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ÖZET 
21. yüzyıl pavyon tasarımlarının pek çoğunda biyoloji bilimi ile biyomimetik 
araştırmalardan mimarlık disiplinine bilgi ve yöntem aktarımlarının yapıldığı, yenilikçi 
üretim yöntemlerinin denendiği veyeni nesil malzemelerin kullanımıyla çevresel koşullara 
duyarlı kabuk ya da benzeri tektoniklerin araştırıldığı görülmektedir. Bu denemelerin, 
yenilikçi tasarım ve üretim biçimlerinin geliştirilmesinde öncül modeller olduğu açıktır. 
Ancak tasarım süreci ve sonuç ürünlerin disiplinler arası bir tasarım anlayışıyla 
“biyomimetik bir yaklaşım” benimsediği konusu pek çok soru işareti barındırmaktadır. Bu 
bağlamda bu çalışma, “biyomimetik tasarım” yaklaşımları ile üretilen pavyonlara ait 
teorileri, kavramları, konuları, metodolojileri, malzemelerive tektonikleri araştırmaktadır. 
Biyomimesis kavramının pavyon tasarımında sonuç ürüne ve sürece yansıma biçimlerinin 
sistematik bir biçimde tartışılması amaçlanan çalışmada örneklem olarak son yıllarda öne 
çıkan 5 pavyon incelenmiştir. Yapılan araştırmada, biyomimetik yaklaşımlarla biyolojik 
model/organizmaya neden başvurulduğu, ne ve hangi düzeyde öğrenildiği sorularına 
cevap aranmış, tasarımların  canlılara ait form, fonksiyon ve  malzeme gibi  özelliklerden 
çıkarımlar yapılarak gerçekleştiği görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Biyomimetik, biyomimetik tasarım, biyomimetik adaptasyon, 
mimari pavyonlar 

 
ABSTRACT 
It is observed that in the vast majority of 21st century pavilion designs biomimetic 
researches and science of biology are used to transfer information and methods to 
architectural disciplines, innovative production methods are tested, and new-generation 
materials are used to investigate shells or similar tectonics sensitive to environmental 
conditions. It is clear that these experiments are the forerunner models in the 
development of innovative design and production methods. However, the subject of 
design process and final products’ adopting a “biomimetic approach” with an 
interdisciplinary design concept has many questions. In this context, this study 
investigates the theories, concepts, topics, methodologies, materials and tectonics of 
pavilions produced by “biomimetic design” approaches. In the study aiming to discuss 
the reflection of biomimesis concept in pavilion design to the final product and process in 
a systematic way 5 pavilions which have been prominent in recent years are examined. 
In the research, the researchers tried to answers the questions of why biological model 
/and organism were applied with biomimetic approaches, and what learned at what level, 
and it was found out that designs were made by making conclusions from features such 
as life forms, functions and materials. 
Keywords: Biomimetics, biomimeticdesign, biomimeticadaptation, pavilions. 
 
1. GİRİŞ 
Teknolojinin gelişimi, tasarımcılara, mühendislere ve bir çok bilim insanına problemlerini 
çözme konusunda uygun ortamlar/araçlar/yaklaşımlar sunmaktadır.Bu gelişim aynı 
zamanda öznenin, çevreye, doğaya, nesneye farklı bakış açıları geliştirmesine önayak 
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olmaktadır. 3000 yılı aşkın süredir çözüm amaçlı gözlenen doğa, artık sadece problemin 
çözümü için incelenmemekte aynı zamanda içerisinde barındırdığı çözümlerle disiplinlere 
özgü yeni problemlerin tariflenmesinde yol gösterici olmaktadır.  
 
1950’lerde literatüre “biyomimetik” terimiyle girenbu yaklaşım, yeni malzemelerin, 
araçların, yöntemlerin geliştirilmesi için güçlü bir konsept ve araç olma potansiyeli 
taşımaktadır. Bu yeni disiplin, doğayı biçimsel bir taklidin ötesine taşımakta ve doğa gibi 
davranma yollarını da araştırmaktadır. Doğadaki oluşum/üretim süreçlerinin var olma 
biçimlerinin anlaşılmaya ve uygulanmaya çalışılması pek çok tasarım disiplininde olduğu 
gibi mimarlık alanındada devrim niteliğinde gelişmeleri beraberinde getirmektedir.  
 
