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ÖNSÖZ

Mimarlık	 mesleğinin	 son	 derece	 karmaşık	 ve	 dinamik	
düşünce	 yapısı,	 aslında	 temelde	 basitçe	 akıl	 ve	 matematik	
üzerine	 kuruludur.	 Bu	 bilimsel	 araştırma	 kitabı,	 mimari	
düşünce	yapısını	irdelerken,	farklı	açılardan	mimarlık	alanının	
da	 bir	 araştırmasını	 yapmaktadır.	 Bu	 nedenle,	 mimarlık	 üç	
ana	 bölüm	 altında	 incelenmiştir.	 Birinci	 bölüm,	 kuramsal	
olarak	bugüne	kadar	mimarlığın	duruşu	ve	bugün	mimarlık	
ortamının	gelişimini	yönlendiren	başlıca	unsurları	ele	almakta,	
ikinci	 bölümde	 mimarlık	 eylemi	 yöntem	 açısından	 yazar	
tarafından	 geliştirilen	 “gerçek	 ortam”	 ve	 “bilgi	 katmanları”	
modelleriyle	 ele	 alınmakta,	 üçüncü	 bölüm	 ise	 uygulama	
yönüyle	ele	alınmaktadır.	Bu	bilimsel	araştırma	kitabı,	kısaca	
mimarlığı	 eğitim,	 araştırma	 ve	 uygulama	 tabanında	 analiz	
etmektedir.	 Bu	 bilgi	 birikimimi	 ilk	 öğrencilik	 yıllarım	 olan	
1984’ten	 bugüne	 bana	 kazandıran,	 başta	 Gazi	 Üniversitesi,	
Mimarlık	 Bölümü	 Lisans	 ve	 Yüksek	 Lisans	 Programı’ndaki	
ve	 Yıldız	 Teknik	Üniversitesi,	 Bilgisayar	Ortamında	Mimarlık	
Doktora	 Programı’ndaki	 değerli	 hocalarıma,	 sonra	 değerli	
çalışma	arkadaşlarıma	ve	eğitimci	olarak	sevgili	öğrencilerime	
ve	çok	sevgili	aileme	teşekkürü	borç	biliyorum.	

Saygılarımla,

Doç.	Dr.	Leyla	Yekdane	Tokman,	Mimar
Nisan	2012
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BÖLÜM 1:  
MİMARLIK VE ÇOK BOYUTLULUK

Mimarlık	ilk	yazılı	kaynaklardan	bugüne	ulaşan	bilgi	biri-
kimi	ile	önemli	bir	meslektir.	Bu	meslek,	bünyesinde	barındır-
dığı	pek	çok	farklı	disiplinleri	yani	alanları	kapsamaktadır.	İlk	
yazılı	kaynaklarda	dahi	bu	çok	boyutlu	yapıyı	görmek	müm-
kündür.	Ancak	öncelikle	mimarlığın	neyi	ifade	ettiğini	tanım-
lamak	önemli	olmaktadır.

Türk	Dil	Kurumu	sözlüğünde	mimarlık	tanımı	iki	türlü	ele	
alınmaktadır.	Birincisi	meslek	olarak	isim	haliyle,	“mimar	olma	
durumu,	mimarın	 işi	 ve	mesleği”	 diye	 tanımlanmakta,	 ikin-
ci	 olarak,	 “belirli	 ölçü	 ve	 kurallara	 göre	 yapı	 yapma	 sanatı,	
mimari”	diye	 tanımlanmaktadır	 (Türk	Dil	Kurumu,	erişim	10	
Nisan	 2012).	 Aynı	 sözlükte	mimar	 ise,	 isim	 olarak,	 “yapıla-
rın	 planını	 yapıp	 bunların	 gerçekleşmesini	 sağlayan	 kimse”	
olarak	 tanımlanmaktadır	 (Türk	Dil	 Kurumu,	 erişim	10	Nisan	
2012).	Mimar	 kelimesi	 içindeki	 imar	 sözcüğü	 ile	 de	 tanım-
lanabilmektedir.	 Türk	 Dil	 Kurumu	 sözlüğü,	 imar	 sözcüğüne	
tanım	olarak	isim	haliyle	bayındırlık	olarak	tarif	etmiştir	(Türk	
Dil	Kurumu,	erişim	10	Nisan	2012).	Bu	tanımlamaları	daha	ge-
nişletmek	mümkündür.	Hasol’a	göre	 (1979)	 ise,	mimar,	 “ya-
pıların	 tasarını	yapıp	bunların	uygulanmasını	yöneten	sanat	
ve	 fen	adamı”,	olarak	 tanımlanır.	Mimarlık	 ise,	Hasol’a	göre	
(1979),	“insanların	yaşamasını	kolaylaştırmak	ve	barınma,	eğ-
lenme,	dinlenme,	çalışma	gibi	eylemlerini	sürdürebilmelerini	
sağlamak	için	mekanlar	düzenleme	sanatı;	yapı	sanatı,	mima-
ri”,	olarak	tanımlanmaktadır.	Aynı	kaynakta	“mimarlık	toplum	
yapısına,	toplumun	gereksinmelerine,	ekonomik	verilere,	tek-
nolojik	gelişmelere	bağlı	olan	bir	sanattır”	der	(Hasol,	1979).	



