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Öz: Amaç: Bu çalışma, mimarlıkta yeni bir notasyon aracı olarak Yapı 
enformasyon modelleme (YEM) ’nin mimarlığın gelenekleri üzerinde 
etkileri olacağını tartışmakta ve YEM ’i yeni bir notasyon aracı olarak 
incelemektedir. Yöntem: İnceleme söylem analizine ve basit gözlemlere 
dayanmaktadır. Tartışmanın söylem analizi Fransız düşünür Jean-François 
Lyotard’ın bilginin formu ve toplumsal yapılar arasındaki ilişki hakkındaki 
söylemini kendine temel almaktadır. Lyotard bilginin formunun ve kabul 
görme mekanizmalarının toplumlardaki etkilerini göstermiştir. Lyotard’a 
göre bilgi anlatısal ya da bilimsel formlarda olabilen bilginin toplumda 
kabul görebilmesi için meşru olması gerekir. Bu iki bilgi formunun da farklı 
kendini meşru kılma mekanizmaları vardır. Ancak günümüzde bilgi yeni 
bir form kazanmaktadır. Enformasyon olarak ortaya çıkan bu yeni formun 
toplumsal olarak kabul görmesi için kendini meşru kılması gerekmez. 
Mimarlık alanında da YEM mimarlık bilgisinin iletilmesinin enformatik 
formudur. Bulgular: Mimarlıktaki bu enformatik notasyon biçimi kendin-
den önceki notasyon biçimlerinden farklılaşır. Mimari tasarımın bilimsel 
modern dönemdeki egemen notasyonu çizimdir. Dijital çağın erken yılların-
da kullanılan bilgisayar destekli tasarım araçları (BDT) ile çizimin temsili 
notasyonundan uzaklaşılamamıştır. YEM ise kendi yapısından ötürü temsili 
değil simülatif bir ifade olarak görülebilir. Temsil gerçekliği kısmen gösterir 
ve muğlaklık barındırır. Bu sebeple temsil modern mimarlıkta anlamın orta-
ya çıktığı alan olarak belirmiş ve modern mimarlık pratiği temsili notasyon 
üzerine kurulmuştur. Öte yandan temsili notasyon mimarı inşa sahasından 
koparmış ve tasarımın ifadesini üreten kişi konumuna getirmiştir. Simülatif 
notasyon temsili notasyondan farklı şekilde gerçekliğin kendisiymiş gibi 
kabul görmeyi talep eder. Bu sebeple yeni anlamlar doğurma konusunda 
kısırdır ancak kesinlik ve test gibi farklı olanaklar sunar. Mimari ifade olarak 
dijital bilgi modelleme, bir ilişkisel veri tabanı olarak gerçekliği temsil değil 
simüle ettiği ölçüde simülatiftir. Tasarımın temsilinin ifadesi değil, ilişkili 
sınırlı ve parametrik bir model olarak tasarımın kendisinin ifadesi, dijital 
ikizi olur. Bu ölçüde de ortaya yeni bir dijital tektonik ve dijital mimari bilgi 
akışı çıkarmaktadır. Sonuç: Sonuç olarak YEM dijital tektoniği baskın bir 
şekilde hayata geçiren simülatif bir mimari notasyondur.   

Anahtar Kelimeler: Yapı Enformasyon Modelleme, Temsil, Simülasyon, 
Notasyon, Anlam, Tektonik

Abstract: Aim:The study asserts that Building Information Modelling 
(BIM) methods, as a new tool of notation in architecture, will have effects 
on the conventions of the profession. The method of inquiry depends on 
discourse analyses and simple analytical observations. Discourse analysis 
is based on French philosopher Jean-François Lyotard’s rhetoric on the cor-
relation between the form of knowledge and social structures. Lyotard shows 
the effect of common form of knowledge and legitimization mechanisms on 
society. According to Lyotard, knowledge, which can be either in narrative 
or scientific form, must be legitimate in order to have a social acceptance 
whether it is in narrative or scientific form. Thus, each form has different 
self-legitimizing mechanisms. Today, however, knowledge acquires a new 
form: information. This revealing form of knowledge does not require to be 
legitimate to achieve a social acceptance. In the field of architecture, BIM 
is the informational form of the transmission of architectural knowledge. 
Findings: This form of informatic notation in architecture differs from pre-
vious notation modes. The dominant notation of architectural design in the 
scientific modern period had been drawings. Computer aided design (CAD) 
tools which were used in the early years of the digital age, could not remove 
the representational notation of drawings. BIM, however, is instead a simula-
tive expression than a representation, because of its logic and organization. 
A representation always is a partial expression of a reality and has a level of 
ambiguity. For this reason, the representation has been the realm of meaning 
creation for modern architectural practice which built upon representational 
notation.  On the other hand, representational notation is responsible for 
the separation between architect and the field of construction.  Simulative 
notation unlike representational notation, demands to be accepted as the 
reality itself although it is a diminished version of it.  Therefore, it does 
not entail the creation of new meanings, but offers different opportunities, 
such as precision and testing. Digital information modelling as architectural 
expression based on a relational database, is a simulation as far as it goes 
beyond representation. It is a digital twin of a future building, and a rela-
tional associative parametric model of the design itself, not an expression of 
the representation of design.  In this respect, it creates a new digital tectonic 
and digital architectural information flow. As a result, YEM is a simulative 
architectural notation which implements predominantly digital tectonics 
over architectural design process.

Key Words: Building Information Modelling, Representation, Simulation, 
Notation, Meaning, Tectonics
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GİRİŞ

Mimarların kullandıkları ifade araçları tüm 
zamanlarda mesleğin geleneklerinin majör 
belirleyicilerinden biri olmuştur. Dijital en-
formasyon teknolojilerin gelişmesi ile birlikte 
tasarım bilgisinin yapıların inşası için disip-
lin dışına aktarımının aracı da değişmektedir. 
Bu teknolojiler bilgiyi iletme mantıklarının 
kendilerinden önce kullanılan araçlardan ta-
mamen farklı olmasından ötürü mimarlığın 
doğasında gerçekleşen bir değişimin de nede-
nidirler.

Tasarım bilgisinin dijital, ilişkisel, üç boyut-
lu bir model temelli depolanması ve payla-
şılmasının bir biçimi olan yapı enformasyon 
modelleme (YEM) tasarım bilgisinin aktarı-
mında göreceli olarak yeni ve önemli bir me-
tottur. Bu yöntem karmaşık seviyesi yüksek 
yapıların üretimini kolaylaştırmak ve süreç-
teki verimliliği arttırmak hedefi ile inşai en-
formasyonun daha verimli depolanması ve 
paylaşılması için teknolojik bir çözüm olarak 
doğmuş ve kabaca 2000’lerin başından itiba-
ren hızla inşaat endüstrisine nüfuz etmiştir. 
Bunun sonucunda mimari gruplar üzerinde ta-
sarımlarını YEM yöntemleri kullanarak ifade 
etmeye yönelik bir baskı oluşmuştur. Endüst-
rinin baskısının yansıra, YEM programlarının 
tasarımcılara tasarım fikirlerini bedenselleş-
tirmek, geliştirmek ve test etmek konusunda 
avantajlar sunmasının da bir sonucu olarak 
bugün birçok mimarlık firması, gönüllü ya 

da zorunlu, bu araçları kullanmaktadır. İnşaat 
endüstrisinde gerçekleşen, tasarım bilgisinin 
iletilmesinin araçlarının iki-boyutlu çizim set-
lerinden enformasyon modellere kayması tüm 
bir endüstrinin dijitalleşmesine varan yaygın 
bir değişimdir ve bu açıdan bir paradigma 
kaymasına karşılık gelir. 

Mimarlık alanında YEM gösterimin, diğer bir 
deyişle notasyonun yeni bir üslubudur. Mi-
mari notasyon tıpkı müzikte bir melodinin ses 
ile değil biçimsel olarak ifade edilmesi gibi, 
mimari fikrin gösterim biçimi olarak düşü-
nülebilir. YEM metotlarının mimarlık alanı-
na girmesi mimarlığın Rönesans’tan bu yana 
dominant notasyon biçimi olan çizimin enfor-
masyon modellerle yer değiştirmesine neden 
olmuştur. Çizimden, enformasyon modelle-
meye doğru olan bu değişim aynı zamanda 
temsilden simülasyona doğru bir değişimdir. 
İki-boyutlu çizim setleri tasarımı temsili ola-
rak ifade etmenin yöntemleriyken, enformas-
yon modelleme nihai olarak tasarımı simüle 
etmeyi hedefler. Bu sebeple bu iki farklı no-
tasyon biçiminin mimarlığın ve mimari tasa-
rımın geleneklerine ve niteliğine etki edecek 
ölçüde farklı işleyiş mantıkları ve özellikleri 
vardır.  Bu kabuller ışığında bu makale, tem-
sili ve simülatif olarak nitelenen iki notasyon 
biçimi arasındaki karakteristik farklara odak-
lanmaktadır. Bu doğrultuda YEM araçlarını 
çizimsel notasyondan farklı şekilde simülatif 
olarak belirler ve simülatif notasyonun özel-
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liklerini ortaya koymayı hedefler. Sonuç ola-
rak bu notasyon biçiminin mimari tasarımın 
gelenekleri üzerinde yaratabileceği olası etki-
lerin gösterilmesi hedeflenmiştir.