Mimarlık/biyoloji/teknoloji birlikteliği sonucu oluşan bu gelişmeler, gelecekte insan 
hayatında büyük değişikliklere yol açacak potansiyeldedir. Disiplinler arası ortamın 
öneminin farkında olan biyologlar/mimarlar/mühendisler bu alanda çalışmalar 
yürütmekte, paradigma değişimine yol açan teoriler ve söylemler üretmektedir.Bu 
makale,söz konusu araştırmalara odaklanarak, geliştirilen biyomimetik yaklaşımları, 
teorileri, araçları, malzemeleri"pavyonlar" üzerinden okuma çabasıdır.  
 
2. BİYOMİMETİK KAVRAMI 
Doğanın en uygun çözümleri ve performans kriterlerini içeren bir ilham kaynağı olması 
öngörüsü ile insanoğlu,tarih boyunca doğayı taklit ederek ve/veya yorumlayarak 
çözümler elde etmiştir. Sanayi devrimi ile beraber ilham kaynağı olarak gördüğüdoğayı 
gözlemlemek/anlamak için yeni teknolojilerin sunduğu olanakları kullanmaya başlamıştır. 
50'li yıllara gelindiğinde ise doğayı taklit etmenin ötesinde onun en iyi fikirlerinden 
öğrenme/uyarlama/uygulama olarak nitelendirilebilecek yeni bir bilim dalı oluşmuştur. 
Biyomimetik, biyolojide tasarımın temelleri olarak görülen "stratejilere öykünme" (Zari, 
2009) gibi genel bir yaklaşımla literatüre girmiş ve kısa zamanda daha sürdürülebilir 
tasarımlar yaratmak için doğal formların ve süreçlerin işleyiş biçimlerini öğrenerek bunları 
insanlığın tasarım sorunları için çözümler barındıran/sunan bir bilim alanına evrilmiştir  
[URL-1]. 
 
1950'lerde OttoSchmitt tarafından doğadaki fikirlerin aktarımı için kullanılan "biyomimetik 
kavramı";biyomimesis, biyomimikri, biyonik, biognosis, biyolojik esinlenme ve benzeri 
pek çok terim ile benzer anlamlarda (Vincent vd., 2006) kullanılsa da araştırmanın 
yapıldığı "disiplin" özelinde gerek yaklaşıma, gerekse sonuç ürüne dair farklılıklar 
barındırmaktadır. Teknolojideki gelişmelerin sağladığı ivme ile“…doğadan 
esinlenme/öğrenme/uyarlama ve/veya uygulama biçimlerinin neler olabileceği ve farklı 
bilgi/teknoloji alanlarında nasıl kullanılabileceği sistematik olarak tartışılmaya 
başlanmıştır" (Selçuk ve Sorguç, 2007). Böylece, her disiplinin kendine özgü yöntem 
arayışları sürerken, biyomimesis disiplinlere özgü veri aktarımının ve bilgi üretiminin 
etkin arayüzünüoluşturmaya devam etmektedir.    
 
Diğer pek çok tasarım disiplininde olduğu gibi mimarlıkalanında da doğadan öğrenmek, 
elde edilen bilgilerin bağlama uygun tasarım diline aktarılması sürecini içermektedir. Her 
ne kadar bu süreç, farklı bağlamlardan ötürü esinlenilen/öğrenilen canlı organizmaya 
doğrudan karşılık gelen tasarım çözümleri ile sonuçlanmasa da canlı organizmaların 
benzer problemlerle nasıl başa çıktıklarını ayrıntılı olarak incelemek ve daha sonra 
bunların uygulanması için işlevsel ilkeleri ayarlamak önemlidir (Park ve Dave, 2014). 
 
