik parametrelerin birbirleriyle ilişkilerini gösteren matris Tablo 3.’te
gösterilmektedir.

Görsel 4. Manifold Projesi’nin bal peteği sisteminden türetilen formu (Url-1)
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1.2. Parametrik
Tasarımda
Algoritmik
Düşünme
Her

parametrik

sistemin temelinde,
tasarımcıyla
etkileşime

giren,

olaylara

yanıt

veren,

verileri

okuyan, işleyen ve

Tablo 3. Bal peteği sisteminin geometrik ve topolojik özelliklerini keşfeden parametrik tablo (Klinger, 2008, s.30)

görüntüleyen

bir

dizi kesin talimat
ve

teknik

vardır.

Parametrik
sistemlerdeki

bu

talimatlara

ve

tekniklere
algoritma

denir.

Algoritmik
düşünme

ise

tasarım sürecinde
belli kural dizilerine
bağlı

kalarak

detaylı ve sistemli
düşünme biçimidir
(Woodbury,
s.34).

2010,

Algoritmik
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düşünme mantıkla ilgilidir. Tasarım sürecinde bu mantık kullanıldığı zaman
tasarımın değişkenlere uyum sağlaması için gereke düzenlemeler yapılarak
tasarımın form ve işlevleri değiştirilebilmektedir.
Bir çözüm için sezgisel bir aramaya güvenmek yerine, parametrik tasarım
genellikle kurallara ve girdilere göre sonuç veren kesin, adım adım ilerleyen
teknikleri içermektedir. Algoritmik düşünme yeteneği ve matematiksel bilgi bir
mimarın sahip olması gereken temel özelliklerden biridir. Bir algoritma, girdi
almakta (boş veya tanımsız olabilir), birkaç ardışık durumdan geçmekte ve bir dizi
çıktı ile bitmektedir. Bir algoritmanın modülerliği ve okunabilirliği sadece işlevsel
tasarım çözümleri üretmekle kalmayıp, başkaları tarafından da anlaşılıp
değiştirilebilmesi ile doğrudan ilişkilidir.
Parametrik teknikleri kullanmak isteyen tasarımcıların çoğunun genellikle sınırlı bir
tasarım problemini çözmeleri gerekmektedir. Örneğin, parametrik bir bina cephesi
veya bir çatı yapısı oluşturmaları ya da projelerine bir konsept oluşturmak için
doğal bir fenomeni taklit etmeleri gerekebilmektedir. Algoritmik düşünme,
tasarımcıların

tanımlanmış

bir

çözüm

alanı

içindeki

alternatifleri

rasyonelleştirmelerine, kontrol etmelerine, yinelemelerine, analiz etmelerine ve
aramalarına izin vermektedir (Jabi, 2013, s. 22).

Görsel 5. Panel yerleşimlerinin algoritmik farklılaşması ile oluşan çeşitli cepheler (Hensel,
Menges, Weinstock, 2004, s.44)

1.3. Parametrik Tasarımın Dijital Araçları
Tasarımın ve mimarinin evrimi boyunca, temel olarak dört adımdan bahsetmek
mümkündür. İlk adım Antik Mısır Dönemi’nde atılmıştır. İkincisi, Rönesans
Dönemi’nde ilk kez 1435'te Della Pittura'da Leon Battista Alberti tarafından tarif
edilen perspektif çizimlerinin kullanılmasıdır. Üçüncü adım 1960'lı yıllarda çoğu
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alanda yaygınlaşmaya başlayan bilgisayar kullanımıdır. Dördüncü adım ise
bilgisayar kullanımıyla başlayan dijitalleşme döneminde tasarım ve üretim
tekniklerinde köklü değişikliklere yol açan tasarım programlarıdır (Preiser, Hardy,
Wilhelm, 2017, s. 260).
Modern kişisel bilgisayarın ortaya çıkmasından önce bile, havacılık ve otomotiv
endüstrilerindeki tasarımcılar tarafından karmaşık hesaplamalar yapmak ve bilim
adamları tarafından fiziksel dünyanın karmaşık simülasyonlarını geliştirmek için
“bilgi işlem makineleri” kullanılmaktaydı. Başlangıçta bilgisayarlar tarafından
sunulan avantajlar, verimlilik ve kesinlikti ve yeni olasılıkları keşfetmek bir öncelik
olarak görülmemekteydi. Zamanla tasarıma dahil olan bilgisayarlar çok uzun bir
süre tasarımın kavramsal aşaması için yetersiz görüldüğü için yaratıcı sürecin
sonunda kullanılmıştır. Fakat gelişen teknoloji; bilgisayarın tasarım için sunduğu
olanakları genişletmiş ve karmaşık geometrik çizimlerin geleneksel tekniklerden
çok daha hızlı oluşturulmasına izin vermiştir.
1940'larda bilim ve mühendislik alanlarındaki çalışmalara yardımcı olması için
kodlama

alanında

yazılımsal

çalışmalar

yapılmıştır

fakat

tasarımcıların,

mimarların, sanatçıların yazılımsal ve dijital alandaki ihtiyaçları genellikle bilim
adamları, matematikçiler ve mühendislerden farklıdır. C ++, Java, Objective-C, C#
ve Python gibi diller algoritmik düşünme kavramını temel aldıkları için birçok
özelliği paylaşmaktadır. Hepsi ifadeleri veya bir kod komutu bloğunu istenildiği
kadar tekrar eden döngüler için mantıksal akış kontrolü sağlamaktadır. Yine de bu
bu diller aracılığıyla form oluşturmak için gereken teknik beceriyi edinmek
tasarımcılar için uzun yıllar sürmektedir. Parametrik Tasarım için üretilen yazılımlar
ise çoklu (karmaşık) çözüm yelpazesine sahiptir. Tasarımın bileşenlerini belirli bir
hiyerarşik düzenle bir araya getirmektedir. Tasarım her aşamada yeniden
düzenlenmeye elverişlidir. Tasarımın oluşturulması daha rasyonel bir şekilde
yapılmaktadır (Sağdıç, Aydın, 2015, s.782)
Bugüne kadar tasarım için yazılmış programların çıkış noktası ve dijital tasarımının
başlangıcı olarak, Ivan Sutherland’in 1963 yılında tasarladığı Sketchpad, kabul
edilmektedir (Tedeschi, 2014, s.21). Tasarımda dijital araç kullanma fikri ilk olarak
1968 yılında Londra’daki Çağdaş Sanatlar Enstitüsü’nün Cybernetic Serendipity
sergisinde halka sunulmuş, 1970’de New York Modern Sanatlar Müzesi ve Yahudi
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Müzesi’nde düzenlenen panellerle devam etmiştir (Reas, McWilliams, 2010, s.2123).
Tasarım ve mimarlık toplulukları içinde programlama okuryazarlığının yükselmesi,
mevcut programlama seçeneklerinin çoğalmasına yol açmıştır. 1980'lerde, kişisel
bilgisayarın yaygınlaşması, programlamanın daha geniş bir kitleye ulaşmasına izin
vermiştir.
Parametrik tasarımda kullanılan dijital araçlar, yalnızca bir projenin formunu değil,
tasarım amacını da ifade etme ve keşfetme fırsatı sunmaktadır. Parametrik
tasarım, karmaşık yapı modelleri ve dijital olarak geliştirilmiş inşaat teknikleriyle
birlikte, 21. yüzyılda mimari uygulamanın temel bir bileşeni olma yolunda hızla
ilerlemektedir (Jabi, 2013, s. 199). Dijital parametrik tasarım ve üretimin sadece
mekansal düzenlerde ve bileşen boyutlarında değil, aynı zamanda 21. yüzyılın
büyük bir kısmının tanımlayan, daha önce görülmemiş bir özgürlük sunan
malzeme bileşimi ve yüzey artikülasyonunu da mümkün kıldığı görülmektedir

(Görsel 6).
Görsel 6. Generative Components arayüzünde oluşturulmuş parametrik yüzey artikülasyonu
(Klinger, 2008, s.34)

Parametrik modelleme araçlarının ve tekniklerinin tasarım sürecinde kullanılması
sadece dışavurum anlamında değil aynı zamanda tasarım problemine kavramsal
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yaklaşım

açısından

da

sonuç

vermektedir.

Parametrik

tasarım

araçları

tasarımcının tasarım nesnesinin sadece özelliklerini değil, aynı zamanda modeli
değiştirmeyi ve yeniden yapılandırmayı mümkün kılan ilişkileri kurmasını ve birden
fazla çözüm üretmesini de sağlamaktadır (Cardenas, 2007, s.37).
Her geçen gün ilerleyen teknolojinin de yardımıyla tasarımcılar ve mimarlar için
özel olarak yazılmış pek çok yazılım ve dil geliştirilmektedir. Bunları şöyle
sıralamak

mümkündür:

Maya

Embedded

Language

(MEL),

Rhinoscript,

Grasshoper, Generative Components (GC) ve MAXScript. Bunlardan bazıları,
geometrik varlıklar oluşturan ve düzenleyen yerleşik işlevler içerdiğinden,
AutoCAD, Catia, Maya, Rhino, Microstation ve 3ds Max gibi programlarla
bağlantılıdır. Bu programların dışında, tasarımcıları bu yazılım dillerine yönlendiren
bir başka önemli yazılım da DesignScript’tir. Bu yazılımın temel fikrini daha önce
Bentley ile birlikte GC’yi yapan Autodesk’ten Dr. Robert Aish oluşturmuştur.
DesignScript, GC ile bazı benzerliklere sahip olmasına rağmen GC ve
Grasshopper'dan farklı olarak, tasarım için karma ve evrensel bir programlama dili
oluşturmak amacıyla parametrelerin görsel ilişkisinin ötesine geçmektedir (Jabi,
2013,s. 176).
Günümüzde, BIM (Building Information Modeling) yazılım paketlerinin üreticileri ve
kullanıcıları, hali hazırdaki dijital parametrik tasarım araçlarının avantajlarını daha
geniş bir yelpazede kullanabilmek için ürünlerini doğrudan veya dolaylı olarak var
olan araçlarla uyumlu çalışacak şekilde tasarlamaktadır. Böylece yazılımlar,
modellerin tüm hesaplamalarını kontrol altında tutabilmekte ve gerektiğinde
modele bazı kodları entegre edebilmektedir. Algoritmik modelleme sisteminin
önemli parçalarından olan kodlar, tasarımın formunu veya otomatik çözümleri
işlemek gibi amaçlarla kullanılmaktadır (Wahbeh, 2017, s.1107).

Mimarlıkta yazılım kullanımı üretim ve tasarım olmak üzere iki kategoriye
ayrılmaktadır. İlk kategoride, bilgisayar önceden tasarlanmış bir form üretmek için
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Görsel 7. Grasshopper arayüzünde oluşturulmuş bir model (Url-2)

kullanırken; ikincisinde, bilgisayar tasarım sürecine katılmaktadır. Bilgisayarın
tasarım sürecine katılması tasarımcı için belli avantajlar sağlasa da dijital
parametrik tasarım araçlarının yeni tasarım fırsatları yaratma kapasitesi,
tasarımcının algısal ve bilişsel yeteneklerine bağlıdır. Tasarımcı esas olarak,
ortaya çıkan formları kendi estetik ve plastik değerleriyle yönlendirmekte ve dijital
araçların üretken potansiyelinin bir düzenleyicisi haline gelmektedir. Tasarımcı,
sürekli olarak kendini yeniden oluşturan karmaşık bir tasarım geliştirme sürecinde
parametrik hesaplamalı bir yapıyı aynı anda yorumlamakta ve değiştirmektedir.
Kavramsal tasarımın parametrik süreçlerini ve bu süreçlerin sonuçlarını hazırlama
potansiyeli, tasarımcının temeldeki parametrik tasarım araçlarını etkin bir şekilde
düzenleme kapasitesinde yatmaktadır.

1.4. Parametrik Tasarım Süreci ve Stratejileri
Parametrik tasarım sürecindeki en önemli noktalardan biri stratejik bir yaklaşımın
olmasıdır. Aksi halde süreçteki değişiklikler, parametreler arasındaki ilişkilerin
yeniden yapılandırılmasını gerektirmekte ve bu da süreci uzatmaktadır. İyi
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yapılandırılmış bir strateji, keşfedilecek varyasyonları tahmin etmek, sonuçları test
etmek ve değerlendirmek için uygun parametrik ilişkileri ve ölçütleri belirlemek
anlamına gelmektedir. Sürecin bir diğer önemli kısmı, modellerin rolünü ve
kapsamını tanımlamaktır. Sadece belirli bir bileşenin ayrıntılı tasarımı, analizi ve
üretimi ile bu bileşeni yapıdaki diğer sistemler ile daha geniş bir ölçekte birleştiren
bir model oluşturma arasında temel farklılıklar vardır. Bu nedenle tasarımcının
süreç içerisinde belli stratejileri ya da yaklaşımları temel alması gerekmektedir
(Cardenas, 2007, s.39).
Herhangi bir tasarım süreci içinde gelişen ve değişen ihtiyaçlara ve etkenlere bağlı
olarak form değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı durum tasarımın işlevi için de
geçerlidir. Parametrik tasarım sistemi de bu değişme ve gelişme sürecine formsal
ve işlevsel bir esneklik kazandırmaktadır. Parametrelerdeki değişimler, tasarıma
süreç içinde kolaylıkla yön verilmesine ve pek çok varyasyon üretilmesine olanak
sağlamaktadır.
Genel olarak, sağlam parametrik tasarım geliştirme süreçlerinin, belirsizliğin
azaltıldığı ve nesnenin elemanlarının kesin çözümüne ilişkin kararların alındığı
tasarım geliştirme aşamalarıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Tasarım sürecinin
geliştirilmesinin parametrik bir modelin tanımlanması için çok önemli olan üç ana
yönü vardır:
1. Sistemin

özel

biçimsel

özellikleri

ve

bunların

üretim için

geometrik

gösterimleridir (formsal karmaşıklık).
2. Yapı sisteminin mantıksal kurgusu ve elemanlarının ve bileşenlerinin birlikte ve
diğer sistemlerle çalışmak için nasıl bağlandıklarıdır (işlevsel karmaşıklık).
3. Üretim ve yapım yöntemleri ve özel malzemelerin kullanımıdır (Cardenas, 2007,
s.28).
Bu üç alandaki tasarım ve üretim noktaları parametrik modelleme sürecini
doğrudan etkilemektedir. Parametrik tasarım süreci içerisinde, oluşturulmak
istenen formun bileşenlerine ayrılabilmesi, parametreler üzerindeki değişiklikler
aracılığıyla geometrik modellemeye tasarımsal bir yaklaşım sağlamaktadır. Nihai
model oluşturulurken formsal ve işlevsel hiyerarşiler arasındaki bağlantılar ve
ilişkiler kullanılmaktadır. Tasarımın yapımı ve üretimi için gereken bilgiler sürecin
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farklı aşamalarında tasarımı yönlendirmek için veri olarak çağrılmaktadır. Yapı
elemanlarının analizi, simülasyonu ya da üretimi için doğrudan dijital dosyalardan
(örneğin CNC, hızlı prototipleme) modele ait 3D veriler kullanılabilmektedir.

1.5. Bölüm Sonucu
İnsanlık tarihinde matematiğin ve mantığın kullanılmaya başlanmasından beri
hesaplama ve algoritmik düşünme hayatın her alanında varlığını göstermektedir.
Bu alanlardan biri de kuşkusuz tasarım ve mimarlıktır. Mimarlık tarihi boyunca pek
çok tasarım belli kurallar ve düzenlemeler çerçevesine oturan sistemler dahilinde
ilerlemiştir. Algoritmik düşünceyi temel alan tasarımcılar, tasarım süreçlerinin hem
kavramsal hem üretim aşamalarında belirledikleri tasarım unsurları ve bu
unsurlara bağlı parametrelerle çalışmışlardır. Tasarımcılar tarafından belirlenen
parametreler ve parametreler arası ilişkiler tasarımı tanımlamış ve form-işlev
ilişkisinde belirleyici hale gelmiştir.
Mimarlık ve tasarım tarihinin başından beri var olan algoritmik düşünce ve
değişkenlere bağlı tasarım yöntemi; günümüzde karmaşık formlu tasarımları
tanımlamak için kullanılan parametrik tasarım terimini bir akım ya da üslup olarak
değil bir tasarım sistemi olarak düşünmemizi sağlamıştır. 1940’lı yıllara kadar pek
çok tasarımcı ve mimarın kendi tasarım süreçleri için analog olarak oluşturduğu
parametrik tasarım sistemi; 1960’lı yıllardan sonra tasarım için özel olarak üretilen
dijital araçların gelişimiyle ivme kazanmış ve kullanım alanlarını genişleterek
günümüze kadar devam etmiştir. Parametrik tasarımda dijital araçların kullanımı
tasarımcılar için hem daha özgür bir tasarım alanı sağlamış hem de malzeme,
maliyet ve zaman gibi önemli unsurlar için bir avantaj haline gelmiştir.
Bu bölümde parametrik tasarım sisteminin detaylı olarak tanımı yapılmış, stratejik
süreci açıklanmış, sistem içindeki elemanlar ve parametre türleri incelenmiştir.
Nesne odaklılık, kısıtlama, tür ve kalıtım elemanlarının belli bir veri sistemine ve
karmaşık ilişkilerinin çözümlenebilmesi için bir yazılım diline ihtiyaç duymaları
sebebiyle daha çok dijital araçlarda kullanıldığı görülmektedir. Yöntem, parametre,
değer aralığı ve kontrol elemanlarının ise hem analog hem de dijital parametrik
tasarım sistemleri içinde kullanılan elemanlar olduğu anlaşılmaktadır. Benzer
şekilde

analog

parametrik

sisteminde

matematiksel,

geometrik,

topolojik,
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malzeme, çevresel ve kullanıcı parametrelerinin kullanımı mümkünken; yalnızca
temsili parametre türünün dijital parametrik tasarım yazılımları üzerinden
kullanılabildiği anlaşılmaktadır.
Bir sonraki bölümde parametrik tasarımda form-işlev ilişkisi ele alınacaktır.
Parametrik tasarımda form bulma ve formsal dokular alt başlıklarla detaylı olarak
incelenecek; form ve işlevin parametrik tasarım bağlamında birbirleri üzerindeki
etkisi açıklanacaktır.

2.PARAMETRİK TASARIMDA FORM-İŞLEV İLİŞKİSİ

27

Bu bölümde parametrik tasarımdaki form-işlev ilişkisine geçmeden önce; tarih
boyunca çeşitli akımlar, ideolojiler ve teknolojik gelişmelerle değişen ve yeni
anlamlar kazanan form-işlev ilişkisinin mimarideki tarihsel gelişimi incelenecektir.
2.1. Mimaride Form-İşlev İlişkisinin Tarihsel Gelişimi
Tarih boyunca belli bir akıl ve bilinç düzeyine sahip canlı türü olan insanın merak
duygusu, merak ettiği kavrama karşı farkındalık oluşturmuştur. Bu bağlamda
farkındalığın sezgisel olduğu görülmektedir. İnsan kendi gözleriyle göremese de
nesnelerin, kavramların, maddelerin varoluşlarını sezmektedir. Bu sezgisel
kavrayış, insanın ifade etmek istediği şeylere bir varlık kazandırarak dışavurma
güdüsü

edinmesine

sebep

olmakta

ve

tasarımın

başlangıç

noktasını

oluşturmaktadır. Form bir varoluşu bir diğerinden ayıran düzen ve uyum
sistemlerini içermektedir. Lobell (1985) formu ve tasarımı birbirinden ayırmış ve bu
ayrımı şöyle belirtmiştir:
Form, tasarımdan önce gelir. Form ‘Ne’ iken tasarım ‘Nasıl’dır. Form belli bir
kişiye, nesneye, varlığa ait değilken; tasarım tasarımcının kendisine aittir. Tasarım
varlıkların zihindeki varoluşlarına somut ve gerçeklik kazandırarak onlara şekil
verir. Tasarım, tesadüfi bir eylemdir. Mimarlıkta tasarımı belirli işlevleri yerine
getirecek mekanların birbirleriyle uyumunu karakterize eder (s. 28).

Dünyayı tanımak için tasarımcılar, tarih boyunca hem bireysel hem de çevresel
faktörlerden etkilenerek; mimariye, mimarinin formuna ve mimarinin işlevine dair
farklı bakış açıları geliştirerek günümüz mimarlığına ve günümüz mimarlığının
form-işlev ilişkilerine ulaşılmasını sağlayan temel basamakları oluşturacak yapılar
tasarlamışlardır. Modern mimarlığın temelleri; Orta Çağ’ın kilise anlayışı,
imparatorluk ve feodalizme tepki olarak doğar; bilginin ve doğruluğunun duyum ve
deneyimle değil, düşünce ve zihinle temellendirilebileceğini öne süren rasyonel
bakış açısının ortaya çıkışıyla atılır. 19. yüzyıla kadar rasyonalizm hem doğayı
anlayan hem de onu fetheden bir güç olarak düşünülür ve bu dönemdeki mimari
anlayışa göre, mimari ürünler amaçlanan görevine uygun olduğu sürece
işlevseldir. Endüstri Devrimi süresince de bilimin, felsefenin ve sanatın pek çok
alanında hüküm süren rasyonalizm, 20. yüzyıl başlarına kadar mimarlığa etki eden
bir faktör olmaya devam eder. Bu dönemin modern mimarlığının ana
prensiplerinden biri olarak kabul edilen rasyonalizm, günümüz mimarisinin formişlev ilişkisinin temellerini oluşturmaktadır. Rasyonalizm modern mimarlıkta kendini
işlevselcilik ve düz hatlı soyut geometriler ile ifade etmektedir (Lobell, 1985, s.61).
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20. yüzyıl başlarında mimarlık; belli bir işlev listesi olan, bu işlevlere göre hizmet
veren mekanların birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyan bir araç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu işlev önceliğinin mekansal diyagramları ve bağlantıları, daha
sonra da yapının formunu meydana getirdiği görülmektedir.
Matematikte, biyolojide ya da bilgisayar bilimlerinde işlev o disipline özgü bir araç
tarafından ortaya konan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Belirli bir işlev ile onu
kapsayan ve ortaya çıkaran formun tekilliğidir. Mimarlıkta çeşitli unsurlar (fiziksel,
bağlamsal, iklimsel, ekonomiksel) bir form üretmek üzere bir araya gelmektedir.
Her form ya da bir araya geliş kombinlenen farklı unsurların sonucu olarak
kendilerine has bir işlev ortaya koymaktadır (Moussavi, 2009, s.8). Mimaride işlev,
mekanın kullanıcılar üzerindeki etkileri ve kullanıcıların bu etkilere verdiği tepkileri
vurgulamaktadır. Bir yapının ya da iç mekanın tasarımı, kullanıcılarını pek çok
yoldan etkilemektedir. Amerikalı mimar Richard Neutra, 1954’te yayınladığı
Survival Through Design aslı eserinde, bir oda tasarımının tamamen psikolojik
seviyede

bile

kullanıcılarının

vücut

postürlerini,

alışkanlıklarını

ve

vücut

yerleşimlerini değiştirebilecek etkilerinin olduğunu belirtir (Adams, 2017, s. 15).
“Biçim işlevi izler” ifadesi ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında, 1896’da Amerikalı
mimar Louis Sullivan’ın
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makalesinde belirtilir. Bu ifadedeki işlev; kültürel ve sosyal rolü bağlamında
değerlendirilmektedir. Biçimin işlevi izlediğinin öne sürüldüğü görüşü; gözleme
dayalı bilimler ile üretime ve yaratıcılığa dayalı mimari arasındaki işlev tanımının
birbirlerinden farklı olup olmadığı sorusunu da gündeme getirmektedir. Bu noktada
doğada bir yapının ya da oluşumun kendi içinde barındırdığı gerçek işlevselliği ile
mimaride tasarlanan bir yapı için amaçlanan işlevsellik kavramının farklı olduğu
söylenebilir (İnan, 2011, s.100).
Sullivan’ın biçimin işlevi izlediğini düşündüğü yaklaşımın ortaya atıldığı dönemin
doğal bilimlerinde form işlevden önce var olan bir olgu olarak düşünülmekte ve
işlev ancak formun incelenmesi sonucu elde edilen verilerle ortaya çıkan bir
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla form ve işlev ilişkisinin tarihsel
sürecine bakıldığında Lamarck ve Darwin’i temel alan evrim teorilerinde bu ilişkinin
çok önemli bir nokta haline geldiği görülmektedir. Lamarck, ortamdaki değişimin
organizmaların şeklini değiştirdiğini ve kalıtımın değişimi ilettiğini ileri sürmekte,
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Darwin de evrimin işlevsel olmayan formların hayatta kalamayacağı mevcut
formlar arasından rastgele seçim yoluyla gerçekleştiğini iddia etmektedir. Dijital
parametrik tasarım araçlarında da değişkenlere ve işlevlere göre en uygun formsal
alternatiflerin bulunmasını sağlayan çoğu algoritmanın; doğadaki evrimsel
gelişimin temel alınmasıyla oluşturulduğu görülmektedir (Dokuzer, 2018, s.36).
Bunun sebebi ise doğadaki form ve işlev arasındaki yakın, bütünsel bir ilişki
fikrinin, mimari imgelemeyi teşvik eden bir model olarak görülmesidir.
Endüstri Devrimi’nden sonra gelişen teknoloji ve olanakların da etkisiyle
rasyonalizmi temel alan modernist ve işlevselciliği benimsemiş mimarlar, düz hatlı
yapı formlarını modern mimarlığın estetik ifadesi olarak yorumlamaktadır (Lobell,
1985, s.61). 1920’lerde ortaya çıkan bu yalın yaklaşım, düz hatlı, süsten arınmış
bir tarz ortaya koymaktadır. Nazi Almanya’sından Amerika’ya göç eden, çoğu
Bauhaus Okulu ile ilişkili pek çok modern mimarın da etkisiyle, bu yaklaşım
1930’lu yıllarda Amerika’da uygulanmaya başlanır ve İkinci Dünya Savaşı’nı takip
eden yıllarda Walter Groupius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Philip Johnson
ve diğerlerinin önderliğinde devam eder. Makine yapımı izlenimi veren, dik açılı
düz cephelerin oluşturduğu bu yaklaşıma ait çoğu yapıda teknolojinin etkileri
açıkça görülmektedir. Mies van der Rohe bunu şöyle belirtmektedir: “ Teknoloji her
nerede görevini yerine getiriyorsa, orada mimarlığa dönüşür” (Adams, 2017, s.
12). Modern mimarlığın önemli isimlerinden biri olan Le Corbusier ise bir evi içinde
yaşanacak bir makineye benzetmektedir. Uluslararası Üslup olarak anılan bu
yaklaşım, daha önceki yıllardaki form-işlev birlikteliğine farklı bir bakış açısı
getirmektedir. Bu tarzda her tür yapıda eşit derecede verimli kullanılabilecek temel
bir yapısal ızgara ve cam, çelik gibi standart malzemeler kullanılmaktadır.
Seri

üretim

teknolojisinin

ekonomik

avantajlarının

Uluslararası

Üslup’ta

kullanılmasının genelleştirilmiş mekanlar ve yapılar ortaya çıkardığı görülmektedir.
Bauhaus ve Modernizm’den türetilen Uluslararası Üslup, form ve işlev arasındaki
ilişkiyi görünür bir şekilde ortaya koymaktan uzaktır (Pevsner, 1968, s.183).
İşlevselliğin tamamen faydaya dayalı olduğunu savunan Uluslararası Üslup’un
mutlak işlevselcilik yaklaşımı, mimarinin görsel ve plastik varlığını göz ardı
etmektedir. Böylece mimari formlar yapıların ya da yapı parçalarının işlevlerini
ortaya çıkarmak yerine gizlemektedir. Öyle ki, bir ayakkabı mağazasıyla bir benzin
istasyonunun işlevlerini, formlarına bakarak ayırt etmek, o dönem yapıları için
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zordur (Gössel, Leuthäuser, 1991, s.175). Dolayısıyla bu üslup, işlevlerini ifade
eden formlardan çok, teknolojinin estetik ifadesi olarak yorumlanmaktadır.
Parametrik Mimarlık ifadesini 1940’larda ilk defa kullanan Luigi Moretti, tasarımını
1960 yılında tamamladığı hayata geçirilmemiş projesi Stadyum’u tasarlarken IBM
610 model bir bilgisayar üzerinden bir dizi parametrik sistem kullanarak mimarlık
tarihindeki dijital ortamda parametrik tasarım süreciyle oluşturulmuş The Stadium
projesini ortaya çıkarmıştır (Heidari, Sahebzadeh, 2018, s.14). Bigisayarların
tasarım sürecine iyiden iyiye dahil edilmeye başlandığı 20. Yüzyılın ikinci yarısında
mimaride form-işlev ilişkisi yeniden tanımlanmaya başlanmıştır.
O zamana kadar düşünülen formun işlevi ya da işlevin formu takip etmesi gerektiği
düşüncesi, yerini form ve işlevin tasarım süreci içerisinde birbirleriyle ve paralel ve
etkileşimli bir şekilde ilerleyebileceği düşüncesine bırakmaya başlamıştır.