YÖNTEM

Mimari gösterim araçlarında gerçekleşen 
değişim toplumsal olarak gerçekleşen dö-
nüşümlerden bağımsız olarak okunamaz. 
Mimarlık ve inşa endüstrisinde çizimlerden 
YEM’e geçiş, dünya ekonomisinin neredeyse 
yüzde seksenini oluşturan birçok diğer en-
düstrilerin de maruz kaldığı bütün bir dijital-
leşmenin, mimarlık ve inşaat endüstrisindeki 
yansıması olarak görülmelidir (Crotty, 2013: 
xii).  Bu dijitalleşme tasarım bilgisinin nasıl 
iletildiği ile ilgili bir durumdur. Fransız düşü-
nür Jean François Lyotard (1984: 3) bilginin 
toplumlardaki kabul görme mekanizmasının, 
bilginin depolanmasının ve iletilmesinin for-
munun değişmesinin toplumların sosyo-kül-
türel ve sosyo-ekonomik yapıları üzerindeki 
etkilerini göstermiştir. Bu bağlamda, YEM’in 
de mimarlıkta bilginin depolanmasının ve ile-
tilmesinin yeni bir formu olarak, mimarlığın 
gelenekleri üzerinde sosyo-kültürel ve sosyo-
ekonomik etkisinin olacağı açıktır.  Bu doğ-
rultuda çalışma Lyotard söylemini kendine 
temel almıştır. 

Çalışmanın metodolojisi, Lyotard’ın bilgi-
nin formları ve yapısı üzerine söylemini esas 
alan bir söylem analizidir. Söylem analizinin 

hedefi temsili algı ve ifade yöntemleri ile 
simülatif algı ve ifade yöntemlerine dair ta-
nımlar geliştirmek ve bunları ifadenin birbi-
rinden ayrı türleri olarak ortaya çıkarmaktır. 
Bu doğrultuda çalışmanın ilk kısmında temsil 
ve simülasyon incelenecek ikinci kısımda ise 
YEM metodu ve araçlarının simülatif özellik-
leri gösterilecektir. 

Temsil ve simülasyon ifade yöntemleri olduk-
ları kadar bireylerin dünyayı algılamasının iki 
farklı türü olarak da bilinmelidir. Temsili al-
gıdan simülatif algıya doğru kayma, bilginin 
değişen formu ve meşru olma mekanizmaları 
ile ilişkilidir. Bu bağlamda Lyotard’ın bilgi 
söylemine ana hatları ile değinmek savın ber-
raklığı için gerekli görülmüştür. 

LYOTARD’DA BİLGİ KURAMI 

Lyotard 1970’lerin sonunda yazdığı Postmo-
dern Durum (The Postmodern Condition: A 
Report on Knowledge 1979) başlıklı kitabın-
da bilmenin koşullarının, çevremizi anlayı-
şımızın ve gerçeklik ile doğruluk kabulleri-
mizin değişmekte olduğunu tartışmaktadır. 
Lyotard’a (1984: 14) göre bu durum sosyal 
düzeni ve düzenlemeleri etkilemektedir. De-
ğişmekte olan teknik ve teknolojinin yardı-
mıyla kapitalist ekonomik düzenin, toplumda 
karar verme mekanizmalarının işleyişini etki-
leyen bir seviyeye ulaştığını ifade etmektedir.  

Lyotard geç 1970’lerin toplumunu, dijital, 
modern sonrası bir çağın erken evreleri olarak 
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gösterir. Teknolojik dönüşümlerin bilginin iki 
işlevi üzerindeki etkisi erken aşamalarda dahi 
görülmektedir. Bu iki işlevden birisi araştır-
ma ötekisi ise elde edilen bilginin iletilme-
sinin biçimidir (Lyotard, 1984: 4). Lyotard 
işlevsel yapısı değişen bilgiye sahip olmanın 
ve bilgiyi kullanma olanaklarının, toplumsal 
karar ve yönetim mekanizmaları üzerinde 
gerçekleştirebileceği etkisini ön görmüştür. 
“Düzenlemenin (regulation) dolayısıyla kop-
yalamanın (reproduction) işlevlerinin gittikçe 
daha büyük ölçüde yöneticilerden alınıp oto-
matlara verildiğini ve verileceğini, asıl büyük 
meselenin doğru kararların alınabilmesi için 
otomatların belleklerinde bulunması gereken 
bilgileri (information) el altında bulundurmak 
olduğunu ve yönetici sınıfın artık karar veri-
ciler sınıfı olduğunu ve olacağını” ifade eder 
(Lyotard, 1984: 14).  Dolayısıyla bilgiyi elde 
tutmak, kullanmak/kullanmamak kararları ve 
otomasyon toplumsallığın her alanında en 
önemli enstrüman olarak ortaya çıkar. YEM 
metotları da mimarlıkta bilginin değişen bi-
çimi olarak, tasarım kararlarının oluşması, 
yapıların üretimi ve yönetimi gibi süreçlerde 
derin dönüşümlere yol açan bir araçlar bütü-
nüdür.  

Modern sonrası dijital çağın bilgisi kendin-
den önceki dönemlerin bilgi türlerinden fark-
lı olarak enformasyon formunda saklanan ve 
iletilen merkezsiz bir yayılma halinde olan bir 
bilgi biçimidir. Lyotard bu bilginin kolektif 

de üretilebildiğinden ve bu bilgiyi meşru kı-
lan mekanizmaların daha önceki dönemlerin 
baskın bilgi formlarının meşru olma meka-
nizmalarından farklı olduğunu iletir.  “Genç 
veya yaşlı, erkek veya kadın, zengin veya 
yoksul bireylerin her zaman küçücük de olsa 
bir takım iletişim devrelerinin düğüm nokta-
larında bulunduğunu, çeşitli mahiyette mesaj-
ların geçtiği ara duraklarda yer aldıklarını ve 
bireylerin, en elverişsiz durumda da olsa içle-
rinden geçerek kendilerini gönderici, alıcı ya 
da gönderge olarak konumlandıran mesajlar 
üzerinde belli bir müdahale gücünden yoksun 
olmadıklarını” söylemiştir (Lyotard, 1984: 
15).  Lyotard’ı en basit şekilde yorumlamak 
gerekirse modern sonrası çağda özneler me-
saj, enformasyon (bilgi) üzerindeki güçlerini 
(dil oyunu kabiliyetlerini), bilginin meşrulaş-
tırma mekanizmalarının değişmesinden hatta 
kaybolmasından almaktadırlar. 

Lyotard’a göre en ilkel ya da geniş anlamıy-
la “bilgi”, bilime ya da algısal bilgiye indir-
genemez. “Bilgi”1 terimi ile Lyotard’ın kas-
tettiği salt betimleyici söylemlerden oluşan 
bir küme değildir. Bilginin; yapmayı bilme, 
yaşamayı bilme, dinlenmeyi bilme gibi kav-
ramları içerdiğini, salt belirlemeyi aşan ve 
bir insanı “iyi” betimleyici söylemler kadar 

1  Lyotard Fransızca’da bilgi kelimesi için savoir kelimesini 
kullanmıştır İngilizce çeviride ise enformasyondan farklı 
olarak knowledge kelimesi ile karşılanır. Türkçe’de iki 
kelime de bilgi sözcüğü ile karşılansa da information ve 
bilgi farklı olguların ifadeleridir. 
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“iyi” buyurucu söylemler, “iyi” değerlendi-
rici söylemler ve benzerlerini dile getirmeye 
muktedir kılan şey olduğunu söyler (Lyotard, 
1984: 18). Bilgi çağlara yayılmış bir tecrübe 
ve onayı içerir. Lyotard’ın tarif ettiği bu kap-
sayıcı bilgi aslında antik bir bilgi biçimi gibi 
düşünülebilir. Ancak tıpkı bugün bilginin hali 
nasıl değişiyorsa görenekler çağındaki hali 
ile bilgi çağındaki hali arasında da farlılıklar 
vardır. 

Lyotard, (1984: 19) bilginin bu yukarıda bah-
sedilen gelenek çağındaki hali denilebilecek 
durumunda anlatısal formun öne çıktığını 
söyler. Anlatılar (narrative) toplumsal yeter-
lilik ölçütlerini belirlerler ve/veya bunların 
uygulanışını örneklerle gösterirler. Böylece, 
kültürde denilmeye ve yapılmaya hakkı olan 
şeyleri tanımlamış olurlar ve kendileri de 
kültürün bir parçası olduğundan bu özellik-
leri dolayısıyla meşrulaşmış olurlar(Lyotard 
1984: 20).  Bilgi çağında ise bilgi formu ise 
bilimseldir. Bilimsel bilgi betimleyicidir ve 
kendisini anlatısal bilgiden ayırır (Lyotard, 
1984: 25). Bilim insanı anlatısal söylemle-
rin özellikleri sorgulamış, onların bilimsel 
söylemlerin aksine hiçbir zaman akıl yürüt-
meye ya da kanıta tabi olmadıklarını tespit 
etmiştir.  Bunun sonucunda anlatısal bilgiyi, 
bilimsel olarak kabul ettiği bilgiden başka bir 
zihniyet sınıfına sokmuştur. Bilginin bilimsel 
olabilmesi için iki koşul vardır: atfedildikle-
ri nesneler -hipotezin geçerliliğinin test edi-

lebilmesi ve kanıt üretebilmesi için- tekrar 
tekrar erişilebilir açık gözlem koşulları içinde 
olmalı ve söylemlerden her birinin uzmanlar 
tarafından uygun görülen dile ait olup olma-
dığına karar verilebilmelidir (Lyotard, 1984: 
26). Anlatısal söylemler ise kendini meşru-
laştırma sorununa büyük değer tanımaz, akıl 
yürütme ve kanıt sunmaya başvurmadan sırf 
aktarılışının pragmatiğiyle kendi kendini ak-
redite eder. Anlatısal bilgi geleneğin bir par-
çası olarak verili hali ile meşrudur. Bilimsel 
bilgi ise kanıt üzerinden kendini meşru kılar. 
Dolayısıyla ister bilimsel ister anlatısal söy-
lem olsun, söylemin toplumsal kabul görmesi 
için meşru olma gereği ve bunun mekanizma-
ları devreye girmektedir (Lyotard, 1984: 23). 