3. MİMARLIKTA BİYOMİMETİK YAKLAŞIMLAR VE SINIFLAMALAR 
Biyomimetik bilimini mimarlık pratiğine uygulamak için çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. 
Garcia-Holguera ve arkadaşları (2016), mimarlar ve araştırmacılar tarafından kullanılan 
yaklaşımları üç başlıkta sınıflamışlardır. Bunlardan ilki, deneysel tasarım durum 
incelemeleri ve programların geliştirilmesi gibi disiplinin akademik programlara girişi 
(Gruber, 2011; Helms, Vattam, & Goel, 2009; Lenau, 2009), ikincisi bilimsel ve 
sistematik araştırmalar desteklemek amacıyla yöntem ve tasarım araçlarının geliştirilmesi 
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(Cheong & Shu, 2012; Zari, 2012, 2015; Vincent, 2003; Vincent & Mann, 2002)ve son 
olarak mimarlık firmaları tarafından gerçekleştirilen gerçek durum çalışmalarıdır(Turner & 
Soar, 2008). Bazı durumlarda, mimarlık firmaları sürdürülebilir tasarım yaklaşımları 
geliştirmek için disiplinler arası ortaklıklar kurmuşlardır (Lazarus & Crawford, 2011).Tüm 
bu biyomimetik yöntem arayışları, doğa referanslı çözümleriyle tasarım uygulamaları için 
yol gösterici olmaktadır. 
 
Literatürde, tasarım alanında temel olarak iki farklı biyomimetik yaklaşımyer almaktadır. 
Bunlardan ilki farklı terminolojilerle anılan(Biology Influencing Design, Bottom-Up 
Approach , Solution-Driven Biologically Inspired Design, Biological push) ancak aynı 
anlama gelen "çözüm odaklı yaklaşım" olup; biyolojik bir çözümle başlayıp bu çözümden 
bir ilke çıkarılması yaklaşımıdır. Daha sonra bu "ilkenin" hangi probleme nasıl 
uyarlanacağı/uygulanacağı belirlenmektedir. Tablo 1’de çözüm odaklı tasarımın adımları 
görülmektedir. Bu süreçte ilk olarak biyolog ya da ekolojist, biyolojik özellikleri bir 
teknolojiye uyarlayarak cevaplar aramaya ve daha sonra insanlığa ait tasarım problemi 
için çözümler üretmeye çalışmaktadır. Zari'ye (2009) göre bu ilke, bir organizmada veya 
ekosistemde belirli karakteristikler veya davranışlarda denenmeli ve mimari tasarımların 
veya endüstriyel ürünlerin geliştirilmesinde potansiyeller oluşturacak biçimde 
şekillendirilmelidir. 
 
Tablo 1. Biyomimetik araştırmada kullanılan çözüm odaklı yaklaşım (Helms, Vattam, & 

Goel, 2009) 
Çözüm odaklı tasarım (Solution-driven biologically inspired design process 

/Solution-BasedApproach/Bottom-Up) 
 
1. Adım:Biyolojik çözümün belirlenmesi (biological solution identification) 

 
2. Adım: Biyolojik çözümün tanımlanması (define the biological solution) 
(biyomekanik, fonksiyonel, biyofizik, morfolojik, vb.) 
 