Görsel 8. Moretti’nin 19 parametreden oluşan stadyum tasarımı, 1960 (Heidari, Sahebzadeh, 2018,
s.14)

Bu bölümde, günümüz form-işlev temellerinin oluşmaya başladığı 20. yüzyılın
modern mimarlık anlayışından günümüze kadar olan süreçteki mimari form-işlev
ilişkisinin; bilimsel gelişmelerin, sosyal ve toplumsal olayların ve teknolojinin
ışığında ne gibi değişim ve gelişimler yaşadığı çeşitli sergileme mekanları örnekleri
üzerinden ele alınacak, parametrik tasarım kavramının bu gelişim ve değişim
içerisindeki yeri incelenecektir. 20. yüzyıldan günümüze kadar olan sergileme
mekanlarını parametrik tasarım bağlamında incelemeden önce sergileme
mekanların ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içerisindeki gelişiminden kısaca
bahsedilecektir.
2.2. Parametrik Tasarımda Form
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Parametrik bir tasarım oluşturmanın ilk adımı, formu değişkenlere ayırmaktır. Basit
bir örnek üzerinden ele alınırsa, parametrik hale getirilmiş bir sandalye;
sandalyenin boyutları, sırtın yüksekliği ve çerçevenin kalınlığı için değişkenlere
sahiptir. Her değişken değer kümesi için benzersiz bir sandalye vardır. Tasarım
alanı, sistem içinde üretilebilen tüm olası sandalyelerin aralığıdır. Parametreler
belirlendikten sonra, sandalyeyi çizmek için kullanılabilmektedir ve her değişken
için bir değer ayarlandıktan sonra, bu değerleri çizgi ve şekillere çevirmekten
sorumlu olan kod, sandalyeyi ekranda görüntülemektedir. Her parametre için
rastgele değer seçmek, tasarım alanındaki beklenmedik sandalyeleri keşfetmenin
bir yoludur (Hensel ve diğerleri, 2004, s. 116).
Analog ya da dijital fark etmeksizin, parametrik tasarım sistemleri sunduğu özgür
tasarım ve üretim imkanlarıyla başka türlü pratik olarak erişilemeyen formları
keşfetmek için sonsuz fırsatlar yaratmaktadır. Parametrik modellemenin ve form
oluşturmanın temeli, nesnelerin geometrik, görsel, sembolik ve algoritmik
temsillerini belli bir düzende birleştirebilmek ve özellikle bu formların birbiriyle nasıl
ilişkili olduğunu anlamakla başlamaktadır (Woodbury, 2010, s.85).

Görsel 9. Dijital parametrik tasarım araçlarıyla üretilmiş formsal varyasyolar (Hensel ve diğerleri,
2004, s.30)

Form oluşturmak için parametreli algoritmalar kullanmak, ilginç varyasyonlar
bulmak için bir tasarım alanında araştırma yapma sürecini içermektedir. Bu sürecin
bir sonucu olarak, her varyasyonun diğer olası varyasyonlarla ilişkili, ancak diğer
varyasyonlardan farklı görünmesi muhtemeldir. Parametre sayısına ve olası
değerlerin aralığına bağlı olarak, bu benzerlikler çok veya az olabilmektedir.
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Tablo 4’te basit bir poligonu oluşturmak için oluşturulan geometriler ve birbirleriyle
ilişkileri

gösterilmektedir.

Döndürme

açısı

rotasyon

parametresiyle

ilişkilendirilmiştir. Açı değiştirildiğinde poligonun belirlenen açıda rotasyonu
sağlanmaktadır. Poligonu bir yapı olarak ele alınırsa, yapının hangi noktalarının
güneş aldığı da Tablo 5’te gösterilmektedir. Tasarımcı tasarımını; bağlı bulunduğu
konuma, güneş açısına, iklime bağlı olarak tasarlamakta ve modelleme
aşamasında bu çevresel koşullara göre işlevsel ve formsal değişiklikler
yapmaktadır. Model üzerinden yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda
gerekli geri beslemeler sağlanarak rotasyon parametresinin güncellendiği

Tablo 4. Parametrik tasarımda form oluşturma süreci (Harding, Joyce, Shepherd, Williams, 2012, s.
68).

Tablo 5. Gerekli parametrenin değiştirilmesi (Harding ve diğerleri, 2012, s. 69).

görülmektedir.
New Jersey Üniversitesi mimarlık öğrencisi olarak katıldıkları bir yarışmada, H.K.
Abdullah ve J.M. Kamara (2013), yarışma kapsamında parametrik tasarımın
tasarımcıya sunduğu esneklik ve çeşitlenebilirliği formsal ve işlevsel olarak
yansıtmaya

çalışmışlardır.

Yarışmanın

temel

amacı,

estetik,

esneklik,
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Görsel 10. Aynı iskelet model üzerinden oluşturulan üç farklı varyasyon (Abdullah, Kamara, 2013,
s.339)

uyarlanabilirlik, teknoloji, yaratıcı fikirler, malzemeler ve dijital devrim gözetilerek
çok amaçlı bir yapı olarak kullanılabilecek bir kule tasarlamaktır. Abdullah ve
Kamara, projeyi Grasshopper yazılımını kullanarak geometrileri parametrik olarak
kontrol

edilen

ve

diğer

şekillerle

ilişkilendirilebilen

parametrik

değerlerin

ayarlanmasıyla başlamışlardır. Çeşitli alternatifler ararken yeniden modelleme
veya silme olmadan aynı modeli kullanarak topolojik ve geometrik düzenlemeler
yapılmıştır. Grasshoper arayüzünde tanımlanan temel parametreler, tasarımcıların
zaman kaybetmeden diğer varyasyonları denemeleri için bir iskelet oluşturmalarını
sağlamıştır. İskelet üzerinde bir geometri oluşturduktan sonra, varyasyonlar
yoluyla başka tasarım örnekleri oluşturabilmişlerdir (Görsel 10).

Parametrik tasarımda farklı formsal yaklaşımlar görülmektedir. Bu yaklaşımlardan
en verimli ve yaygın olanı, tasarım problemini tanımlayan ilişki ve davranış
kurallarına hitap eden bir yaklaşımdır. Aynı zamanda, bileşen unsurlarının kesin ve
ayrıntılı bir tanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Yeterli bir form oluşturma
yaklaşımı, tasarım amacının, kısıtlamaların, proje gereksinimlerinin ve işlevlerin
parametrik modeldeki tasarım sürecinin her aşamasına entegre edilmesi için
gerekli kriterleri sağlamaktadır. Parametrik tasarım sürecinde elde edilen formlar,
yapının işleviyle paralel bir süreçte ilerlemektedir. Oluşan tasarımın formu;
uygulanabilirliğe, teknolojiye, gereksinimlere ve tasarımın çevresiyle uyumuna
bağlı olmak zorundadır.
Parametrik tasarım sürecindeki diğer form oluşturma yaklaşımlarından biri de
keşfe dayalı bağımsız bir form geliştirmektir. Temel olarak estetik veya programatik
kaygılar ön plandadır. Süreçte öncelikli olarak form geliştirilir ve sürecin sonraki
aşamalarında işlevsellik ve strüktür kavramları entegre edilir. İlk kavramsal
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geometri çoğu zaman süreç içerisinde rasyonelleştirilir ve uygulanabilir formları
elde etmek için geometri basitleştirilir veya yeniden tanımlanır.
Bir diğer yaklaşım, seçilen sistemlerin ve üretilebilir bileşenlerin mantığı göz önüne
alınarak formun geliştirildiği süreçtir. Geleneksel yapım yöntemlerinin ve
malzemelerin kullanıldığı durumlarda, genellikle biçim karmaşıklığının doğrusal
veya

düzlemsel

şekillere

çevrilebilecek

geometrik

varlıklarla

temsili

ile

sınırlandırıldığı anlamına gelir. Bu yaklaşımda da uygulanabilirlik için geometriyi
rasyonelleştirmek formu sınırlayabilir.
Her yaklaşımın da etkili bir tasarım sürecinde kendine ait zorlukları vardır. Formun
rasyonelleşmesinde asıl zorluk, yapı ile tasarım formu arasında bir denge
bulmaktır. Genellikle ilk form, uygulama için basitleştirilmekte ve bazı temel
özellikleri değiştirilmektedir (Cardenas, 2007, s.30).
Parametrik tasarım sürecinde form oluşturma yaklaşımının bir parçası olarak
tasarımcının, yapının işlevsel gerekliliklerini, iç mantığını ve konfigürasyonunu
dikkate alması gerekmektedir. Bu süreçle ilgili yukarıda bahsedilen yaklaşımlara
ek olarak iki yaklaşımdan daha söz etmek mümkündür. Bu yaklaşımlardan ilkinde
genel sistemin tasarımına öncelik verilmekte, parçaların ve bileşenlerin gelişimi
sistemin

genel

özelliklerinin

tanımına

dahil

edilmektedir. Sistemin

genel

özelliklerinin tanımı, tek tek bileşenlerin ayrıntılı tanımından önce gelmekte ve
geometrilerini, montaj mantığını ve içsel ilişkileri düzenlemektedir. Bu yaklaşım
mimari form oluşturma yöntemlerinden olan tümdengelim ile aynı mantığı
paylaşmaktadır.
Diğer yaklaşımda ise sistemin tasarımı, sistemi oluşturan bileşenlerin detaylı
gelişimine dayanabilmektedir. Tek tek parçaların ayrıntılı tanımı, aralarındaki olası
ilişkilerin mantığını ve bir sistem olarak birlikte çalışmalarına izin veren
mekanizmaları bütünleştirmektedir. Bu yaklaşım da tümevarım yaklaşımının
mantığıyla aynıdır. Tasarım sürecine bağlı olarak her iki yaklaşımın da bir arada
olması mümkündür (Cardenas, 2007, s.29-32). Bu yaklaşıma örnek olarak Joseph
Kellner ve Dave Newton’ın Metapatch isimli tasarımı gösterilebilir (Görsel 11).
Tasarımın en küçük bileşenini ahşap dikdörtgen parçalar oluşturmaktadır.
Parçaların parametrik tanımında kodlanan boyut, kalınlık, dışa yönelim açısı gibi
değerler her bir parçanın birbirleriyle olan ilişkilerini ve bir araya gelişlerindeki
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temel mantığı ortaya koymaktadır. Aynı parametrelerin farklı değer aralıklarıyla
çeşitlenen 1920 panel 7680 civatayla bir araya getirildiklerinde kümülatif bir
eğrisellik oluşturmaktadır (Menges, 2008, s. 200).

Görsel 11. Tümdengelim yaklaşımıyla oluşturulmuş Metapatch isimli parametrik tasarım (Menges, 2008,
s. 200)

2.2.1. Parametrik Tasarımda Formsal Dokular
Doğadaki birçok tasarım problemi iki boyutludur. İki boyutlu (daha sonra 2D olarak
kısaltılacaktır) parametrik kalıplar, bir tasarıma temel olacak detaylı çözümlerin iyi
işlenmiş kaynakları olarak üç boyutlu (daha sonra 3D olarak kısaltılacaktır) sonuca
ulaşmada iyi bir araç olarak hizmet edebilmektedir. Pek çok 3D parametrik tasarım
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Görsel 12. Serpentine Pavyonu 2D geometrik tasarımı (Url-3)

aslında daha sonra 3D tasarıma dönüştürülen 2D bir tasarımla başlamaktadır
(Jabi, 2013, s. 28). Örneğin, Londra, Hyde Park'taki 2002 Serpentine Pavyonu
Toyo Ito, Cecil Balmond ve Arup tarafından önce 2D bir düzlemde tasarlanmıştır.
Son derece karmaşık ve rastgele bir model olarak görünen galeri aslında,
döndükçe genişleyen bir kare algoritmasından türetilmiştir. 2D olarak meydana
gelen geometri 3D olarak galerinin her cephesine uygulanarak mekansal bir işlev
kazanmıştır. Kesişen çizgiler, sonsuza kadar tekrarlandıkları hissini veren farklı
üçgenler ve yamuklar oluşturmaktadır (Görsel 12, Görsel 13)

Görsel 13. Serpentine Pavyonu’nun iç mekanı (Url-4)
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Görsel 14. Grasshopper arayüzünde kuvvet alanını çeşitleyen parametreler (solda) ve
oluşan dokular (sağda) (Tedeschi, 2014, s. 206)

Kuvvet alanı:

Parametrik tasarım algoritmalarında yaygın kalıplardan biri de

kuvvet alanıdır. Bir nesnenin veya yapının formunu neyin etkilediğini düşünürken,
onu iten ve çeken çeşitli güçler düşünülmektedir. Bu vektörler ritmik olarak kuvvet
alanındaki konumlarına ve bunlara etki eden çeşitli kuvvetlerin varlığına veya
yokluğuna bağlı olarak yön, şekil veya yoğunluğu değiştirmektedir (Jabi, 2013,
s.42). Bu kalıpla oluşturulacak formların özellikle yapıların cephelerinde, yapıya
giren doğal ışığın kontrolünü sağlama işleviyle kullanıldığını görmekteyiz (Görsel

14).

Görsel 15. Format Elf Architekten tarafından tasarlanan
Formstelle’in cephesi (Url-5)
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Tekrarlama: Bir elemanı birden çok kez kopyalamanın basit eylemi olarak
tanımlanmaktadır.

Parametrik

sistemlerde,

tekrarlama

daha

ilginç

hale

gelebilmektedir çünkü tekrarlanan bir eleman bir önceki tekrarın temel topolojisini
tam olarak aynı olmak zorunda kalmadan koruyabilmektedir. Tekrarlanan eleman
mesafe, konum gibi herhangi bir sayıda parametreye göre değişebilmektedir (Jabi,
2013, s.48). Görsel 16’da poligonun kenar sayısının değiştirilip bir merkez
etrafında döndürülerek tekrarlanması sonucu oluşmuş parametrik 2D varyasyonlar
görülmektedir. Görsel 17’de ise bambu boruların tek bir merkez etrafında,
açılarının değiştirilerek tekrarlanması sonucu elde edilmiş Bulletin Pavyonu
bulunmaktadır.

Görsel 16. Tekrarlamayla oluşan
parametrik varyasyon serisi
(Jabi, 2013, s.57)

Görsel 17. Bulletin Pavyonu, 2018 (Url-6)

Döşeme: Matematikte, döşeme, belirli bir alanı üst üste binmeden tamamen
kaplayacak

şekilde

aynı

düzlemsel

şekillerin

düzenlenmesi

olarak

tanımlanmaktadır. Böylece, döşeme tekrarlama kavramının 2D olarak doğal bir
uzantısı olarak düşünülmektedir. Çoğu zaman, döşeme deseni, altta yatan satır ve
sütunların ızgarasını referans alır (Jabi, 2013, s. 58). Steffen Reichert’ın
çalışmasında, ahşap kare parçaların, formun kıvrımlı strüktürüne referans alarak
döşendiği görülmektedir (Görsel 18).
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Görsel 18. Steffen Reichert’ın çalışması (Url-7)

Özyineleme: Bir sonraki yinelemeyi oluşturmak için kendi başına bir süreç
çağrılarak

tekrarlamanın

gerçekleştirildiği

özel

bir

tekrarlama

durumudur.

Fraktallar, bir başka klasik özyineleme örneğidir; bu tür bir dokunun yayılması, kök
dokuda, tüm torunlarında ve benzerlerinde gerçekleştirilen aynı eyleme bağlıdır.
Parametrik tasarımda ise özyinelemeli bir algoritma yazmanın önemli bir adımı,
işlevin kendisinin sonsuz bir sürede tekrar etmesini engellemek için daima bir
sınırlayıcı faktör belirlemektir. Bu sınırlayıcı faktör, oluşturulacak tasarımın
boyutunun, toplam üretilen elemanların sayısının veya şimdiye kadar gerçekleşmiş
olan yineleme seviyesinin parametreleri şeklinde olabilir (Jabi, 2013, s.68).

Görsel 19. Matematikte özyineleme (Url-8)

Görsel 20. Doğada özyineleme (Url-9)
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Görsel 21. BUGA Fibre Pavyonu, 2019 (Url-10)

Alt Bölmeleme: Pek çok durumda, pürüzsüz yüzeyler ve formlarla çalışan
tasarımcıların, CNC makinelerinde veya lazer kesicilerde dijital olarak imal
edilebilecek düzlemsel bileşenlere açılmasını sağlamak için onları alt bölümlere
ayırması gerekmektedir. Bazı modern 3D modelleme yazılımları pürüzsüz
yüzeyleri otomatik olarak alt bölmelere ayırabilse de, özellikle eğrisel hatlara sahip
objelerin alt bölümlere ayrılmasında parametrik tasarım yazılımları kullanmak
istenilen sonuçları sağlamaktadır.

Görsel 22. Parabolik yüzeyde (üst yatay sıra), tonoz yüzeyde (orta yatay sıra) ve katı cisimde (alt
yatay sıra) Voronoi diyagramıylala alt bölmelere ayrılma (Agkathidis, 2015, s.106,107)

Görsel 23. Trifolium Pavyonu, 2014 (Url-11)

Paketleme: Parametrik tasarımda paketleme kavramı döşeme ve alt bölme
kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Paketleme, birçok objeyi geriye çok az ya da hiç
yer kalmayacak şekilde bir alana yerleştirmektir. Mimarlıkta paketleme kavramını
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hem mekansal organizasyonda hem de strüktürel dayanımda görmek mümkündür.
Parçalar bir araya gelirken yapının hem formu hem de strüktürü meydana
gelmektedir. Döşeme ve alt bölme kavramlarıyla ilişkili olmasına rağmen
paketleme bu iki kavrama göre daha fırsatçıdır. Yani, bir paketleme sistemindeki
bileşenler yerleşmek için boş yer aramakta ve ilk sunulan işlem nesnelerin
paketleme sistemi içindeki büyüme düzenini yönetmektedir. Bu nedenle,
paketleme sonuçları her zaman düzenli olmayabilmekte veya tamamen optimize
edilemeyebilmektedir (Jabi, 2013, s. 110). Paketleme algoritmaları ayrıca,
paketlenecek nesnelerin sayısı ile bir çözüm üretmek için gereken zaman
arasındaki dengeleri içerdiğinden verimliliklerinde de değişiklik göstermektedir.
Paketleme algoritmaları, paketlenecek obje sayısı ve paketleme işlemi için
gereken süre arasında bir denge sağlamak adına verimli çözümler üretebilmek için
kendi içinde çeşitlenebilmektedir.

Görsel 24. Deniz kestanesi iskeleti (üstte), Itke
Pavyonu (altta) (Wachs, 2013, s. 116)

Görsel 25. Itke Pavyonu, 2011 (Url-12)

Itke Araştırma Pavyonu, yapıların performans kapasitesini mimari tasarıma
entegre etmeyi ve ortaya çıkan mekansal ve yapısal malzeme sistemlerini test
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etmeyi amaçlayarak tasarlanan bir yapıdır. Formsal çıkış noktası olarak deniz
kestanesinin morfolojik yapısı temel alınmıştır. Farklılaşarak çeşitlenen altıgen
plakalar paketleme yoluyla bir araya getirilerek modüler bir sistem oluşturmaktadır.
Plakaların boyutlarının ve formlarının farklılaşması ve birbirleriyle olan ilişkilerinin
değişmesinden dolayı parametrik tasarım sürecinde heterojenite ve hiyerarşi
parametreleri kullanılmıştır.
Dokuma: Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar kullanılan dokuma kavramı, en basit
haliyle birbirine dik iki ipliğin birbiri içinden geçmesiyle elde edilen dokular olarak
tanımlanmaktadır. En sık ve yaygın kullanımını sepetlerde görebileceğimiz
dokuma, mimaride yüzeylere yapısal dayanım sağlamak amacıyla kullanılmaktadır
(Jabi, 2013, s.126). Böylelikle mimari açıdan bakıldığında formsal kaygıları işlevsel
kaygılarından önce gelen bir tasarımın, formsal yapısının işlevine de dayanak
sağladığı görülmektedir.

Görsel 26. Bamboo Pavyonu, 2018 (Url-13)

Dallanma: Dallanma doğada yüzey alanını maksimize etmek, kaynakları kanalize
etmek ve yapısal kuvvetlere cevap vermek için temel bir topolojik büyüme
mekanizmasıdır.

Doğada

dallanma

sistemleri

kendi

kendine

benzer

ve
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özyinelemelidir. Özyineleme ve orantısal kırılma yoluyla dallanarak kendi
geometrisini tekrar eden fraktallar da bu bakımdan dallanma dokusuyla doğrudan
ilişkilidir. Fraktal geometriyle üretilen basit bir form, tekrar eden algoritmik bir
sistemle karmaşık bir forma dönüşmektedir (Görsel 27). Bu algoritma başlangıç
durumuna uygulanan bir üretim kuralı ile kendi kendine benzeyen formları
üretmektedir (Turhan, 2018, s.11).

Görsel 27. Dallanarak oluşan fraktal örneği (Boville, 1996, s.12)

Mimaride dallanma, en pratik ve uyarıcı tasarım hedeflerini karşılamak için
kullanılan

yapısal

sistemlerde

görülebilir.

Hiyerarşik

dallanmayı,

önceki

algoritmalarda gördüğümüz gibi bilgi, alan, kaynakların akışı ve hatta bir yazılımın
mantığını düzenlemek için organizasyonel bir araç olarak da kullanabiliriz (Jabi,
2013, s. 156).

Görsel 29. NonLin/Lin Pavyonu, 2011
(Wachs, 2013, s. 114).

Görsel 30. NonLin/Lin Pavyonu dallanma
algoritması (Kişisel arşiv).
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Görsel 28. NonLin/Lin Pavyonu, 2011
(Wachs, 2013, s. 114).

NonLin/Lin

Pavyonu’nun

temel

formu doğadan gelen kültürel referanslar ve analojilerden (deniz mercanlarının
dallanarak gelişen yapısı) ilham alınarak Marc Farnes tarafından tasarlanmıştır.
Parametrik tasarım sürecinde; form arama (yüzey yumuşatma), form tanımlama
(geliştirilebilir doğrusal elementlerin bir araya getirilmesi), bilgi modellemesi
(yeniden veri toplama), nesilsel hiyerarşi (bağlantı ağı) ve dijital üretim (üretim
hesaplaması)

aşamalarından

geçirilmiştir.

Yapının

strüktürel

dayanımıysa

formunun sağladığı avantaj sayesinde oldukça yüksektir. Yapı, farklı dallanmalar,
boşluklar, bağlantılar gibi çok sayıda özelliği temel almakta ve bu özelliklerin
birbirleriyle olan ilişkisi yüksek derecede morfolojik farklılaşma gerektirmektedir.
Karmaşık bir formsal sisteme sahip yapının nasıl üretileceği de parametrik tasarım
araçları yardımıyla yapılmıştır.
Deforme Olma:
deformasyon

Bir cismin, strüktürün ya da yapının formunun bozulması

olarak

tanımlanmaktadır

(Hasol,

2010,

s.132).

Latince’de

biçimsizleşme anlamına gelen deforme olma kavramı; var olan formun
sürekliliğinin ortadan kalkmasıyla nicel ve nitel özelliklerin kaybedilerek başkalaşım
geçirme durumunu açıklamaktadır. Deformasyona uğramış bir form, öngörülemez
ve keşfetmeye teşvik eden mekansal deneyimler sunmaktadır (Dönmez, 2015,
s.73). Deformasyonun transformasyondan ayrıldığı noktalar vardır. Transforme
olan bir form başlangıçtaki özelliklerini değiştirerek sürekliliğini devam ettirirken
deforme olan bir form başlangıçtaki özelliklerini kaybederek yeni özellikler
kazanmakta ve başlangıçtaki formun sürekliliği ortadan kalkmaktadır (Birik, 2011,
s.11). Parametrik tasarım sisteminde bir forma ait parametrelerin değerlerini
değiştirmek formun transformasyonunu sağlarken, var olan belli parametreleri
başka parametrelerde değiştirmek formun deformasyonuna sebep olmaktadır.
Zaha Hadid’in dijital parametrik tasarım araçlarıyla tasarladığı Mobile Art
Pavyonu’nun formu deforme edilmiş bir torustan elde edilmiştir (Görsel 31).
Tasarımın formu yapıya güçlü bir strüktür oluşturmakta ve iç mekandaki sergileme
işlevi için akıcılık sağlamaktadır (Görsel 34).
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Görsel 31. Mobile Art Pavyonu’nun formsal deformasyonu (Ici, 2014, s.238 üzerinden elde edilen
bilgilerle
yazarArt
tarafından
Görsel
32. Mobile
Pavyonudüzenlenmiştir)
(Ici, 2014, s.237)

Eğrisel Olma: Eğrisel çizgiler; kendilerini oluşturan fonksiyonlardaki değişkenler
sayesinde parametrik hale getirilmeye oldukça elverişlidirler. Analog parametrik
tasarım sürecinde eğrisel formlar oluşturmak için Gaudi gibi tasarımcılar kağıt
üzerinde algoritmik hesaplamalar yaparak pek çok yapı üretmişlerdir. Günümüz
dijital tasarım araçlarıyla, diğer bir adı NURBS (Non-uniform rational B-spline) yani
serbest düzensiz çizgi olan eğrisel çizgileri parametrik tasarımda kullanmak
elverişli hale gelmiştir. Koordinat sisteminde belirtilen noktalarının belli aralıklardaki
bir değişkeni temsil ettiği geometrik parametrelerden oluşmuş hiperbolik ya da
paraboloid gibi eğrisel çizgilerden analog ya da dijital olarak 3D formlar elde etmek
mümkündür (Burry, 2003, s.22). Kavramsal olarak incelendiğinde, NURBS
formların parametrik formsal dokulardan biri olarak tanımlanabildiği görülmektedir.
(Mendilcioğlu, 2019, s.62).

Görsel 33. 2D bir düzlemde NURBS eğrisi (Piegl, Tiller, 1995, s.119)
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Özellikle mimaride, düz elemanların göreceli düşük maliyeti çoğu yapıda düz
çizgiler ve düz yüzeylerin hakim olmasına neden olmaktadır. İşlev ve üretim
kolaylığı,

tasarlanan

formları

etkilemektedir.

Özellikle

eğrisel

yüzeylerde,

parametrik tasarım araçlarının sağladığı yarar, işlevsellikten, yapısal ilişkilerden
veya temsili uygunluktan çok hesaplanabilirliktir (Woodburry, 2010, s.134).

Yapımı 2003’te biten Kunthaus Graz’ın çift kavisli karmaşık formunun yapının
işlevleriyle uyumlu olduğu görülmektedir. Yapının kıvrımlı cephesine, her biri
merkezi bir bilgisayardan kontrol edilebilen floresan tüpler yerleştirilerek bilgi
aktarımı sağlayan bir dev ekran işlevi kazandırılmıştır (Cook, Fournier, 2004, s.6673). Yine yapının formuyla uyumlu olarak tepeye yerleştirilen eğrisel çıkıntılar hem
doğal iklimlendirme hem de doğal aydınlatma sağlayan elemanlar olarak
kullanılmıştır (Görsel 35). Saydam bir koza gibi yapıyı saran NURBS kabuk,
ziyaretçilere sergileme mekanın ve geniş perspektifli şehir manzarasının
birleşimini sunmaktadır.
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Görsel 35. Kunsthaus Graz’ın eğrisel formu (sol üst), işlevsel bacaları (sağ üst), ekran görevi
gören kabuğu (Url-14)

2.3. Parametrik Tasarımda İşlev
Bulunduğumuz dijital çağda, özellikle dijital tasarım ortamında gerçekleşen form
oluşumlarında, ideolojik bir takım algı biçimlerinin yerine post-ideolojik olarak
kendiliğinden oluşan, evrilen, çeşitlenerek gelişim gösteren, dış kuvvetlerle
şekillenen bir süreç yaşadığı gözlemlenmektedir. Artık “form arayışı” yerine “form
bulma” kavramı ağırlık kazanmış, tasarımcılar form bulma aşamasında süreci
yaratan kişiler konumuna geçmişlerdir. Parametrelerle oynayarak algoritmik
geometri dilleriyle sonsuz form kombinasyonları yaratmak mümkün hale
gelmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında parametrik tasarımın formu ön
plana çıkaran bir süreç olduğu düşünülse de, mimari işlev de form gibi geometrik
algoritmalarla çözülerek bu tasarım sürecine dahil edilen ve formla paralel bir akış
içinde seyredebilen bir unsur haline gelmektedir. Parametrik tasarım süreci,
doğanın geometri ve işlev çözümlerini günümüz tasarım problemlerinde
kullanmayı olanaklı hale getirmektedir.
Çizgiler ve düzlemlerin tasarım ve modellemede temsili ve bunlara dayanan
nesnelerin oluşturulması, kıvrımlı ve çizgisel olmayan nesnelere göre daha
kolaydır. Fakat etrafımızda kavisli ve kıvrımlı hatlara sahip pek çok nesne ve yapı
da vardır. Bu noktada, bu nesnelerin eğriselliklerini neyin belirlediği söz konusu
olmaktadır. Fiziksel olarak kısıtlanmış bir ortamda, işlev baskındır. Örneğin, bir
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yelkenli bot, su ve rüzgar arasındaki sınırda çalışır. Formu, ona etki eden karmaşık
kuvvetler tarafından oldukça sınırlandırılmıştır. Gövde, orta panel, dümen ve
yelkenlerin hepsi, kuvveti etkin bir şekilde ileri harekete dönüştürmek için gereken
formu almak için tasarlanır. İmalat imkanları tarafından kısıtlanan bir ortamda da
benzer şekilde, bu imkanlar tasarımın formunu belirlemektedir. (Woodbury, 2010,
s.134).
21. yüzyılda, ilerleyen dijital tasarım ve üretim teknikleriyle tasarım ve mimariye
dair çoğu kısıtlama ortadan kalkmıştır. Kısıtlamaların belirlediği form-işlev ilişkisi
artık tamamen tasarımcı tarafından alınan kararlar bağlamında tanımlanmaya
başlamıştır. Sayısız varyasyon ve sıra dışı form imkanı sağlayan dijital parametrik
tasarım araçları, çoğu tasarımcının işlevi ikinci plana atarak tamamen estetik
kaygılarla forma ağırlık vermesine sebep olmuştur. Bu form ağırlıklı görüşün yanı
sıra; parametrik tasarım sisteminin katmanlı yapısının avantajlarını işlevsel çıktılar
için kullanarak formu, işlev için bir avantaj haline dönüştürme görüşü de bir o
kadar yaygındır. Bu tezin temel aldığı parametrik tasarımdaki form-işlev ilişkisini
açıklayan görüş ise yukarda belirtilen ikinci görüştür.
Parametrik tasarımda, formun işlev için bir avantaj haline dönüştürüldüğü pek çok
örnek bulmak mümkündür. Bu örneklerden biri de İsviçre’deki NEST-Hi Lo ArGe
Birimi’nin tasarımı olan çatı prototipidir. Birimin çatı için belirlediği temel işlev enerji
verimliliği, CO2 tasarrufu, iç mekana maksimum doğal gün ışığı alımı ve
mahremiyettir. Tüm bu işlevlerin yanı sıra çatının estetik bir formda olması
istenmiştir. Bu nedenle işlev listesinin formla uyumlu bir ilişki kurması
hedeflenmiştir. Çatının kavisli formu iç mekanı daha verimli ısıtabilmek için
fazladan yüzey alanı oluşturmaktadır. Çatının kavisleri, öğle saatlerinde iç mekanı
gölgelendirecek, gün doğumu ve gün batımındaysa güneş ışıklarını içeri alacak
şekilde yönlendirilmiştir. Çatı kavisine yerleştirilen hareketli güneş panelleri ise
yapıya sıcak su sağlanmasında, bir hidronik ısıtma ve soğutma sistemi
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oluşturulmasında ve elektrik üretilmesinde görevlidir (Veenendaal, Bakker, Block,
2017, s.36).