Sanayi sonrası toplum ve post modern kül-
türde ise bilginin meşrulaştırılması sorunu 
artık başka terimlerle ortaya konmaktadır. 
Lyotard’a göre bilginin enformasyon for-
mundaki çokluğu ile meşruiyet ilkesi içten 
bir aşınmaya uğramış, büyük anlatı inanılır-
lığını yitirmiş, bilimsel bilginin bunalımını 
doğurmuş, çeşitli bilimsel alanların sınırla-
rının klasik belirlenimi de aynı etki altında 
yeniden sorgulanmış, kimi disiplinler orta-
dan kalkmış, bilimlerin sınırlarında kesişme-
ler örtüşmeler meydana gelmiş, yeni alanlar 
doğmuş, bilgilerin spekülatif hiyerarşisi ye-
rini sınırları durmadan yer değiştiren araştır-
malardan oluşan içkin ve adeta yatay bir ağa 
bırakmıştır(Lyotard, 1984: 39).
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Modern anlamda meşrulaştırmanın mimar-
lığın da dahil olduğu her alanda yok olması 
durumunda Lyotard doğal olarak evrensel bir 
üst dil ilkesinin yerini, betimleyici söylem-
lere sav sağlayabilecek formel ve aksiyoma-
tik sistemlerin çoğulluğu ilkesine bıraktığını 
söyler (Lyotard, 1984: 43). Modern bilimde-
ki kanıt sorunsalı kanıtın da kanıtının olması 
gerekliliği, neyin kanıt kabul edilebileceği 
ve insan duyusunun aldatıcı olması gibi du-
rumlara karşı Lyotard’a göre post-modern 
toplumda teknikler ön plana çıkarmıştır. Bu 
teknikler ilkel tabirle insan organlarının veya 
fizyolojik sistemlerin veri almak işlevi üst-
lenmiş protezleri gibi çalışırlar ve tek bir ilke-
ye tabidirler: performansların optimizasyonu. 
Performans optimizasyonu output’un (çıktı-
nın: elde edilecek bilgiler veya değişiklikler) 
arttırılması, bunları elde etmek için harca-
nan girdinin (input) azaltılmasıdır (Lyotard, 
1984: 44). Dolayısıyla kanıt ihtiyacındaki 
birim yerini tekniğe bırakmıştır. Tekniğin en 
ileri seviyede önem kazandığı post-modern 

toplumda değerlendirme tekniğin formel bil-
gisi, aslında datası üzerinden yapılır. Lyotard 
yerindelik ölçütünün ne doğruluk, ne haklı-
lık, ne güzellik olduğunu, teknik bir “hamle”, 
bir başkasından iyi sonuç verdiği ve / veya 
daha az harcama yaptığı zaman iyi sayıldığını 
ileri sürer.  Dolayısı ile bir bilginin meşrulu-
ğunda (ya da bu durum Lyotard’da meşruiyet 
gerekliliğinin yıkılması ya da gayrimeşrulaş-
ma olarak gösterilmektedir) doğruluk payının 
yerini performativite alır (Lyotard, 1984: 46). 
Performativite de yukarıda gösterildiği gibi 
en iyi girdi-çıktı (input-output) oranıdır. 

Sonuç olarak Lyotard okumasından farklı dö-
nemlerde baskın olmuş üç bilgi türü çıkartıla-
bilirdir. Bunlardan biri modern öncesinin do-
minant bilgi formu olan anlatısal bilgi diğeri 
modern dönemin bilimsel bilgi formu ötekisi 
ise günümüzün enformatik bilgi formudur. 
Her bir bilgi formu toplum üzerinde farklı et-
kileri olmuştur. Bu bilgilerin özellikleri aşa-
ğıdaki tabloda özetlenmiştir. (Tablo 1) 

Tablo 1. Bilginin Farklı Dönemlerdeki Formlarının Özellikleri

Modern Öncesi 
Anlatısal Bilgi Modern Bilimsel Bilgi Post Modern Dijital Enformatik Bilgi

Holistik  Parçalı- hiyerarşik Ağsı

Çok merkezli yayılma Tek merkezi yayılma Merkezsiz yayılma

Geleneksel olarak meşru Bilimsel (kanıt üzerinden) meşru Meşru olma gereği yok

Yeterlilik ölçütünü belirler Kanıtlar Teste tabi tutulur

Uygulama gösterir Uygulama standardı belirler Uygulamayı simüle eder. Performans 
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Dijital çağda merkezsiz yayılan, meşru olma 
gereği taşımayan çoğul bir bilgi formu olarak 
enformasyon formundaki bilginin toplumsal 
etkileri bugün açık şekilde görülebilir olarak 
ortaya çıkmıştır.  Mimarlık alanında YEM 
yöntemiyle tasarım bilgisi hiyerarşik olma-
yan bir yapıda farklı ekiplerin kolektif ça-
lışması ile üretilir ve bilginin kabul görmesi 
için kanıt üzerinden elde edilen bir meşruiye-
te ihtiyacı yoktur.  Bu sebeple sisteme giren 
her bilgi gerçekliğin kendisi gibi algılanmaya 
açık olduğu ölçüde simülatif olmaya başlar.  
Dolayısıyla yeniçağın enformatik merkezsiz 
bilgi formu mimarlıkta simülatif notasyonu 
doğurmuştur. Simülatif notasyonun etkilerini 
incelemek için temsili notasyon ile farkları-
nın incelenmesi önemlidir. 

BULGULAR

Temsili Gösterim

Temsil en basit biçimiyle bir gerçeklik ifade-
sidir. Mimari tasarım bir öznenin icra ettiği 
biricik bir keşif olarak ortaya çıktığı andan 
itibaren temsil araçları ile kemikleşmiş bir di-
siplindir.  Modern anlamıyla mimarlığın or-
taya çıkışından beri de dominant temsil aracı 
çizim olmuştur. 

Mario Carpo’ya (2001: 18) göre mimarlığı 
inşa sahasının deneyiminden koparıp söylem, 
yazı ve çizim ile ilişkilendirme en erken M.Ö. 
birinci yüzyılda Vitruvius’un çalışmalarında 
görülmektedir.  İnşa, yazı ve söylem ile iliş-

kilendirildiğinde teorik bir alana taşınmış ol-
maktadır.  Mimarlıkta teori bir yapının nasıl 
inşa edileceğini ve neden o şekilde inşa edil-
mesi gerektiğini belirleyen alandır (Scheer, 
2014: 2).  Yapının uygulanmasından bağım-
sız olarak teorik bir alana çizim gibi temsili 
ifade araçları aracılığıyla tasarlanması mo-
dern bir mimarlık pratiğidir.  Vitruvius her ne 
kadar Mimarlık Üzerine ’de (De Architectu-
ra) böyle bir pratiği ön görmüş olsa da antik 
dünyada mimarlık pratiğinin modern mimar-
lıktan farklı dinamikleri vardır.  Mimarlık 
bilgisi inşa öncesinde kişiler arasında bilgi 
alış-verişine elverecek bir form kazanmış de-
ğildir. Bu durum Lyotard’ın, modern öncesi 
dönemin bilgi ve bilginin iletilmesinin for-
munun anlatısal olduğuna dair savını destek-
lemektedir. Misal, Gotik dönemde mimarlık 
teorisi çoğunlukla sözlü olarak aktarılmıştır 
(Carpo, 2001: 24-25). Yapı ustaları kendile-
rine bir önceki nesillerden geçmiş olan dene-
yimsel bilgi ve tecrübe ile inşayı yönetmişler, 
çizimler sadece yapının inşa sürecinde, inşa 
sahasında kullanılmıştır (Carpo, 2001: 19). 
Carpo, bu dönemde yapı elemanlarının çi-
zim aracılığıyla teorik bir kontrolünün sadece 
imkansızlıktan değil, dönemin yapma biçimi 
için gereksiz ve arzu edilmeyen bir yöntem 
olduğu için kullanılmadığını iletmektedir. 
Ortaçağ mimarlarının yapı projelerini çize-
bilme yeteneği olup olmadığı halen tarihçiler 
tarafından tartışılır bir meseledir. Ancak bu 
potansiyele sahip olmuş olsalar da, olmasalar 
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da kendi mesleklerinin kurallarını kaydetme 
ve nesilden nesle iletme söz konusu olduğun-
da sadece kendi hafızalarına ve sözlü anlatı-
ma güvenmişlerdir(Carpo, 2001: 33). 

Modern mimarlık pratiği, Avrupa coğrafya-
sında inşayı birebir içinde bulunarak yöneten 
yapı ustasının bu alandan ayrılarak yapıların 
bizzat inşasında çalışan değil yapının nasıl 
inşa olacağına dair teorik bilgiyi belirleyen 
kişi rolünü alması ile belirmeye başlar. The-
odor Adorno’dan Robin Evans’a, Alberto 
Perez-Gomez’e, Mario Carpo’ya kadar bir-
çok uzmanın görüşü bu durumun temelinin 
Rönesans dönemine dayandığıdır. Modern 
dönemin başlangıcı olarak görülebilecek Rö-
nesans döneminde imgenin mekanik yeniden 
üretilebilir oluşu imgeyi ilk defa teknolo-
jikleştirmiştir. Bu döneme kadar fikirlerin, 
kuralların, teknik bilginin diğer kişilere ve 
gelecek nesillere aktarımında imajlar yerine 
sözlü anlatımın kullanılmasının nedeni, sö-
zün daha kolay iletilebilir ve bozulmaya daha 
kapalı olmasıdır (Carpo 2001: 36). Görsel bir 
mimariyi resmederek temsil etmek sözle an-
latmaktan daha kolay olsa da, kurallar dizgesi 
için bunun tersi geçerlidir. Mekanik yeniden 
üretimin mümkün olmadığı bir çağda, imge-
sel temsilin yeniden üretiminde yapılan hata 
bilginin tamamen yanlış aktarılmasına hatta 
yok olmasına neden olabilir. Oysaki söz ile 
daha soyut da olsa bir kural dizgesi formunda 
bilgi gelecek nesillere daha tutarlı bir şekilde 

aktarılmış olur. Bir yapının tektonik fonksi-
yonlarının mantıksal bir dizilimi doğrultu-
sunda eklemlenmiş yapı bileşenleri ile oluş-
maktadır. Yapının imgesinden çok kuraların 
uygulanışı önemlidir(Tan ve Paker-Kahveci-
oğlu, 2018: 25) 

Sonuçta imajlar ancak mekanik reprodüksi-
yonla yeniden üretilebilir olduğunda sözel 
anlatımın yerini almışlardır. Rönesans döne-
minde matbanın icadı, hümanizmanın yük-
selişi, insanın görsel algısının dış dünyanın 
gerçekliğine denk olduğuna olan inanç ile 
mimarlık alanında da imgesel temsil yani 
çizim özel bir konum kazanmaya başlamış-
tır. Mimarlık bilgisinin çizim ile aktarılmaya 
başlanması, bilginin kayıt altına alınabilir ve 
öğretilebilir olmasının etkisiyle bugün bildi-
ğimiz anlamıyla, inşa sahasından bağımsız, 
yapıların nasıl inşa edileceği ile ilgili bir teo-
rik meslek olarak modern mimari tasarım ve 
tasarımı icra eden kişi olarak modern mimar 
figürünün temelleri atılmıştır. 