3. Adım: İlkenin çıkarılması (principle extraction) 

 
4. Adım: Çözümün yeniden şekillendirilmesi (reframe the solution) 

 
5. Adım: Problemin araştırılması(problem search) 

 
6. Adım: Problemin tanımı(problem definition) 

 
7. Adım: İlkelerin uygulanması(principleapplication) 

 
Çözüm odaklı tasarım yaklaşımı ile elde edilen kuramların, uyarlama ve evrilmesi; kendini 
örgütleme, maksimizasyonyerine optimizasyon, serbest enerji ve yaşamı kolaylaştıran 
malzeme ve süreçleri kullanarak biyo-kürenin iyileştirilmesini içermektedir. Bu teorilerin 
pek çoğu bugüne kadar endüstri ürünlerinde uygulanmıştır. Ancak, bu durumsınırlı olup 
pek çoğu henüz mimarlıkta keşfedilmemiştir(Vincent, 2003; Zari, 2009).İkinci yaklaşım 
olarak bilinen problem-odaklı tasarım literatürde "biyolojiye bakan tasarım" (design 
looking to biology) (Zari, 2007), “yukardan aşağıya yaklaşım" (top-downapproaches) 
(Garcia-Holguera ve ark., 2016) "problem odaklı biyolojik esinli tasarım" (problem- 
driven biologically inspired design) (Helms, Vattam ve Goel, 2009), teknolojik çekme 
(technologypull) (Magna vd., 2013) olarak aynı anlama gelen farklı terimlerle ifade 
edilmektedir (Tablo2). Bu yaklaşımda süreç,problemin tanımlanmasıyla başlamaktadır. El 
Ahmar (2011), biyologlar ya da ekolojistlerle disiplinler arası çalışma ve derinlemesine 
bilimsel bir sezgi olmadan biyomimetik çözümlere ulaşmanın ancak bu yaklaşımla 
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mümkün olduğunu savunmuştur. Ancak bu yaklaşımda, biyolojik bilginin teknik olarak 
çözümlenmesi, bilimsel anlayışınyüzeysel olması nedeniyle sınırlı olmaktadır. 
 
Tablo 2. Biyomimetik araştırmada kullanılan problem odaklı yaklaşım (Helms, Vattam, & 

Goel, 2009) 

Problem odaklı tasarım (Problem-Based Approach/Top-down) 

 
1. Adım: Problemin tanımlanması (problem definition) 

 
2. Adım: Problemi yeni bir çerçeveye oturtmak (reframe the problem) 

 
3. Adım:Biyolojik çözümün araştırılması (biological solution search) 

 
4. Adım:Biyolojik çözümün tanımlanması(define the biological solution) 

 
5. Adım:İlkelerin çıkarılması (principle extraction) 

 
6. Adım:İlkelerin Uygulanması (principle application) 

 
Doğrusal adımlarla tanımlanan bu süreçlerin kendidinamikleri içindegerekli iyileştirmeler 
için geri beslemeli olarakçalışması kaçınılmazdır. 
 
4. TASARIMDA BİYOMİMETİK AŞAMALAR 
Yukarda tartışılan iki yaklaşımda tasarım problemine uygulanabilecek form, süreç ve eko 
sistem olmak üzere üç biyomimetik aşama bulunmaktadır [URL-1].Bir organizma ya da 
ekosistem çalışılırken form ve süreç bir organizmanın ve ekosistemin taklit edilebilecek 
özellikleridir (Zari, 2007). 
 
Zari (2007) mevcut biyomimetik teknolojilerin araştırılması için organizma, davranış ve 
ekosistem olmak üzere "üç aşama"tariflemektedir. “Organizma” düzeyi, bir bitki veya 
hayvan gibi bütüncül organizmaya karşılık gelebileceği gibi bunun dışında organizmanın 
belli bir bölümünün ya da tümünün taklit edilmesi anlamında kullanılmaktadır. İkinci 
aşama, “davranışı” ifade etmekte ve organizmanın belirli/sınırlı ya da daha geniş 
bağlamda bütüncül davranışlarının aktarılmasını içermektedir. Üçüncü aşama ise tüm 
“ekosistemin” taklit edilmesi anlamına gelmekte ve bu durum genel ilkelerinin 
aktarılmasını kapsamaktadır. 
 
Organizma, davranış ve ekosistem aşamalarının her biri içerisinde, beş olası taklit 
ölçeğibarındırır. Biyomimetik tasarım, nasıl göründüğü (form), neden yapıldığı 
(malzeme), nasıl yapıldığı (konstrüksiyon), nasıl çalıştığı (süreç) ve ne yapabildiği 
(fonksiyon) ile ilgili olabilir (Zari, 2007) (Tablo 3). 
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Tablo 3. Biyomimetik aşamalar (Zari, 2007’den uyarlanmıştır) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zari (2007) söz konusu bu biyomimetik aşamaları Tablo 4'de görüldüğü üzere"termit" 
üzerinden örneklendirmiştir. 
 