Görsel 36. Tasarlanan çatı (solda) ve 1:1 ölçekte üretilen prototoipi (sağda) (Block,
2016, s.74)

Görsel 37. İç mekana alınan gün ışığının simülasyonu (Hasler, 2016, s.12)

Termal

olarak

aktif,

ince

beton

Görsel 38. Çatı formunun enerji verimliliği işlevi için sağladığı avantaj (Block ve diğerleri, 2017,
s.338)

sistemi, normal bir beton çatı strüktürüne göre %70 daha hafiftir. Çatı,
Grasshopper’da Rhino eklentisiyle tasarlanmış ve modellenmiş, Ladybug Solar
Analysis

eklentisiyle

işlevsel

açıdan

optimize

edilmiştir

(Lydon,

Hofer,

Svetozarevic, Nagy, Schulter, 2017, s. 322).
Parametrik dijital araçların yapı verimliliği iyileştirmesi gibi pek çok eklentiyle
entegre olabilmesi, çağımız tasarımcılarının işlev listelerini yönlendiren bir unsur
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haline gelmiştir. Başta enerji tasarrufu olmak üzere sürdürülebilirlik gibi işlevleri
öncelik haline getiren tasarımcılar, işlevi formla bütüncül bir ilişki içinde
tasarlamayı amaçlamaktadırlar. Parametrik tasarım bağlamında form-işlev ilişkisini
net bir şekilde ortaya çıkaran örneklerden biri de yapımı 2014’te biten Phare
Tower’dır. Altmış sekiz katlı bir gökdelen olarak tasarlanan yapı, Satoru Sugihara
tarafından geliştirilen parametrik bir yazılım aracılığıyla süreç içinde tekrar
geliştirilmiş ve test edilmiştir. Yazılımda yapının verimliliği ve maksimum güneş
performansı iyileştirmesi için cephedeki panellerin

boyutunu ve açısını gibi

parametreleri analiz etmeyi sağlayan algoritmalar kullanılmıştır (Reas, McWilliams,
2010, s.98).

Görsel 39. Phare Tower’ın cephe panellerinin işlevsellik analizi (soldan üç görsel) ve nihai formu
(sağ) (Reas, McWilliams, 2010, s.99)

Yaşadığımız çağda yaşanılan çevrenin değişen fiziksel, sosyal, kültürel koşulları,
gelişen teknoloji, yeni tasarım ve üretim teknikleri gibi

etkenler tasarım ve

mimaride yeni işlev listelerinin oluşmasını sağlamıştır. Barınma, kullanım rahatlığı,
görsel estetik gibi temel işlevlere; enerji verimliliği ve tasarrufu, iç mekanda hava
kalitesi, sürdürülebilirlik gibi yeni ve önemli pek çok işlev eklenmiştir. Tasarlanan
formların her detayının bir işlev için kullanıldığı, işlevlerinse formun görsel
estetiğiyle uyumlu olarak sunulduğu yapılar ve tasarımlar artmaya başlamıştır.
Parametrik tasarımın dijital araçlarıyla daha önce olmadıkları kadar özgür olan
tasarımcılar; tasarladıkları projelerin her bir işlevini bir parametreyle temsil
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edebilmekte ve iyileştirme yazılımlarıyla formu işlevin maksimum verimliliğine göre
değiştirebilmektedirler. Böylece tasarım ve mimarideki form-işlev ilişkisi, tarihsel
süreç boyunca süre gelen tartışmalardan ve görüşlerden bağımsızlaşarak yeni
anlamları ve kavramlarıyla değişip gelişmektedir.

2.4. Bölüm Sonucu
Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan seri üretim kavramı insan hayatındaki pek
çok alanda etkisini gösterdiği gibi tasarım alanında da köklü değişimlere sebep
olacak üretim yöntemleri ve süreçlerinin yolunu açmıştır. Teknoloji ve iletişim
alanındaki

gelişmeler,

tasarımın

tasarlanma

ve

yürütülme

şeklini

de

değiştirmektedir. Bu değişiklik tasarımların görünüşlerini değiştirdiği kadar,
formlarını, işlevlerini, verimliliklerini, maliyetlerini ve sürdürülebilirliklerini de
etkilemektedir.
Günden güne gelişen ve hızla ilerleme kaydeden teknolojik gelişmeler yapı üretim
tekniklerinin de teknolojiye paralel olarak ilerlemesini sağlamaktadır. Yeni üretim
teknikleri ve üretim süreçlerindeki değişimler mimar ve tasarımcıları şimdiye kadar
kullanılan formsal kalıpların dışına çıkmaya iten bir kuvvet olarak görülmektedir.
Doğadaki kıvrımlı ve akışkan organik formları tasarımlarına yansıtmak isteyen
Gaudi, Gehry ya da Hadid gibi tasarımcılar, uzun bir tasarım ve hesaplama
sürecinden sonra tasarımlarını hayata geçirebilmişlerdir.
20. yüzyıla bakıldığında tasarımın tek bir düz çizgi boyunca hareket etmediği
açıktır. İçinde yaşadığımız zaman, tek bir dönem adı, tanımlanabilir üslup ya da
eğilimle kolayca sınıflandırılamamaktadır. Teknolojiyle birlikte form ve işlev
arasındaki bariyerler de aşınmaya başlar. 21. yüzyılda formun işlevin, işlevin de
formun çıkarları için kullanılabileceği teorisi pek çok tasarımcı tarafından
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benimsenmektedir. Form-işlev ilişkisinin kazandığı bu yeni anlamı başarılı ve
verimli bir şekilde uygulamak için de parametrik tasarım bağlamının çokça
kullanıldığı görülmektedir. Hep işlevden sonra gelmesi gerektiği düşünülen form
kavramı bu bağlamda kendine daha özgür bir ifade alanı bulabilmiştir (Pile, Gura,
2014, s.452).
Hem tasarım hem de üretim sürecinde büyük kolaylıklar sağlayan ve uzun
hesaplama süreçlerini kısaltan parametrik tasarım yazılımlarının da üretilmesi ve
kullanılmasıyla birlikte, o zamana kadar formsal karmaşıklık olarak benzerlerine
rastlanmamış yapılar tasarlanmaya ve üretilmeye başlanmıştır.
Gelişen tasarım yazılımlarıyla birlikte tasarım süreçleri de değişmeye başlamış ve
birçok tasarımcı tasarımlarını belli parametrik sistemleri içeren bu yazılımlar
aracılığıyla yapmaya başlamışlardır. Bu noktada, çok çeşitli formlara ve bilinen
formsal kalıpların dışına çıkmaya olanak sağlayan parametrik tasarım, alışılmışın
dışında formlara ve strüktürlere sahip yapılar için kullanılmaya başlanmış, bu da
parametrik tasarımın bir akım ya da üslup gibi algılanmasına sebep olmuştur. Bu
bölümde parametrik tasarımın kapsamlı bir tanımı yapılmaktadır. Parametrik
tasarımın neden bir akım ya da üslup değil bir tasarım süreci olduğu
incelenmektedir. Bu süreçteki parametrelerin birbirleriyle nasıl ilişkiler kurduğu
anlatılmaktadır. Parametrik tasarım sürecinde ne gibi dijital araçların, yazılımların
ve yardımcıların kullanıldığı belirtilmektedir.
Parametrelerin değer aralıkları hem formu hem de işlevi direkt ya da dolaylı olarak
etkilemekte ve tasarım bağlamında farklı form-işlev ilişkilerinin oluşmasına olanak
sağlamaktadır. Dolayısıyla bir parametre türü ve değer aralığı sadece forma ait bir
belirleyici

olmaktan

çıkarak

form-işlev

ilişkisini

tanımlayan

bir

unsura

dönüşmektedir. Analog ya da dijital olması fark etmeksizin parametrik tasarım
sistemi; form-işlev ilişkisinin karşılıklı etkileşimlerini sürdürmelerini sağlayan bir
ortam sunmaktadır. Örnek olarak analog parametrik tasarım sisteminin öncü
tasarımları olan Piramitler incelendiğinde, bu yapıların tasarım süreçlerinde
algoritmalar ve değişkenlere bağlı bir sistemin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapının
üçgen piramidal formu ve formu oluşturan yükseklik, kenar uzunlukları gibi
değişkenler geometrik parametrelere bağlıyken, bu değişkenlerin birbirleriyle
ilişkileri matematiksel parametrelerle tanımlanmaktadır. Yapının güneşin geliş açısı
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hesap edilerek konumlandırılması ve gün ışığının tasarımın bütününde belli bir
işlevi yerine getirmesi çevresel parametrelerle açıklanabilmektedir. Yapının
bulunduğu coğrafyadaki deprem, rüzgar gibi etmenlerden en az şekilde
etkilenmesi ise tasarımda topolojik ve malzeme parametrelerinin kullanımını
göstermektedir. Tüm

bu

bulgular

değerlendirildiğinde;

parametrik

tasarım

sisteminin binlerce yıl önce de kullanılan, tasarımların form ve işlevlerinin
birbirleriyle etkileşim içerisinde olmasını sağlayan ve bu sayede nihai tasarımı elde
etmeye imkan veren bir tasarım yöntemi olduğu anlaşılmaktadır.
Milattan önceki dönemlerde kullanıldığı görülen parametrik tasarım sistemi;
gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak üretilen dijital tasarım araçlarının ortaya
çıkmasıyla birlikte dijital ağırlıklı yürütülen bir tasarım sistemine evrilmiştir.
Parametrik tasarımın analog ve dijital tarihsel gelişimi Tablo 6’daki gibidir:
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Tablo 6. Parametrik tasarımın tarihsel süreçteki gelişimi (Kişisel arşiv, 2020)

55

Parametrik

tasarım

sürecinin

katmanlı

yapısı

gereği,

tasarıma

dair

güncellemelerin, onarımların ve yeniden yapılandırmaların mümkün kılınması;
tasarımcıların kavramsal çıkış noktalarını formsal arayışlar üzerinde kullanırken
daha esnek bir alanda hareket etmelerini sağlamaktadır. Bu sebeple parametrik
tasarım süreçlerinde form arayışları için tasarımcıların temel doku olarak
kullandıkları belli başlı kalıplara değinilmektedir. Parametrik tasarım sürecindeki
formsal dokular; tekrarlama, döşeme, özyineleme, alt bölme, paketleme, dokuma,
dallanma, deforme olma ve eğrisel olma alt başlıkları, çeşitli sergileme mekanları
örnekleri üzerinden ele alınmaktadır.
Parametrik tasarımda oluşturulan formlarda, yukarda belirtilen dokusal kalıplardan
birkaçını bir arada görmek mümkündür.
Testa & Weiser Mimarlık’ın 2006 yılında tasarladıkları Strand Tower isimli
çalışmalarında Weaver isimli yazılımı kullanmışlardır. Modeli oluşturabilmek için
yazılıma değer aralıklarını ve parametre türlerini tasarımcılarının belirlediği
dokuma, yineleme ve paketleme gibi dokuların özgün kodları girilmiştir (Görsel

40).
Bir sonraki bölümde sergileme mekanları; Expo ve pavyon kavramları üzerinden
parametrik tasarım bağlamında ele alınacak ve form-işlev analizi yapılacaktır.
Expo kavramının mekansal dışavurumları olan pavyonlar; yeni tasarım fikirlerini,
yöntem ve malzemelerini keşfetmek için kullanışlı bir araç, tasarım pratiği ve
mimari söylem için “yeni” olanın keşfedildiği deneysel yapı türleridir. Form ve işlev
kavramlarının birbirleriyle etkileşimli olarak nihai tasarımı oluşturmasına olanak
Görsel 40. Strand Tower kavramsal form bulma süreci (Reas, McWilliams, 2010, s.24)

sağlayan parametrik tasarım siteminin referansları; farklı tekniklerin deneysel
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kullanımıyla

yeni

form-işlev

ilişkilerinin

tanımlandığı

pavyonlar

üzerinden

değerlendirilecektir.

3. PARAMETRİK TASARIMIN GELİŞİM DÖNEMLERİ VE PARAMETRE
TÜRLERİ BAĞLAMINDA GEÇİCİ SERGİLEME MEKANI PAVYONLARIN
İNCELENMESİ
Sergileme kavramı, insanoğlunun günlük yaşamında farkında olarak ya da
olmaksızın uyguladığı bir davranış ya da içgüdü olarak tanımlanabilmektedir.
Sergileme; nesnenin kendisi, ilettiği bir mesaj ya ideolojinin maddesel temsili ya da
birden fazla duyuya hitap eden bir kavram aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.
Sergileme kavramı, genel bir amaca hizmet etmek veya bir tema veya anlatı
sunmak için tasarlanmış ögelerin bir araya getirilmesi ve sunulması olarak da
tanımlanmaktadır (Locker, 2011, s.15).
Sergileme eyleminin kendisi kadar, nasıl bir bağlamda ziyaretçilerle buluştuğu da
önemlidir. Bu noktada sergileme işlevini gören bağlam yani “sergileme mekanı”
kavramı ortaya çıkmaktadır. Nesnelerin, grafik, tipografik ve görsel-işitsel formdaki
bilgilerin sunulduğu destekleyici yapılar sergileme mekanları olarak kabul
edilmektedir (Locker, 2011, s.25). Ticari fuarlar, dünya fuarları, müzeler, sanat
galerileri, pavyonlar, tarihi evler, performans holleri, kültür ve sanat kompleksleri ve
sanat enstalasyonları, sergileme mekanı adı altında kategorize edilebilen
alanlardır. Sergiler sürelerine göre kalıcı, geçici veya gezici olabilmektedir.
Ölçekleri çok küçük bir alandan küçük bir şehir boyutuna kadar uzanabilmektedir.
Ancak, ister ticari ister kültürel olsun, bu çok farklı ortamlar arasındaki bağlantı; üç
boyutlu

bir

mekanda

bir

hikaye

anlatma

isteği

ve

sergileme

işlevini

gerçekleştirmektir.
Bu bölümde; form, işlev, ölçek ve içerik bakımından yıllar içinde değişimler geçiren
sergileme mekanlarının ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimine
parametrik tasarım perspektifinden değinilecektir. Teknolojinin getirdiği yeni
araçların da etkisiyle yeni anlamlar ve bağlamlar kazanan sergileme mekanları;
geçici sergileme mekanı kavramının öncülerini oluşturan pavyon örnekleri özelinde
incelenecektir. İncelenecek olan pavyon örnekleri; tasarımda dijital yazılımların
kullanımının ivme kazanmaya başladığı, aynı zamanda parametrik tasarımın
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analogdan dijitale geçiş ve dijital ağırlıklı dönemlerini temsil etmektedir. Bu pavyon
örneklerinde

parametrik

tasarımın

izleri

aranacak,

hangi

parametrelerle

tasarlandıkları analiz edilecek, parametrik tasarımın analogdan dijitalleşmeye
giden tarihsel sürecinde kullanılan parametrelerin form-işlev ilişkisi üzerindeki
etkileri ele alınacaktır.
Bir sonraki bölümde, Expo ve pavyonları incelerken sergileme mekanı kavramını
ve bu mekanların formsal ve işlevsel özeliklerini daha iyi analiz edebilmek
amacıyla genel olarak sergileme mekanları ele alınacak, ortaya çıkışı ve
gelişiminden bahsedilecektir.

3.1. Sergileme Mekanlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
18. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmeye başlanmış sergileme mekanları, 18.
yüzyıl öncüllerinden ayrılmaktadır. 18. yüzyıl koleksiyonları genellikle özel kişi ve
ailelere ait koleksiyonlar olduklarından saraylar ya da özel mülk alanlarında
sergilenmiştir. Buna karşılık 19. yüzyılda sergilenecek koleksiyonlar ve ürünler,
kamusal alana ait, amacına uygun yapılmış yapılara yerleştirilmeye başlanmıştır.
Sergileme kavramının özel alandan kamusal alana geçişi, sergilenen objenin
sunumlarında da değişiklikler meydana getirmiştir. 18. yüzyılda koleksiyonlar
çekmecelerde tutulmuş ve sadece belli çalışmalar için çıkartılmışken, 19. yüzyıl
sergileme mekanlarında koleksiyonlar daha büyük insan grupları tarafından da
görülebilmeleri için cam kutulara veya duvarlara yerleştirilmiştir (Parry, Sawyer,
2005, s.39).
Depolamadan

sergilemeye

geçiş,

Haarlem

Hollanda’da

bulunan

Teyler

Müzesi’ndeki formsal ve işlevsel değişikliklerle de paralellik göstermektedir. Müze
1702’den 1778’e kadar yaşamış olan Pieter van der Hults’un maddi katkıları ile
kurulmuş ve bilim ile sanatın gelişimine adanmıştır. Bu amaçla 1779 ve 1784 yılları
arasında mimar Leendert Viervant tarafından oval bir yapı tasarlanmıştır. Yapı iki
kattan oluşan Neo-Klasik bir yapıdır. Müzenin birinci katında bilimsel araçların ve
astronomik modellerin yanı sıra kütüphane işlevini de barındıran mekanlar
bulunmaktadır. 1830’larda müze, çağdaş resim koleksiyonlarını sergileme işlevini
görecek bir oda ilavesi ile genişletilmiştir (Görsel 41). Elektrikli makine gibi büyük
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boyutlu araçlar ile çeşitli gösteriler, kullanıcılara daha geniş bir bakış açısı
sağlamak amacıyla oval formlu odada yapılmıştır.

1817 yılında halka açılan ve İngiltere’nin kamusal ilk sergileme mekanı olan
Dulwich Resim Galerisi, sergileme mekanları için önemli bir örnek olup sanata
adanmış bir binanın nasıl görünebileceği hakkında referanslar vermektedir. Çoğu
sergileme mekanında resimlerin asıldığı yüzeylerin pencerelerle kesintiye
uğratıldığı bir dönemde gün ışığının yukarıdan mekan içine nasıl getirilebileceğini
Görsel 41. Tyler Müzesi oval salon (solda) ve diğer galerilerinden biri (sağda) (Url-15)

gösteren galeri, sergileme mekanlarındaki form-işlev ilişkisinin şekillenmesinde
önemli bir adımı temsil etmektedir (Hughes, 2015, s.12).

Görsel 42. Dulwich Resim Galerisi (Url-16)
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1800’lerin sonlarına doğru fotoğraf, sinema, dünya fuarları, diyorama gibi
sergileme araç ve ortamlarının gelişmesi, görsel algı kavramının somut
bileşenlerden bağımsız olduğu konusunda yapılan araştırmalar: bir mekan içinde
başka bir zaman ve mekanı yaşayabilme fikrinin gelişmesini sağlamıştır. 19.
yüzyılın teknolojiyle gelişen yeni sergileme teknikleri, uzak ve bilinmeyen yerler
hakkında bir görüş sunarak veya uzak bir geçmişe erişim sağlayarak izleyiciyi
gerçek görünen ama yapay olan bir dünyaya yerleştirme işlevini edinmeye
başlamıştır (Noordegraf, 2003, s. 5-7).
20. yüzyılın başlarında hem sergilenecek eser sayısındaki azalış hem de
teknolojinin yapı tasarıma getirdiği esneklik; müze gibi sergileme mekanlarını
eserleri toplayıp kronolojik olarak sergileme işlevinden uzaklaştırarak sergilenen
objeden çok sergilemenin estetik yönlerinin ve sergileme mekanının formsal sıra
dışılığının bir cazibe merkezi haline gelmesine sebep olmuştur. Dönemin Bauhaus
gibi önemli tasarım ve mimari akımlarının da etkisiyle, sergileme mekanı bir bütün
olarak ele alınmış ve tasarım ögeleri radikal anlamda yeniden düşünülmeye
başlanmıştır. Duvarlar ve zeminler gibi yapı unsurları soyut bir heykelin uzantıları
olarak düşünülüp sergileme eyleminin kendisine dahil edilmiştir. Bir anlamda
sergileme kavramı bir mekan içinde sergilenen nesneler bağlamından çıkarak
sergilendiği mekanla bütüncül bir ilişki kurduğu yeni bir anlam kazanmıştır.
Bauhaus’tan etkilenen mimar Frederick Kiesler, 1924 yılında Viyana’daki
Konzerhaus’ta yaptığı sergideki mekan kullanımıyla mekanın estetik ve işlevsel
özelliklerini bir arada kullanmayı amaçladığı modüler ve esnek bir sergileme
sistemi tasarlamıştır (Hughes, 2015, s.14). Kolayca sökülüp takılabilen sistem,
ziyaretçilerin sergilenen eserleri kendi göz hizalarına göre ayarlamalarına olanak
sağlayan işlevselliği ve mekana uyarlanabilir bir tasarım oluşturması bakımından
sergileme kavramına yeni bir öneri getirmiştir (Görsel 43).
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Görsel 43. Frederick Kiesler tasarımı modüler sergileme sistemi, 1924 (Url-17)

20.yüzyılın ortalarına doğru gelindiğinde, rasyonalizmin popülerliğini kaybetmesi,
sadece işlevlere odaklanan tekdüze mekansal formların gözlemciler için cazibe
yaratmaması gibi sebeplerle 1940 ve 1950’lerden sonra, formun direkt bir cazibe
odağı olarak kullanıldığı ya da form ve işlevin birbirlerini destekleyerek merak
uyandırdığı

çeşitli

sergileme

mekanları

tasarlanmaya

başlanmıştır. Süreç

içerisinde kimi yapılar bir akım ya da üslupla tanımlanamazken kimi yapılar da
dönemin ana akım tarzlarını yansıtan formlara ve işlevsel organizasyonlara sahip
olmuşlardır. Gelişen teknoloji, görsel ve işitsel medya araçlarının sergileme
mekanlarına dahil edilmesi; ziyaretçilerin sadece sergilenen nesneyi değil onun
bulunduğu bağlamı da algılayabilmesini sağlamış, sergileme mekanlarının yeni
formlar ve işlevler edinerek süreç içerisinde gelişim ve değişim göstermesinin
temellerini oluşturmuştur. Ziyaretçinin sergileme mekanıyla ilişkisi incelenmeye
başlanmış, mekanların duygusal tepkiler uyandırmak için bir araç olduğu
keşfedilmiştir. Sergileme mekanlarında ziyaretçinin yaşayacağı deneyim form,
mekan, yüzey, ışık veya ses yoluyla zenginleştirilmiş ve mekan duygu uyandıran
bir atmosfer haline getirilmiştir. Sergileme mekanı tasarımcıları; ziyaretçi ve
çevresi arasındaki ilişkiyi, mekanların form-işlev ilişkisi aracılığıyla tanımlamaya
başlamıştır (Locker, 2011, s.86).
1960'larda San Francisco'daki Exploratorium gibi kurumlar tarafından geliştirilen
ve benimsenen “uygulamalı” serginin büyümesiyle sergileme mekanlarına
“interaktiflik” gibi kavramlar dahil olmuştur (Hughes, 2015, s.17). Ziyaretçilerin
doğrudan

mekanı

ve

sergiyi

deneyimlerini

sağlayan

etkileşimli

sergiler

geliştirilmiştir. Böylece ziyaretçi kavramı, sergileme mekanlarında edilgen bir unsur
ve gözlemci olmaktan çıkıp mekanla bütünleşebilen ve sergiyle direkt olarak
etkileşim içinde olabilen yeni bir tanıma referans vermeye başlamıştır.
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Yıllar içinde çeşitli teknolojilerle şekillenmeye devam eden sergileme mekanları,
sınırlı alan içinde çok sayıda nesnenin sergilenmesine çözümler sunan, görsel
efekt ve gösterilerle mekanın sürükleyici bir deneyim olma hissini artıran, değerli
koleksiyonları halka daha da yaklaştıran ortamlar sunmaya başlamışlardır.
Yüzyıllar boyunca sergileme mekanlarında benimsenen iletişim ve tasarım
teknolojisindeki yenilikler aracılığıyla sergileme mekanları; bugün olduğunu
bildiğimiz, etkileyici, çok duyusal, bilgi açısından zengin mekansal bir deneyim
haline gelebilmiştir (Parry, Sawyer, 2005, s.43).
Bir sonraki bölümde, sergileme mekanları geçicilik kavramı üzerinden ele alınacak
ve geçici sergileme mekanlarının öncüleri olan pavyonlar incelenecektir. Ortaya
çıkış noktaları Expolar olan pavyonlar, geçici olma özellikleri sebebiyle
tasarımcıların deneysel çalışmalar yapmasını kolaylaştıran, yeni tasarım ve üretim
tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlayan sergileme mekanlarıdır. Pavyonlar;
formsal ve işlevsel gelişimleri bakımından parametrik tasarımının tarihsel
gelişimiyle de paralellik göstermektedir. Bu sebeple parametrik tasarımın gelişim
sürecini takip edebilmek ve form-işlev ilişkisini daha net analiz edebilmek amacıyla
pavyon yapıları tercih edilmiştir.

3.1.1. Geçici Sergileme Mekanı Bağlamında Pavyon Kavramı
Tasarım ve mimarlık, tarih boyunca kalıcılık ve sağlamlık kavramlarıyla
ilişkilendirilmiştir. Bu genel kanının aksine, pavyon mimarisi sabit olmayan “geçici”
bir özelliğe sahiptir. Bu geçicilik özelliği pavyonların belli kısıtlamalardan kurtularak
daha özgürleşmiş mekanlar olmasını sağlamaktadır. Mimarinin geçicilik ve kalıcılık
özelliklerini

araştıran

Bertnard

Tschumi;

mimarinin

kalıcı

olmak zorunda

olmadığını, sınırlandırılmış bir zaman ve mekan bağlamında var olmasının
gerekmediğini savunmuştur. Tschumi, Vitruvius’un “venustas (estetik), firmitas
(sağlamlık), utilitas (işlev)” üçlemesini ve bir yapının strüktürel özelliklerine ve
kalıcılığına işaret eden “firmitas” ı yeniden araştırmıştır. Tschumi şu soruyu
sormuştur : “Eğer bu mimari unsurlar var olmamış olsaydı, mimari nasıl olurdu?”.
Tschumi, kalıcı mimarinin aslında kötü bir alışkanlık ve tarih boyunca sürdürülmüş
entelektüel bir tembelliğin sonucu olabileceğinin altını çizmiştir. Jean Nouvel ve
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Peter Zumther gibi mimarlar da mimarinin ağır olmayan, değişebilir ve kalıcı
olmayan özeliklerde olması gerektiğini savunmuşlardır (Tunçbilek, 2013, s.2).
Mimaride geçicilik kavramı sergileme mekanları bağlamında incelendiğinde;
Expolar ve pavyonların bu kavrama öncülük ettikleri görülmektedir. Pavyonların en
temel özellikleri esnek kullanıma uygun olmaları ve kolay inşa edilebilmeleridir.
Geçici

doğaları

bakımından

pavyonlar,

kısa

dönemler

için

keşfetmek,

deneyimlemek, iletmek ve öneri sunmak gibi farklı işlevlere hizmet etmek için
kullanılabilmektedirler (Clowney, 2011, s.4).
20. yüzyıldan beri pavyonlar gibi geçici mimarilerin; bir parkta, sokakta, galeride ya
da fuarda konumlanmaksızın oldukça dikkat çektiği ve giderek yaygınlaştığı
görülmektedir. Bu yapılar, ziyaretçilerin mimariyi ve mekanı deneyimlemesi ve
tasarımın olanaklarının keşfedilmesi için yeni bir kapı açmıştır. Pavyonlar; yeni
tasarım fikirlerini, yöntem ve malzemelerini keşfetmek için kullanışlı bir araç,
tasarım pratiği ve mimari söylem için “yeni” olanın keşfedildiği bir yol haline
gelmiştir. Mimarideki geçicilik kavramı özellikle pavyonlar açısından bakıldığında
yapının ömrü olarak tanımlanmaktadır fakat kısa ömürlü olmalarına rağmen
dönemlerinin her alandaki anlayışını ve eğilimlerini yansıtabilmeleri, mimari bir
bellek yaratabilmeleri, mekansal algının gücünü iletebilmeleri bakımından
etkilerinin kalıcı olduğunu söylemek mümkündür. Dahası, pavyonların kaçınılmaz
yıkılışlarının da varoluşlarının bir parçası olduğu varsayılabilmektedir.
Expo gibi büyük ölçekli organizasyonlarda çok çeşitli ölçeklerde tasarlanabilen
pavyonlar; mimari ve tasarımdaki en son eğilimlerin uygulanmasıyla, inovatif
çözümlerin, araçların ve malzemelerin de test edildiği bir zemin işlevi görmektedir.
Bu önemli işlevinin yanı sıra pavyon tasarımı bir ilişkiler bütünü olarak
tanımlanabilmektedir (Fernández, Checa, 2014, s.119).
Pavyonu kendi ölçütlerine göre yeniden tasarlayan tasarımcı, ziyaretçi, tasarımcı,
bağlam ve pavyon arasındaki ilişkiyi de yeniden düzenlemiş olur. Expolarda ortaya
çıkışlarından bu yana artan bir ziyaretçi kitlesine ulaşan pavyonlar; ziyaretçipavyon, pavyon-bağlam, tasarımcı-pavyon ve tasarımcı-ziyaretçi arasındaki
karşılıklı ilişkiyi de ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler bütünü, pavyonun kendisini nasıl
sunacağını belirleyen faktörler olarak, pavyon tasarımının en önemli ayaklarından
birini oluşturmaktadır. Daniel Libeskind, pavyonun bağlamıyla etkileşimi sonucu
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Tablo 7. Pavyon, ziyaretçi, tasarımcı ve bağlam unsurları arasındaki temel ilişki diyagramı
(Kişisel arşiv, 2020).