Mimarlığın günümüzdeki anlamını kazan-
masında bu dönemde, on beş yüz yıl sonra 
Vitrüvius’ü yeniden yorumlayan Rönesans mi-
marı Leon Battista Alberti’nin payı büyüktür. 
Dönemin teorisyeni, ahşap kesim baskı tek-
niğinin de kullanılmaya başlandığı bu çağda, 
antik mimarlık formları ile modern mimarlık 
formları arasında bir ayrım yapmaya çalıştığı 
bir katalog oluşturmaya çabalamıştır (Carpo, 
2001: 45). Leon Battista Alberti’nin  Mimarlık 
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Üzerine On Kitap’ı yeniden yorumladığı De 
Re Aedificatoria (Yapı Sanatı Üzerine) isimli 
ünlü yazınında lineamenta ve structura yani 
yapının mimar tarafından üretilecek temsili 
ve vafıslı taş ustası tarafından yapılacak inşası 
arasında ayrım yapmış (Cardoso-Llach, 2012: 
29), hem mimari formları temsil edilebilir kıl-
mış, hem de mimarın rolünü inşanın nasıl ola-
cağını belirleyen ve bu bilgiyi çizim ile akta-
ran  kişi olarak açıkça ortaya koyarak tasarımı 
inşadan ayırmıştır.

Böylece mekanik reprodüksiyon ile yeniden 
üretilen imgesel mimari çizimler yapıların 
nasıl inşa edileceği bilgisine sahip, inşayı 
uzaktan yöneten kişi olarak mimarın onunla 
bütünleşmiş ayrılmaz medyaları olmuşlardır. 
Bu kırılma ile başlayan süreç mimarlıkta bir 
araç olarak çizimin hegemonyasına giden, 
mimarlık bilgisinin çizim ile aktarıldığı ve 
kataloglarla bilimsel kılınmaya başlandığı 
modern dönem olarak ele alınabilir. Modern 
dönemde yapılar karmaşıklaştıkça çizim me-
totları giderek daha sofistike hale gelmiş, 
kataloglar kapsamlı olmuş ve mimar ile inşa 
arasındaki ayrım giderek açılmıştır. 

Mimarlık ve mimari tasarım, kendisinin ifade-
si olan medyası ile ilişkisi içinde tarihsel süreç-
te birçok dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşümler 
incelendiğinde her ne kadar belli kırılma nok-
taları ortaya çıkıyor olsa da, mimarlık bilgisi-
nin aktarımı için dönemsel olarak dominant 
olan hiçbir bilgi aktarım biçiminin daha sonra 
tamamen yok olduğu iddia edilemez. Toplum-
da kabul gören bilgi formunun değişimi ile mi-
marlık bilgisinin aktarılmasının formunun de-
ğişimi Tablo 2’de grafik olarak gösterilmiştir. 
Bugün mimarlıkta bilgi aktarımının çok yeni 
formları var olsa da mimarlık mesleği içinde 
halen en ilkel anlatısal formun ya da bilimsel 
bilgi formunun özelliklerini taşıyan aktarımla-
rı bulmak mümkündür. Ancak modern mimari 
tasarımın doğuşu imgesel temsille ileri derece-
de bağıntılı olmuş ve modern tasarım bilgisi-
nin dominant aktarım aracı da çizim olmuştur. 
Dolayısıyla modern mimari tasarımın ortaya 
çıkışı ve dönüşümünde mimarın tasarımı ifa-
desinin başka bir deyişle temsilin önemi kri-
tiktir. Yeni bir tür bilgi aktarımının da bundan 
sonraki mimarlık biçimleri için önemi benzer 
olacaktır. 

Tablo 2. Mimari Notasyon ve Bilgi Formu İlişkisi

Modern öncesi Modern Post-modern / 
enformasyon 

Bilginin formu Anlatısal Bilimsel Enformatik / bilişsel

Mimari notasyon Söz (yerinde çizim) Çizim Bilgi model

Notasyon özelliği Anlatısal -temsili Çizimsel- Temsili Verisel - simülatif
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Temsil, dışsal gerçekliğin bir aktarımıdır. Sö-
zel, yazınsal ya da imgesel olsun, aktardığı 
tasarım fikri ya da inşa olmuş mimarlık nes-
nesinin kendisi ile aktarılan durum arasında 
temsilin kendi karakterinden gelen derin bir 
boşluk vardır. Bu kapanmayan boşluk bir 
yandan bilginin aktarılmasında bir aksaklık 
gibi görünse de aslında tam da modern mi-
mari tasarımda tasarımın doğduğu, zihinsel 
bir etkinliğe imkân tanıyarak evrildiği, zen-
ginleştiği alandır. Simülatif notasyon ile ara-
sındaki en derin fark da bu muğlak alanın 
oluşturabilme kabiliyetinden gelmektedir. 

Temsil kelimesi dar anlamıyla basitçe bir ifa-
de etme yöntemi olarak anlaşılabileceği gibi 
geniş anlamıyla dünyayı bilmemizde, dış 
dünya ile kurduğumuz tüm ilişkilerde -ki mi-
marlık alanı da buna dahildir-, kilit bir rol oy-
nayan bir algılama biçimi olarak da anlaşıl-
malıdır.  Dünyayı algılama biçimi olarak tem-
sil insanın dış dünyanın bilgisine nasıl ulaşa-
cağını sorgulayan temel bir felsefe problemi 
ile yakından ilişkili bir kavramdır.   İnsanın 
algıladığı gerçekliğin ötesinde bir gerçekliğin 
olup olmadığı ve bu dış gerçekliğin bilgisi-
ne nasıl ulaşılacağı antikiteden beri üzerine 
düşünülmüş ve birçok başka sosyal politik 
sorunsalların temelini oluşturmuş tartışma-
lardır. David Ross Sheer (2014: 20) temsil 
kavramının felsefedeki yeri için filozofların 
cevapların geniş ölçüde değiştiğini ancak 
insanın dış dünyayı algılamak için sadece, 

güvenilmez ve sınırlı olan kendi duyularına 
sahip olmasından dolayı dışsal gerçekliği di-
rek olarak bilmesinin olanaksız olduğu ko-
nusunda da bir uzlaşmanın mevcut olduğunu 
iletmektedir. Dünya hakkındaki fikirlerimizin 
nasıl oluştuğu ve bizim deneyimimizin dışsal 
gerçeklikle nasıl bir ilişki içinde olduğu üze-
rine birçok araştırma vardır. Bunlar arasında, 
kendinden önceki külliyatta dünyayı bilme-
mizin yolu olarak düşünülen iki kamplaşmış 
akımı: rasyonalizm ve amprisizmi eleştirip ve 
bunların bazı doğru gördüğü yönlerini birleş-
tirerek geliştirdiği eleştirel felsefe ile modern 
felsefe düşüncesinin kurucusu olarak görülen 
18. yüzyıl filozofu Immanuel Kant’ın görüş-
leri temsili anlamak için temel alınabilir.  Ay-
dınlanma öncesi düşünürler insanın kendisi 
dışındaki dünyanın bilgisine ulaşmada zihnin 
mi yoksa deneyin mi etkili olduğu konusun-
da ayrılırlar. Kant bu iki alanın da önemli ol-
duğunu söyler. Kant’a göre bir nesnenin bil-
gisine erişmek hem onun duyu organları ile 
duyumu hem de zihnin kendi kategorileri ile 
olur. Prensipte uzay-zaman gibi doğuştan ge-
len aklın duyumsama kategorileri ve, madde 
ve nedensellik gibi düşünmenin kategorileri 
ile biçimlenen duyusal deneyimimize dayalı 
dış dünya temsilleri oluştururuz (Carpenter, 
2009). Bunlar zihnimizde oluşan imgeler ve 
ifadeler, Kant’ın deyişiyle mental imajlar-
dır. Bu imgeler ve ifadeler öznenin dünyayı 
bilmesini sağlar ancak bunlar hiçbir zaman 
dış dünyanın (Noumenenler yani Kendinde 
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Şeyler olarak ifade etmiştir) bilgisini vermez-
ler. Fenomenler duyulan görülen gerçekli-
ğin nesneleridir noumenenler ise bilinmeyen 
dünyanın nesneleridirler (Carpenter, 2009).  
Dolayısıyla dünyaya dair bilgimiz temsili bil-
gidir. Ancak bu temsili bilgi insanın yegâne 
gerçekliğidir. İnsan bunun dışında bir ger-
çekliğe sahip değildir. Kant öznelerin dışında 
bir gerçekliğin var olduğundan hiçbir zaman 
kuşku duymaz ancak bizim düşüncemiz ve 
dışsal gerçeklik arasında kaçınılmaz bir boş-
luk olduğunu göstermiştir. “Dış dünyadaki 
nesnelerin kendinde gerçekliği ile bizim dış 
dünyayı zihnimizde temsil edişimiz arasında 
bir ayrım vardır”(Albayrak, 2016: 3). Dolayı-
sıyla bizim bilgimiz her zaman ön yargılıdır. 
Scheer’a (2014: 21) göre “onun eksik olduğu 
olgusunu görmezden gelirsek ve gerçekliğin 
kendisini kendi algımızla karıştırırsak bel-
li bir temsilin doğası bize bazı gerçeklikleri 
açarken diğerlerini kapatacaktır”. 