Tablo 4. Biyomimetik aşamaları gösteren bir çerçeve (Zari, 2007) 
Biyomimetik 

aşamalar 
Termitten esinlenilerek oluşturulan örnek yapı 

Organizma Aşaması 
(Spesifik olarak 

organizmanın taklidi) 

form Yapı termit gibi görünür. (Ne gibi 
görünüyor?) 

malzeme Yapı, kabuk ya da termit iskeletinin taklidi 
gibi termitle aynı malzemeden yapılır. 
(Hangi malzemeden yapılmış?) 

konstrüksiy
on 

Yapı, termitle aynı büyüme ya da inşa 
edilme şekline göre oluşur. (Nasıl yapılmış?) 

süreç Yapı, bireysel bir termit gibi çalışır; örneğin 
meta-genomik yoluyla hidrojen üretir. 

fonksiyon Yapı, daha geniş bağlamda bir termit gibi 
işlev görür; selülozu geri dönüştürür atık ve 
toprak yaratır. (Ne yapabiliyor?) 

Davranış Aşaması  
(Bir organizmanın nasıl 
davrandığı ya da daha 

geniş bir bağlamda 
nasıl 

ilişkilendirilebileceğinin 
taklidi) 

form Yapı, bir termit tarafından yapılmış gibi 
görünür; bir termit kulesinin kopyası gibi. 

malzeme Yapı termitin inşa etme için kullandığı aynı 
malzemeleri kullanır, örneğin sindirilmiş 
ince toprakları birincil malzeme olarak 
kullanılması. 

konstrüksiy
on 

Yapı bir termitin inşa edeceği şekilde 
yapılır; 
Örneğin belirli zamanlarda belirli yerlerde 
toprak istifleyerek. 

süreç Yapı, termit höyük gibi çalışır; dikkatli 
yönelim, şekil, malzeme seçimi ve doğal 
havalandırma, veya termitlerin nasıl birlikte 
çalıştığını taklit eder. 

fonksiyon Yapı, termitlerle aynı şekilde çalışır; iç 
koşullar optimal ve termal olarak stabil 
olarak düzenlenir. Daha geniş bir bağlamda, 
bir termit höyüğün yaptığı gibi de işlev 
görebilir. 

Ekosistem aşaması 
(Ekosistemin taklidi) 

form Yapı bir ekosisteme benzer (içerisinde bir 
termit yaşıyor gibi). 

malzeme Yapı, (termit) bir ekosistemin yapıldığı 
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malzemeden yapılır; örneğin doğal olarak 
oluşan ortak bileşikleri ve suyu birincil 
kimyasal madde olarak kullanır. 

konstrüksiy
on 

Yapı bir (termit) ekosisteminde olan 
ardışıklık ilkeleri ve zamanla artan 
karmaşıklık gibi aynı şekilde birleştirilir. 

süreç Yapı bir (termit) ekosistem ile aynı şekilde 
çalışır; enerjiyi güneşten dönüştürür ve su 
depolar. 

fonksiyon Yapı, (termit) bir ekosistemin ilişkileri 
kullanılarak karmaşık sistemin bir parçasını 
oluşturur, örneğin bir ekosisteme benzer 
biçimde hidrolojik, karbonlu, azotlu 
döngülere katılabilmektedir. 

 
5. YÖNTEM VE VERİLERİN ANALİZLERİ 
Çalışmanın örneklem bölümünde verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için nitel 
yöntemler kullanılmıştır. Örnekler, biyomimetik tasarım yaklaşımlarını ve süreçlerini 
bilimsel bir yayına dönüştürerek açıklayan, 2010 yılı ve sonrası gerçekleştirilmiş olan 
pavyonlar arasından seçilmiştir. Örnek olarak seçilen pavyonlarda hangi canlının taklit 
edildiği, hangi biyomimetikyaklaşımın benimsendiği ve ortaya konulan sonuç ürün 
sınıflandırılmıştır. Pavyon örneği üzerinden yapılan araştırmanın "problem" doğrultusunda 
ortaya koyduğu yöntem, taklit ettiği doğal yapılaşma ve "öğrenme" sürecinde kullandığı 
yaklaşım ortaya konulmuştur. Pavyon tasarımında yeni bir malzemenin geliştirilip 
geliştirilmediği, sergilemiş olduğu dinamik ya da statik davranış, biyomimetik adaptasyon 
gibi başlıklar taranmıştır. Bu bağlamda taranan 14 tane pavyon içindenseçilen örnekler:  
1. ICD/ITKE ResearchPavillion, 2011 
2. ICD/ITKE ResearchPavillion, 2012  
3. ICD/ITKE ResearchPavillion 2013-14 
4. HygroskinPavillion 2013 
5. ICD/ITKE ResearchPavillion 2014-15 
 