yeni tanımlar edinebileceğini savunmuştur (Tunçbilek, 2013, s.31). Pavyon,
ziyaretçi, tasarımcı ve bağlam unsurları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi;
pavyonların form-işlev ilişkisinin yeniden tanımlanması için bir yöntemi temsil

etmektedir.
Pavyonlar; bulundukları alanı tanımlayarak bağlamsal bir farkındalık yaratma
gücüne sahiptir ve gelecekte daha yaygın olarak inşa edilebilecek türlerinin ilk
örnekleridir. Çevre ve mekanla etkili bir bağlantı kurarak kendilerinden daha büyük
ve kalıcı yapıların yapamayacağı bir etkileme gücünü barındırabilmektedirler
(Kaydu, 2019, s.23).
1851’deki ilk Expo; sergileme tasarımı, mimari söylem, araştırma ve uygulama
üzerinde belirgin bir etki yaratmıştır. Pavyonlar Expolarda bir ulusun, firmanın ya
da topluluğun vermek istediği mesajı ya da ideolojiyi iletmek ve tüm dünyaya
kendilerini

tanıtabilmelerini

sağlayacak

bir

araç

olarak

tasarlanmaya

başlamışlardır. Deneysel tasarımın kaleleri olan pavyonlar, tasarıma dair yeni olanı
ve henüz keşfedilmeyenin potansiyelini taşıyan önemli yapılar haline gelmiştir.
Teknolojinin ilerlemesi, bilgisayarlı tasarımın yaygın hale gelmesi gibi gelişmeler
mimari deneyler için bir laboratuvar ortamı olan Expo ve pavyonların ilgi odağı
olmuştur. Çağdaş mimari; estetik bir algının yanı sıra yenilikleri, yeni inşaat
tekniklerini ve yeni tasarım yöntemlerini de içermektedir. Daniel Libeskind da
mimarideki deneyselliğin dışavurumu olarak yeni malzeme ve tekniklerin günün
koşullarıyla bütünleştirilerek uygulanması gerektiğini savunmuştur (Tunçbilek,
2013, s.13). Parametrik tasarım yöntemlerinin yeni dijital araçlarının pavyon
yapıları gibi geçici ve deneysel yapı türlerinde denenmesi, tasarım olasılıklarının
ve sınırlarının keşfedilmesine olanak sağlamaktadır. Bu açıdan ele alındığında,
Expo ve pavyonlar gelecek mimari eğilimlerin, tasarım ve yapım tekniklerinin
belirlenmesi için belirleyici bir rol oynamaktadır.
Çoğu tasarımcı yapıların gerekli aktiviteleri barındıracak şekilde verimli bir şekilde
tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Yapı ve mekanları oluşturan faaliyetler
arasında bir ilişki vardır. Buna ek olarak, mekanın işlevi yapının formunu
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oluşturmalı ve aynı zamanda bu işlev mekanın formuna da uymalıdır. Parametrik
tasarım siteminin temel prensibi olan form ve işlev arasındaki karşılıklı ilişkiye
dayalı gelişim süreci, pavyonlarda da gözlemlenmektedir. Pavyonlar Expoların ana
hedefi olduğu için, pavyonun kendisini hem formsal hem de işlevsel olarak nasıl
temsil ettiği sergi tasarımındaki birincil kaygıdır. Pavyonların bu bağlamda en
temel işlevleri; bir fikri iletmek, yeni materyaller ve yöntemleri sergilemek ve yeni
yaklaşımların test edilmesi için bir alan oluşturmaktır. Pavyonlar, kendi sembolik
anlamlarını göstermek için tasarlandıklarından, salt işlev tabanlı tasarıma göre
analiz edilememektedir. Pavyonlar; ziyaretçi, tasarımcı ve pavyon arasında iletişim
sağlamanın bir yoludur ve bu nedenle işlevler pavyonların formları ya da
bağlamları olmaksızın analiz edilememektedir. Dolayısıyla parametrik tasarım
bağlamında incelenecek olan pavyonların form-işlev ilişkisi paralel süreçler olarak
ele alınacak ve form ile işlevin birbirleriyle olan etkileşimleri analiz edilebilecektir.
Expolar ve pavyonlar ziyaretçileri tasarım ve mimari hakkında yorum yapmaya ve
düşünmeye davet etmektedir. Bu bakımdan pavyonlar, mimari disiplinin sınırlarının
yeniden tanımlanması ve yeniden şekillendirilmesi için bir araç olarak görülebilir.
Pavyonlar, gelecekte daha kapsamlı olarak inşa edilebilecek kalıcı mimari
uygulamalara referans olabilmekte, çevre ve mekanla etkili bir ilişki kurmak için
etkili bir öneri sunabilmektedirler.

3.2. Expo Kavramı
İlk örneğinin 1851 yılında Londra’daki Hyde Park’ta fuar için inşa edilmiş Crystal
Palace’ta gerçekleştirildiği Expolar, “The World’s Greatest Fair” ismiyle anılmış,
daha sonraki yıllarda ise dünya fuarı anlamındaki “World’s Fair” ismiyle devam
etmiştir. Fransızca kökenli bir kelime olan ve sergi anlamına gelen “exposition”
kelimesinin kısaltılmış hali olan “Expo” sözcüğü ise 1967 yılında Hannover’da
gerçekleştirilen dünya fuarında kullanılmaya başlanmıştır (Vatansever, 2009, s.4).
160 yılı aşkın süredir düzenlenen Expolar; eğitim, inovasyon ve işbirliğini teşvik
eden; çevre, teknoloji, enerji, sağlık gibi sürdürülebilir ve insani gelişmeyle
bağlantılı tüm alanlarda etkin ilerleme araçları olarak insanlığa ve geleceğe yön
veren önemli uluslararası organizasyonlardır. 1851 yılından 1928 yılına kadar
gerçekleşen Expolar, ev sahibi ülkelerin organizatörlüğünde ve denetiminde
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gerçekleştirilmiştir. 1928'de uluslararası fuarlar ve Expoların tek bir merkezden
denetlenmesi amacıyla Paris’te BIE (Bureau International des Expositions)
kurulmuş ve o ve tarihten itibaren uluslararası sergiler ve Expolar için yaptırım
organı olarak kabul edilmiştir (Çiftci, 2019, s.13).
Dünya Fuarları olarak bilinen Expolar dışında BIE tarafından düzenlenen 2 Expo
türü daha vardır. Bunlardan resmi olarak 'Uluslararası Tanınan Sergiler' olarak
bilinen Özel Expolar, insanlığın karşı karşıya olduğu kesin bir soruna yanıt vermek
için tasarlanmış küresel etkinliklerdir. 25 hektarla sınırlandırılmış ve tamamen
organizatör tarafından inşa edilmiş bir alan içerisinde gerçekleşen Özel Expolarda
katılımcılara Exponun temasını kendi yorumlarına göre, iç ya da dış mekanda
özelleştirebilecekleri pavyon alanı sağlanmaktadır. Botanik Expolar ise sağlıklı
yaşam tarzları, yeşil ekonomiler, sürdürülebilir yaşam, eğitim ve inovasyon gibi
önemli konuları ele almaktadır. Bu sayede botanik Expolar; ülkeler, tarım üreticileri
ve tarım endüstrileri arasında işbirliğini, bilgi ve çözüm paylaşımını teşvik
etmektedir (BIE, 2020). BIE tarafından düzenlenen Expolar ve özellikleri Tablo
8’deki gibidir:
BIE TARAFINDAN DÜZENLEN EXPOLAR
Dünya Expoları

Özel Expolar

Botanik Expolar

Resmi Ad

Uluslararası

Uluslararası Tanınmış

Uluslararası Botanik

Organizatör
Tema

Tescillenmiş Fuarlar
Ev Sahibi Ülke
Dönemin evrensel

Fuarlar
Ev Sahibi Ülke
Evrensel ilgi

Fuarları
Ev Sahibi Ülke
Botanik ve peyzaj

Kalıcılık
Sıklık

eğilimleri ve zorlukları
6 ay
5 yılda bir

alanlarıyla ilgi temalar
3 ay
2 dünya Exposu arası

6 ay
2 dünya Exposu arası

Büyüklük
Pavyonlar

Sınır yok
Katılımcılar kendi

Maksimum 25 hektar
Katılımcılar

(arası en az 2 sene)
Sınır yok
Katılımcılar

pavyonlarını tasarlar

organizatör tarafından

kendilerine ayırlan

ve inşa eder

sağlanmış mekanı

alanda pavyon

özelleştirir

ve/veya peyzaj

Resmi

Ülkeler ve

Ülkeler ve

tasarımı yapar
Ülkeler ve

Katılımcılar

Uluslararası

Uluslararası

Uluslararası

Kuruluşlar
Şehirler, bölgeler,

Kuruluşlar
Şehirler, bölgeler,

Kuruluşlar
Şehirler, bölgeler,

firmalar, sivil toplum

firmalar, sivil toplum

firmalar, sivil toplum

Sivil Katılımcılar
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Tablo 8. BIE tarafından düzenlenen Expo çeşitleri ve özellikleri (BIE, verileriyle yazar tarafından

örgütleri,

örgütleri,

örgütleri,

Tez kapsamında incelenecek olan pavyonların bulundukları Expoların temalarını
yansıtma işlevini ve bu işlevin form-işlev ilişkilerini nasıl etkilediğini daha etkili
analiz edebilmek adına bir sonraki bölümde Expolarda kullanılan temalara
değinilecektir.

3.2.1. Expolarda Tema
1851’den itibaren Expolar, insanları belli bir tema etrafında bir araya getirmiştir.
Temel olarak kültür, teknoloji, ulusal kimlik tanıtımı, insanlık için umut vadeden
ütopyalara dair temaların işlendiği Expolarda yıllar içinde yeni temalar oluşmaya
başlamıştır. İkinci dünya savaşından sonraki dönemde teknolojinin yıkıcı etkisinin
keşfedilmesi ve yıllar içinde doğayı ve yaşamı tehdit eden sonuçlar meydana
getirmesi; sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, geri dönüşüm gibi önemli konuları
gündeme getirmiştir. Expolarda ziyaretçilere temayı ve verilmek istenen mesajları
iletebilecek en direkt ve ilgi çekici araç olarak tasarım ve mimari kullanılmıştır.
Ulusal, firma ya da tematik fark etmeksizin pavyonların formları; istenen temayı
iletme işlevini görürken, temayı iletmek için oluşturulan işlev listesi de pavyonun
formunu etkilemiştir. Form-işlev ilişkisinin karşılıklı gelişimine olanak sağlayan
parametrik tasarım sisteminin özellikle 1960’lardan sonraki dijital gelişimiyle 20.
yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar gelen dönemde temalarıyla uyumlu
inovatif ve sıra dışı pavyon tasarımlarının artmaya başladığı görülmektedir.
Mimar Isaac López-César, Expolardaki temaları etkileyen unsurların tarihsel
sürecini 5 alt başlıkta incelemektedir. López-César, 1851’den 20. yüzyıla kadar
olan dönemde temaların “devasalık”, I. ve II. Dünya Savaşları’nın yaşandığı 20.
yüzyıl başlangıcından 1958’e kadar zorlu dönemlerde “sessizlik”, savaş sonrası
dönemde “yeniden doğuş”, 20. yüzyıl sonları ve 21. yüzyıl başlarına kadar olan
dönemde “çevresel farkındalık” ve 21. yüzyıldan sonrasında ise “teknolojik devrim”
unsurları etrafında şekillenerek belirlendiğini ifade etmektedir (López-César, 2019,
s.3-14).
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Düzenlenmeye başladığı tarihten 1800’e kadar olan Expolarda Sanayi Devrimin de
etkisiyle temaların genellikle sanayi, tarım ve imalat üzerine olduğu görülmektedir.
Bu yıllar arasında gerçekleşen 1862 Exposu’nda sanat, 1873 Exposu’nda eğitim,
1878 Exposu’nda ise teknoloji temaları dahil olmaya başlamıştır. II. Dünya
Savaşı’nın tüm insanlık üzerindeki olumsuz etkilerinden sonra gerçekleşen 1950’li
yıllardan itibaren ise Expolar insanı, insani gelişimi ve insanlık için barışı
merkezine alan “Uzay Çağında İnsan”, “İnsan ve Dünyası”, “İnsanlık İçin İlerleme
ve Uyum” temalarıyla düzenlenmiştir. 20. yüzyılın ortalarından sonra teknolojinin
yıkıcı etkisinin doğa ve yaşanılan çevreyi olumsuz etkilemesi, küresel ısınma, hızlı
nüfus artışı ve kaynakların tükenmesi gibi sorunlar Expolarda sürdürülebilirlik,
ekolojik denge, enerji ve su tasarrufu, temiz su kaynaklarının korunması, doğa ve
yeşil kentler gibi temalara ağırlık verilmesini sağlamıştır. Teknoloji ve kültür teması
ise başlangıçtan günümüze kadar Expoların kapsayıcı teması olmaya devam ettiği
görülmektedir.
Expolardaki temalarının yıllar içindeki değişimi ise aşağıdaki tabloyla özetlenebilir:

Tablo 9. Expolardaki temaların tarihsel süreci (BIE verileriyle yazar tarafından
düzenlenmiştir).

3.2.2. Expoların Tarihsel Gelişimi ve Parametrik Tasarımın Dönemleri
Bağlamında Seçilen Pavyon Örneklerinin İncelenmesi
68

Parametrik tasarım sisteminin en temel birimleri parametrelerdir. Temel parametre
türleri, mimarlık tarihinin başladığı zamandan bu yana parametrik tasarımın
belirleyicilerinden olmuştur. Matematiksel, geometrik, topolojik ve malzeme
parametreleri bu sistemin temelini oluşturan parametreler olmakla birlikte zaman
içinde, teknolojinin ve dijitalleşmenin de sürece dahil olmasıyla çevresel ve
kullanıcı parametreleri gibi önceden de var olan parametre türleri tasarımlarda
daha fazla kullanılmaya ve göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Bunun yanı
sıra tamamen dijital araçlarla kullanabilen temsili parametre türü 1960’ların sonuna
doğru, dijital tasarım yazılımlarına paralel olarak ortaya çıkmış ve parametre türleri
arasında yerini almıştır.
Analog ya da parametrik tasarım sistemi farketmeksizin en çok kullanılan
parametre türleri matematiksel, geometrik ve topolojik parametre türleridir.
Tasarımların

daha

çok formsal

temsilleri

üzerinde

etkili

olan

geometrik

parametreler matematiksel parametrelerin bir alt parametre türü olarak da
sayılabilir. Matematiksel parametreler ise bir tasarımın hem formuna hem de
işlevine etki eden, tasarım sürecindeki girdilerin bir çıktı olarak nihai tasarımına
dönüşmesini sağlayan en kapsamlı parametre türleridir. Örnek olarak bir
kütüphanedeki akustiğin tasarlanması, mekanın boyutu, kullanılan malzemelerin
ses yansıtıcılığı ya da emiciliğinin oranları gibi birbiriyle ilişkili özelliklere bağlıdır.
Bu özellikler ise parametrik tasarım sisteminde matematiksel parametrelerle
düzenlenmektedir. Topolojik parametreler ise tasarıma dair en az iki özelliğin
birbirlerine göre olan ilişkisini belirler. Topolojik parametreler sayesinde parametrik
tasarım sistemi “tasarım ögelerinin birbirine bağlı olma” ilkesini yerine getirir.
Sadece parçaların birbirleriyle olan ilişkisini değil aynı zamanda bütünle olan
ilişkisini

de

düzenler.

Malzeme

parametreleriyse,

tasarımda

kullanılacak

malzemenin fiziksel ve işlevsel özelliklerinin tasarıma olan etkisini belirler ve tıpkı
matematiksel, geometrik ve topolojik parametreler gibi parametrik tasarım sistemi
için temel parametre türlerinden birini oluşturur. Örneğin bir pavyon tasarımında
kullanılacak termal bir malzemenin özellikleri tasarımın duvar inceliği, açıklıkları
gibi özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu ilişki de malzeme parametresinin diğer
parametre türleriyle kurduğu ilişkilerle bağlantılıdır.
Pavyon tasarımlarında kullanıcı parametresinin daha çok dikkate alınmaya
başladığı

dönem,

İkincİ

Dünya

Savaşı’nın

başladığı

dönemle

paralellik
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göstermektedir. Savaşın tüm insanlık üzerindeki yıkıcı etkisinin sonucu olarak
dünyada insanı ve insani değerleri merkezine alan yeni bir hümanizm anlayışı
benimsenmeye başlanmıştır. Böylelikle kullanıcı parametresi 1940’lı yıllardan
itibaren pavyon tasarımında göz ardı edilmeyen parametre türlerinden biri haline
gelmiştir. Kullanıcı parametresi insanın sadece fiziksel ve duyusal özelliklerini
temel almakla kalmayıp, psikolojik bakımdan da tasarımın atmosferik ve algısal
yönlerini belirleyen değerleri kullanmaktadır. Örneğin kullanıcı ölçeğine göre daha
yüksek tasarlanan bir pavyonda kullanıcının mekanı daha büyük algılaması ya da
kullanıcının kolay algılayabileceği mekansal kurgular yerine karmaşık bölücülerle
bölünmüş bir pavyonda kullanıcıya kaybolma hissinin yaşatılmak istenmesi
fiziksel, duyusal, ergonomik ya da psikolojik olarak kullanıcı parametrelerinin
belirlediği tasarım kararlarını düzenlemektedir.
Çevresel parametreler ise rüzgar, sıcaklık, ısı değişimleri, güneş, erozyon, ışık ve
gölgenin gün içindeki hareketi gibi insan dışı, doğal akışa özgü unsurlara bağlıdır.
Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik hücrelerin tasarımda
kullanımı, ısı değişimine göre renk değiştiren cepheler, ışığa ya da harekete
duyarlı interaktif yüzeyler gibi tasarım unsurları çevresel parametreler yardımıyla
hayata geçirilmektedir.

Çevresel parametrelerin kullanımı, ekolojik denge,

sürdürülebilirlik, kaynak ve enerji verimliliği gibi konuların dünya gündeminde yer
almaya başladığı 1960’ların son yarısına doğru pavyon tasarımına daha yoğun bir
şekilde dahil edilmeye başlanmıştır.
Temsili parametre türü; dijital yazılımların üretilmeye başlamasıyla birlikte gerçek
nesnelerin ya da varlıkların dijital bir arayüzdeki sanal temsilidir. Bu sebeple
analog tasarımda temsili parametre türünden bahsetmek olanaksızdır. Temsili
parametreler hem tasarım hem de üretim sürecinde yardımcı parametrelerdir.
Örneğin tasarlanmak istenen eğrisel bir yüzey için bir model oluşturulur ve bu
model üzerinden o yüzeyin belirli ölçüdeki kapmala malzemeleriyle nasıl
kaplanabileceği ne kadar malzeme harcanacağı gibi noktalar, oluşturulan model
için atanan temsili parametrelerle belirlenir, değiştirilir ve nihai sonuca ulaşılır.
Temsili parametreler sadece tasarım için değil imalat için de kullanışlıdır.
Tüm bu temel parametre türleri, süreç içinde gelişen ve değişen Expoların ve
Expolarda bulunan pavyonların tasarımı üzerinde çeşitli etkilere sahip olmuştur.
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Parametrik tasarımın 1851’deki ilk Expo’dan bu yana değişimler geçirdiğini,
uygulama biçimlerinin değiştiğini söylemek mümkündür. Parametrik tasarımın
süreç içindeki değişimi parametre türlerinin değişim ve gelişimine bağlıdır. Bu
bakımdan öncelikli olarak parametre türlerinin değişim dönemlerini ele almak
gerekir. Bu dönemler Expolar üzerinden ele alındığında şöyle sıralanmaktadır:
1. Parametrik tasarımın analog dönemi
2. Parametrik tasarımın dijitale geçiş dönemi
3. Parametrik tasarımın dijital ağırlıklı dönemi

Tablo 10 . Parametrik tasarımın ve parametre türlerinin gelişim süreci (Kişisel arşiv, 2020)

Bu dönemler Expo tarihçesi bakımından ele alındığında, ilk Exponun gerçekleştiği
1851’den 1950’lere kadar geçen süreçte parametrik tasarımın analog olarak
uygulandığını söylemek mümkündür. 1950’lerin sonları ve 1960’ların başlarında
teknolojiyle birlikte çeşitli yazılımların üretilmesi analog parametrik tasarımın yerini
yavaş yavaş dijitale bırakmaya başlamasını sağlamıştır. Böylece parametreler
dijital ortama taşınmaya başlamış, diğer yandan bu dönemde çevresel parametre
türleri de pavyon tasarımlarında önceki dönemlere göre daha yoğun olarak
kullanılmaya başlanmıştır. 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında ise hızla gelişen
tasarım yazılımları ve bilgisayar kullanımındaki artış temsili parametreler gibi yeni
parametre türlerinin de gündeme gelmesini ve kullanılmasını sağlamıştır. Bu
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bölümde parametrik tasarımı anlamak ve parametrik tasarımda dijitalleşmenin
pavyon tasarımında form-işlev ilişkileri üzerindeki etkisini parametre türleri
üzerinden analiz edebilmek için parametrik tasarımın özellikle 1960’lar ve sonrası
döneminden iki örnek ele alınacaktır. Seçilen pavyon örneklerinin parametre türleri
bağlamında analizleriyle, dijitalleşen parametrik tasarımda temsili parametre türü
kullanımının etkilerini form-işlev ilişkisi üzerinden açıklamak amaçlanmaktadır.
Dijitalleşen parametrik tasarımla birlikte değişen parametre kullanımı ve tasarım
sürecinin daha iyi anlaşılmasının 4. Bölüm’de incelenecek; analog ve dijital olarak
uygulanmış iki farklı parametrik tasarım sistemiyle oluşturulmuş iki pavyon
örneğinin detaylı analizine temel oluşturacağı düşünülmüştür. Bu bölümdeki
parametre türlerinin dijital gelişimini incelemeden önce örnekleri daha iyi analiz
edebilmek adına Expoların gelişim sürecinden ve bu süreçte pavyon tasarımına
dair önemli gelişmelerden kısaca bahsedilecektir.
Expolar tarih boyunca bilimsel, sanatsal ve endüstriyel çalışmalara büyük ölçüde
katkı sağlayan organizasyonlardır. Bu sergileme ortamı; başta teknoloji olmak
üzere çeşitli bilgi dallarının sürekli ilerlemesini hızlandırma, ülkeleri birbirine
yaklaştırma, aralarındaki mevcut farklılıkları ortadan kaldırarak eşitlik içerisinde
bilgi ve kültür paylaşımı sağlama amacına hizmet etmektedir.
Evrensel sergileme platformları olan Expolar, doğuşundan 19. yüzyılın başlarına
kadar, o dönemlerin tartışmasız başkentleri olarak kabul edilen Londra ve Paris’in
her bir serginin bir öncekinin çekiciliğini, gösterişçiliğini ve büyüklüğünü aşmak
olduğu rekabet ortamında şekil almaya başlamıştır. 19. yüzyıl başlarından itibaren
bu rekabet ortamına Amerika da dahil olmaya başlamıştır. Asya’daki ülkelerin
katılımı ise 19. yüzyılın ikinci yarısını bulmuştur (Marino, 2015, s.5).
Sanayi devrimiyle birlikte pek çok alandaki gelişim, uluslararası dünya sergilerinin
de çıkış noktasını oluşturmuştur. 1851’de Londra Hyde Park’taki Crystal Palace’ta
gerçekleşen ilk dünya fuarının temasını prefabrikasyon, standardizasyon, cam ve
çelikle gerçekleştirilen yeni yapım teknikleri oluşturmuştur. Bu temaya uygun
olarak tasarlanan Crystal Palace; sökülüp takılabilir demir ve çelik profillerle ve
standart olarak üretilmiş cam plakalarla inşa edilmiş ilk prefabrik yapı örneğidir.
Joseph Paxton ve Owen Jones tarafından tasarlanan büyük ölçekli bazilik planlı
yapı, sanat ve sanayinin birleşimi olarak görülmektedir (Marino, 2015, s.5). Yapı
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elemanlarının fiziksel özelliklerinden faydalanılarak iç mekan ve dış mekan,
doluluk ve boşluk, doğal ışık ve yapay ışık gibi zıtlıkları ortadan kaldıran şeffaf bir
tasarım meydana getirilmiştir. Ülkelere ayrı pavyon alanları ayrılmamış, tüm sergi
stantları Crystal Palace çatısı altında toplanmıştır.

Görsel 44. Crystal Palace, 1851 (Url-18)

1867 yılında Paris’te düzenlenen Expoda, organizasyona ilgilinin uluslararası
düzeyde artış göstermesi sonucu fuar tek bir bina yerine, 42 katılımcı ulusun
kendini temsil ettiği ayrı pavyonlardan oluşmuştur. 1867 Paris Exposu, ulusal
pavyonlu katılımın ilk defa gerçekleştiği Expo olma bakımından önem taşımaktadır
(Marino, 2015, s.6).
19 yüzyılın başlarında dünya fuarlarında “tek bir yapı” anlayışından uzaklaşıldığı
görülmektedir. Her ülkeyi benzersiz bir şekilde temsil etmeye uygun ulusal bir
üslup arayışında, ana sergileme mekanına bağlı yan mekanlar yerine “kentsel bir
alana dağılmış pavyonlar" fikri ile yeni bir tipolojik model ortaya çıkmıştır. 1893’teki
Chicago Exposu’ndaki sergileme mekanları; şehirden uzak, kendi içlerinde özerk
fakat konum ve ulaşım anlamında şehre planlı bir şekilde bağlanmış pavyonlardan
oluşmuştur (Marino, 2015, s.15).
20. yüzyılın ortalarına doğru Expolarda sanat, spor ve sanayi temalarını önem
kazanmıştır. Ülkeler, kendilerinin mimari temsili olan pavyonların tasarımlarına
daha fazla özen göstermeye başlamıştır. Küresel şirketlerin de ülkelerinden
bağımsız olarak bireysel pavyonlarla katılım gerçekleştirdikleri ilk Expo olan ve BIE
tarafından düzenlenen 1939 New York Exposu’nun teması “Yarının Dünyası”dır.
Tema bağlamında fütüristik ütopyaları ziyaretçilere yansıtacak ve yaşatacak
çevresel ve yapısal tasarımlar ön plandadır. Expo’nun genel amacı üretici
firmaların ve ülkelerin tanıtımını yapmaktan çok tüketicileri bilinçlendirmektir. 1939
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Exposu’nun tasarımı; ilettiği mesaj ve aktarmak istediği ideolojiyle bir bütün olacak
şekilde oluşturulmuştur. Böylelikle Expoların bir ideoloji aktarma ve toplumsal bilinç
oluşturma işlevi kuvvetlenmeye başlamıştır.
1967 Montreal Exposu’nda “dünya fuarı”nın yerini alan “Expo” sözcüğü ilk defa
kullanılmaya başlanmıştır. Expo’nun ana teması “İnsan ve Dünyası”dır. Expo’nun
“Keşfeden İnsan”, “Yaratıcı İnsan”, “Üretici İnsan”, “Sağlayıcı İnsan”, “İnsan ve
Sağlığı”, Toplumda İnsan” gibi alt temaları ve bu temalara ait pavyon tasarımları
bulunmaktadır. ’67 Exposu ana tema ve ona bağlı alt temaları temsil eden
pavyonlarıyla geniş bir tematik tasarım alanı oluşturulan ilk Expo’dur (Riar, 2014,
s.193). Tematik pavyonlarda, insanın kendisini daha iyi tanıması amacıyla bilimsel,
sanatsal, teknolojik soyut ve somut kavram ve gelişmelerden bahsedilmektedir.
Anlatılmak istenen kavramların ve verilmek istenen mesajların ziyaretçilere daha
net bir şekilde aktarılabilmesi için ışık ve ses gibi mimari unsurlar ve teknolojik
araçlar birleştirilerek mekansal bir bütünlük sağlanmak istenmiştir.

1967

Exposu’nda kullanılan uzay-kafes ve asma-germe sistemleri gibi montaj kolaylığı
sağlayan strüktürlerin, modüler elemanların, transparan malzemelerin ve kurulumu
kolay aydınlatma sistemlerinin gelişimi, Expolarda bulunan pavyon yapılarının
geçici olma özelliklerini kuvvetlendirmiştir (Massicotte, 2003, s.91). Bu gelişmeler,
tasarımcıları daha önce denenmemişi geçici yapılar üzerinde özgürce ve
korkmadan denemeleri için teşvik etmiştir. 1963’de sunulan SketchPad yazılımıyla
birlikte tasarım ve mimari alanında dönüm noktası yaşanmış ve dijitale geçiş
dönemi başlamıştır. Parametrik tasarımın dijital ağırlıklı dönemine geçilmeden
önceki hazırlık aşamalarını kapsayan bu dönemde dijitallik kavramı tasarım
sistemine ve sürecine dahil edilmeye çalışılmıştır. Parametrik tasarımın dijitale
geçiş döneminde gerçekleştirilen en önemli Expolardan biri olan 1967 Montreal
Exposu bu bakımdan parametrik tasarımın dijitale geçiş dönemi için kilometre
taşları oluşturan ikonik yapılara ev sahipliği yapmıştır. “İnsan ve Barınma
İhtiyacı”nı temsil eden tematik pavyon Habitat '67 bu yapılardan biridir. Habitat ’67
modüler mimarlık ve çevresel parametrelerin pavyon tasarımlarında ağırlık
verilmeye başlanması bakımından önemli bir uygulama örneği teşkil etmektedir.
Moshe Safdie tarafından tasarlanan Habitat ‘67, her biri hazır kalıplardan çıkmış
prefabrik beton modüllerden oluşan 158 yaşam alanına şekil vermiş ve geleneksel
apartman tipolojisine bir alternatif getirmiştir. Yüksek ekolojik sürdürülebilirlik
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standartlarına sahip deneysel bir konut yapısı olarak günümüz sürdürülebilir
konutlarına öncülük etmiştir (Görsel 45).

Görsel 45. Habitat ‘67, 1967 (Url-19)
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Habitat ‘67’nin her bir modülü güneşten maksimum fayda sağlayacak şekilde
konumlandırılmıştır.