İnsan temsilen bildiğini aktarırken de temsil-
leri kullanmaktadır. Bilinçte oluşan temsilleri 
yine bir formda temsil ederek karşısındaki ile 
iletişime geçmektedir. İnsanın kendini ifadesi 
için yarattığı temsiller, temsilin dar anlamı ile 
bir ifade biçimi anlamına gelirler. Tan Kamil 
Gürer (2004: 36) tezinde bu ikinci tür tem-
sillere dış temsiller demiştir. Gürer’in yaptı-
ğı ayrıma göre, bir uyarı olarak sunulan tüm 
temsiller; konuşulan söz, yazılı kelime, gra-
fikler, resimler dış temsillerdir.  Bu tür tem-

siller insanın en arkaik iletişim formlarının 
tümüdür. Sanatta ve mimarlıkta da sanatçının 
ve mimarın kendini ifadesi temsilidir.

Temsilin eksik olma özelliği bir ifade formu 
olarak temsil için de geçerlidir.  Zihindeki 
imge, aracın olanakları ile sınırlı bir olasılık-
la ifade edilir. Bu tür temsiller de Scheer’ın 
bahsettiği gibi bize bazı gerçeklikleri görünür 
kılarken bazılarını gizlerler. Ancak temsilin 
birebir olamama durumu, gizleme özelliği 
olumsuz bir durum olarak görülmemelidir.  
Scheer’ın önermesine paralel olarak, dünya 
algımızın temsili olduğunu düşündüğümüzde 
ya da dünyayı temsili olarak algıladığımı-
zı bildiğimizde her zaman keşfedilecek bir 
alanın varlığını biliriz ve gerçekliğe farklı 
filtreler ile bakarak yeni dizgeler keşfetme 
olasılığının önü kapanmaz.  Dolayısıyla tem-
sil araçlarının gerçekliğin bazı yönlerini açıp 
bazı yönlerini kapaması modern bir pratik 
olarak mimari tasarım için zengin bir durum 
oluşturmaktadır. 

Temsillerin nasıl çalıştığına dair semiyo-
lojinin açıklaması (gösterilen-gösteren ve 
gösterge ilişkisi) belli noktaları temsillerin 
yüksek derecede bir belirsizlik taşıdığını bize 
göstermiştir. İfade formu yani gösterim biçi-
mi olarak temsiller belli temsil sistemlerinde 
anlamlılardır.  Scheer (2014: 21) bunun için 
“inek” kelimesinin farklı dillerdeki karşılık-
larını örnek göstermektedir. Örneğin Türkçe-
deki “inek” İngilizce de “cow” Fransızcada 
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“vache” kelimesi ile karşılanır.  Belli temsil 
sistemlerinde anlamlı olan bu terimlere dil 
bilimci Ferdinand de Saussure sıradan tem-
siller demektedir (Scheer, 2014: 21). Bunun 
dışında evrensel olarak anlamlı temsiller de 
vardır. Örneğin bir hilal şekli tüm dünyada 
ayın bir evresini anlamamızı sağlar. Saussure 
bu tür temsilleri doğal temsiller olarak ifade 
eder (Scheer, 2014: 21). Saussure’ün ünlü 
göstergenin oluşması denkleminde, bir temsil 
sisteminde (langue) anlamı olan gösteren, gös-
terilene gönderir. Gösterilen zihinsel imge-
nin oluşmasına neden olan durum,  gösteren 
ise anlamı veren temsildir (imaj, yazı vs)(De 
Saussure, 2011: 67). Ancak önce de bahse-
dildiği gibi özne gösterilenin koşulsuz bilgi-
sine hiçbir zaman haiz olamayacaktır. Özne 
gösterenin ilettiği, bilgisine erişemediği du-
yumumun temsilinden bir anlam ya da yargı 
çıkarmaktadır(gösterge). Böylece anlam olu-
şur ve birbirimizi anlarız (De Saussure, 2011: 
68).  Mimarlık da kendi temsillerinde birçok 
doğal ve sıradan temsili barındırır. “Mesela 

bir plan çiziminde, planlar bir dışsal gerçekli-
ğin ölçeklendirilmiş temsilleri olduklarından, 
doğal temsiller bulunabilir. Duvarlar, kapılar 
gibi… Ama üstte kalan bir balkonun mesela 
kesikli iz düşüm çizgisiyle gösterilmesi mes-
leğin kendi temsil sistemi içinde anlamlıdır” 
(Scheer, 2014: 22)

Dolayısı ile mimari ifadede gösterim anlamı 
yaratmaktadır. Gösterenler farlı göstergeler 
oluşturacağından neyi nasıl ifade edeceğimiz 
doğrultusundaki seçimlerimiz çok önemli-
dir. Örneğin bir kedi var dediğimde dinleyici 
zihninde başka bir imaj, evcil bir kedim var 
dediğimde başka bir imaj oluşacaktır.  Bir gös-
tereni ya da göstergeyi ötekine tercih etmek 
gösterilenin belli açılarını vurgulayacaktır, 
ilişkili imajların farklı ağını çağrıştıracak ve 
anlamı değiştirecektir. Türkiye’de modern 
dönemin önde gelen mimarlarından biri olan 
Behruz Çinici’nin çizimlerinde anlatımın 
farklı vurgularla doğal ve sıradan temsillerin 
kullanımıyla nasıl güçlendiği izlenebilir (Re-
sim 1)   
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Şekil 1. Behruz Çinici ODTÜ Mimarlık Fakültesi Çizimleri2

Dolayısıyla mimarların ifade için ürettikleri 
temsiller mimari tasarımda anlamın arandığı 
ortaya çıktığı araçlardır. Bunlar ister ilk fikir-
leri ifade eden karalamalar, eskizler olsun is-
ter inşa olacak son ürün temsilleri yani orga-
nize çizimler olsun içlerinde anlam ya da an-
lamın yokluğunu barındırırlar. Anlam illa da 
sembolik bir değer taşımak zorunda değildir.  
Yapının nasıl ve neden o şekilde inşa edil-
mesi sorusuna karşılık gelecek ifadenin üre-
tildiği ortam temsil ortamıdır. Enformasyon 
çağına kadar da mimarlıkta temsili ifade an-
lamın yaratıldığı alan olarak hegemonyasını 
sürdürmüştür. Bireyin tasarım yaparken ken-
di zihinsel aktivitesine eşlik eden eskizlerde 
de inşa olacak olan tasarımın bilgisini ileten 
uygulama çizimlerinde de belli bir muğlaklık 
söz konusudur. Bu çalışmada ele alınan gös-
terim biçimi tasarımın dışarı aktarılmasında 

kullanılan kesin çizimlerdir. Ancak iki tür ifa-
de için de kritik olan durum, gerçeklik ile ifa-
de arasındaki boşluğun, tasarımcının o alanda 
sürekli bir üretimini teşvik ediyor olmasıdır. 
İfadeyi gerçeklik olarak anladığımızda ta-
sarım donar. Bunu donma hali tasarımın bir 
noktasında gerekli olsa da enformasyon tek-
nolojileri ile birlikte donuş giderek erken bir 
evreye yaklaşmaktadır. Dolayısıyla tasarım-
cının bu zengin muğlaklığı kaybetmeden bu 
teknolojilerden nasıl faydalanacağı kritik bir 
sorunsal olarak belirir. 2

Sonuç olarak modern mimari tasarımda ege-
men ifade yöntemi olan temsillerin iki önem-
li özelliği vardır. İlk olarak temsiller yüksek 
derecede bir belirsizlik barındırırlar. Belli bir 

2  Arkitera Arkiv (http://www.arkiv.com.tr/proje/ortadogu-
teknik-universitesi-mimarlik-fakultesi/7915)
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temsilde bazı nesneler vurgulanırken bazıla-
rı gizlenir ya da elenir. Bu belirsizlikler ta-
sarım sürecinde yeni fikirlerin doğması için 
potansiyel oluştururken, sahaya gidecek son 
çizimlerde inşa sırasında aksaklıklara dola-
yısıyla enerji kaybına, maliyet artışına neden 
olmakta, bu yönüyle istenmeyen sonuçlar 
doğurmaktadır. İkincisi ise temsilin dış dün-
ya ile ilişkimizdeki kritik konumu ve anlam 
yaratmadaki önemidir. 

Temsili bir ifade aracı olarak kullanan, inşa 
sahasından kopmuş modern mimarlık pratiği-
ne temsilin bu iki özelliği yön vermiştir. Mo-
dern mimarlık pratiğinde yaratıcılık da temsi-
lin özellikleri ile ilişkilidir. Scheer, “Temsil-
lerin belli bir belirsizliği barındırıyor olması 
bizim bir obje ya da fikir hakkındaki kendi 
zihinsel imgemizle, bizim düşüncemizden 
sıyrılan deneyimimizin yönleri arasındaki 
kaçınılmaz eşitsizliklerin farkında olmamızı 
sağladığını” ifade eder (Scheer, 2014: 23).  
Temsilin belirsizliklerini keşfetmeye çalı-
şırken daha önce ifade edemediğimiz kendi 
deneyimimizin farklı yönlerini temsil etme-
nin yollarını keşfederiz. Her atıf bir temsili 
ve fikri sorgulamak için bir fırsattır. Temsilin 
belirsizliklerini ortaya çıkarmak benzer ya da 
aynı fikri temsil etmenin farklı yollarını orta-
ya çıkarır. Dolayısıyla fikirler kendi temsille-
ri ile evrilirler. 