Pavyonların nasıl değerlendirileceği konusundaveri toplamak ve biyomimetik olma 
durumunu tartışmak için gereken aşamalar örneklerinanlatımı ile analiz edilerek 
tablolaştırılmıştır. Böylece pavyonların hangi biyomimetik aşamayı ve yaklaşımı 
dikkate alarak tasarlandığı, sorgulandığı,problem odaklı ya da çözüm odaklı olarak hangi 
biyomimetik yaklaşımın dikkate alındığı belirlenmiştir.Biyomimetik araştırma 
sınıflaması içerisinde, hangi kavramı kullandığı, süreç ya da davranış, morfoloji, form, 
yapı, kabuk tasarımı gibi yapılan biyomimetik araştırma; biyomimetik yöntem olarak 
pavyonun tasarım süreci içerisinde ürünü oluşturmak için yararlanılan yöntemler; 
biyomimetik adaptasyon içerisinde doğadan öğrenilmiş/uygulanmış/uyarlanmış bir 
adaptasyon çeşidi olup olmadığı araştırılmıştır.  
 
5.1. Örnek 1: ICD | ITKE Research Pavilion 2011 
2011 yılında Stutgart Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu çalışmada, deniz kestanesi 
(Echinoids) ve kum dolarıkabuğunun (sand dollar shell) iskelet morfolojisine ait biyolojik 
ilkelerinbilgisayar teknolojileri, simülasyon yöntemleri ve bilgisayar kontrollü üretim 
yöntemleri ile mimari yapıya aktarılması süreci araştırılmıştır. Yapılan çalışma, biyolojik 
yapıların performans kapasitesinin mimari tasarıma entegre etmeyi bu bağlamda ortaya 
çıkan mekânsal ve yapısal malzeme sistemlerini tam ölçekte test etmeyi amaçlamıştır 
(Magna vd., 2013), [URL-4].Problem odaklı başlayan bu çalışmada, deniz kestanesi 
(echinoids)kabuk iskeletlerini oluşturan bölümlerin kendine özgü düzenlemesinin, levha 
tasarımı için en uygun ilkelere sahip olduğu görülmüştür. Canlıya ait, kabuk şekli, kabuk 
düzenlenişi, yük dağılımı, dışardan gelen yüklerin dağılımı, hiyerarşik oluşum, çok 
katmanlı mekanik strüktür, kenar formülasyonuve geçirgenlik gibi performans kriterlerine 
bakılarak karar verilmiştir (Şekil 1).Deniz kestaneleri ve onun alt türü olarak bilinen kum 
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benzerlikleri olsa da bu projede kalıp ve kabuk bütünleşiktir. Bu yöntem ile beraber, 
karmaşık formlu kabuklar ve farklı strüktürel çözümler için biyomimetik çözümlerin 
potansiyelleri gösterilmiştir. (Tablo 9) 
 
Tablo 9. Biyomimetikpavyon tasarımı için gerçekleştirilen aşamaların özeti 

ICD/ITKE RESEARCH PAVILLON 2014-15 

 

1 Biyomimetik Aşama Davranış Konstrüksiyon 
Su örümceğinin ağ 
yapım süreci, ağ yapım 
davranışı 

 
2 Biyomimetik Yaklaşım Problem odaklı tasarım 
 

3 
Biyomimetik araştırma 
sınıflaması 

Strüktürel Morfoloji, malzeme araştırması, malzeme 
davranışı, biyomimetik süreç, performatif malzeme, 
robotik üretim sürecinin araştırılması (doğal organizma 
davranışını taklit eden robotik davranış) 

 

4 Biyomimetik Yöntem 
Robotik fabrikasyon ve Doğal organizma davranışının 
robotik taklidi 

 
5 Biyomimetik Adaptasyon 

Su örümceğinin ait yapı konstrüksiyonu (ağ yapısının 
taklidi/statik) 