Mimarlık	 bu	 tanımlamalardan	da	 anlaşıldığı	 gibi,	 doğrudan	
insanın	 ihtiyaçları	 ve	 istekleri	 yönünde	bir	mekanın	organi-
zasyonunu	yöneten	ve	uygulayan	bir	alandır.	Bu	alan	milattan	
önceden	başlayarak	bugüne	kadar	farklı	dünya	görüşleri	etki-
siyle	gelişmiş	ama	temelde	olan	özünü	hiçbir	zaman	kaybet-
memiş	bir	meslek	olmaktadır.

1.1 GEÇMİşTEN GÜNÜMÜZE MİMARLIK

Mimarlık	insanın	var	olduğu	günden	bu	yana	gerçekleşti-
rilen	en	eski	meslektir.	Barınma	ihtiyacı	ile	başlayan	“doğru	iş-
leve	sahip”	mekanı	oluşturmak	ilk	insandan	günümüze	kadar	
ulaşmış	bir	düşünce	üretimidir.	Başlangıçta	 “doğal	 şartlarda	
var	olabilmeyi	sağlayan	ortamı	yaratmak”	olarak	tanımlamak	
yanlış	 olmayacaktır.	 Bu	 doğal	 şartlardan	 korunma	 bugün	
dahi	 geçerli	 temel	mekanın	 biçimlenmesini	 yönlendiren	bir	
unsurdur.	Doğal	şartları	oluşturan	bölgesel	ve	iklimsel	veriler	
ile	doğal	 tehlikeler	etkisinde	gelişmeye	başlayan	ve	uyuma,	
dinlenme	gibi	 temel	 ihtiyaçlara	 yönelik	olarak	mekan	oluş-
turma	bugün	için	mevcut	şartlar,	yönetmelikler,	standartlar	ve	
toplumun	gelişmişlik	düzeyiyle	de	bağlantılı	olarak	çok	daha	
karmaşık	bir	yapıya	bürünmüştür.

Scott’a	göre	(Kuban’dan	Scott,	1914),	“Mimari	 içinde	ya-
şadığımız	üç	boyutlu	mekanı	veriyor.	İşte	bu	mimarlık	sanatı-
nın	gerçeği.	Sanatların	işlevi	bazen	üst	üste	gelir:	Mimarlığın	
heykelle	ve	özellikle	müzikle	ortak	nitelikleri	var.	Fakat	onun	
sadece	kendine	özgü	ve	zevk	veren	bir	yanı	var.	Mimarlığın	
mekan	üzerinde	monopolü	var.	Sanatlar	içinde	sadece	o	me-
kana	gerçek	değerini	verir.	Bizim	çevremizi	saran	mekandan	
aldığımız	bu	zevk	mimarlığın	 işidir.	Resim	mekanı	görüntü-
ler;	şiir	Shelley’inki	gibi,	o	imgeyi	anlatabilir;	musiki	onun	bir	
benzeridir.	Fakat	mimari	mekanla	doğrudan	 ilgilidir.	Mekanı	
malzeme	olarak	kullanır	ve	bizi	ortasına	yerleştirir.”	Mekansal	
organizasyon	yani	mimarlık	eylemi	 içinde	sanat	kadar	bilim	
ve	teknolojiyi	de	barındır.	Bu	organizasyon	tam	anlamıyla	bü-
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tüncül	ve	üç	boyutlu	düşünebilme,	organize	edebilme	yönüy-
le	dikkat	çeker.	Ve	bu	eylem	yaratıcılık	ve	özgünlük	olmadan	
bir	anlam	içeremez.