Pavyonun

kullanıcıların

güneş

ihtiyacı

göz

önünde

bulundurularak çevresel etmenlere göre kurgulanması; matematiksel ve geometrik
parametrelerin yanında çevresel ve kullanıcı parametrelerinin de kullanılmasıyla
sağlanmıştır. Modüler yapı kullanımı matematiksel ve geometrik parametrelerle
sağlanırken modüllerin biraraya gelerek kümelenebilmesi matematiksel ve

geometrik parametrelerle birlikte malzeme parametreleriyle de ilişkilidir. Modüllerin
prekast betonla imal edilmiş olması üst üste geldiklerinde birbirlerinin yükünü
taşıyabilmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla kümülatif olabilme özelliği malzeme
parametresiyle belirlenirken, diğer parametrelerle olan ilişkisi de topolojik
parametrelerle sağlanmıştır. Pavyonun, “İnsan ve Barınma İhtiyacı” olan teması
ise hem merkeze kullanıcıyı alması bakımından kullanıcı parametreleriyle hem de
insanın en temel ihtiyaçlarından güneşe göre konumlandırılmasıyla çevresel
parametreler ağırlıklı olarak tasarlanmıştır. Güneşe göre konumlanan modüller
aynı zamanda enerji tasarrufu amacı da taşımaktadır. Bu bakımdan enerji
verimliliği işlevsel özelliği matematiksel, geometrik, topolojik, kullanıcı ve çevresel
parametrelerle ilişkili olsa da kullanılan prekast malzemenin enerji tasarrufu için
verimsiz bir malzeme olması bu parametre türünün bu özellik bakımından dikkate
alınmadığını göstermektedir.

1970’lerin başlarından itibaren dijital yazılımlar tasarımda daha yoğun

olarak

kullanılmaya başlamış, bilgisayarlar tasarım sürecinin bir parçası haline gelmiştir.
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Tablo 11. Habitat ‘67’de kullanılan parametreler (Kişisel arşiv, 2020)

Bu dönüm noktasından sonra parametrik tasarım sistemi dijital ortama taşınmış,
parametreler arası daha karmaşık ilişkiler kurulması sayesinde form-işlev ilişkisi
bakımından daha verimli tasarımlar elde edilmeye başlanmıştır. Böylelikle analog
olarak uygulanan parametrik sistem yerini dijitale bırakmıştır. Dijital yazılımlar,
özellikle

hesaplanmakta

zorlanılan

değişken

çevresel

etmenlerin

tasarım

üzerindeki etkisini anında izleyebilmeyi mümkün kılan çevresel parametrelerin
kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bunun yanı sıra temsili parametrelerle birlikte
tasarımın pek çok detayı imalata geçilmeden çözülmeye başlamıştır. Dijital
parametrik tasarımın en önemli örneklerinden biri 2010 Şangay Exposu’ndaki
İngiltere Pavyonu’dur. Pavyonun formu; her biri yedi buçuk metre uzunluğundaki
altmış bin akrilik çubuk tarafından oluşmaktadır ve her bir çubuk dışardan içeriye
doğal gün ışığı sağlayan bir optik fiber kablo işlevi sağlamaktadır. Rüzgar ya da
bulutların hareketiyle akrilik çubuklardan iletilen ışık miktarı ve açısı çevresel

parametrelerle belirlenmekte; böylelikle iç mekandaki atmosfer de hem çevresel
hem malzeme parametrelerine ve bu parametrelerin birbirleriyle olan ilişkisini
düzenleyen topolojik parametrelere bağlı olarak etkilenmektedir. Hava karadığında
ise içerdeki ışığı dışarı ileten akrilik çubuklar, yapının formunun belirginleşmesini
sağlamaktadır. Pavyona formunu veren akrilik çubukların oluşturulmak istene
tasarıma ve atmosfere göre kaç adet ve hangi açılarla yerleştirileceği ise dijital
yazılımlar üzerindeki temsili parametrelerle belirlenmektedir. Pavyon; kullanılan
malzemeler, kullanılış biçimleri ve form-işlev ilişkisi olarak o güne kadar
görülmemiş bir sıradışılık sergilemiştir. The Seed Cathedral yani Tohum Katedrali
olarak adlandırılan pavyon aynı zamanda önemli bir botanik mirası da
içermektedir: her bir akrilik çubuk iki veya daha fazla nadir bitki tohumunu koruma
ve sergileme işlevini görmektedir (Marino, 2015, s.36-37). Bu sayede yapı; doğa
ve insan arasındaki ilişkiyi, bitkilerin insan yaşamı, sosyal değişiklikler ve
ekonomik başarı üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.
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Tablo 12 . The Seed
Chatedral’de
(Kişisel arşiv, 2020)
Görsel
46. İngilterekullanılan
Pavyonu,parametreler
2010 (Url-20)

3.3. Bölüm Sonucu

Tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri incelendiğinde Expoların dönemlerinin
eğilimlerini,

siyasal,sosyal,

ekonomik

durumlarını,

teknolojik

gelişmelerini,

yansıtan bir ayna görevi gördüğü sonucuna varılmaktadır. Expo kavramının

mekansal dışavurumları olan pavyonların da dünyanın karşı karşıya olduğu
sorunlara dikkat çekme, teknolojik yeniliklerin kullanıldığı deneysel bir ortam
oluşturma, bağlı oldukları temayı yaşatma, ait oldukları ulusun ya da firmanın
iletmek istediği mesajı ulaştırma ya da ideolojilerini yansıtma gibi pek çok işlevi
vardır. Süreç içerisinde işlev listesi sürekli olarak güncellenen pavyonların; gelişen
teknolojinin sunduğu dijital tasarım ve üretim sistemlerini inovatif malzemelerle
birleştirerek formsal cazibe merkezleri haline gelme gibi kaygıları da vardır. Bu
noktada pavyonlarda salt bir işlevsellikten ya da salt bir form odaklılıktan
bahsetmek mümkün olmamaktadır. Pavyonlardaki form-işlev ilişkisinin uyumlu
ilerleyişleri ve karşılıklı etkileşimleri; süreç içerisinde karşılıklı geri beslemelere
dayanan, form ve işlevin birbirlerinin önüne geçmeden uyumlu bir ilişki içinde
geliştirilebilmelerine olanak sağlayan parametrik tasarım sistemiyle benzerlik
göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Expo organizasyonları için tasarlanan ve
inşa edilen pavyonlar; yeni tekniklerin ve tasarım süreçlerinin daha net
izlenebileceği ve analiz edilebileceği yapı türleridir. Tasarımcıların pavyonlar
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üzerinden yeni teknikler denemesi, pavyonları gelecek eğilim ve tekniklerin
öncüleri haline getirmektedir. Pavyonların; parametrik tasarımın form-işlev
ilişkisinin etkileşimli sürecine uyum sağlayan ve kısıtlı zamanlarını esnek tasarım
alternatifleri üzerinden değerlendirmelerine olanak veren özellikleri; parametrik
tasarımın tarihsel gelişiminin ve dijitalliğe geçişinin etkilerinin de bu yapılar
üzerinden incelenebilmesini sağlamaktadır.
Bu bölümde parametrik tasarım sistemi ve parametrik tasarım sistemindeki
dijitalleşme süreci; pavyonların form-işlev ilişkisi ve parametre türleri özelinde iki
örnek üzerinden incelenmiştir. Parametrik tasarımın gelişim dönemlerinde
kullanılan parametre türleri de ele alınmış; 3.2.2 başlıklı bölümdeki Tablo 10’da
görüleceği üzere kullanım yoğunluklarının yıllar içindeki değişimi gösterilmiştir. İlk
Expo’dan bu yana matematiksel, geometrik, topolojik ve malzeme parametrelerinin
pavyon tasarımı üzerinde büyük oranda etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Kullanıcı parametreleri ise 1930’ların sonlarına doğru tasarıma daha çok dahil
edilmeye başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın insanlık üzerindeki yıkıcı etkisinin
de anlaşılmasıyla birlikte insanı merkezine alan yeni hümanist yaklaşımların tüm
dünyada yayılmaya başlaması tasarımda insan unsurunu öne çıkararak kullanıcı
parametresinin önem kazanmasını sağlamıştır. 1960’lardaki dijital yazılım
atılımlarıyla birlikte analogdan dijitale doğru geçişin yaşandığı ara dönemde ise
ekolojik dengenin bozulması, kaynak tüketimi ve kirlilik gibi tüm dünyayı ve canlı
türlerini ilgilendiren sorunların hızla artış göstermiştir. Bu dönemde tasarlanan
çoğu pavyon tasarımında da olduğu gibi 1967 Exposu’ndaki Habitat ’67’de de
çevresel parametrelerin önem kazandığı gözlenmektedir. Dijitale geçiş döneminde
parametre türleri arasında kurulan karmaşık ilişkilerin yazılımsal ortama taşınmaya
başlaması; tasarımda kullanılan parametre türlerinin artmasını ve form-işlev
ilişkisini belirleyen özelliklerin bu parametre türleriyle daha fazla ilişki kurmasını
sağlamıştır. 1970 sonrası dönemde ise analog parametrik tasarım sistemi yerini
çoğunlukla dijitale bırakmıştır. Böylelikle tasarımlara ait formsal ve işlevsel
özelliklerin sanal ortam üzerindeki göstergeleri olan temsili parametre türü ortaya
çıkmıştır. 2010 yılındaki Expo’da bulunan İngiltere Pavyonu’nda temel parametre
türlerine ilave olarak temsili parametre türünün de kullanıldığı görülmektedir.
Tasarımın her bir formsal ve işlevsel özelliğine etki eden parametre türü sayısının
süreç içinde giderek arttığı görülmektedir. Bu bakımdan bir tasarımda kullanılan
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parametre türü sayısının artışı ve tasarıma dair özelliklerin bu parametre türleriyle
kurduğu etkili ve verimli ilişkilerin pavyonların form-işlev etkileşimini de arttırdığı
anlaşılmaktadır.
Bu bölümde parametrik tasarımın temel birimleri olan parametre türleri örnekler
üzerinden incelenmiş, tasarımın formsal ve işlevsel özellikleri üzerindeki etkileri;
parametrik tasarımın dijital ilerleyişini kapsayan 1960’lar sonrasındaki iki ayrı
örnek üzerinden ele alınmıştır. Parametrik sistemin üç ayrı gelişim dönemi
olmasına rağmen iki farklı uygulama biçimi vardır. Bu biçimler analog ve dijital
olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde ele alınan ve tasarımın formişlev ilişkisi üzerindeki etkileri incelenen parametre türlerinin çalışmanın bir sonraki
bölümünde yapılacak olan analizler için zemin oluşturması amaçlanmıştır. Bir
sonraki bölümde parametrik tasarım uygulama biçimleri bakımından ele
alınacaktır. Analog ve dijital parametrik tasarım sistemiyle tasarlanmış iki örnek;
parametrik tasarım bağlamında analiz edilecek, parametre türleri ve form-işlev
ilişkileri incelenecektir.

Bu bakımdan seçilen örneklerden biri dijitale geçiş

döneminde analog olarak tasarlanmış Philips Pavyonu, diğer örnek ise dijital
ağırlıklı dönemde günümüzün en son teknolojik üretim ve tasarım yöntemleriyle
tasarlanmış Vanke Pavyonu olarak seçilmiştir.

Parametrik tasarımda dijitalliğe

geçiş ve dijital ağırlıklı dönemden seçilen örnekler üzerinden parametrik tasarımın
farklı uygulama biçimlerinin pavyonların form-işlev ilişkileri üzerindeki etkilerinin
incelenebilmesi amaçlanmıştır.

80

4. PARAMETRİK TASARIMIN UYGULAMA BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA SEÇİLEN
ÖRNEKLERİN FORM-İŞLEV ANALİZİ
Bir önceki bölümde incelenen örnekler ele alındığında parametrik tasarım
sisteminin mimaride formsal ve işlevsel unsurların birbirleriyle etkileşimi sonucu
gelişmesine olanak vererek yapının form-işlev ilişkisini destekleyici bir süreç
sağladığı görülmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte parametrik tasarım gibi
karmaşık süreçler çeşitli algoritma ve kodlar sayesinde yazılımlar üzerinden dijital
olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Parametrik tasarımın dijital araçlarla
uygulanması; “temsili parametre”lerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece
tasarıma ait unsurlar dijital olarak temsil edilebilir ve diğer parametre türleriyle
daha karmaşık ilişkiler kurabilir hale gelmiştir. Analog parametrik tasarım sürecinin
uzun hesaplamalarını birkaç dakikaya indirebilen ve dijital arayüzde parametreleri
tek tek görebilmeyi ve değiştirebilmeyi sağlayan yazılımlar; tasarım sürecindeki
değişikliklerin anlık olarak izlenebilmesine olanak vermektedir. Tasarımcı, dijital
parametrik tasarım araçlarıyla süreç içinde form-işlev ilişkisini en verimli düzeyde
destekleyecek düzenlemeler yapabilmektedir. Fakat dijital araçların vermiş olduğu
sınırsız özgürlük tasarımcı için çeşitli dezavantajlar da oluşturabilmektedir. Dijital
araçlar bir tasarım sürecinin yönetildiği ve düzenlendiği ortamlar olmaktan çıkarak
sadece formsal ve estetik kaygıların tanımlandığı modelleme süreçlerine
dönüşebilmektedir. Bu bakımdan dijital parametrik tasarım araçlarının form-işlev
ilişkisi için ne kadar verimli kullanılabileceği tasarımcının elindedir.
Tasarımcı analog olarak başlattığı parametrik tasarım sürecini dijital olarak devam
ettirebilmekte ya da analog olarak oluşturduğu parametrik tasarımın üç boyutta
temsili için dijital araçları sadece modelleme amacıyla kullanabilmektedir. Sürecin
analog ya da dijital olarak nasıl yürütüldüğü fark etmeksizin parametrik tasarım
sisteminin mimaride form-işlev ilişkisini dengelediği, gerek formsal gerek işlevsel
unsurların belirlenen parametreler sayesinde birbirleriyle etkileşime girerek yapıyı
verimli hale getirdiği görülmektedir.
Bu bölümde 1958 Brüksel Exposu’nda bulunan ve analog parametrik tasarım için
önemli yapılardan biri olan Philips Pavyonu ve 2015 Milano Exposu’nda bulunan,
dijital

parametrik

tasarım

araçlarıyla

tasarlanıp

üretilen

Vanke

Pavyonu
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incelenecek;

parametrik

tasarım

süreçleri

bağlamında

form-işlev

ilişkileri

değerlendirilecektir.
Philips Pavyonu; parametrik tasarımın gijitale geçiş döneminde analog parametrik
tasarım uygulamasını temsil eden bir örnek, Vanke Pavyonu ise parametrik
tasarımın dijital ağırlıklı dönemindeki dijital parametrik tasarım uygulamasını temsil
eden diğer bir örnek olarak belirlenmiştir. Böylelikle parametrik tasarımın; pavyon
tasarımlarının form-işlev ilişkileri üzerindeki etkilerinin iki farklı uygulama yöntemi
üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Expo ve pavyonların 170 yıllık gelişim tarihi
içinde son 60 yıllık süreçteki iki örnek seçilmiştir. Pavyonların uygulanma
tarihlerinin birbirine çok uzak olmaması çalışmanın sadece uygulama yöntemi
değişkenlerinin daha kolay karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır.

Tablo 13. Philips ve Vanke Pavyonu’nun bulunduğu dönemler (Kişisel arşiv, 2020)

İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerinin tüm dünyada hissedildiği, teknolojinin yıkıcı
etkilerinin anlaşıldığı savaş sonrası dönemde, dünyayı saran kasvetli havayı
dağıtmak, ülkeler arası sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimleri yeniden
geliştirmek ve teknolojinin insanlık üzerinde bıraktığı olumsuz etkiyi azaltmak
adına düzenlenen 1958 Brüksel Exposu bu bakımdan tarihteki en önemli
Expolardan biridir. Atom Çağı’na gönderme yapan ve teknolojiyi vurgulayan Expo
’58; sadece sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda uluslararası bir etkileşim
sağlamakla kalmamış, aynı zamanda mimari anlamda etkili eserlerin verildiği bir
ortam sunmuştur. Teknoloji vurgusunu tasarım aracılığıyla yapan pavyonlar; gerek
tasarım ve üretim teknikleri gerek ziyaretçilere sundukları multimedya gösterileriyle
dönemin deneysel ve geçici mimari anlayışını temsil etmektedirler. Expo ’58
kendisini özelleştiren bu özelliklerin yanı sıra, tasarımında akustik, görsel sunum,
aydınlatma unsurlarını tek bir mimari altında toplayan Philips Pavyonu’na da ev
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sahipliği yapmıştır. Pavyon, tüm bu unsurların formsal ve işlevsel özelliklerinin
birbirleriyle karmaşık ilişkiler kurması sonucu meydana gelmiş bir yapıdır. Bu
karmaşık form-işlev ilişkisini oluşturan en önemli tasarım stratejisi ise tasarımcının
tasarım sürecini parametrik olarak yürütmesi olmuştur. Dijital araçlara geçmeden
hemen önceki dönemde gerçekleştirilen Expo’da bulunan Philips Pavyonu, analog
parametrik tasarım sisteminin referanslarının aranabileceği ve bu bağlamda formişlev etkileşiminin analiz edilebileceği en önemli geçici sergileme mekanlarından
biri olması bakımından analog parametrik tasarım örneği olarak seçilmiştir.
Günümüzde teknolojinin geldiği son nokta daha önce yapılmamış olanı yapmak,
formsal ve işlevsel özellikler arasında daha karmaşık ilişkiler kurmak için
tasarımcıları teşvik etmektedir. Teknolojinin ve dijital tasarım araçlarının sunduğu
olanaklar ve form-işlev arasında kurulabilecek sayısız karmaşık ilişkinin meydana
getirdiği sınırsız varyasyonlar tamamen özgün formlara sahip tasarımlar ve yapılar
ortaya koymuştur. Özellikle pavyonlar gibi geçici ve deneysel sergileme mekanları
için form unsuru ön plana çıkmakta ve yapıyı ziyaretçiler için cazibe merkezi haline
getirmektedir. Dijital tasarım araçlarının form-işlev ilişkisini değiştirdiği ve yeniden
tanımladığı açıktır. Dijital parametrik tasarım bağlamında bu değişimin ne yönde
olduğunu ve form-işlev ilişkisini nasıl etkilediğini analiz etmek için günümüze kadar
gerçekleştirilmiş en son uluslararası Expo olan 2015 Milano Exposu’ndan bir örnek
seçilmiştir. Dijital parametrik tasarım örneği olarak 2015 Exposu’ndan örnek
seçilmesinin en önemli nedeni 2015 Milano Exposu’nun, günümüze kadar en son
teknolojiyle ve yazılımlarla tasarlanmış pavyonların bulunduğu en güncel
uluslararası Expo olmasıdır. Bu bakımdan parametrik tasarımda dijitalleşmeye
geçilmeden hemen önceki döneme ait analog olarak tasarlanmış bir pavyon örneği
ve en son teknoloji kullanılarak dijital olarak tasarlanmış başka bir pavyon
örneğinin form-işlev etkileşimi bakımından karşılaştırılmasında daha belirgin
sonuçların, farkların ya da benzerliklerin izlenebileceği düşünülmüştür. Her iki
örneğin analizlerinden elde edilen sonuçların; parametrik tasarımın hem form-işlev
ilişkisi üzerindeki etkisini hem de analog ve dijital parametrik tasarım sisteminin
form-işlev etkileşimi bakımından farkları ve benzerliklerini ortaya koyması
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2015 Exposu’nun dikkat çeken
pavyonlardan biri olan Vanke Pavyonu incelenecektir. Yapımında, formsal ve
işlevsel özelliklerinin birbirleriyle olan karmaşık ilişkisinde dijital parametrik
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tasarımdan yararlanılan Vanke Pavyonu; günümüzün dijital parametrik tasarım
sürecini yansıtan önemli geçici sergileme mekanlarından biri olduğundan, bu tez
kapsamında örnek olarak incelenecektir. 1958 Brüksel Exposu’ndan 2015 Milano
Exposu’na değin geçen 57 senelik süreçte, parametrik tasarımın analogdan
dijitalleşmeye geçtiği yakın dönemden bu yana gelişimi ve bu gelişimin form-işlev
ilişkisi üzerindeki etkileri seçilen iki örnek üzerinden değerlendirilecektir.
1958 Brüksel Exposu ve 2015 Milano Exposu için seçilen örnekleri incelemeden
önce, her bir Expo genel hatlarıyla incelenecektir. Seçilen örneklerin bulundukları
Expolardaki diğer dikkate değer pavyonlardan da, dönemin tasarım anlayışını ve
Expolara hakim genel mimari ortamı algılamaya yardımcı olmaları amacıyla kısaca
bahsedilecektir. Bu sayede odaklanılan iki örneğin bulundukları bağlamın da göz
önünde bulundurularak daha net ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.

4.1. 1958 Brüksel Exposu
İkinci

Dünya

Savaşı’ndan

sonra

gerçekleştirilen

ilk

uluslararası

büyük

organizasyon olan 1958 Exposu, o yılların en dikkat çekici ve önemli
organizasyonlarından biri olmuştur. 1950'ler ve savaş sonrası ortamı genel olarak
dünya çapında ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ortamların kırılmasına işaret
etmektedir. Bu anlamda, “Barış İçin Atom” temasını kullanan Expo'58, Avrupa'da
savaş sonrası normal hayata dönüşe ve daha insancıl bir dünyada yaşamaya
vurgu yapmaktadır. Bunun yanı sıra Expo’daki pavyonların mimarisi, savaş sonrası
dünya mimarisinin örneği olarak analiz edilebilmektedir.

Görsel 47. 1958 Brüksel Exposu’nun logosu (solda) ve posterleri (ortada ve sağda).
(Onbay, 2020, s.36)
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Genellikle Expo’58 olarak adlandırılan Brüksel Dünya Fuarı, 17 Nisan - 19 Ekim
1958 tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenmiştir. 1958
Dünya Fuarı'na kadar gerçekleştirilen tüm uluslararası sergilere katılım açısından
Fransa'dan sonra ikinci ülke olan Belçika; merkezi konumu ve gelişmiş demiryolu
sisteminin de katkısıyla 1958 Exposu için ev sahibi ülke olarak seçilmiştir. Belçika
hükümetinin 1958'de gerçekleşecek olan uluslararası organizasyonu düzenlemek
istemesi; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak istikrarsız savaş sonrası
ortamında daha iyi bir dünya için umut vurgusu yapmaktadır. Ana teması “Barış
İçin Atom” olan Expo; daha insancıl bir dünya için dünyanın değerlendirilmesi,
insanlığın hizmetindeki teknoloji, teknolojik ilerleme yoluyla insanın ilerlemesi gibi
konulara da vurgu yapmaktadır. Expo’nun logosu için beş köşeli düzensiz yıldız ve
dünya seçilmiştir (Bancı, 2009, s. 5,6).
Heyselpark'ta 200 hektar alanda konumlanan ve yaklaşık 112 pavyon bulunan
fuarı 41 milyondan fazla kişi ziyaret etmiştir. Uluslararası örgütlere ek olarak, 9
bölüm ve 52 grubun yer aldığı fuara 40'ın üzerinde ülke katılmıştır (Onbay, 2020,
s.37).
Savaş sonrası süper güçleri; Kapitalist Batı bloğu temsil eden Amerika ve
Komünist Doğu bloğu temsil eden Sovyetler Birliği arasındaki üstünlük sağlama
çabası, Expo ’58 boyunca da devam etmiştir. Her alanda olduğu gibi uzay
çalışmalarında da birbirleriyle büyük bir rekabet içinde olan iki ülke arasındaki
gerilim; Sovyetler Birliği’nin 1958 yılının Ocak ayında uzaya gönderdiği Sputnik II

Görsel 48. Atomium’un genel görünüşü (solda) ve yakından görünüşü (sağda) (Url-21; Vatansever,
2009, s.77)
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uydusunun da başarılı olmasından sonra artmaya devam etmiştir (Bancı, 2009,
s.6).
Savaş sonrası bir atmosferde, Soğuk Savaş devam ederken gerçekleşen Expo
’58; Atomium’la hem teknoloji ve nükleer enerjinin barış için kullanılabileceğinin
hem de Atom Çağı’nın simgesi haline gelmiştir. André Waterkeyn tarafından
tasarlanan Atomium, bir demir elementi molekülünün 165 milyar kez büyütülmüş
halinin formsal karşılığı olmuştur. Maksimum yüksekliği 102 metre olan yapı, 18
metre çapındaki 9 kürenin birbirine tüplerle bağlandığı çelik strüktürlü bir yapıdır.
Bağlantı sağlayan çelik tüplerde merdivenler bulunmaktadır. Her küre iki kattan
oluşmaktadır ve en alt kotunda servis alanlarını içermektedir. En yüksekteki küre
restoran

işleviyle

kullanılırken

diğer

küreler

sergileme

mekanı

olarak

işlevlendirilmiştir. En yüksekteki ve en alttaki küreler arasındaki ulaşım asansör ile
sağlanmaktadır. Atomium yıkılmamış ve günümüze kadar ulaşmıştır ve 3 küresi
haricinde kullanımına açıktır (Vatansever, 2009, s.76-78).
1958 Brüksel Exposu’nun geneline hakim yalın ve gösterişsiz formlara sahip ulusal
pavyonların yanı sıra ilgi çekici tasarımları olan pavyonlar görmek de mümkündür.
Gerrit Rietveld tarafından tasarlanan “Suya Karşı Mücadele” temalı Hollanda
Pavyonu’nun cam ve çelik kubbesel formu; suyun altında kalan verimli tarım
topraklarının oluşturduğu “polder”lerde suyun nasıl direne edildiğini gösterme işlevi
için örtücü bir kabuk görevi edinmiştir. Finlandiya Pavyonu, ülkeye özgü
ahşaplardan ve bakır malzemelerden oluşan yalın formuyla doğayı ve insana
sunduklarını sembolize etmektedir (Onbay, 2020, s.44-46). İngiltere Pavyonu
üçgensel piramidal geometrik formun aşırıya kaçmayan kontrollü gösterişliliğiyle
ülkenin geleneksel değerlerine gönderme yaparken bir yandan da modernist
çizgiler taşıyan hatlarıyla teknolojinin ve modern dünyadaki gelişmelerin takipçisi
olduğunu vurgulamaktadır. 1889 Paris Exposu’ndaki o güne kadar geçilmiş
desteksiz en büyük açıklıklı yapı olma özelliği taşıyan Makineler Galerisi’nin
modernize edilmiş hali olan Fransız Pavyonu ise “İnsanın Hizmetindeki
Teknolojiler” temasını kullanmıştır (Onbay, 2020, s.45). Pavyonun modern
teknolojilerle oluşturulmuş kablo ve kirişlerle sağlanan asma-germe strüktürlü
geniş açıklıklı yapısı geleceğe yönelik bir öngörüyü temsil etmektedir.
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Görsel 49. Hollanda (sol üst), Finlandiya (sağ üst), İngiltere (sol alt) ve Fransa Pavyonu (sağ alt)
(Url-22, Url-23, Url-24, Url-25)

1958 Brüksel Exposu’nda, ülkelerin pavyonlarının yanı sıra birçok özel firma da
yer almıştır. Coca-Cola, Cote D’or, Dexion, IBM, Kodak, Larousse, Pan American
Airways, Singer ve Philips gibi uluslararası tanınmış firmalar da kendi
pavyonlarıyla Expo’ya katılım sağlamıştır (Bancı, 2009, s.28). Dönemin savaş
sonrası

siyasi

koşulları

1958

Exposu’ndaki

ulusal

pavyonların

formsal

düzenlemeleri için belirleyici ve kısıtlayıcı olurken bu anlamda firma pavyonları
daha özgür davranabildikleri tasarımlar sunmuşlardır. Amerika menşeili firma
IBM’in pavyon tasarımcısı Eliot Noyes; pavyonun modernist anlayışa atfedilen
yalın formu ve şeffaflığıyla hem Expo’nun genel tasarım çizgisine uyum sağlamış
hem de firmanın net ve şeffaf çalışma politikasını vurgulamayı amaçlamıştır
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(Nilsen, 2000, s.232). Kodak Pavyonu ise IBM gibi minimalist çizgiler taşıyan firma
pavyonlarından biri olmuştur.
Özellikle ulusal pavyonların Atom ve Uzay Çağı’na gönderme yapan temaları;
teknolojik gelişmelerin ve buluşların araç olarak kullanıldığı ütopik bir atmosferle
ziyaretçilere aktarılmak istenmiştir. Atomun ve nükleer enerjinin insanlığın
gelişimine ve evrensel barışa katkısını vurgulayan Expo’da; Amerika, İngiltere ve
Fransa gibi ülkeler nükleer enerjiyi elektrik gibi farklı alanlarda kullandıkları proje
ve buluşlarını, Sovyetler ise halihazırda kullanmakta oldukları nükleer enerji
Görsel 50. IBM (solda) ve Kodak Pavyonu (sağda) (Url-26, Url-27)

buluşlarını sergilemişlerdir (Onbay, 2020, s.42). Expo’dan sonra pavyonların bir
kısmı yıkılmış, bir kısmı demonte edilerek kendi ülkelerine götürülmüş, bir kısmı
ise farklı kuruluşlar ya da organizasyonlar tarafından kiralanarak yeni işlevlerle
varlıklarını devam ettirmişlerdir.
1958 Exposu’nun kendinden önceki expolardan en belirgin farkı; teknolojik
gelişmeleri tamamen olumlu yönleriyle kabul eden temaları geride bırakarak
teknolojiye sorgulayan bir bakış açısıyla bakmasıdır. 1958 Exposu genel olarak,
geleceğe dair umut ve barışı, teknolojinin toplum ve insanlık yararına kullanımını
ve yeni bir hümanizm anlayışını benimsemiştir. Pierre Stéphany’nin 1958 Brüksel
Exposu’na dair öyküleştirilmiş ve yapıların çizimlerinin de bulunduğu L'expo 58 et
Les Fifties isimli çizgi romanı Expo’nun tarihsel önemini vurgulayan yapıtlardan biri
olmuştur.