 
6. TARTIŞMA VE SONUÇ  
Son yıllarda, gelişen teknoloji ile birlikte, mimarlıkta tasarım sorunsalına 
biyomimetikçözüm arayışları yaygınlaşmaya ve farklı platformlarda tartışılmaya 
başlamıştır. Doğadaki canlılara, oluşum ve işleyişlere ait, etkin malzeme kullanımı, 
hafifliğine rağmen göstermiş olduğu dayanım ve yük taşıma kapasitesi, geri dönüşüm ve 
enerji kullanımı gibi performatif özellikler mimarların tasarımda çözüm getirmeyi 
amaçladığı konular arasındadır.  
 
Biyomimetik pavyonların ele alındığı bu çalışmada, seçilen pavyonların tasarımında 
kullanılan biyomimetik aşamalar, yaklaşımlar, doğadaki bir çözüme nasıl bakıldığı, 
bulunan çözüm fikrinin hangi yöntemle tasarıma transfer edilerek veriye dönüştürüldüğü 
ve bu öğrenilen yaklaşımların nasıl malzemeleştirilerekuygulandığı araştırılmıştır.Analiz 
edilen araştırma pavyonlarında canlıların kabuklarına ait morfolojik özelliklerin ve statik 
düzenlenişlerin uyarlanmaya çalışıldığı, akıllı malzemelerin geliştirilmesi ile mekanik ya da 
elektronik güce gereksinim duymadan tıpkı bir canlı gibi çevresiyle etkileşim halinde olan 
yapıların araştırıldığı görülmüştür. Bu arayışlarstrüktürel sorunlara ve malzeme davranışı 
konularınaçözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.Ayrıca disiplinler arası 
ekiplerce gerçekleştirilen bu çalışmalarda örnek alınan canlılarda eş zamanlı olarak 
gelişen form, malzeme ve strüktürün biyolojik oluşum süreçleri de anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Söz konusu eşzamanlı üretim biçimlerinin anlaşılabilmesi tüm tasarım ve 
üretim disiplinleri için devrimsel nitelikte ipuçları barındırmaktadır. 
 
Biyomimetik yaklaşımlarla geliştirilen yenilikçi tektoniklerin, mekânsal ve yapısal 
özelliklerinin malzeme ile olan ilişkisinin test edildiği bu pavyonlarda, doğada yer alan 
statik ve dinamik adaptasyon çözümlerinden faydalanıldığı da görülmüştür. Form, 
malzeme, strüktür, mekân, üretim ve çevre koşulları gibi birçok değişkeni eşzamanlı ele 
alarak en uygun çözümü geliştirmek için, doğadaki canlıların bu özellikleri dikkate 
alınmıştır. Örümcek yapısını örnek alan pavyon tasarımlarında bu durumu arama çabası 
daha net algılanabilmektedir. Yük dayanımına maksimum düzeyde yanıt verebilmek için, 
örümcek kanatlarının/yuvasının biçimlenişi dikkate alınmıştır. Aynı zamanda tıpkı 



 

Online Journal of Art and Design 
volume 7, issue 2, April 2019 

 

106 

ekosistemde olduğu gibi malzemeyi en doğru şekilde kullanabilmek için çözüm 
arayışlarına gidildiği görülmektedir.  
 
Doğadaki yapılaşmaların işlevlerinin, ölçeklerinin (doğadaki üretim nano boyuttadır) ve 
oluşum/üretim süreçlerinin insan yapımı yapılaşmalarla bire bir örtüşmesini beklemek 
olası değildir. Ancak tasarım sürecinde doğada gerçekleşen oluşuma ait bir ya da bir kaç 
ilkenin öğrenilmesi/uygulanması/uyarlanması biyomimetik yaklaşım/çözüm olarak 
nitelendirilebilir. Araştırılan problemlere getirilençözüm önerilerinin uygulama örneği olan 
pavyonlarla yürütülen bu çalışmalar, mimarinin "biyomimetiği" anlama, sistemleştirme ve 
inşa etme çabalarını ortaya sermektedir.  
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