Rönesansla birlikte kurumsallaşan mimarlık 
mesleğinin egemen temsil formu çizim ol-

muştur. Çizim mimarların hem yapının for-
muna dair erken bir fikri ifade etmek, onu 
geliştirmek için yaptığı eskizler karalamalar 
hem de yapının nasıl inşa edileceğine dair bil-
giyi ileten son çizimler, Bernard Tschumi’nin 
kullandığı kavramla egemen notasyon biçi-
midir. Çizimin mimari notasyonun yani bilgi 
iletiminin egemen formu olması Rönesans 
sonrasında üçlü ortografik projeksiyonun 
yerleşik olarak kullanılmaya başlamasıyla 
pekişmiştir. Her ne kadar bir yapının detay 
kısımlarının çözümü için kısmi plan ve gö-
rünüş çizimlerine gotik dönemde rastlansa da 
bir yapının bütününün üç boyutlu olarak an-
laşılması ve bir mimara ihtiyaç duyulmadan 
inşa edilmesi için üçlü ortografik projeksiyo-
nun yerleşik olarak kullanımı Rönesans son-
rasında olmuştur (Luce, 2009: 18).

Bilginin anlatısal değil ölçülebilir şekilde bi-
limsel aktarımı Lyotard’ın da gösterdiği gibi 
modern bilgi formunun mimarlık alanındaki 
karşılığı olarak görülebilir. Çizim, ölçüle-
bilir, çizilebilir, objektif özneden bağımsız 
aktarılabilir bir bilgi türü sağlamıştır. Luce 
(2009: 19), ortografik izdüşümünün 16. yüz-
yılın ikinci yarısında mimarlığın yapının in-
şası için kaçınılmaz profesyonel temsil modu 
olarak resmileştiğini iletmektedir. O dönem-
de de temsilin çizim /ortografik izdüşümü 
formatı mimarları ve onların yapıların nasıl 
olması gerektiğine dair fikirlerini etkilemiş-
tir. Bu dönemde ikili simetri, karesel form, 
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cephesellik gibi özellikler ortaya çıkar (Luce, 
2009: 19). 

Bugün mimarlık dünyasının büyük bir kısmı 
tasarım bilgisini iletmede halen bu çizim set-
lerini kullanmaktadır.  Her ne kadar 1980’ler-
den beri Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT 
–CAD Computer Aided Design) programları 
mimari ofislerde kullanılıyor olsa da bu araç-
ların çalışma modu çizim masasının mantı-
ğından farklı değildir. Erken bilgisayar des-
tekli tasarım araştırmaları bilgisayarın farklı 
kapasitelerini kullanıma açmaya çalışsa da 
BDT programları bir tasarımın ifadesini üret-
meye yarayan araçlar değil, tasarımın tem-
silinin ifadesini üreten araçlar olmuşlardır 
(Cardoso Llach, 2012: 77). Nitekim BDT’nin 
araçlarının tasarımın temsilini ürettikleri öl-
çüde yaratıcılık için de negatif etkileyici bir 
unsur olmamıştır (Coşkun vd., 2018: 149) 

Ancak iki boyutlu projeksiyonun bilgiyi ak-
tarma kapasiteleri enformasyon çağında sor-
gulanmaya başlanacaktır. Yapı enformasyon 
modellemenin fikir babalarından kabul edilen 
Charles Eastman 1975’de çizimin artık inşa 
için gerekli enformasyonu sağlayamadığını 
iletmiştir (Eastman et al., 1975: 1). 1970’ler-
de başlayan özellikle mimari notasyon için 
çizimin yerine geçecek bir alternatif aracı ara-
yış, yapı enformasyon modelleme yöntemini 
doğurmuştur. Bu arayışın mimarlık mesleği-
nin içinden gelen nedenleri olsa da asıl istek 
inşaat ve mühendislik alanından, daha kesin 

test edilebilir mimarlık bilgisi üretimi ve ak-
tarımı sağlama arzusuyla ortaya çıkar. Bu 
geçiş içinde bulunduğumuz Lyotard’ın da gös-
terdiği gibi, enformasyon çağı toplumunda 
diğer endüstri alanlarının geçirdiği değişim 
ile paralellik göstermektedir. Enformasyon 
toplumunda yani, bilginin anlatısal ya da bi-
limsel değil enformatik olduğu çağda, mimari 
bilginin de veriler ile depolanıp aktarılabilir 
kılınması istenir. Herhangi bir teminata ya da 
kanıta ihtiyaç güdülmeyen bilgi depolama-
sında bilgi test edilerek elenir. Bu bağlamda 
inşanın notasyonunda çizimden enformasyon 
modellere doğru bir geçiş yaşanmaktadır ve 
bilginin formu temsili olmaktan simülatif 
olmaya eğilmektedir. Simülasyon temsilin 
anlam üretme ve muğlaklık gibi özelliklerini 
barındırmaz. Kendine has başka özellikleri 
vardır bu bağlamda mimarlık geleneklerini 
değiştirme potansiyeli taşır. 

Çizim mimarlıkta temsili bir aktarım modu 
iken enformasyon modeller simülatif özellik 
taşımaktadır ancak her ifadenin algıya bağlı 
olarak temsili ya da simülasyon olarak da al-
gılanabileceği unutulmamalıdır. Mühim ola-
rak belirtmek gerekir ki, temsil ile gerçeklik 
arasındaki eşlenmezlikler göz ardı edildiğin-
de temsil de bir simülasyon özelliği kazanır.   
Mimarlıkta simülasyon, temsilden bambaşka 
bir ifade yöntemi olduğu ölçüde tersine bir 
kırılma gibi görünse de, modern dünyanın 
Rönesans’tan beri yükselen kesinlik ile temsil 
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etme arzusunun bir sonucu olarak düşünüldü-
ğünde doğrusal bir kırılma olarak okunmalı-
dır. Dolayısıyla temsil ile simülasyonu kesin 
kalın çizgilerle ayırmak mümkün değildir. 
Ancak simülasyon gerçeklik ile kendisi ara-
sında eşlik iddia ettiği ölçüde temsilin mantı-
ğından uzak farklı yeni bir gösterim yöntemi 
olarak ele alınmalıdır.   Bu sebeple bir sonraki 
kısımda simülasyonun özellikleri ve nasıl bir 
mimari gösterim modu olduğu tartışılacaktır. 

Simülatif Gösterim

Simülasyonlar, gerçekliğin temsili ifadesi ile 
aralarındaki farka değinilerek açıklanabilir-
ler. Temsiller bir gerçekliği kısmen yansıtan 
ifadelerdir. Bir durumun/şeyin ifadesinde her 
temsil belli özelliklere vurgu yapar. Belirsiz-
lik verili temsil ile gerçeklik arasındaki iliş-
kiyi sorgulamayı teşvik eder ve sıklıkla yeni 
temsillere yol açar.  Bir temsili sorguladığı-
nızda onun gerçeklik ile arasında bir bağlantı 
olduğundan, gerçekliğin kendisine dair bir 
fikir ediniriz, gerçekliği farklı açılardan gö-
rebiliriz. Ancak bir gösterim gerçekliğin ye-
rini aldığında ve kendisini gerçeklik olarak 
sunduğunda tüm kavrayışı sınırlamaktadır. 
Scheer’a (2014: 24) göre bu durum simülas-
yonun bir özelliği olarak karşımıza çıkar.

Simülasyon kavramını ilk kuramsallaştıran 
20. yüzyıl düşünürü Baudrillard da simülas-
yonu benzer şekilde açıklamaktadır. Simüle 
etmek Baudrillard için, gerçeğin özüne bağlı 

kalınarak soyutlanması değildir, aksine simü-
lasyon gerçeğin köklerinden bağımsız olarak 
modeller aracılığıyla yeniden üretilmesi anla-
mına gelir. Baudrillard kitabında bu farklılığı 
şöyle açıklar: “Gizlemek (dissimuler) sahip 
olunan şeye sahip değilmiş gibi yapmak; si-
müle etmek ise sahip olunmayan şeye sahip-
miş gibi yapmaktır. Birincisi bir varlığa (şu 
anda burada bulunmayan) diğeri ise bir yok-
luğa (şu anda burada bulunmamaya) gönder-
mektedir. Ancak bu olay sanıldığından daha 
da karmaşık bir şeydir. Çünkü simüle etmek 
‘’-mış’’ gibi yapmak değildir. ‘Hastaymış gibi 
yapan kişi yatağa uzanıp bizi hasta olduğuna 
inandırmaya çalışır. Bir hastalığı simüle eden 
kişi ise kendinde bu hastalığa ait semptomlar 
görülen kişidir’’ (Baudrillard,1994: 4)

Baudrillard’ın burada altını çizdiği nokta ger-
çekle onun simülasyonunun arasında ayırt 
edici bir fark bulunmayışıdır. Bir gerçekliği 
göndereninden hiçbir farkı olmayacak şekilde 
taklit edebilmek o gerçekliğin yerini almak, 
hatta onun ötesinde ondan daha kusursuz bir 
hakikat alanı yaratmak anlamına gelmekte-
dir. Dolayısıyla simülasyon süreçlerden ba-
ğımsız salt semptomları vererek bir hakikat 
alanı yaratır. Bu hakikat alanı Baudrillard’ın 
‘hipergerçeklik’ olarak adlandırdığı alandır 
(Baudrillard,1994: 8). Ancak burada üzerin-
de durulması gereken durum hastalığı simüle 
eden kişide hastalığa ait semptomlar bulun-
ması ancak bu semptomları üreten süreçler 
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hastalığın neden olduğu süreçlerle aynı olma-
masıdır. 