Görsel 51. Expo 58’ temalı çizgi roman (Stéphany’nin, 2007, s. 13,25)

Tasarım açısından incelendiğinde modernist çizgilerin ağırlıkta olduğu; cam, çelik
ve krom kullanımının, gri, beyaz ve mavi renklerin hakim olduğu Expo’da hem
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ulusal hem de firma pavyonlarının teknolojinin sunduğu yapım ve üretim
tekniklerini kullanarak temsil etmek istedikleri görüntüye ulaşmak için pavyonların
form-işlev etkileşimlerini kullandıkları görülmektedir. Expo ’58 tasarım alanında
gelişmeye başlayacak dijitalleşme öncesi analog parametrik tasarım dönemine ait
son pavyon tasarımı örneklerinin verildiği bir ortam sunması bakımından öneme
sahiptir.
4.1.1.

Philips

Pavyonu’nun

Analog

Parametrik

Tasarım

Bağlamında

İncelenmesi
1958 Brüksel Expo’sunda Hollanda menşeili elektronik firmasını temsil eden
Philips Pavyonu; firmanın elektronik, elektro-akustik ve aydınlatma teknolojisindeki
yeniliklerini sergileme işlevini yerine getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Firma’nın
yöneticileri pavyonun tasarımını dönemin en ünlü mimarlarından olan Le
Corbusier’e

vermişlerdir.

1950’lerde

Le

Corbusier’nin

atölyesinin

baş

tasarımcılarından olan Iannis Xenakis’in detaylı tasarımları ve uygulamasıyla
pavyon son halini almıştır. Pavyon’da sergilenecek “Elektronik Şiir” adlı
multimedya gösterisi için ise firma yetkilileri tasarımda olduğu gibi daha ünlü
isimlerle çalışmak isteseler de Le Corbusier bu iş için besteci Edgard Varèse’yi
önermiştir. Pavyonun tasarımcısı ve proje boyunca Le Corbusier, Philips Firması
ve Edgar Varèse arasında aracı olan Xenakis, aynı zamanda Varèse’nin pavyon
için bestelediği Elektronik Şiir’in giriş ve bitiş bölümlerini de bestelemiştir. Philips
Pavyonu’nun iç mekanında duyulan müziğin doğasının; mimari işlev, form ve
bağlam aracılığıyla tanımlanması amaçlanmıştır. Pavyon için tasarlanan bestedeki
elektronik ögelerin, elektronik alanında faaliyet gösteren Philips Firması’nın sahip
olduğu gelişmiş özellikleri sembolize edecek şekilde sunulması istenmiştir
(Amador, 2009, s.49).
Le Corbusier, pavyonun planının girişi ve çıkışı olan ve içerisindeki hareketin
kesintisiz bir şekilde devam ettiği bir mideye benzemesini; üç boyutlu olaraksa
“görsel sunum ve müzik özütünü” içeren bir şişe formunu soyut olarak temsil
etmesini istemiştir. Bu bakımdan Pavyon’un formsal arayışlarında analojik
benzetmelerden

yola

çıkıldığı

görülmektedir.

Pavyonun

tasarımında

sinematografik gösteri için dikey duvarlara ve mekansal etki için pavyonun çatısına
kadar daralan ve yansıtılan görüntülerin giderek kaybolacağı bir boğaza ihtiyaç
duyulmuştur. Daha sonra darboğaz fikri, eğimli duvarların birbirine gireceği bir
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'çadır' fikrine evrilmiş, böylece dahili bir destek yapısına ihtiyaç duyulmamış ve iç
mekan kesintiye uğratılmamıştır. Belirlenen işlevleri akustik, mekansal etki ve
görüntü yansıtma olarak en iyi karşılayacak parametreler belirlenmiştir. Belirlenen
parametrelerden biri yapının uç noktalarının yükseklikleri olmuştur. İlk uç yerden
21 metre, ikincisi 13 metre ve üçüncüsü 18 metre olarak tanımlanmıştır. Daha
sonra, tanımlayıcı geometrik parametreler ve kısıtlayıcılar kullanılarak, tüm
paraboloidler, yatayda kesişme koşullarıyla modellenmiş ve yapı son halini almıştır
(Sdegno, 2012, s.748).

Görsel 52. Xenakis’in eskizleri ve planın gelişimi (Sdegno, 2012, s.749)

Xenakis, pavyonun nihai formunu elde etmeden önce matematiksel formüller ve
algoritmalar

kullanarak

hiperbolik

paraboloidlerin

formsal

varyasyonlarını

türetmiştir. Ön gerilimli beton strüktürle oluşturulan ve birbirlerinden farklı yönlere
doğru uzanan üç hiperbolik paraboloidin meydana getirdiği yalın geometriye sahip
form, zamanın tasarım çevresince inovatif ve sıra dışı bulunmuştur. (Amador,
2009, s.50).
Philips Pavyonu’nun tasarımsal gelişimi, Xenakis’in hem bir besteci hem de mimar
olarak müzik ve mimari arasındaki ilişkiyi deneyimlediği bir süreç olarak da ele
alınmaktadır. Xenakis, “Metastasis” isimli bestesindeki zaman aralıkları ve ritmi
görsel olarak bir mekandaki ritim ile mekan içindeki unsurların devamlılığı ve
kesintisiyle bağdaştırmıştır (Marino, 2015,s.33).
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Görsel 53. Metastasis’in grafiksel temsili (sağda) ve pavyonun geometrisinin tel kafes çizimleri
(solda) (Sdegno, 2012, s.750, 751)

Tel kafes çizimleri, formun karmaşıklığını ve yapının eklemlenmesini basit bir
şekilde temsil etmektedirler. Bu soyut modeller, ilk fikri nihai tasarıma dönüştürmek
için her adımda üretken süreci anlamayı sağlamıştır.
Philips Pavyonu, modern çağda Gesamtkunstwerk'in doğal mekanın tüm sanat
eserinin bir parçasına dönüştürüldüğü Wagnerian hipotezinin gerçekleştirilmiş
halidir. Pavyonda elektroakustik mekan algısını değiştirmekte ve sesin fiziksel
kaynağından bağımsız olarak dağılmasına izin vermektedir (Lombardo ve
diğerleri, 2009, s.29,30).

Görsel 54. Philips Pavyonu’nun farklı açılardan görünüşleri (Url-28 )

Görsel ve işitsel multimedya gösterisi olan Elektronik Şiir’in mekan içindeki ses
kurgusu; Philips’in son teknoloji ses düzenekleri kullanılarak ses mühendisleri ve
Xenakis’in

ortak

çalışmasıyla

oluşturulan

bir

algoritmayla

hesaplanarak

yerleştirilmiştir. Mekanda kullanılan 420 adet hoparlör “grup” ve “yol” hoparlörleri
olarak ikiye ayrılmaktadır. Grup hoparlörleri giriş, çıkış ve üç parabolik çatıya
konumlandırılırken yol hoparlörleri yatay sirkülasyona ve kıvrımlı yüzeylere
yerleştirilmiştir. Mekanda stereofonik yani çok boyutlu seslendirme oluşturabilmek
için, pavyonun ses mühendisleri grup ve yol hoparlörlerine iki kanal bağlayarak
manuel olarak değiştirilebilir olmalarını sağlamışlardır (Amador, 2009, s.50).
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Görsel 55. Mekan içindeki hoparlörler (solda) ve hoparlörlerin yerleşimleri (sağda)
(soldaki görselin kaynağı: Url-28, sağdaki görselin kaynağı: Zouhar, Lorenz, Musil, Zmölnig,
Höldrich, 2005, s.245)

Philips pavyonunun içi dinamik bir akustik ortam olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu
bakımdan ses kaynaklarının ziyaretçinin konumuna göre etkinleştirilmesi mekanın
büyüyüp küçüldüğü hissini uyandırmaktadır (Luke, 1996, s.17). Sesi mekanla
bütünleştirmek için oluşturulan algoritma; ses kaynaklarının polar koordinat
sistemindeki konumlarının temsil edildiği “θ ve ρ” yani teta ve ro parametreleriyle
belirlenmiştir. Bu parametreler belirlendikten sonra ses kaynağının ziyaretçiden 3D

Tablo 14. Mekandaki ses kurgusu için oluşturulan parametrik sistemin diyagramı (Kişisel arşiv,
2020)

olarak uzaklığını tanımlayan “dist” parametresi oluşturulmuş ve ses kaynağının
son

yerleşimi

kararlaştırılmıştır.

Sonuç

olarak

ses

kaynağı

uzamsal

parametrelerden (teta, ro, dist) geçirilmekte, böylece yönlendirilen noktadan gelen
sinyal düzgün bir şekilde işlenebilmektedir. Ziyaretçinin pavyon içindeki konumu
değiştiğinde teta, ro ve dist parametrelerine göre ziyaretçinin yeni konumundaki
hoparlörlerin etkinleştirilmesini sağlanmaktadır (Valle, Tazelaar, Lombardo, 2010,
s. 7). Oluşturulan bu ses algoritması, mekan içinde konumu sürekli değişen
ziyaretçinin sesleri kesintisiz olarak duyabilmesine olanak vermiştir.
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Mekandaki müziğe eşlik eden ve kıvrımlı duvarlara yansıtılan projeksiyon
gösterimindeki görselleri ise Le Corbusier derlemiştir. Görüntülerde normal
hallerinden bir anda çarpıtılmış formlara dönüşen kuşlar, sürüngenler, balıklar,
maskeler, insan figürleri, iskeletler ve şehirlere ait fotoğraflar bulunmaktadır.
Görüntü efektlerinin oluşturulmasına Philips’in sanat yönetmeni Louis Kalff katkı
sağlamıştır (Amador, 2009, s.49). Projeksiyonlardan yansıtılacak siyah-beyaz film
ve görüntüler kıvrımlı duvarlara yansıtılmıştır. Performans sırasında filmin beyaz
alanları eşzamanlı olarak ambiyans ışıklarıyla renklendirilmiştir. Projektörler,
görüntülerin duvar boyunca ilerlemesi, yüzeyin formuna göre büyümesi ve
küçülmesi için hareket ettirilmiştir (Luke, 1996, s.13-14). Pavyon’daki ambiyans
ışıkları uzunluğu 2 ile 25 saniye arasında değişen 42 adet birbirini takip eden
beyaz, mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renkli aydınlatmadan oluşmaktadır. Bu ışıklar
tekli olarak yanabildikleri gibi birbirlerinin kombinasyonlarıyla da yatay ve dikey
hatlar boyunca ambiyans oluşturmuşlardır. Pavyonun tavanından sarkıtılmış
floresan boyalı manken ve metal borulardan yapılmış oktahedron; mekandaki
ultraviyole ambiyans ışıklarıyla aydınlatıldıklarında karanlıkta parlamaktadır.

Görsel 56. Projeksiyondan
yansıtılan görüntüler (sol üst ve
sol orta), ambiyans aydınlatması
(sol alt ve sağ) (Touloumi, 2014,
s.245, 246; Jenck, 1973, s.165)

Görsel 57. Philips
Pavyonu’nun Elektronik Şiir
gösterimi boyunca aydınlatma
şeması (Özcan, 2013, s.48)
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Sessizlik unsuru Elektronik Şiir bestesi ve Philips Pavyonu için önemli bir parçayı
temsil etmektedir. Sekiz dakikalık beste, sekiz ve dört saniye süren iki parça
sessizlikle üç bloğa bölünmektedir. Bestedeki bu üç blok ise pavyonun formundaki
üç hiperbolik paraboloidi vurgulamaktadır (Amador, 2009, s.54). Elektronik Şiir’de
her bir ses ayrı ayrı devam ederken bestenin bütününe bakıldığında seslerin
manipülasyonu algılanmaktadır. Philips Pavyonu’nun mimarisine bakıldığında da
bütüncül formsal devamlılığın geometriyle sağlanan manipülasyonla vurgulandığı
görülmektedir. Tıpkı bestede olduğu gibi pavyonun mimarisinde de tek düze bir
ritm görülmemektedir. Hiperbolik paraboloid form sayesinde iç mekanda oluşan

boşluklar
ne

ritmik

ne

de

monotondur fakat doğrusal bir yolu takip etmektedirler. Hem yeni yapım teknikleri
hem de dönemin elektro-akustik araçları yapının form ve işlevi için kullanılmıştır.
Elektronik alanında dönemin en iyi firmalarından olan Philips, pavyonun bütün
duyulara hitap eden ve multimedya gösterisini fark yaratan bir mekansal deneyim
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olarak sunan formu ile elektronik alanda getirdiği yenilikleri sembolize etmeyi ve
sahip olduğu gelişim potansiyelini göstermeyi amaçlamıştır.
Philips Pavyonu’nu formsal olarak konik kıvrımlı yüzeylerden oluşan hiperbolik
paraboloid özelliktedir. Geometrik bir bakış açısından, konik formlar kurallı
yüzeylere sıkıca bağlıdır. Konik bir form temel olarak bir uç noktası, elips ya da
dairesel bir taban, hiperbol ve paraboloid düzlemler ve kurallı yüzeylerden
oluşmaktadır. Bir dizi uzamsal yüzeyin oluşumuna izin veren hiperbolik
paraboloidler soyut bir form olarak, kurallı yüzeylerin özelliklerini kaybetmeden
çeşitlendirilebilmelerine olanak sağlamaktadır (Tomlow, 2004, s.571, 575). Temel
bir

konik

formu

oluşturan

geometrik

parametreler

değiştirilerek

formsal

varyasyonlar üretilebilmektedir: koninin kesit düzleminin eğim açısı parametresi
değiştirilerek üretilebilecek varyasyonlar gibi (Bianconi, Filippucci, 2018, s.751).
Koniler kendi etraflarında döndürülerek elipsoid, hiperboloid, paraboloid, hiperbolik
paraboloid, conoid, helikoid gibi formlar oluşturulabilir. Bu bakımdan Xenakis’in
Philips Pavyonu’nda oluşturduğu tasarım konoidlerle birleştirilmiş bir hiperbolik
paraboloid olarak tanımlanabilmektedir.
Xenakis Pavyon’un tasarıma dair ilk denemesinde; zemindeki profil eğrisinden iki
düz çizgi ile sınırlandırılmış “Konik yüzey E”yi oluşturmuştur. Zemin profilinin sol ve
sağ uzantısından yükselen düz çizgilerle pavyonun ilk uç noktasını oluşturmuştur
(Görsel 58).

Görsel 58. Philips Pavyonu’nun 1. (sol) ve 2. (sağ) varyasyonları (Xenakis, 1963, s.7
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Tasarımın ilerleyen aşamalarında form; planın sağ yarısını sınırlayan eğri “Konik
Yüzey D”nin düz hattıyla ilk uç noktasında birleşerek en dıştaki konik hatla üçgen
bir çıkış oluşturacak şekilde ilerlemeye devam etmiştir. Konik yüzey D’nin düz
çizgisi ikinci bir uç noktasından bir yayla D’nin düz hattıyla birleşmektedir.
Pavyonun bu formu tasarım sürecinin başında ortaya çıkmış ve sonraki
varyasyonlar için temel oluşturmuştur. Pavyonun ilk tasarlandığı formda Xenakis’in
temel tasarım kaygısı; iki uç noktası arasında formsal ve işlevsel bir ilişki
kurabilmek olmuştur. Xenakis iki düz yüzeyi görüntü yansıtma işleviyle kullanmayı
amaçlamıştır. Bu işlev için form Görsel 90’daki gibi çeşitlenmiştir (Xenakis, 1992,

Görsel 59. Philips Pavyonu’nun 3. (sol) ve 4. (sağ) varyasyonları (Xenakis, 1963, s.7
kaynağından alınan görseller yazar tarafından düzenlenmiştir)

s.6).
Pavyon’un 3. varyasyonunda üçgensel bir adet açıklık görülmektedir. Fakat
Xenakis ziyaretçilerin bir giriş ve bir çıkış arasındaki kesintisiz bir hat boyunca
pavyonu deneyimlemelerini istemiştir. Konik yüzey D’nin detaylandırılmasıyla
birlikte 3. uç noktası oluşmuştur ve hiperbolik yüzeyler arasında giriş işleviyle
kullanabileceği bir açık oluşmaya başlamıştır (Görsel 60).

Görsel 60. Philips Pavyonu’nun 5. form evresi (Xenakis, 1963, s.7 kaynağından alınan
görseller yazar tarafından düzenlenmiştir)
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Çeşitli varyasyonlar üzerinden tasarımın form-işlev ilişkisini izledikten sonra nihai
tasarıma ulaşan Xenakis, 3. uç noktasını diğer 2 uç noktasının dengeleyicisi olarak
kullanmış ve nihai formu elde etmiştir (Xenakis, 1992, s.7).

Görsel 61. Philips Pavyonu’nun nihai formu (Xenakis, 1963, s.7 kaynağından alınan görseller
yazar tarafından düzenlenmiştir)

Görsel 62. Philips Pavyonu’nun planı (Alvarado, Muñoz, 2012, s.110)

Philips Pavyonu’nun birbirleriyle kesişen hiperbolik paraboloid formu kendi kendini
destekleyen bir kabuk olarak tasarlanmıştır. Yapının kıvrımlı konik yüzeylerden ve
üç tepe noktasından oluşan formu iç mekanın destekleyicilerle kesintiye
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uğratılmaması ve ses yansımalarını önlemesi bakımından akustik olarak elverişli
bir mekan tanımlamıştır (Lukes, 1996, s.10).

Görsel 63. Philips Pavyonu’nun kesit görünüşleri (Url-29)

Pavyon’un tasarım aşamaları bittikten sonra ağırlığına ve öngörülmemiş yüklere
maruz kalan yapının olası deformasyonlarını test etmek için 1:10 ve 1:25
ölçeklerinde iki prototip üretilmiştir. Prototipler yapı strüktürünü gerginleştirmesi ve
formu oluşturması için kabloların yerleşimini ve duvarların plakalarının montajını
analiz etmek için de kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen yapım ve üretim
teknikleriyle önerilmeli beton kalıpları hazırlanmış, çelik kabloların montaj noktaları
belirlenmiştir (Sdegno, 2012, s.751). 8 milimetre çapında 3000 adet öngerilmeli

Görsel 64. Pavyon’un strüktüründe kullanılan malzemeler (Özcan, 2013, s.38)

çelik kablo üzerine yaklaşık 2000 adet prekast beton panel yerleştirilmiştir (Özcan,
2013, s.37). 1958 Brüksel Exposu’nun bitiminden sonra pavyon yıkılmıştır.
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Görsel 65. Philips Pavyonu’nun yapım aşamaları (Özcan, 2013, s.40)

4.1.1.1. Philips Pavyonu’nda Form-İşlev ilişkisi
Analog parametrik tasarım süreci, skeçler ve ölçekli modellerle test edilerek
hayata geçirilmiş Philips Pavyonu; 20. yüzyılda dijital araçlar kullanılmadan
karmaşık bir formun nasıl gerçekleştirilebileceğini gösteren önemli deneysel
yapılardan biri olmuştur. Philiphs Pavyonu, mimaride parametrik tasarımın belirli
özelliklerini öneren yapısal çözümler ve kültürel ifadeler için değişken eğrilerin açık
kullanımını göstermektedir. Mekanı oluşturan duvarların kavisli yüzeyi, ışığı farklı
açılardan alabilmek, akustik yankılanmayı ve istenmeyen sesleri engellemek üzere
tasarlanmıştır. Bu kavisli yüzeyler Elektronik Şiir adlı multimedya gösterisinin
akustik

ve

görsel

gerekliliklerinin

yerine

getirilmesi

açısından

işlevsellik

sağlamaktadır (Yalçın, 2019, s.32-34). Pavyonun formu; içerde kullanılan ses,
görüntü ve akustik yardımıyla ziyaretçilerin mekanı bir bütün olarak algılamaları,
bütün duyularını kullanarak mekanı deneyimlemeleri ve yorumlamaları işlevini
görecek bir araç olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde mekan için tasarlanan bu işlevin
de mekanın formunu oluşturduğu ve bunun karşılıklı bir form-işlev etkileşimi
olduğu söylenebilmektedir.
Philips Pavyonu’nun formsal ve işlevsel temelini matematik ve geometri tabanlı
algoritmalar oluşturmaktadır. Bu bakımdan bu iki parametre tasarımın formsal ve
işlevsel bütün özelliklerini etkileyen temel parametrelerdir. Hiperbolik paraboloid
formun matematiksel ve geometrik parametrelerle oluşturulması ve topolojik
parametrelerle bağlantılarının sağlanması form ve işlev etkileşimini üst düzeye
çıkarmıştır. Philips Pavyonu’nun tasarımında insanı merkezine alan ve insana dair
fiziksel, psikolojik ve duyumsal algıların mekansal karşılıklarını tanımlayan
kullanıcı parametreleri söz konusudur. Mekan içine yerleştirilen hoparlörler hem
firmanın son teknolojik araçlarını ziyaretçilere tanıtırken hem de mekanda üç
boyutlu bir ses algısı oluşturulmasını sağlamaktadır. Ses kurgusuyla eş zamanlı
olarak duvarlara yansıtılan ve duvarların kıvrımlı hatları boyunca hareket ettirilerek
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deforme edilen görüntüler; ambiyans aydınlatmalarının da yardımıyla ziyaretçilerin
mekansal algılarının bozulması ve aynı mekanı birden farklı mekanmışçasına
yaşamalarını sağlamaktadır. Yapının direkt olarak formunu etkileyen ve iç mekanın
taşıyıcısız geçildiği strüktürel sistemin elde edilmesini sağlayan ağırlık, yapısal
dayanım, gerilim gibi unsurları belirleyen malzeme parametrelerinin hem formu
hem de işlevi etkilediği görülmektedir. Örnek olarak, Pavyon’un malzeme
parametrelerin de dahil edilerek oluşturulduğu strüktürü hem formun kıvrımlı
hiperbolik paraboloid yapısını hem de akustik, görsel sunum ve aydınlatmayı
doğrudan etkileyen tasarım unsuru olarak kabul edilebilmektedir.
Tablo 15’te Philips Pavyonu’nun formsal ve işlevsel özelliklerine etki eden
parametreler; etki dereceleri 1’den 5’e kadar olacak şekilde belirlenmiştir. En çok
etki derecesi 5 olan gösterge aynı zamanda belirlenen renk yelpazesindeki en
koyu tonla ifade edilmiştir. Belirtilen formsal ve işlevsel özelliklerin birbirleriyle olan
etkileşimleri ise bağlantı yollarıyla gösterilmiştir.
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Tablo 15. Philips Pavyonu’nun parametre, form ve işlev diyagramı (Kişisel Arşiv, 2020)
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Philips Pavyonu’nun analog parametrik tasarım sistemiyle tasarlanması nedeniyle
tasarım sürecinde belirli verileri dijital arayüzde belirtme görevi sağlayan temsili
parametreler kullanılmamıştır. Bulunduğu bağlamla ve çevresiyle etkileşimi zayıf
olan Pavyon; sürdürülebilirlik, doğal malzeme kullanımı ve ekolojik düzene katkı
sağlama bakımlarından yetersizdir. Bu nedenle Philips Pavyonu’nun tasarımında
çevresel parametrelerin dikkate alınarak tanımlandığı formsal ve/veya işlevsel
özelliklerden bahsetmek mümkün değildir.
Philips Pavyonu’nun kıvrımlı formu ve akustik, görsel sunum ve ambiyans
aydınlatması arasında direkt bir ilişki görülmektedir. Kıvrımlı form sesin
yankılanmasını önlerken sunumun ses algısının boyutlandırılmasını sağlamıştır.
Benzer şekilde; sesin yankılanmasını önlemek, ses dağılımını manipüle ederek
ziyaretçinin mekan algısının değiştirilmesini sağlamak, ambiyans aydınlatmalarının
farklı açılarla kırılarak mekan atmosferini değiştirebilmesine imkan vermek ve
görsel

sunumdaki

görüntülerin

deforme

edilerek

ziyaretçide

mekan

manipülasyonunun devam ettirilmesini sağlamak gibi işlevler ise formun hiperbolik
paraboloid özelliklerinin ve bu özelliklerin ne şekilde deforme edileceğinin
belirlenmesini sağlamıştır. Kesintisiz sirkülasyona imkan veren form mekan
akustiğini etkilerken, mekan akustiği de sirkülasyon aksının şekilleneceği
duvarların kıvrımlarını belirlemiştir. 3 farklı yükseklikte tepe noktasına sahip form,
kavisli duvarların konik bir şekilde yükselerek yapı içinde boğazlar oluşturmasını
sağlamıştır. Görsellerin ve ambiyans ışıklarının konik boğazlara yansıtılarak
manipüle edilmesi ve sirkülasyon halindeki ziyaretçilerin algılarının farklı açılardan
ve konumlardan çeşitlendirilmesi işlevi ise 3 farklı yükseklikte tepe noktasının
oluşumunu etkileyen faktörlerden biri olmuştur.
Tablo 16’da Philips Pavyonu için kullanılan parametrelerin kullanım oranları
gösterilmektedir.
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Tablo 16. Philips Pavyonu’nun parametre kullanım oranları (Kişisel Arşiv, 2020)

Tablo 16’da gösterilen diyagramdaki oranlar; her bir parametre türünün bütün
formsal ve işlevsel özellikler üzerinde en yüksek etkileşimde kullanıldıkları durum
temel alınarak hesaplanmıştır. Örnek olarak 3 adet formsal ve 3 adet işlevsel
özellik olmak üzere toplamda 6 adet tasarımsal özelliğin her birine 5’er puandan
etki eden bir parametre türünün tam etkileşim puanı 6x5=30 puan olarak
belirlenmiştir. Belirlenen parametre türünün tüm tasarımsal özellikler için aldığı
etkileşim puanları toplanarak bütün puana oranlanmıştır. Elde edilen veriler
üzerinden

incelendiğinde

Philips

Pavyonu’nun

geometrik,

malzeme

ve

matematiksel parametre kullanım oranının yüksek olduğu görülmektedir. Formsal
ve işlevsel özelliklerinin karşılıklı etkileşiminin yüksek olduğu yapıda; geometrik ve
matematiksel parametrelerle belirlenen değer aralıkları hiperbolik paraboloidin uç
noktası ve kesişim noktaları gibi hem formsal hem de işlevsel özellikler için
tanımlayıcı olan tasarım noktalarını belirlemiştir. Yapısal dayanım, ağırlık, esneklik,
yük dağılımı için belirlenen malzeme parametreleri ise Philips Pavyonu’nun kendi
kendini destekleyen kabuk strüktürü, kesintisiz sirkülasyon aksı, akustik, görsel
sunum ve aydınlatma özellikleri için tanımlayıcı olmuştur. İnsana ait fiziksel,
sosyolojik

ve

psikolojik

özellikleri

manipüle

ederek

mekan

algısınının

değiştirilmesini sağlayan kullanıcı parametreleri de diğer parametreler gibi bütün
özelliklere farklı oranlarda olmak üzere etki etmiştir. Birden fazla parametrenin
birbirleriyle etkileşimini belirleyen topolojik parametreler ise diğer 4 parametrenin
birbirleriyle olan etkileşiminin tasarım üzerindeki etkilerinin kontrol edilmesini
sağlamıştır.
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4.2. 2015 Milano Exposu
İtalya’nın yaklaşık 10 senelik bir hazırlık aşamasından sonra 1 Mayıs- 31 Ekim
2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiği organizasyon 2015 Milano Exposu;
temelinde gıda kavramının olduğu beslenme, gıda üretim ve tüketimi gibi başlıkları
kapsayan ve 145 ülkenin katılım sağladığı “Gezegeni Beslemek, Yaşam İçin
Enerji” temasıyla düzenlenmiştir (Magno, Dossena, 2020, s.5). İnsanlığı olduğu
kadar gezegeni beslemenin öneminin de vurgulandığı Expo; sürdürülebilir üretim
ve tüketim modelleri geliştirmek için de önemli bir adım olmuştur. 21. yüzyılın en
temel sorunlarından olan doğal kaynakların tükenmesi, ekoloji ve sürdürülebilirlik
gibi konular giderek önem kazanarak küresel organizasyonlarda daha çok dikkat
çekilmeye başlanmıştır (Hür, 2019, s.57). İnsanoğlunun yaşamını devam
ettirebilmesi için gerekli temel unsurlardan biri olan gıdayı merkezine alan tema
sadece Expo’da değil katılımcı ülke ve firma pavyonlarında da tasarımcıların farklı
yorumlarıyla kullanılmış; böylece Expo teması bütüncül bir yaklaşımla ele
alınmıştır. Temanın biyoloji, sürdürülebilirlik, tarım, doğal kaynaklar, enerji gibi alt
başlıklarıysa çevre, ekonomi, tıp, bilim ve kültür alanlarında disiplinlerarası bir
çalışmayı teşvik etmiş ve ortam sunmuştur.

Görsel 66. 2015 Milano Exposu’nun posterleri (Url-30)

2015 Milano Exposu, yerleşke tasarımı bakımından öncüllerinden ayrılmaktadır.
Daha önce coğrafi konumlarına göre sıralanan ülkeler bu Expo’da gıda temasını
ele alış biçimleri benzer olan ülkelerle kümelenmişlerdir. Yerleşkenin genel hatları
bir su kanalıyla çevrelenmiştir. Yerleşke, akıllı enerji ağları ile en gelişmiş
teknolojiler yardımıyla oluşturulan malzemeler ve sistemlerle inşa edilmiştir.
Konumu şehir merkezine yakın olan Expo’ya ulaşım ise metro, otobüs ve tren gibi
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araçlarla sağlanmıştır (Hür, 2019, s.59). Expo yerleşkesi İsviçreli mimarlar
Jacques Herzog ve Pierre de Meuron tarafından tasarlanmıştır. Expo’da her
ulusun birbirinden bağımsız bir içerik ve temsil ortaya koyduğu Expo tipolojisinden
çıkılarak ortak temanın öne çıktığı öne çıktığı, bütüncül ve uyumlu bir Expo
yerleşke tasarımı oluşturulmuştur. Expo yerleşkesindeki doğal ve yapay peyzajın
pavyonların kendi peyzajlarıyla bütünleşerek işlevsellik kazanması amaçlanmıştır
(Uludağ, 2015, s.35).