Yunan	ve	roma	çağlarında	mimarın	sahip	olması	gereken	
bilgi	düzeyini	 ve	görev	ve	 sorumluluklarını,	milattan	önceki	
dönemden	günümüze	ulaşan	ve	hala	temel	mimarlık	kaynağı	
olan	DE	ARCHITECTURA	isimli	kitabında	Romalı	mimar	Vitru-
vius	ayrıntılarıyla	açıklamaktadır.	Kitabın	Türkçe	ismi	“Mimar-
lık	Üzerine	10	Kitap”tır.	Bu	kitapta	her	bölüm	“kitap”	olarak	
isimlendirilmiştir	ve	toplam	10	bölüm	içerir.	İlk	kitap	veya	bö-
lüm	mimarın	eğitimini	ve	bilmesi	gereken	bilgilerin	ne	kadar	
geniş	bir	 alana	yayıldığını	 açıklar.	Bu	kapsamda	aslında	ka-
zanılması	gereken	mesleki	bilgi	ve	becerilerin	ilk	yazılı	dokü-
manını	oluşturmuştur.	Vitruvius’	göre	 (1993),	mimar	değişik	
bilim	dalları	ve	çeşitli	öğretilerin	bilgisi	ile	donatılmış	olması	
gerektiğini	ve	bu	bilginin,	uygulama	ve	kuramın	ürünü	ola-
cağını	belirtir.	Aynı	kaynakta	Vitruvius	(1993),	Bilim	olmadan	
sadece	 el	 becerisi	 kazanmayı	 amaçlayan	mimarların	 emek-
lerinin	karşılığı	olan	nüfuzlu	bir	konuma	ulaşamayacaklarını	
ifade	etmiştir.	Vitruvius’un	(1993)	ifade	ettiği	gibi	mimarlıkta	
iki	nokta	vardır:	anlam	verilen	ve	ona	anlamını	veren.	Mimari	
konu	ve	bilimsel	ilkelerin	bu	nedenle	önemli	olduğunu	orta-
ya	koyar.	Bu	nedenle	mimar	adayının,	Vitruvius,	hem	doğal	
yeteneklere	sahip	hem	de	eğitilmeye	yatkın	olması	gerekti-
ğini	 belirtir.	 Kaleminin	 yani	 yazılı	 ifadesinin	 güçlü	 olmasını,	
geometri	 öğrenimi	 görmesini,	 iyi	 tarih	 bilmesini,	 filozofları	
iyi	 izlemesi	gerektiğini,	müzikten	anlaması	gerektiğini,	biraz	
tıp	bilgisi	bilmesi	gerektiğini,	hukukçuların	düşüncelerini	bil-
meleri	gerektiğini,	yıldızbilim	ve	göklerin	kuramı	bilgilerinin	
olması	 gerektiğini	 ifade	 ederek	 aslında	 ilk	 “mimarlık	 eğiti-
minde	akreditasyon”	diyebileceğimiz	bir	mimarın	kazanması	
gereken	mesleki	bilgi	ve	becerileri	tanımlamaktadır.	Bugünkü	
anlamıyla	mimarlık	eğitiminde	akreditasyon	konusuna	aşağı-
daki	bölümde	yer	verilecektir.
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1.2 GÜNÜMÜZdE MİMARLIğI YÖNLENdİREN 
ETMENLER

Günümüzde	mimarlık	eğitimi	yanında	mimarlığın	yönel-
diği	 başlıca	 iki	 konu	 dikkati	 çekmektedir.	 Mimarlık	 eğitim	
programları	 akreditasyon	 ile	 kalite	 açısından	 değerlendiril-
mekte	ve	şekillenmektedir.	Bunun	yanında	mimarlık	küresel	
ısınma	gibi	problemlere	karşı	bir	sürdürülebilir	yaklaşım	orta-
ya	koymakta	diğer	yandan	ise	teknolojinin	hızlı	gelişiminden	
de	etkilenmektedir.	Yaratıcılığın	sınırlarını	her	geçen	gün	daha	
ileri	götürme	arzusu	bu	üç	bileşeni	günümüz	mimarlığının	bi-
çimlenişinde	etkin	olarak	konumlandırmaktadır.