Lyotard’ın okumasına paralel biçimde 
Baudrillard’a göre de 1970’lerin sonunda 
kendini göstermiş günümüzde devam eden 
modern gerçeklikten hayli uzak olan dijital 
sosyal gerçekliğin dünyayı algılayışı simüla-
tiftir. Bilgi Lyotard’ın gösterdiği gibi meşru 
olma yükümlülüğünü yitirmiştir. Gösterimin 
de gerçeklik gibi algılanmak için bir onay 
mekanizmasına ihtiyacı yoktur.  Bu durum bu 
tezin ana konusu olan yapı enformasyon mo-
delleri için de geçerlidir. Enformasyon mo-
deller inşa edilecek bina hakkında çok sayıda 
enformasyonun model üzerinde birikmesi ile 
yapının bir simülasyonunu, dijital yapay bir 
ikizi olmayı hedeflerler ve belli bir tutarlılığı 
sağladıkları ölçüde gerçeklik ile denk görü-
lürler.  

Dolayısıyla dar anlamıyla simülasyon gerçek-
likmiş gibi hissedilen yapay deneyim yaratan 
bir çevredir. Bilimsel olarak simülasyonlar 
doğal bir fenomenin açıklanmak ve doğal 
fenomen üzerinde çalışmak için kullanılırlar 
(Grüne-Yanoff and Weirich 2010: 21). Bir 
gösterim simülasyonunun oluşması için illa 
da ileri bir teknolojinin kullanılması gerek-
mez ancak simülasyon genel anlamı ile dün-
yayı algılama biçimi olarak post-endüstriyel 
dijital çağın bir durumudur. Günlük yaşantı-
daki tematik parklar, video oyunları, eğitim 
simülasyonları, tarihi rekreasyonlar ve ben-

zeri durumlar post modern toplumsal haya-
tın içine sızmış simülasyonlardır. Nitekim 
Baudrillard’ın (1994:13) ürettiği disneyleş-
tirme (disneyfication ) terimi simülatif dünya 
algısının başka bir açıklamasıdır.  

Scheer (2014: 31) günlük hayatımıza nüfuz 
eden simülasyonları ayırt edebilmek için si-
mülasyonun özelliklerini anlamamız gerek-
tiğini iletir ve simülasyonun üç kritik özelli-
ğinden bahsetmektedir. Bunlardan biri simü-
lasyonun gerçeklik olarak görülmeyi talep 
ediyor olması, ikincisi indirgemeci ve zevk 
verici olmaları, üçüncü olarak da simülasyon 
içinde bir deneyim yaratmanın araçlarının, 
aynı deneyimi gerçeklik içinde gerçekleştiren 
süreçlerden tamamen farklı olabilme özelli-
ğidir.

Birincil olarak Baudrillard’ın da gösterdiği 
gibi, simülasyonda deneyim gerçekleştirilir-
ken bir ‘mış’ gibi yapma söz konusu değil-
dir. Simülasyon indirgenmiş bir kopya sunar 
ancak gerçekliğin kendisi olduğunu iddia 
eder ve gerçeklik gibi algılanmayı talep eder.  
Scheer (2014: 33) simülasyonların bir ger-
çeklik gibi algılanmadığı taktirde amaçlarını 
kaybedeceklerini iletmektedir. Örneğin, bir 
uçuş simülasyonundaki biri ‘ben bir simülas-
yondayım’ diye düşünürse simülasyonun eği-
tici niteliğinin şiddetle tehlikeye düşecektir. 
Benzer bir durum yapı enformasyon model-
leri için de geçerlidir. Yapı enformasyon mo-
delleri ancak gerçekte inşa edildiği gibi diji-
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tal olarak bileşenlerle modellendiği taktirde ve 
gerçek kabul edildiğinde üzerinde uygulanan 
testler ve değerlendirmeler anlamlı olacaktır.  

İkinci olarak simülasyonlar indirgemeci ve 
zevk vericidirler. Aslında simülasyonun inan-
dırıcılık derecesi bizim onun sunduğu dünya-
ya kendimizi batırma arzumuz ve onunla an-
gaje olduğumuz süre boyunca onu kendi ger-
çekliğimiz kabul etme kapasitemiz göz önüne 
alındığında çok önemli değildir. Scheer (2014: 
33), kendi içinde bir mantığı ve tutarlılığı ol-
duğu sürece herhangi bir sanal gerçeklikte 
konaklayabileceğimizi ve onun kurallarını öğ-
renme sürecinden hoşnut olabileceğimizi ilet-
mektedir. Bunun sebebi insanın simülasyona 
uygun bir algılama modu olmasıdır. Görün-
tülerin belli seviyede tatmin edici olması bir 
deneyim hissinin oluşması için yeterli olur. 
Hatta Scheer (2014: 33) bunun simülasyonun 
görünüşünün ham olduğu durumlarda bile ola-
sı olduğunu göstermiştir. Örneğin yerçekimi 
olmayan, zaman ve mekânın bozulmuş oldu-
ğu ve eylemlerin bizim bildiğimizden farklı 
sonuçlar verdiği ortamların kurallarını kabul 
edebiliriz. Bu fikre inanarak, sadece görme 
duyumuzu uyaran deneyimleri gerçek olarak 
alabilir ve işitsel, dokunsal, kokusal ya da ki-
nestetik uyarıların eksikliğini göz ardı edebi-
liriz. 

Üçüncü olarak da simülasyon içinde bir dene-
yim yaratmanın araçları, aynı deneyimi ger-
çeklik içinde gerçekleştiren süreçlerden tama-

men farklı olabilir. Simülasyonun bir deneyi-
mi yaratırken kullandığı süreçler, bu deneyim 
duyularımızı gerçekliğin yarattığı deneyimler 
gibi etkilediği sürece önemli değildir.   Scheer 
buna örnek olarak bilgisayar ile işlenmiş gör-
selleştirmeleri verir.  Örneğin bir modelden 
görüntü alınırken birtakım hesaplamalar ve 
algoritmalar sonucu her piksele görüntüde bir 
renge karşılık gelecek bir numara verilir. Bu 
pikseller ekran kartı ile doğru haritalanır ve bir 
imaj oluşur. Bu imajları oluşturan süreçlerin 
taklit ettiği durumu doğal olarak oluşturan sü-
reçlerle hiçbir benzerliği yoktur. Simülasyon-
da gerçeklikle aynı ya da benzer sonucu üreten 
süreçler gerçekteki süreçlerle tamamıyla fark-
lıdır.  Sonuç olarak gerçekliğe soru sorduğu-
nuzda çalışan bir nedensellik ilkesi simülas-
yonda çalışmaz.  Scheer bu durumu şu şekilde 
açıklamaktadır:

“Simülasyonu sorguladığımızda arkasında 
hiçbir şey yoktur. Bir durumun o şekilde ol-
masının sebebi o şekilde programlanmış ol-
masıdır. Sorgulansa da geride hiçbir şey bulu-
namaz. Fiziksel fenomenlerin dünyasında me-
sela gece gökyüzünde bir yıldızın parıldaması 
gibi bir deneyimin nasıl oluştuğu sorusunu 
sormak bizi kozmos hakkında keşiflere götü-
rebilir. Bu soruyu bir simülasyonda sormak 
bir kişinin deneyimi anlamasına ya da o de-
neyimi önceki deneyimleriyle bağdaştıracağı 
hiçbir sonuca götürmeyecektir. Simülasyonda 
deneyim programlamanın bir ürünüdür. Prog-
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ramcılar bir derinlik hissi yaratacak katmanlar 
yaratabilirler ancak bunlar sonunda sonlu ve 
büyük ihtimalle azdır” (Scheer, 2014: 34). 

Bu genel özelliklerinden görürüz ki simülasyo-
nun oluşması bazı koşullara bağlıdır. Bunların 
başında kişilerin algısı yer alır. Similasyon ile 
eşleşen bir post-modern algılama modu var-
dır. Bu algılama modu, gerçekliği temsillerle 
görmektense, Baudrillard’ın da bahsettiği gibi 
göstergeyi gerçeklik olarak alımlar.  Simülas-
yondan farklı olarak temsili algımız gerçekli-
ğin her zaman bizim dışımızda kendi kendine 
var olan bir dünya olduğunu ve bunun bizim 
onun hakkında inşa ettiğimiz tüm fikirleri aş-
tığı fikrini korur. Dolayısıyla temsilin gerçek-
lik ve gösterge arasında bıraktığı boşluklar ve 
belirsizlikler temsilde gizlenmiş deneyim par-
çalarının keşfi için zihnimizi uyararak, bizim 
bu kaçınılmaz ayrılıklar hakkında bilgimiz 
olmasını ve anlamın oluşmasını sağlar. Simü-
lasyonun farklı çalışma prensibi ise gösterge 
ile gerçeklik arasındaki farkı anlamak ve kul-
lanmak yerine, gerçekliği gösterge ile değiş-
tirdiğinden anlam üretmez. Bir simülasyonda 
temsilin aksine kendisinin dışında bir referans 
yoktur. Görülen algılanan her şey simülasyon 
dünyasının bir parçasıdır ve tek gerçeklik gibi 
algılanır. Temsili algı ile simülatif algı arasın-
daki en kritik fark budur.  