Görsel 67. 2015 Milano Exposu yerleşkesi (Wan, 2012, s.40 kaynağından alınan görseller yazar
tarafından düzenlenmiştir

Organizasyon komitesi tarafından belirlenen bu kurallar bağlamında; pavyon
tasarımlarında geri dönüştürülebilir, doğa dostu, ısı dengeleyici malzemelerin
kullanımı, yağmur suyu ve güneş enerjisi kullanma, doğal aydınlatma ve
iklimlendirmeden

yararlanılmasını

sağlayan

form-işlev

etkileşimleri

belirli

parametrelerin dijital ortamdaki temsilleri ile kolaylıkla verimli tasarımlar elde
edilmesine olanak tanımaktadır.
Fransa Pavyonu; “Farklı Üretim ve Gıda Saklama Yolları” temasıyla daha iyisini ve
fazla üretim hedefini yansıtmayı amaçlamıştır. Pavyon; çevreye duyarlı tasarımı,
karaçam kaplama lamine ahşaptan oluşturulmuş kavisli strüktürü, dijital araçlarla
tasarlanarak üretilmiş formu ve temayı yansıtan işlevselliğiyle 2015 Milano
Expo’sunun öne çıkan ulusal pavyonlarından biri olmuştur (La Tegola, Longo,
Lanzilotti, 2019, s.4). Cepheleri ve terası tüketilebilir yeşil otlara ayrılan pavyonda
Fransa’nın genetik mirasının zenginliği; tarım, gıda, teknoloji ve üretim konulu
multimedya sergilemeleriyle ziyaretçiye ulaştırılmak istenmiştir. İç mekana dahil
edilen canlı bitkiler, gelecekte topraksız tarım ve iç mekanda tarım gibi konularda
gerçekleştirilecek projeler için bir prototip önerisi sunmaktadır.
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Görsel 68. 2015 Milano Exposu Fransa Pavyonu (Url-31)

Schmidhuber Architects tarafından tasarlanan Alman Pavyonu “Fikir Fideleri”
temasıyla uyumlu, filizlenen fideleri temsil eden membran kaplı formuyla Expo’da
dikkat çeken pavyonlardan biri olmuştur. Filiz formlarını oluşturmak için kullanılan
membran malzemeye güneş panelleri yerleştirilerek yapının kendi enerjisini
üretmesi sağlanarak enerji tasarrufu gerçekleştirilmiştir. Pavyonun formu iç ve dış
mekanı bütünleştirici işlevinin yanı sıra Milano’nun sıcak havasında gölgelik görevi
de görmektedir. Teknoloji tasarıma entegre edilmek yerine, tasarımın bütün
unsurlarının kesintisiz bir parçasıymışçasına uygulanmıştır. Bu bakımdan Alman
Pavyonu, geleneksel güneş panelleri yerine tasarıma uyumlu esnek güneş
modüllerinin yapısal kullanımı bakımından öncü bir örnek oluşturmaktadır.
Membrana basılı altıgen OPV (Organic Photovoltaic Cells), şeffaf plastik levhalar
arasında lamine edilmiş ve üretilen enerji için hem yapısal destek hem de elektrik
iletkeni görevi gören hassas bir çelik ağa bağlanmıştır. OPV modülleri her yönden
ışık yakalayabilmekte ve puslu hava koşullarında bile elektrik üretebilmektedirler.
Gün boyunca üretilen elektrik, 5 Fikir Fidesi’nin her birinin tabanındaki yenilikçi bir
depolama sisteminde toplanmakta Fideleri aşağıdan aydınlatmak için gece yüksek
performanslı bir LED halkasına güç vermek için kullanılmaktadır (Url-32). Böylece
Pavyonda oluşturulan kapalı enerji döngüsü ile yapının genel enerji tüketimi
azaltılmakta ve kaynaklar korunmaktadır. Modüller tekrar kullanıma uygun şekilde
üretilmişlerdir. Dijital hesaplama, tasarım ve üretim yöntemlerinin kullanıldığı
Pavyon, Expo’nun genelindeki diğer tasarımlar gibi çevresel, kullanıcı ve malzeme
parametrelerine öncelik vermektedir.
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Görsel 69. 2015 Milano Exposu Almanya Pavyonu (Url-32)

Exponun en dikkat çeken pavyonlarından biri olan İngiltere Pavyonu’nun “İngiliz
Mahsülü:

Küresel Paylaşım” temasını vurgulayan formu, arı kovanından

esinlenilmiştir. Ekosistem içerisinde hayati bir role sahip arıların koloniler halinde
yaşamaları ve dış dünyayı keşiflerinden sonra kovanlarına geri dönüp edindikleri
bilgileri diğer arılarla paylaşmalarından yola çıkılan temada, toplumdaki insanın
bireysel olarak bilgi edinme ve üretme becerisini paylaşarak küresel boyutta
ulaştığı etki vurgulanmak istenmiştir. Pavyonu ziyarete gelenler, meyve ve çiçek
bahçelerini geçerek pavyona ulaşırlar. Ziyaretçilerin bir kovanı temsil eden
pavyona bu yol üzerinden ulaşmaları, bir bal arısının ekosistemde takip ettiği yolu

Görsel 70. 2015 Milano Exposu İngiltere Pavyonu (Url-33)

sembolize etmektedir. Pavyonun içindeki küresel boşluk, ışık ve ses efektleriyle
desteklenerek ziyaretçilere gerçek bir kovanı deneyimlemelerini sağlamaktadır.
Yapının formu, 169.300 adet alüminyum parçadan üretilmiş karmaşık bir strüktürle
üretilmiştir (Onbay, 2020, s.140).

2015 Milano Exposu’nda bulunan firma pavyonlarında da enerji verimliliği,
kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilirlik temalarını içeren son teknolojinin
kullanıldığı sergiler ve mekanlar görülmektedir.
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Expo organizasyonlarında gelinen son noktada pavyonların ulus ya da firma
pavyonu fark etmeksizin, bireysel propaganda yapma fikrinden uzaklaşarak genel
temayla bütünleşen, içeriksel ve bağlamsal kaygılarla ön plana çıkan tasarımlarla
katılım sağladığı gözlenmektedir. Bu durum, tasarımcıları belli bir tema ve içeriği
yansıtma amacıyla teknolojiyi de kullanarak deneysel mekanlar oluşturmak için
teşvik etmektedir. Böylece ziyaretçilerin Expoda belli bir tema ve alt temalar
dahilinde birçok tasarımcı tarafından farklı form-işlev ilişkileri içinde tanımlanmış
ve yorumlanmış farklı tasarımlar görmeleri sağlanmaktadır. Sürdürülebilirlik, enerji,
ekoloji, gıda gibi konuların tasarıma dahil olması; matematiksel ve geometrik gibi
belli başlı parametrelere çevresel ve kullanıcı parametreleri gibi oldukça önemli
parametrelerin de dahil olmasını sağlamaktadır. Dijital araçların sağladığı geniş
form-işlev etkileşimi ve 21. yüzyıl tasarımlarının belirleyici parametreleri ile enerji
tasarruflu, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı pavyon tasarımlarının; geleceğin
yapılarına

referans

veren

tasarım

prototipleri

olarak

değerlendirildikleri

söylenebilmektedir.

4.2.1.

Vanke

Pavyonu’nun

Dijital

Parametrik

Tasarım

Bağlamında

İncelenmesi
Daniel Libeskind tarafından tasarlanan Vanke Pavyonu, Çin’de büyük çapta
faaliyet gösteren ve 2,5 milyar insana konut sağlayan emlak ve gayrimenkul
geliştiricisi Vanke’nin sürdürülebilir kentleşme fikrini gıda ve beslenme ile
birleştirerek ifade etmeyi amaçlamaktadır. Pavyonun iç mekanı, bambulara
yerleştirilmiş 200 ekran ve 22 ses kanalından oluşan tek bir hacim olarak
tasarlanmıştır. Ekranlar görsel ve işitsel bir multimedya gösterisi sunmaktadır. 10
dakikalık multimedya gösterisi Çin’in geleneksel yemek salonu olan “Shitang”ın
gücünü anlatmaktadır. Tasarımcılar; etrafı su havuzuyla çevrili bambular
üzerindeki ekranlar aracılığıyla ziyaretçilerin mekan içinde gezinirken bütüne ait
parçaları farklı açılardan görüntülerle birleştirmelerini sağlayarak deneysel bir
sergileme mekanı yaratmayı amaçlamıştır.
Dünyanın en büyük sergi tasarımı firmalarından biri olan Ralph Appelbaum
Associates tarafından düzenlenen iç mekan sergisinde ziyaretçilerin, bir
ejderhanın

içinde

ilerlediklerini

hissetmelerini

sağlayacak

bir

atmosfer
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oluşturulmuştur (Wainwright, 2015, s.36,37). Sergileme mekanının üst katındaysa
özel etkinlikler için tasarlanmış bir alan bulunmaktadır. Vanke Pavyonu, tasarım ve
üretiminde kullanılan derin matematik bilgisine dayalı kodlama ve dijital tasarım
araçları kullanımına dayalı bir süreç sonucu inşa edilmiştir. Bu bakımdan Vanke
Pavyon’u gelişmiş teknolojik becerilerin ve tasarımın ortak geleceğine referans
veren öncü bir yapı niteliğindedir.
Bir ejderhanın kıvrımlı hatlarından ve pullu kabuğundan ilham alan yapının
formunda bu bakımdan analojik bir yaklaşım görülmektedir. Pul etkisini verebilmek
için pavyonun kabuğu; 2. Bölüm’de incelenen formsal dokulardan “döşeme” ile
yerleştirilmiştir. Kare plakaların kıvrımlı yüzeylere döşenmesi verilmek istenen
pullu kabuk görüntüsünü oluşturmasının yanı sıra yapının kıvrımlı fromunun
belirginleşmesini de sağlamıştır. Yapı aynı zamanda Çin kültüründe büyük önem
taşıyan peyzaj ve doğa gibi kavramları da tema olarak işlemektedir. Pavyon bu
temayı iletmesi bakımından yerden çıkıyormuşçasına görünen ve etrafındaki
peyzajla bütünleşen bir form olarak tasarlanmıştır. Kırmızı kıvrımlı kütle gri bir
merdivenle bölünmektedir. Ana giriş merdiveni hem girişi tanımlanmakta hem de
oturma işlevi sağlamaktadır. 12 metre yüksekliğindeki pavyonun dış yüzeyinden
dolanan bir merdivenle panoramik teras katına ulaşmak mümkündür.

Görsel 71. Vanke Pavyonu’nun ejderhayla analojik benzerliği (solda), Vanke Pavyonu (sağda) (Url34 kaynağından alınan görsel yazar tarafından düzenlenmiştir)

Pavyon 140 tonluk çelik strüktüre sahiptir. Kıvrımlı karmaşık formu oluşturabilmek
için özel olarak saha dışında üretilen parçalar cıvatalarla yapıya montajlanmıştır.
Yapının kaba inşaatı tamamlandıktan ve çelik destek dikmeleri takıldıktan sonra
kaplama

çalışmaları

başlamıştır.

Dijital

parametrik

yazılımlar

kullanılarak
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Görsel 72. Vanke Pavyonu’nun inşaat aşamaları (Url-36)

tasarlanan ve üretimi gerçekleştirilen yapı, akustik ve iklimlendirme işlevleri için
mineralize odun lifi ve grafit polistirenden üretilen lamine bir malzemeyle
kaplanmıştır. Bitirme katı olarak su ve hava geçirmez özel bir sıvayla kaplanan dış
yüzeye yapının kıvrımlı hatları boyunca çelik tülerden oluşan ankraj sistemi monte
edilmiştir.

Monte

edilen

ankrajların

üzerine

kırmızı

seramik

karoların

yerleştirilebilmesi için metal plakalar tutturulmuştur. Metal plakalar kurulum işlemi
sırasında ayarlama ve yönlendirme yapılabilecek şekilde esnek bir sistemle çelik

tellere bağlanmıştır (Url-35).
Ejderhanın pulları olarak tasarlanan 4200’ün üzerinde adet metalize seramik
İtalyan firması Casalgrande Padana tarafından tedarik edilmiştir. Kil, kuvar ve
felspattan elde edilen 60x60 cm boyutundaki karoların kırmızı rengi özel olarak
üretilmiştir. Özel bir cilalama tekniğinin kullanıldığı karolar ışığın yoğunluğuna ve
bakış açısına bağlı olarak koyu kırmızı, altın veya beyaz görünmektedir. Karolar
aynı zamanda su geçirmez özellikte olup havadaki kirliliği azaltan ve güneş ışığıyla
temas ettiklerinde yüzeyde kalan kiri ayrıştıran teknolojik malzemeler kullanılarak
üretilmişlerdir (Rokicki, 2019, s.150).
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Görsel 73.
74. Vanke
Vanke Pavyonu’nun
Pavyonu’nun cephe
cephe ankraj
panel montajı
sistemi (Url-37)
(Url-38)

Görsel 75. Vanke Pavyonu’nun kesit görünüşü (Url-39 kaynağından alınan görsel yazar
tarafından düzenlenmiştir)

Vanke Pavyonu’nun iç mekanı sergileme, özel etkinlik ve Expo’nun geneline hakim
bir manzaraya hakim olan teras bahçe olarak işlevlendirilmiştir. 3 katlı bir yapı olan
Pavyon’un sergileme alanı giriş kotunda yer almaktadır. Pavyon’un masif kırmızı
kütle görünümünü bölen büyük gri merdiven ise terasa ve 1. katta bulunan özel
alana erişim sağlamaktadır. Aynı zamanda ziyaretçiler için dış mekanda oturma
işlevi de sağlayan merdiven haricinde, yapının dışından dolanan ve direkt olarak
terasa çıkan bir adet merdiven daha bulunmaktadır. Teras merdiveni Pavyon’un
kıvrımlı hatları boyunca devam ederek yapının bütünlüğünü korumuştur.
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Görsel 76. Vanke Pavyonu’nun teras merdiveni (Url-39)

Vanke Pavyonu’nun temel işlevi olan sergileme mekanı zemin kattadır ve 200
ekrandan ve bu ekranlardaki görüntülere eşlik eden eş zamanlı işitsel sunumdan
oluşmaktadır. Hem Expo’nun genel temasına hem de Pavyon’un temasına uygun

olması bakımından ekranlarda beslenmeyle ilgili çeşitli filmler gösterilmektedir.
Özellikle Çin kültürünü ve Çin kültürünün beslenme alışkanlıklarına yönelen

sunumlar, pavyonun sergileme alanına yerleştirilmiş farklı ekranlardan eş zamanlı
olarak gösterilmektedir. Bu sayede ziyaretçilerin mekan içinde gezerken
bağlamdan kopmadan sunumları takip edebilmektedirler. Ekranlar bambulara
monte edilmiştir ve bambular da su havuzlarının içine konumlandırılmışlardır. Su
havuzları mekana görsel bir estetik katmakta, tüm canlılar ve doğa için hayati
önemi olan “su” kavramını vurgulamakta ve mekandaki ziyaretçi sirkülasyonunu
tanımlamaktadır. Duvarlar doğal ahşap malzemeyle kaplanmıştır. İç mekanda, bir
ejderhanın midesinde gezinme hissi vermesi için loş bir aydınlatma kullanılmıştır.
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Görsel 77. Vanke Pavyonu’nun sergileme alanı (Url-40)

Görsel 112’de

gösterilen

sirkülasyon

şemasında

sergileme,

servis,

ve

alanlara

özel

teras

erişimler

gösterilmektedir. Sirkülasyon 1 olarak tanımlanan alanlar, giriş kotundan direkt
olarak terasa çıkan harici merdiveni temsil etmektedir. Sirkülasyon 1’in 1. kat
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kotunda özel alana erişim sağlanabilmektedir. Sirkülasyon 2 alanı sergileme
mekanındaki giriş, çıkış ve dolaşım aksını göstermektedir. Sirkülasyon 3 alanı
zemin katta bulunan ve özel alana erişim sağlayan asansöre geçiş alanını
belirtmektedir. Sirkülasyon 4 zemin ve 1. kattaki servis alanlarına erişim sağlarken
Sirkülasyon 5 ile belirtilen alan ise Pavyon’un kütlesini bölen ana merdivendir ve
terasa çıkan sirkülasyon alanını tanımlamaktadır. Sirkülasyon 5 alanından 1. kat
kotunda özel alanlara erişim sağlanabilmektedir.

Görsel 78. Vanke Pavyonu’nun sirkülasyon şeması (Url-41 kaynağından alınan görseller yazar
tarafından düzenlenmiştir)

4.2.1.1. Vanke Pavyonu’nda Form-İşlev İlişkisi
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Gıda ve beslenme temalı 2015 Milano Exposu’nun temasıyla uyumlu olması, aynı
zamanda da temsil ettiği Çin menşeili gayrimenkul firması Vanke’yi temsil etmesi
istenen Vanke Pavyonu; Çin kültürünü ve beslenme kavramının bir araya getirildiği
bir sunumla sergileme işlevini yerine getirmiştir. Pavyon’un kıvrımlı formu üzerine
pul görünümlü karolar kaplanarak Çin kültüründeki ejderha figürüne gönderme
yapılmak istenmiştir. Genel olarak Çin kültürü ve Çin kültüründeki unsurlar üzerine
yoğunlaşan formsal ve işlevsel özellikler; firmanın kurumsal kimliğini yansıtmanın
önüne geçerek Vanke Pavyonu’na ulusal bir söylem kazandırmaktadır. Vanke
firmasının gayrimenkul gelişimi ve sürdürülebilir konut sağlama fikri ise sergileme
mekanındaki 200 adet ekranda sunulan izletiden ve işitsel anlatıdan takip
edilmektedir. Çelik strüktürle inşa edilen yapının kıvrımlı kabuğu, ziyaretçiler için
ilgi çekici bir estetik unsuru temsil ederken, kabuğun kıvrımsal formunu iç
mekanda okumak zorlaşmaktadır. Bununla birlikte kabuğun masif kütlesel
formunun açıklıklarla bölünmemiş olması, iç mekandaki deneyimin bir ejderhanın
midesinde gezinti yapma hissini uyandırdığı loş bir ortamda gerçekleşmesi için bir
avantaj

sağlamıştır.

Burada

formsal

ve

işlevsel

bir

etkileşimden

bahsedilebilmektedir. Loş ve doğal aydınlatma olmayan bir sergileme mekanı
yapının açıklıksız ve tek parça bir formda tasarlanmasını desteklemiştir. Açıklıksız
cepheler aynı zamanda görsel sunum için yerleştirilen ekranların ziyaretçi
tarafından daha net algılanmasını sağlamıştır. Kabuğun eğriselliğinden bağımsız
olarak oluşturulmuş iç mekandaki doğal ahşap kıvrımlı yüzeyler, sergileme
mekanına yerleştirilen ses kanallarının dengeli bir şekilde ziyaretçiye iletilmesini
sağlarken istenmeyen yankıların oluşumunu da engelleyerek akustik bir işlev
sağlamaktadır. Vanke Pavyonu; iç mekanda kullanılan doğal ahşap malzemeler ve
ekranların yerleştirildiği işlevsel bambu çubukları, kendi kendini temizleme
özelliğine sahip cephe karoları ve yeşil bir bahçesinin olduğu terasıyla 21. yüzyılın
çevresel gündemini oluşturan sürdürülebilirlik, ekolojik dengenin korunması ve
kaynakların verimli kullanımı gibi konulara katkı sağlayan ve çevresel duyarlılığının
söz konusu olduğu bir tasarım olmuştur. Tablo 17’de Vanke Pavyonu’nun formsal
ve işlevsel özelliklerine etki eden parametreler ile formsal ve işlevsel özelliklerin
birbirleriyle olan etkileşimleri görülmektedir:
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Tablo 17. Vanke Pavyonu’nun parametre, form ve işlev diyagramı (Kişisel Arşiv, 2020)

116

Vanke Pavyonu’nun tasarım süreci, tasarımcısı Libeskind’ın el çizimi eskizleriyle
başlamıştır. Form arama sürecine analog olarak başlayan tasarımcı formsal ve
işlevsel özellikleri belirledikten sonra tasarım ekibiyle birlikte süreci dijital araçlarla
devam ettirmişlerdir. Tasarım sürecinin devamında üretim aşaması için de dijital
parametrik tasarım araçları kullanılmıştır.
Yapının, bir ejderhanın görünümünden ve kıvrımlarından yola çıkılarak tasarlanan
kıvrımlı formunun oluşturulması için matematik ve geometrik parametreler yüksek
etkileşim oranlarıyla kullanılmıştır. Yapının gerilim, yapısal dayanım, ağırlıkların
dağıtılması gibi strüktürel unsurlarını belirleyen malzeme parametrelerinin hem
formsal hem de işlevsel özellikler için kullanıldığı belirlenmiştir. Tasarımın dijital
parametrik araçlarla gerçekleştirilmesi, yapının formsal özelliklerini etkileyen
unsurlarda temsili parametre kullanımının yüksek oranda olduğu çıkarımının
yapılmasını sağlamıştır. Sürdürülebilirlik, açıklıksız cepheler, loş aydınlatma ve
akustik gibi unsurların ise insanı ve insana dair fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik
özellikleri temel alan kullanıcı parametrelerinin kullanımını işaret etmektedir.
Yapıya dair en önemli özelliklerden biri de cephelerin kaplandığı ve kendi kendini
temizleyebilme özelliğine sahip karolardır. Karoların cephe dizilimi; yağmur
damlalarından ve güneş ışığından en etkili ve verimli yararlanma açısını ve
yerleşimini belirleyebilmek için çevresel parametrelerle belirlenmiştir.
Tablo 18’de Vanke Pavyonu için kullanılan parametrelerin kullanım oranları
gösterilmektedir.

Tablo 18. Vanke Pavyonu’nun parametre kullanım oranları (Kişisel Arşiv, 2020)
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Vanke Pavyonu’nun formsal ve işlevsel özelliklerine etki eden parametreler
incelendiği zaman, çoğu tasarımda olduğu gibi yüksek oranda geometrik ve
matematiksel parametre kullanımı görülmektedir. Tasarımın belli işlevleri yerine
getirebilmesi ve formsal olarak bu işlevlerle etkileşim içinde olabilmesi öncelikli
olarak bu iki parametre türüyle sağlanmıştır. Pavyon’un tasarımına en çok etki
eden bir diğer parametre türü ise malzeme parametreleridir. Çelik strüktür ve
lamine ahşap malzemelerin yardımıyla oluşturulan alışılmışın dışında kavisli
organik formun verilebilmesi için hesaplanması gereken teknik unsurların form ve
işlev

üzerindeki

etkileri

malzeme

parametreleriyle

belirlenmiştir.

Vanke

Pavyonu’nun tasarımında yüksek oranda kullanılan parametrelerden biri olan
kullanıcı parametreleri ise ziyaretçilerin mekan algısını etkileyen formsal ve
işlevsel özelliklerin tanımlanması ve düzenlenmesi için kullanılmıştır. İç mekanın
istenilen atmosfere sahip olabilmesi ve temayı daha iyi yansıtabilmesi amacıyla;
doğal malzeme kullanımı, kıvrımlı duvarlar, loş aydınlatma, akustik, doğal ışık
almayan sağır cepheler gibi özellikler kullanıcı parametrelerinin ve insani
özelliklerin temel alındığı değer aralıklarıyla oluşturulmuştur. Cephede kullanılan
ekolojik karolar, iç mekanda kullanılan doğal ahşap latalar ve bambu ekran
çubukları,

terasta

oluşturulan

yeşil

alan

tasarımda

kullanılan

çevresel

parametrelerle düzenlenmiştir. Fakat yapıda doğal güneş ışığı ve yağmur suyu gibi
unsurlardan karoların temizliği haricinde yararlanılmaması ve yapının kendi
enerjisini sağlamaması gibi faktörler çevresel parametre kullanım oranının
ortalama bir değerde kalmasına neden olmuştur. Benzer şekilde, tasarımı
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oluşturan parametrelerin birbirleriyle olan ilişkisini ve etkileşimini sağlayan topolojik
paramtre kullanımı da ortalama seviylerde bulunmaktadır. Özellikle matematikselgeometrik, geometrik-malzeme ve geometrik-kullanıcı parametreleri arasında
yüksek oranlı etkileşim görülürken, diğer parametrelerin ikili kombinasyonları
arasındaki etkileşimler daha düşük oranda gözlenmektedir. Örnek olarak kavisli
form oluşumu ya da mekan içi akustiğinin sağlanması matematiksel- geometrik,
geometrik-kullanıcı ya da geometrik-malzeme parametrelerinin yüksek orandaki
etkileşimleri sonucunda sağlanmaktadır. Çevresel-geometrik ya da temsili-kullanıcı
parametreleri arasındaki etkileşim, bu özellikler üzerinde daha düşük etkiye
sahiptir. Dolayısıyla tasarım tüm özellikleriyle kapsamlı bir şekilde ele alındığında
topolojik parametre kullanım oranı ortalama olarak değerlendirilebilmektedir.
4.3 Bölüm Sonucu
Tasarımda ve mimaride form-işlev ilişkisi ve bu ilişkinin nasıl olması gerektiği
günümüzde de tartışılan konulardan biridir. Form-işlev ilişkisini tanımlayan ve yeni
bağlamlarda düzenleyen tasarımcının kendisidir. Bu noktada, form-işlev ilişkisinin
oluşumunda tasarımcının izlediği yol ve sistemler söz konusu olmaktadır. Daha
önceki bölümlerde de değinildiği gibi, formun işlevi ya da işlevin formu takip ettiği
tasarımlar varoluş amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde yerine getirememektedir.
Bu iki yaklaşımın sonucunda formsal temsil açısından birbirinden ayırt edilemeyen
farklı işlevli yapılar ya da tamamen estetik kaygılarla oluşturulmuş plastik değeri
yüksek fakat işlevsiz mekanlar ortaya çıkmaktadır. Her iki durum da mimarinin
tanımı dışında gelişen yapılaşmaları beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla formişlev tartışmaları açısından gelinen bu noktada, en etkili ve verimli tasarım
sistemleri form ve işlev etkileşiminin yüksek olduğu ve tasarım sürecinde bu iki
kavramın da birbirleriyle paralel yürütüldüğü sistemler olmalıdır. Bu tasarım
sistemleri incelendiğindeyse belli parametrelere bağlı sistemlerin form-işlev
ilişkisini düzenlediği anlaşılmaktadır. Tasarımda, dijitalleşmeyle birlikte gelen
avantajlardan biri de parametrelere dayalı tasarım sistemini büyük oranda
kolaylaştırmak olmuştur. Daha kolay ve kısa sürede tasarlanabilen karmaşık
formlardaki yapılar parametrik olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Böylece
parametrik tasarım bir sistem olarak var olduğu bağlamdan çıkarak bir akım gibi
görülen ve sadece dijital araçlara atfedilen bir kavram olmaya başlamıştır. Bu
bölümde öncelikli olarak parametrik tasarım sisteminin analog süreçlerle de
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yürütülebildiğini göstermek adına hiçbir dijital araç kullanılmadan tasarlanan
Philips Pavyonu incelenmiştir. Daha sonra ise bu sürecin dijital araçlar yardımıyla
oluşturulduğu ve nihai tasarıma dönüştürüldüğü Vanke Pavyonu incelenmiştir.
Seçilen örnekler deneysel ve geçici mimari türündeki pavyonlardır. Pavyon yapı
türü; deneysel ve geçici özeliklerinin tasarımcıların daha özgür olmalarını
sağlaması ve son teknolojiler kullanılarak üretilmeleri bakımından tercih edilmiştir.
Öncelikli işlevleri sergileme ve temalarını yansıtma olan pavyonların, bu işlevsel
özelliklerini formsal özellikleriyle nasıl bir araya getirdikleri, nasıl bir form-işlev
ilişkisine

sahip

oldukları

incelenerek

parametrik

tasarım

bağlamında

değerlendirilmiştir.

Philips
Pavyonu
Vanke
Pavyonu

Bulunduğu

Expo’nun

Pavyon

Expo

Teması

Türü

1958
Brüksel
Exposu

Bir Dünya
Görüşü:
Yeni Bir
Hümanizm
2015 Milano Gezenegi
Exposu
Beslemek,
Yaşam İçin
Enerji

Tasarımcı

Tasarım
Sistemi

Firma
(Elektronik)

Iannis
Xenakis

Analog
Parametri
k Tasarım

Firma
(Gayrimenkul
)

Daniel
Libeskind

Dijital
Parametri
k Tasarım

Tablo 19. Philips ve Vanke Pavyonları hakkında temel bilgi karşılaştırması (Kişisel Arşiv, 2020)

Pavyonlar seçilirken 2. Bölüm’de değinilen parametrik formsal dokuları birbirine
yakın olan örnekler olmasına dikkat edilmiştir. Bu bakımdan iki pavyon da;
“Deforme” ve “Eğrisel” dokular izlenerek oluşturulmuşlardır. Bu dokuların kullanımı
Pavyonların strüktürel elemanlarının da deforme edilerek alt bölmelendirilmelerini
sağlamıştır. Dolayısıyla alt bölmelendirme dokusunun da her iki Pavyon için
kullanıldığı görülmektedir. Vanke Pavyonu’nda eğrisel ve kıvrımlı yüzeyleri
kaplayan karoların oluşumunda ise “döşeme” dokusundan bahsedilebilmektedir.

120

Formsal Deformasyon

Philips Pavyonu

Vanke Pavyonu

Tablo 20. Philips ve Vanke Pavyonları formsal deformasyon karşılaştırması (Kişisel Arşiv, 2020)
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Formsal Eğrisellik

Philips Pavyonu

Vanke Pavyonu

Tablo 21. Philips ve Vanke Pavyonları formsal eğrisellik karşılaştırması (Kişisel Arşiv, 2020)
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Yüzeysel Alt Bölmeleme

Philips Pavyonu

Vanke Pavyonu

Tablo 22. Philips ve Vanke Pavyonları formsal alt bölmeleme karşılaştırması (Kişisel Arşiv, 2020)
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Yüzeysel Döşeme

Vanke Pavyonu

Tablo 23. Vanke Pavyon’unda yüzeysel döşeme (Kişisel Arşiv, 2020)
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Tablo 20’de Philips Pavyonu’nun formsal deformasyonunun; üç boyutlu hiperbolik
paraboloid konik formun; yükseklik, açı, taban yarıçapları gibi geometrik
parametrelerinin ve bu özelliklerin bir araya getirilmesi için gerekli olan
algoritmalara bağlı matematiksel parametrelerinin büyük çoğunlukta etkili olduğu
bir

tasarım

sürecinde

gerçekleştirilmiştir.