1.2.1 Mimarlık Eğitiminde Kalite: Akreditasyon

Akreditasyon	 mimarlık	 eğitiminde	 önemli	 bir	 değerlen-
dirme	 ölçütü	 olarak	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Bu	 ölçüt	 mimarlık	
okullarının	eğitimlerinin	kalitelerinin	belgelenmesidir.	Kalite,	
uygulanan	eğitim	ve	öğretim	programı,	içeriği,	yöntemi,	aka-
demisyenlerin	yeterliliği	gibi	konuların	yanında	ortamın	fizik-
sel	 durumu,	 teknolojik	 olanakları,	 üniversite	 yönetimlerinin	
mimarlık	okullarına	verdikleri	destek	ve	işbirliği,	öğrencilerin	
durumu	gibi	 konuları	geniş	ölçüde	 tüm	detaylarıyla	 incele-
nerek	 varılan	 bir	 sonuç	 olmaktadır.	 Aynı	 zamanda	 progra-
mın	 özgün	 ve	 farklı	 bir	 duruşunun	 da	 değerlendirilmesidir.	
Bu	açıdan	günümüz	mimarlık	eğitim	ve	öğretim	programları	
akreditasyon	 kurumlarının	 belirlediği	 koşulları	 yerine	 getir-
me,	bu	yönde	eksiklerini	görme,	kendi	öz	değerlendirmesini	
yapma	ve	bunları	tamamlayarak	ilgili	akreditasyon	kurumuna	
başvuruda	bulunma	ile	akreditasyon	onayını	istemesi	süreci-
ni	içermektedir.	Bu	bağlamda,	geçmişte	olduğu	gibi	serbest	
bir	 eğitim	 ve	 öğretim	 ortamında	 olmadıklarını	 göstermek-
tedir.	Bu	durum	doğal	olarak	yeni	dönem	mezunlarının	belli	
bir	 kalite	 ortamında	 aldıkları	 eğitimi	 de	güvence	 altına	 alır.	
Henüz	akredite	olmuş	bir	okul	mezunu	ile	akreditasyon	sü-
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recini	tamamlamamış	okul	mezunları	arasında	diploma	veya	
iş	ortamı	konularında	 fark	yoktur.	Ancak	yakın	zamanda	bu	
farkın	olacağı	muhtemeldir.	Bu	konuda	önderliği	yapan	ku-
rum	Amerika	Birleşik	Devletleri’nde	yer	alan	NAAB	yani	The	
National	 Architectural	 Accrediting	 Board’dur.	 Akreditasyon,	
NAAB	 tarafından	 şöyle	 tanımlanır:	 “Akreditasyon	 genel	 an-
lamıyla	 kalite	 gelişimi	 ve	 güvence	 altına	 alınması	 açısından	
kolejlerin,	üniversitelerin	ve	eğitim	programlarının	dış	kalite	
değerlendirme	sürecidir.	Birleşik	devletlerde,	özel	bir	amaca	
bağlı	tasarlanmış	özel,	kar	amacı	gütmeyen	organizasyonlar	
tarafından	yürütülür.	Bu	şekilde	kurumlar	ve	eğitim	program-
ları	öğrencilerine	ve	halka	akademik	kalitelerini	göstermiş	ol-
maktadırlar”	(NAAB,	erişim	2012).	En	son	akreditasyona	2011	
prosedürleri	NAAB’ın	sitesinden	duyurulmaktadır.

Ülkemizde	 ise	 akreditasyon	 MİAK	 yani	 Mimarlık	 Akre-
ditasyon	 Kurulu	 tarafından	 yürütülmektedir.	 MİAK’ın	 yasal	
çerçevesi,	 Mimarlar	 Odası	 Mimarlık	 Akreditasyon	 Kurulu	
Yönetmeliği’nde	 tanımlanmaktadır.	 MİAK,	 “6235	 sayılı	 Türk	
Mühendis	ve	Mimar	Odaları	Birliği	Kanunu’nun	2.	maddesin-
de	sayılan;	meslek	mensuplarının	müşterek	 ihtiyaçlarını	kar-
şılamak,	mesleki	faaliyetlerini	kolaylaştırmak,	mesleğin	genel	
menfaatlere	uygun	olarak	gelişmesini	 sağlamak	amaçlarıyla	
ve	meslek	menfaatleriyle	 ilgili	 işlerde	 resmî	makamlarla	 iş-
birliği	 yaparak	gerekli	 yardımlarda	 ve	 tekliflerde	bulunmak,	
meslekle	 ilgili	 bütün	mevzuatı,	 normları,	 fennî	 şartnameleri	
incelemek	ve	bunlar	hakkındaki	görüş	ve	düşünceleri	ilgililere	
bildirmek	görevleriyle,	mimarlık	eğitimini	değerlendirmek	ve	
yetkinlik	 çalışmaları	 aracılığı	 ile	 geliştirmek	 üzere	 “Mimarlık	
Akreditasyon	 Kurulu”	 (MİAK)	 kurulmuştur.”	 (MİAK_1,	 2012).	
MİAK’ın	amaç,	görev	ve	kapsamı	da	aynı	yönetmelikte	tanım-
lanmaktadır.	 Buna	göre,	 “Mimarlık	Akreditasyon	Kurulu’nun	
temel	 amacı,	mimarlık	 eğitimini	 değerlendirme	 ve	 yetkinlik	
çalışmaları	 aracılığı	 ile	 geliştirmektir.	 Böylece,	 daha	 iyi	 eği-
tilmiş	 ve	 kalitesi	 yükseltilmiş	 mimarlar	 yetiştirilerek	 toplum	
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