Vanke

Pavyonu’nun

formsal

deformasyonu da ağırlıklı olarak geometrik ve matematiksel parametrelere bağlı
olarak gerçekleştirilmiş olup silindirik bir formun kendi etrafında döndürülmesi ve
xyz düzleminde sündürülmesiyle elde edilmiştir. Tablo 21’de hem Philips hem
Vanke Pavyonlarının formsal tasarımında kullanılan dokulardan biri de “eğrisel
olma”dır. Formsal deformasyonlarında olduğu gibi eğriselliklerinde de geometrik ve
matematiksel parametreler kullanılmıştır. Deformasyon ve eğrisellik gibi formsal
dokular strüktürü ve inşa edilebilirliği de doğrudan etkilediği için tasarımlarında
malzeme parametreleri de kullanılmıştır. Her iki Pavyon’un da eğrisel ve deforme
formlarının imal edilip montajlanabilir hale gelebilmesi için yüzeylerin düzlemsel
bileşenlerine ayrılması gerekmektedir. Tablo 22’de Pavyonların yüzeyleri alt
bölmelendirilmiş halde gösterilmektedir. Yüzeysel alt bölmelendirme, yapıların
malzeme ve topolojik parametrelerinin değerleriyle belirlenmektedir. Dolayısıyla bu
dokuda da geometrik ve matematiksel parametrelerin yanı sıra topolojik ve
malzeme parametreleri kullanılmaktadır. Philips Pavyonu’nun ön gerilmemeli beton
bloklardan oluşan strüktürü; brütalist bir yaklaşımla herhangi bir kaplama
malzemesiyle kapatılmamıştır. Vanke Pavyonu incelendiğinde; hem bir ejderhadan
yola çıkan analojik benzerliği yansıtması hem de sürdürülebilirlik temasına vurgu
yapması amacıyla Pavyon’un cephesi renkleri değişken, pul görünümlü ve kendi
kendini temizleyebilen karolarla kaplanmıştır. Eğrisel ve deforme cephenin
döşeme dokusu geometrik, matematiksel ve topolojik parametrelerle belirlenmiştir.
Güneşin geliş açısı ve yağmur gibi çevresel etmenler; karoların güneşi yansıtarak
farklı renklerde görünme ve kendi kendini temizleme özeliklerini etkilediğinden;
Vanke

Pavyonu’nun

döşeme

dokusunda

çevresel

parametrelerden

de

yararlanılmıştır. Her iki Pavyon tasarımında kullanılan formsal dokularda; insanın
fiziksel ve psikolojik algılarına etki eden işlevsel özelliklerle etkileşimde olmaları
sebebiyle kullanıcı parametrelerinin kullanımı da söz konusudur.
Tablo 24’te Philips ve Vanke Pavyonlarının tasarımlarında kullanılan parametreler
ve form-işlev etkileşimleri bulunmaktadır:
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Vanke Pavyonu

Tablo 24. Philips ve Vanke Pavyonlarının tasarımında kullanılan parametrelerin ve form-işlev etkileşimlerinin karşılaştırması (Kişisel Arşiv, 2020)
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Tablo 24 incelendiğinde analog parametrik tasarım sistemiyle tasarlanmış Philips
Pavyonu’nda formsal ya da geometrik unsurların dijital göstergeleri olan temsili
parametrelerin olmadığı görülmektedir. Philips Pavyonu’nun tasarımında çevresel
etmenlerin baz alındığı çevresel parametreler de okunamamaktadır. Dijital
parametrik tasarımla tasarlanmış Vanke Pavyonu’nda ise temsili ve çevresel
parametrelerin kullanımı görülmektedir. Philips ve Vanke Pavyonları’nın formsal ve
işlevsel özelliklerine etki eden parametrelerin etki dereceleri Tablo 25’teki gibidir:
Formsal Özellikler

Philips
Pavyonu

Vanke
Pavyonu

Parametre
Matematiksel
Geometrik
Malzeme
Topolojik
Kullanıcı
Temsili
Çevresel
Matematiksel
Geometrik
Malzeme
Topolojik
Kullanıcı
Temsili
Çevresel

İşlevsel Özellikler

Etki Derecesi

Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Yüksek
Orta

Parametre
Matematiksel
Geometrik
Malzeme
Topolojik
Kullanıcı
Temsili
Çevresel
Matematiksel
Geometrik
Malzeme
Topolojik
Kullanıcı
Temsili
Çevresel

Etki Derecesi

Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Orta

Tablo 25’teki etki dereceleri, Tablo 15 ve 17’de 1’den 5’e kadar belirlenen etki
derecelerinin ortalamasına göre belirlenmiştir. Her bir parametre türünün etki ettiği
formsal ve işlevsel özelliklerin etki dereceleri toplanarak formsal ve işlevsel özellik
sayısına bölünmüş ve ortalaması alınmıştır. Ortalaması 1 ve 2 arasında olanlar
Tablo 25. Philips ve Vanke Pavyonlarının tasarımında kullanılan parametrelerin formsal ve işlevsel
özelliklere etki dereceleri (Kişisel Arşiv, 2020)

düşük, 2 ve 3,5 arasında olanlar orta, 3,5 ve 5 arasında olanlar yüksek etki
derecesine sahip olarak değerlendirilmiştir. Bu bilgiler ışığında Tablo 25
incelendiğinde; hem analog hem dijital parametrik tasarım sistemiyle tasarlanan iki
ayrı

pavyonun

formsal

ve

işlevsel

özelliklerinde,

dolayısıyla

form-işlev

etkileşimlerinde ağırlıklı olarak matematiksel, geometrik ve malzeme parametreleri
kullanılmıştır. Hem Philips hem Vanke Pavyonu’nun işlevselliğini yüksek oranda
etkileyen parametrelerden biri ise kullanıcı parametreleri olmuştur. Hem Expo’nun
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teması hem de 21. yüzyılın gündemini oluşturan önemli konuların başında gelen
sürdürülebilirlik, doğal kaynak kullanımı, enerji tasarrufu gibi çevresel konular
sebebiyle

Vanke

Pavyonu’nun

tasarımında

formsal

özelliklere

çevresel

parametrelerin etki ettiği görülmektedir. Vanke Pavyonu’nda iç mekanda doğal
malzeme ve cephede kendi kendini temizleyen kaplama kullanımının dışında
güneş enerjisinden daha etkili bir şekilde yararlanılmaması, kendi enerjisini
üretememesi ve çevresel etmenlerin daha verimli kullanılmaması sebebiyle
yapının formsal ve işlevsel özelliklerinde çevresel parametre kullanımı orta
derecededir. Philips Pavyonu’nda ise çevresel ve temsili parametre kullanımından
bahsedilememektedir. Vanke Pavyonu’nda kullanılan temsili parametre türü
sadece dijital yazılımlarda kullanılabilir olduğundan ve yapıya ait formsal ve
şekilsel özelliklerin yazılım üzerindeki temsilleri olduklarından bu parametre
türünün kullanımının matematiksel, geometrik ve malzeme parametreleriyle yoğun
olarak ilişkilendiği varsayılmaktadır.
Tablo 26’da Philips ve Vanke Pavyonularının formsal ve işlevsel özelliklerini
tanımlayan parametrelerin oransal dağılımlarının karşılaştırması gösterilmektedir:

Tablo 26. Philips ve Vanke Pavyonlarının tasarımında kullanılan parametrelerin oransal
karşılaştırması (Kişisel Arşiv, 2020)
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Philips Pavyonu’nda; mekan içinde sergilenecek olan multimedya gösterisinin
tasarlandığı gibi ziyaretçilere iletilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Gösterinin
gerçekleştirebilmesini sağlayan akustik, aydınlatma ve görsel sunum işlevlerinde
özellikle geometrik parametrelerin baskın olarak kullanıldığı görülmektedir. Sesin
yankılanmasını önlemek ve hareket halindeki ziyaretçilere bulundukları her
konumda sesi

eşit şekilde

iletebilmek için mekanın

kıvrımlı formundan

yararlanılmıştır. Konik yüzeylerin yarıçapları ya da diğer eğrisel yüzeylerle
birleşimlerini düzenleyen algoritmalar geometrik ve matematiksel parametrelerle
belirlenmiştir.

Benzer

şekilde

ambiyans

aydınlatmalarının

yansıtılacakları

yüzeylerin formsal özellikleri ışıkların kırılma açılarını etkileyerek ziyaretçilerin
mekansal algılarında etkili olmuştur. Görsel sunumdaki görüntülerin deforme
edilmesi ve taşıyıcılarla bölünmemiş kesintisiz mekanda ziyaretçiler tarafından her
konumda algılanabilmeleri de mekanın kıvrımsal ve kesintisiz formuyla etkileşim
içindedir. Mekanın farklı 3 tepe noktası konik ve yukarı doğru daralan bir baca
oluşturmuş ve görseller ile ambiyans aydınlatmalarının istenildiği gibi ziyaretçiye
aktarılmasına katkı sağlamıştır. Yapının strüktürünü ve taşıyıcı sistemini etkileyen,
kesintisiz bir iç mekan ve 3 farklı tepe noktasına sahip bütüncül bir konstrüksiyon
sağlayan malzeme parametreleri ise akustik, aydınlatma ve görsel sunum
işlevlerinin yerine getirilmesine olanak vermiştir. Ses, görüntü, ışık, mekansal algı
gibi insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerine hitap eden işlevler de aynı zamanda
kullanıcı

parametrelerinin

kullanımı

yoğun

olarak

görülmektedir.

Philips

Pavyonu’nun tasarımında kullanılan parametrelerin birbirleriyle olan ilişkilerini
düzenleyen topolojik parametrelerin de yapının tasarımında kullanılması söz
konusudur. Yapının akustiği ve aydınlatması gibi matematiksel ve geometrik
parametrelere bağlı işlevsel özellikler aynı zamanda kullanıcı parametreleriyle
bağlantılı olarak oluşturulmuş ve yerine getirilmiştir.
Vanke Pavyonu’nun işlevsel özellikleri incelendiğinde de Philips Pavyonu’na
benzer şekilde; akustik ve aydınlatma işlevlerinin çoğunlukla matematiksel,
geometrik ve malzeme parametreleriyle düzenlendiği görülmektedir. Mekan içinde
doğal ahşap malzemelerle oluşturulmuş kıvrımlı yüzeylerin kıvrım yarıçapları,
ahşap şeritlerin enleri, birbirileri arasındaki açıklıklar gibi özellikler ses ve ışığın
mekan içinde yumuşak ve eşit dağılımlı bir yol izlemesini sağlamıştır. Hem
Expo’nun hem de Pavyon’un “sürdürülebilirlik” temasını ziyaretçilere iletme işlevi
ise ağırlıklı olarak çevresel, kullanıcı ve malzeme parametreleriyle sağlanmıştır.
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Temayı yansıtma işlevi kendi kendini temizleyen cephe kaplamaları ve doğal
malzeme kullanımı özellikleriyle etkileşim içindedir. Vanke Pavyonu’nun işlevsel
özelliklerinin belirlenmesinde büyük oranda etkisi olan matematiksel, geometrik,
çevresel, malzeme ve kullanıcı parametrelerinin birbirleriyle ortalama bir etkileşim
içinde olmaları, topolojik parametre kullanımının da ortalama değerlerde
seyretmesine neden olmuştur.
Bu

bölümde;

tasarım

ve

üretiminde

herhangi

bir

dijital

teknolojiden

yararlanılmamış, parametrik tasarımın dijitale geçiş döneminde analog olarak
tasarlanmış ve uygulanmış en önemli deneysel yapılarından biri olan Philips
Pavyonu ile tasarımı, modellemesi ve üretiminde ağırlıklı olarak dijital parametrik
tasarım araçlarından yararlanılmış Vanke Pavyonu incelenmiştir. Philips Pavyonu
İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük organizasyon olan ve Atom
Çağı’na vurgu yapan 1958 Brüksel Expo’sunda yer alırken, Vanke Pavyonu 21.
yüzyılın şu ana kadar gerçekleştirilen en son Exposu olan ve sürdürülebilirlik
temasına vurgu yapan 2015 Milano Exposu’nda yer almıştır. Tablo 24’teki
diyagramlar temel alındığında Philips Pavyonu’nuna ait üç formsal ve üç işlevsel
özellik geriye kalan diğer üç özellikle etkileşim içindedir. Philips Pavyonu’na ait üç
formsal ve üç işlevsel özellikten ikisinin, maksimum etkileşimde olduğu
anlaşılmaktadır. Vanke Pavyonu’nda formsal ya da işlevsel özelliklerden ikisi diğer
dört özellikle etkileşim halindedir. Tablo 29’da görüleceği üzere formsal ve işlevsel
özellikler üzerinde kullanılan parametrelerin etki dereceleri birbirine yakındır.
Vanke Pavyonu’nun tasarımında; Philips Pavyonu’nda kullanılmayan çevresel ve
temsili parametre türleri kullanılmıştır. Kullanılan parametre türünün artması Vanke
Pavyonu’nun formsal ve işlevsel özelliklerinin de çeşitlenmesine etki etmiştir.
Böylece parametrik tasarım sisteminin dijital olarak uygulanması tasarımın formişlev ilişkisinin verimli bir şekilde oluşturulmasına olanak sağlayan karmaşık
parametrik ilişkileri mümkün kılmıştır. Analog ya da dijital parametrik tasarım fark
etmeksizin; parametrelerin nasıl düzenleneceği ve form-işlev ilişkisine nasıl etki
edeceği tamamen tasarımcının belirlediği ve düzenlediği unsurlara göre
gelişmektedir. Dijital parametrik tasarım araçları parametreler arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesini kolaylaştırmakta, daha karmaşık ilişkiler kurulmasını sağlamakta,
zaman ve maliyet gibi konularda tasarruf edilmesine katkı sağlamaktadır.
Genel olarak ele alındığında parametrik tasarım sisteminin; tasarımın formsal ve
işlevsel

özelliklerini

belirlediğinden

ve

bu

özellikler

arasındaki

ilişkileri
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düzenleyerek etkileşimlerini sağladığından bahsedilebilmektedir. Bu bölümde
parametrik tasarım sisteminin iki farklı uygulama biçimi incelenmiştir. Bu inceleme
sonucunda parametrik tasarımın dijital araçlardan bağımsız, analog olarak da etkili
bir tasarım meydana getirebileceği görülmüştür. Philips Pavyonu’nun parametrik
tasarım bağlamındaki analizi, parametrik kelimesinin tanımının bir akımdan ya da
tamamen dijitallik kavramı içinde yer alan bir terim olmasından bağımsız olduğunu
göstermekte ve analog olarak da uygulanabileceğinin anlaşılmasına katkı
sağlamaktadır. Karşılaştırma sonucunda parametrik tasarım sisteminin dijital
uygulama biçiminin; kullanılan parametre türlerinin sayısını arttırdığını ve
birbirleriyle daha karmaşık ilişkiler kurabilmelerini sağladığı görülmektedir. Dijital
uygulama biçiminde parametre kullanım sayısının ve birbirleri arasındaki ilişkilerin
artışı tasarımın formsal ve işlevsel özellikleri üzerinde direkt olarak etki
göstermekte; bu özelliklerin de birbirleriyle daha karmaşık ilişkiler kurmasını
sağlamaktadır. Bunun sonucunda tasarımın daha etkili ve verimli form-işlev
ilişkisine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak 1960’lardan sonra hız kazanan dijitalleşme
süreci tasarım alanında da köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Tasarımda
dijital araçların kullanımı, tasarımcının analog olarak yaptığı hesaplama, tasarlama
ve model oluşturma süreçlerine farklı bir yaklaşım geliştirilmesini sağlamıştır.
Tasarım alanındaki bu değişimler; tasarım sistemlerinin, süreç ve stratejilerinin
yeni anlamlar kazanmasına ve nihai tasarım üzerinde form-işlev ilişkisi
bakımından farklılar oluşmasına neden olmuştur. Dijital araçların tasarım
sürecinde değişen ihtiyaçlar için sağladığı esnek ortam ve tasarım için belirlenen
formsal ve işlevsel özelliklerin birbirleriyle kuracağı sınırsız etkileşim, sayısız formişlev varyasyonuna sahip tasarımların oluşmasını sağlamıştır. Dijital yazılımların
formsal ve işlevsel özellikler arasında kurduğu bağlantılar belirli parametreler
aracılığıyla tanımlanmış ve çeşitlendirilmiştir. Dijital parametrik tasarımın karmaşık
form-işlev ilişkilerini tanımlaya elverişli yapısı, mimari tarihinde Öklidyen
formlardan NURBS formlara doğru geçişi hızlandırmıştır. Bunun sonucu olarak
Öklidyen olmayan özgün biçimli NURBS formlar parametrik tasarım kavramıyla
ilişkilendirilen bir üslup olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu noktada bir tasarımı
parametrik tasarım yapan en temel kriterlerden bahsetmek gerekmektedir:


Tasarım sürecinde en az iki parametre türünün kullanımı (matematiksel,



geometrik gibi)
Kullanılan parametre türlerinin yalnızca tasarımın formsal ve işlevsel
özellikleriyle

değil

birbirleriyle

de

ilişkili

olmaları

(örn:

çevresel

parametrelerdeki değişimlerin matematiksel parametrelerde de değişime


sebep olması)
Kullanılan parametre türlerinin ve tasarımla ilişkilerinin belli bir algoritma ile
rasyonelleştirilmesi

Bu tez kapsamında parametrik tasarım bir üslup ya da akım olarak değil yuksrıdaki
kriterleri sağlayan bir tasarım sistemi olarak ele alınmıştır. Parametrik tasarımın bir
tasarım sistemi ya da yöntemi olarak ele alınması, parametrik tasarımı sadece
dijital bağlamda var olan bir sistem olmaktan çıkarmıştır. Bu noktada parametrik
tasarım sisteminin analog ve dijital olmak üzere iki uygulama biçimi olduğu
anlaşılmaktadır.
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Bir tasarım sistemi olarak ele alınan parametrik tasarımın tarihsel süreçte üç
bölüme ayrılan gelişim dönemleri vardır. Bu dönemler analog dönem, dijitale geçiş
dönemi ve dijital ağırlıklı dönem olarak tanımlanabilir. Uygulama biçimi bakımından
analog ve dijital olarak iki kola ayrılan parametrik tasarımın tarihsel süreç içindeki
gelişimlerinin ve bu süreçteki uygulama biçimlerinin gösterimi aşağıdaki gibidir:

Tablo 27 . Parametrik tasarım sisteminin uygulama biçimleri ve dönemlerinin tarihsel gelişimi
(Kişisel Arşiv, 2020)

Dijital parametrik tasarım, tasarım unsurları arasındaki ilişkilerin temsili yapılarını
vurgulamakta ve form-işlev ilişkisine dair üretken süreci en verimli düzeye
çıkarabilmektedir. Tasarım sürecindeki bağlantıları parametrik tasarımın dijital ara
yüzünde açık hale getirmek tasarımcı için faydalı hale gelmektedir. Tasarımın
algoritmalar üzerinden yürütülmesi ve matematiğinin görülebilir hale gelmesi,
tasarım sürecini güçlü bir formsal ve işlevsel düzenleme aracı haline getirmektedir.
Analog parametrik tasarım sisteminde ise tüm bu işlemlerin analog olarak
hesaplanması ve düzenlenmesi, zaman kaybına yol açmakta, tasarımcının
üretebileceği form-işlev etkileşimi varyasyonlarını sınırlandırmaktadır. Böylelikle
verimli form-işlev ilişkinin oluşturulması çok daha fazla zaman alabilmektedir.
Bununla birlikte analog parametrik tasarımda kullanılan parametre türlerinin
artması tasarım sürecini karmaşık ve içinden çıkılamaz bir hale dönüştürebilmekte
bu da tasarımın form-işlev ilişkisini etkileyebilmektedir. Bu nedenle analog
parametrik tasarım sisteminde kullanılan parametre türü sayısını kısıtlamak
gerekmektedir.
Dijital

parametrik

tasarımın

analog

parametrik

tasarımla

kıyaslandığında

avantajları şöyle sıralanabilmektedir:




Tasarım sürecini kısaltma
Üretimde zaman, maliyet ve malzeme tasarrufu sağlama
Oluşturulan parametrelerin anlık olarak değiştirilebilme
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Daha fazla parametre türü kullanabilme
Kullanılan parametreler arasında ihtiyaca göre daha karmaşık ilişkiler
kurabilme

Parametrik tasarımın dijital uygulama biçiminin analog uygulama biçimine göre
avantajları olmasıyla birlikte bu iki uygulama biçiminin ortak noktaları da
bulunmaktadır. Bu noktalar şöyle açıklanabilir:


Her iki uygulama biçiminde de temel parametre türleri tasarımcının kararları



doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmektedir
Hem analog hem dijital uygulama biçiminde tasarımın özellikleri ve
parametreler arasında kurulacak ilişki; tasarımcı tarafından belirlenen bir



algoritmayla düzenlenerek belli bir sistematiğe oturtulabilmektedir
Tasarımcı; analog uygulama biçiminde olduğu kadar dijital uygulama
biçiminde de tasarım sürecini yönlendiren ve bu süreçteki kontrolü sağlayan



etken unsur konumundadır
Parametreler ve tasarım arasında kurulan rasyonel ilişkiler tasarım
sürecinde değiştirilebilmeye olanak sağlayan, açık ve okunabilir bir tasarım



sürecine sahiptir
Parametrik tasarımın iki uygulama biçiminde de temel parametre türleri
kullanılarak birbirine yakın verimlilik ve etkileşim oranlarına sahip form-işlev
ilişkileri ortaya çıkarılabilmektedir

Çalışmanın 3. Bölümü’nde elde edilen bilgilerle, tasarımda kullanılan parametre
türlerinin form-işlev üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmaktadır. Bununla birlikte,
kullanılan parametre türlerinin fazlalığı tek başına etkili olmamakta, birbirleri ve
formsal-işlevsel özelliklerle kurdukları bağlantılarda tasarım üzerinde etkili hale
gelmektedirler. Bu çıkarımları sağlayan analizler özellikle geçici sergileme
mekanları olan pavyon örnekleri üzerinden seçilmiştir. Pavyonların geçici ve
deneysel olma özelliklerinin bulundukları dönemin mimari anlayışlarına, inovatif
tasarım çözümlerine ve malzemelerine referans verdikleri, dolayısıyla parametrik
tasarımın hem analog hem de dijital uygulama biçimlerinin izlerini net bir şekilde
aktardıkları düşünülmektedir. Bununla birlikte pavyon yapı türleri hem iç mekan
hem kabuk hem de çevresiyle kurdukları bağlamlarla bir bütün olarak
değerlendirilmiş; formsal ve işlevse özellikleri bu bütüne göre belirlenerek analiz
edilmiş, bu bütüncül yaklaşımı bozmamak adına iç mekan ayrımı yapılmamıştır.
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Çalışmanın 1. Ve 2. Bölümleri’nde parametrik tasarım sistemi açıklanmakta;
algoritmik düşünce sistemi, parametre türleri, parametrik tasarımda form ve
işlevden bahsedilmektedir. 3. Bölüm’de ise parametrik tasarımın en temel birimleri
olan parametre türleri ve parametrik tasarımın gelişim dönemleri özellikle 1960’lar
sonrası dijitalleşme döneminde bulunan geçici sergileme mekanları pavyonlar
üzerinden ele alınmaktadır. Böylece çalışmanın 4. Bölümü’nde ele alınacak olan
parametrik tasarım uygulama biçimlerinin seçilen pavyon örnekleri üzerinden
analiz edilebilmesi için temel bir basamak oluşturulmaktadır.
Tez kapsamında ulaşılan genel değerlendirmelerden biri; analog ya da dijital
olarak uygulanması fark etmeksizin parametrik tasarım sisteminin form-işlev
ilişkisinin verimli şekilde oluşmasına olanak veren potansiyelidir. Bu potansiyelin
nasıl

ortaya

çıkacağı

ve

eyleme

dönüşeceği

tasarımcının

vereceği

ve

uygulayacağı kararlarla belirlenmektedir. Formun ya da işlevin birbirleriyle paralel
ve bağlantılı süreçlerle ilerletildiği parametrik tasarım sistemi; formsal ve işlevsel
özelliklerin parametreler aracılığıyla birbirleriyle kurduğu karmaşık ilişki sonucu
nihai tasarıma ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu noktada dijital parametrik tasarımın
analog parametrik tasarıma göre temel avantajlarından biri daha fazla parametre
ve bağlantıyla özelleştirilmiş ve detaylandırılmış tasarımları daha kısa sürede
sonuca ulaştırmaktır. Mimaride form-işlev ilişkisini parametrik tasarım bağlamında
oluştururken önemli olan parametre sayılarının ya da formsal/işlevsel özelliklerin
fazlalığı değil, kullanılan parametrelerin ve parametreler arasındaki ilişkilerin
tasarımın verimliliği doğrultusunda etkili bir şekilde oluşturulabilmesidir. Parametrik
tasarımın form-işlev ilişkisinin oluşturulmasına sağladığı en önemli katkılardan biri
diğeri de tasarım süreci içerisinde değişen ihtiyaçlara göre yeniden belirlenen
tasarım

stratejilerinin

parametreler

aracılığıyla

güncellenebilmesi,

yeniden

tanımlanabilmesi ve esneklik sağlayabilmesidir.
Dijital tasarım araçlarının sağladığı olanaklar ve tasarım sürecine etki eden pek
çok bileşeni; tasarımın optimize edilmesi için yazılımlar tarafından hesaplanarak
belirlenmiş tasarım kararlarını sunmaktadır. Bu noktada tasarımcının bu süreçteki
rolü, tasarım sürecindeki etkisi ve kontrolü gibi unsurlar söz konusu olmaktadır. Bu
çalışma, tasarımda dijitalleşmenin tasarımcının süreçteki rolünü nasıl etkilediği gibi
yeni ve başka çalışma konularının da önünü açmaktadır.
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Parametrik tasarımın dezavantajlarından biri olarak düşünülebilecek konulardan
biri dijitalleşmenin sağladığı avantajlarla birlikte tasarımcının tasarım sürecindeki
kontrol ve etkisinin azalmasıdır. Analog olarak tasarım sürecinde aktif rolü olan
tasarımcı, dijital yazılımların tasarım sürecinde pek çok optimizasyonu otomatik
olarak gerçekleştirmesi ve maksimum fayda sağlayan tasarım kararlarını
düzenleyebilmesiyle daha edilgen bir role sahip olmuştur. Tasarımcı kendi
belirlediği tasarım kararlarını dijital ortama entegre edebildiği, dijital ortamdaki
otomatik kontrol ve düzeltmeleri en aza indirerek süreç üzerinde daha fazla kontrol
sağlayabildiği gibi çoğu tasarım karar ve yönlendirmesini dijital yazılımlara da
bırakabilmektedir.
Sonuç olarak parametrik tasarım; temel birimi parametreler ve parametrelerin
tasarımla ilişkilerini düzenleyen belli bir algoritmaya bağlı, analog ve dijital olarak
uygulanabilen bir tasarım sistemidir. Bu tasarım sisteminin tasarım sürecinde
sağladığı esneklik ve çeşitlenebilirlikle tasarımın form-işlev ilişkisi süreç içerisinde
düzenlenebilmekte ve geliştirilebilmektedir. Parametrik tasarımın bir akım ya da
üslup olarak değil bir tasarım sistemi olarak ele alınması, bu tasarım sisteminin
tasarıma

dair

her

alanda

kullanılabileceğini

göstermektedir.

Bu

çalışma

kapsamında parametrik tasarım sistemi mimari bağlamda ele alınmıştır. Geçici ve
deneysel yapılarının, hem çevreleriyle hem kabuklarıyla hem de iç mekanlarıyla bir
bütün olarak ele alınabilmelerinin sağladığı avantajlarla birlikte pavyon yapılarının
form-işlev ilişkileri değerlendirilerek parametrik tasarımın özellikle 1960’lar ve
sonrası dijitalliğe geçiş dönemi değerlendirilmiştir. Bu bakımdan özellikle temsili
parametrelerin tasarım sürecine dahile edilmesiyle de hem tasarımın form-işlev
etkileşiminin arttığı hem de üretim de sağladığı avantajlarla sıradışı tasarımların
hayata geçirilebildiği gözlemlenmiştir. Pavyon yapılarının bir mesaj iletme, temayı
yansıtma ve sergileme gibi işlevsel özelliklerinin yanı sıra kabuk olarak da
ziyaretçiler için çekici ve akılda kalıcı bir forma sahip olmasının gerekliliği göz
önünde bulundurulduğunda temsili parametrelerin üretim detaylarında sağladığı
avantaj öne çıkmaktadır. Böylelikle dijital parametrik tasarımın bu noktadaki
etkisinin analiz edilebilmesine olanak sağlamaktadır.
Parametrik tasarım, farklı uygulama biçimlerine sahip bir tasarım sistemi olmasının
yanında, form-işlev ilişkisi, tasarımcının dijital süreçteki rolü gibi unsurların söz
konusu olduğu, belirli avantaj ve dezavantajlara sahip çok girdili bir konu olarak ele
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alınması gereken bir kavramdır. Bu bakımdan parametrik tasarım, nasıl
tanımlandığı ve bahsedilen unsurlar üzerindeki rollerinin neler olduğu konusunda
farklı görüşleri barındırmasına ve gündemde olan bir başlık olmasına rağmen
yeterli çalışmaların henüz yapılmamış olduğu bir alandır. Parametrik tasarım,
giderek her alanda dijitalleşmeye başlayan dünyada kapsamının ve etki alanlarının
artacağı, dünyanın yüzleşmekte olduğu pek çok probleme sistematik ve etkili
çözümler sunabilme kapasitesine sahip bir kavram olarak giderek daha fazla
gündeme hale gelen bir konu olacaktır.
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