Lyotard’ın post-modern enformasyon toplu-
mu olarak gösterdiği günümüzün durumun-
da mimarlık bilgisinin üretildiği ve iletildiği 

ortamların temsili olmaktan simülatif olana 
kaymasının en önemli sebebi bir yapı simü-
lasyonu yaratabilme olasılığını doğuran dijital 
teknolojilerdir. Bunların başını YEM metot-
ları ve bu metodun uygulanmasında kullanı-
lan bilgisayar programları çeker. Bilgisayar 
programları kullanılarak yaratılan modeller 
inşa olacak yapının dijital prototipi olduğu ve 
yapının kendisi gibi algılanmayı bekledikle-
ri ölçüde simülasyonlar olarak karşımıza çı-
karlar.   Dolayısıyla mimari tasarımda temsil 
ile simülasyonun mantıkları birbirinden bü-
tünüyle farklı olduğundan tasarım bilgisinin 
üretilmesi ve aktarımında bir algı kayması 
yaşanır. Temsil objenin ya da durumun belli 
özelliklerini vurgulayan bir gösterim olduğun-
dan sorgulamaya açıktır ve bu sebeple tasarım 
için üretici etkisi vardır.  Simülasyonda obje-
nin dünya deneyimi kopya edilmiştir, kendini 
gerçeklik gibi sunar ama objenin kökenine ve 
gelişimine dair bir bilgi verilmez. Dolayısıyla 
simülasyon deneyimi yüzeyseldir ve neden-
selliği yoktur, herhangi bir sorgulamayı ya da 
üreticiliği teşvik etmez. 

Temsilin esas aktarım olduğu modern dönem-
de mimari üretim kendini belli kavramlar ve 
kurallar üzerinden meşru kılar. Tasarım bil-
gisinin aktarım aracı temsilden simülasyona 
geçtiğinde, bilginin geçerliliği kanıtlanmış 
kural setlerine uygunluğuna değil, simülasyon 
ortamında tabi tutulduğu bir takım performans 
testlerindeki yeterliğine bağlı olmuştur. Mi-
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marlık kendisine olan referansını kaybetti-
ğinde belli seviyede performans gösteren her 
mimari yapı üretiminin kabul görebileceği 
durumu ortaya çıkar. Lyotard (1984: 43) da 
benzer şekilde dijital post modern dünyada 
daha önce paradoks olarak görülen durum-
ların kayda değer bir uzman grubu tarafın-
dan kabul edilebilir hale geldiğinden söz 
etmektedir. Sheer (2014: 195) dünyamızı ne 
kadar simülasyon olarak algılarsak o kadar 
kültürel üretim kendi referansını ve derinli-
ğini kaybetme riski taşıyacağını söylemiştir.  
Oysaki kentsellik ve kültürel üretimin, de-
neyiminin yüzeysel geçici duygulanımlar ol-
manın dışında, kültürel bir derinlik taşıması 
beklenmelidir. Her şeyin geçerli olabileceği 
simülasyonun yüzeysel, etkileyici ama geçi-
ci deneyim ortamında mimarlığın eğilimi de 
bağlamsız amorf formlar ya da sulandırılmış 
tarihselcilik gibi tercihler olur.  Sheer (2014: 
35) “Frank Ghery’nin skenografisinden su-
landırılmış sterilleştirilmiş tarihselciliğe ka-
dar eğilimler kamusal mimarlığın karakteri 
haline gelmiştir” der.

Yine de simülasyonlar mimarlık ortamın-
da kullanılır olmuşlar ve giderek daha fazla 
yaygınlaşmaktadırlar. Bunun öncelikli sebe-
bi simülasyonların bir araştırma, tasarım ve 
iletişim aracı olarak faydalarının olmasıdır. 
Doğru kullanıldığında fiziksel bir sistemin 
davranışını tahmin edebilirler. Bir yapının 
enerji, dayanım gibi konularda performansını 

ölçebilir, bir çevrenin nasıl deneyimlenece-
ğinin bir gösterimini eğitimsiz bir göze hızla 
sunabilirler. İkinci olarak yeni bir dünya de-
neyimi sundukları için şaşırtıcı ve eğlenceli-
dirler. Simülasyonun indirgenmiş yüzeyselli-
ği cezbedici olabilir.  Üçüncüsü ise tamamen 
kavrayabildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz 
mükemmel bir dünyayı mümkün kılar. Pren-
sipleri biz koyduğumuz için mükemmele 
ulaşmak da bizim elimizdedir. Ancak simü-
lasyonun bir gerçeklik yanılsaması olduğu 
gözden çıkarılırsa simülasyonun yüzeyselli-
ği mimarlığa da yansıyacaktır.  Sonuç olarak 
sözün mimarlığı sembolik bir düzeni temsilin 
mimarlığı ergonomi ve kuralların steril este-
tiğini simülasyonun mimarlığı da her formun 
mümkün olduğu bir performans mimarlığı-
nı getirmiştir. Dijital post modern formların 
ilk örnekleri arasında Frank Ghery ve Zaha 
Hadid, Wolf Prix (Coop Himmelblau) işleri 
gösterilebilir. Bu doğrultuda YEM’in bu de-
ğişimdeki katkısı önemlidir. 

Simülatif Notasyon Olarak YEM 

YEM mimarlıkta tasarım bilgisinin tasarı-
mın çizim ile aktarılmasına kıyasla çok daha 
fazla miktarda enformasyonun dijital olarak 
depolanmasını gerektiren yeni, simülatif bir 
notasyon biçimi olarak ele alınabilir. Son 20 
yıldan fazla bir süredir inşaat alanındaki en-
formasyon teknolojileri araştırmaları, inşa 
için ürünün data modeli üzerinde ortaklaşa 
çalışabilme sağlayan yeni bir nostasyon bi-
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çimi hakkında görüşler üzerinde yoğunlaş-
mıştır. Özellikle karmaşık yapıların inşası 
için tasarıma ait fazla sayıda enformasyonu 
farklı grupların kullanımına açarak inşada 
verimliliği arttırmak odaklı bir yöntem olarak 
ortaya çıkmış olan teknolojiler bugün yaygın 
olarak yapı enformasyon modelleme (YEM) 
İngilizce kısaltmasıyla BIM olarak tanınır 
(Cardoso-Llach, 2012: 16). 

YEM dijital üç boyutlu ilişkisel bir modele 
bağımlı tasarımda enformasyon paylaşma 
yöntemi olarak açıklanabilir. Bu modelin 
oluşması için farklı YEM programları kulla-
nılmaktadır.  YEM programında tasarımcı ta-
sarımın dijital sanal modelini üretir. Bu mo-
deli üretirken diğer dijital üç boyutlu model-
leme tekniklerinden farklı olarak, soyut dijital 
geometriler oluşturmak yerine YEM progra-
mında hazır bulunan akıllı bileşenleri kulla-
nırlar (Crotty, 2013: 3). Bu bileşenler fiziksel 
dünyadaki yapı bileşenleri sınıfları ile eşleşir. 
Bu sayede mimarlar tasarım niyetlerini daha 
iyi simüle edebilirler. YEM ‘in mimarlar için 

en büyük vaadi mimarların işlerinin bir ara 
yüze notasyonunda ve inşasında çok daha 
ileri derecede bir kontrole sahip olacaklarıdır 
(Garber, 2014: 25). Mimarlar yapıyı gerçekte 
inşa edecek kesinlikte bilgiyi YEM modeli-
ne aktarırlar. Dolayısıyla YEM modeli tasa-
rım niyetlerinin yalnızca ifade edildiği değil, 
konsolide olduğu da bir ortam olur.  

YEM metotları göstergeyi gerçeklik olarak 
göstermenin mimarlıktaki yoludur. Dijital bir 
üç boyutlu modele yüksek derecede bağımlı 
olan üç boyutlu parametrik notasyon ile yapı 
gerçekte inşa edilmeden önce neredeyse diji-
tal olarak inşa edilir. Dolayısıyla tasarımın di-
jital inşası tamamlandığında yapının gerçekte 
inşası için herhangi başka bir enformasyona 
gerek kalmaz. YEM metotlarının bilgiyi kod-
lama biçimi yukarıda Lyotard okumasından 
çıkarılan enformatik bilginin özellikleriyle 
eşleşmektedir. Bilgiyi bir veri kümesi olarak 
bir modelde toplandığı için, çizimin notasyo-
nundan tamamen farklı bir mantık ile çalış-
maktadır. (Tablo 3)  
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Tablo 3. Enformatik Bilgi ve YEM İlişkisi

Post Modern Dijital 
Enformatik Bilgi

YEM metodundaki yansıma

Ağsı Tekbir modele bilgi yükleme ve bilgi aktarımının model üzerinden olması 
ve eş zamanlı kontrol

Merkezsiz yayılma Farklı grupların modele bilgi girebilmesi

Meşru olma gereği yok Modele girilen bilginin onaydan geçmesi gerekmiyor

Teste tabi tutulur Modele girilen bilgi teste tabi tutuluyor

Uygulamayı simüle eder. 
Performans 

Model = Simülasyon=Tektonik 

YEM programları, kabaca 1970’lerden beri 
kullanımda olan diğer iki ya da üç boyutlu 
bilgisayar destekli tasarım programlarından 
(BDT) da derin biçimde ayrışır. BDT prog-
ramları tasarımcıların iki boyutlu ya da üç 
boyutlu geometriler üretmesine elverir, YEM 
programı ise yapının simülasyonunu oluştur-
mak üzere geometrik enformasyonun yanı 
sıra semantik enformasyonu da barındırır. 
Soyut geometrilerin kolon, kiriş, duvar pen-
cere ve benzeri yapı bileşenlerine evrildiği 
modeller yapının kendisinin dijital olarak 
inşa olmuş hali gibi davrandıkları için (East-
man et al. 2011: 42) bu dijital gösterimlerin 
bir temsil değil ama bir simülasyon olarak 
kabul edilmesi gerekir.

YEM hakkındaki ilk fikirler bilgisayarın 
mimari tasarımda kullanılması üzerine olan 
fikirlere paralel olarak, bilgisayarlar endüst-
riyel üretimi arttırmak için kullanılmaya baş-
landığında ortaya çıkmıştır. Ancak herhangi 
bir YEM aracının gelişmesine kadar bilgi-

sayarları mimari tasarımda kullanmak adına 
birçok adım atılmıştır. Savaş sonrası ABD’de 
ilk bilgisayar destekli tasarım araştırmala-
rı, o dönem en çok finansal desteği gören 
kurum olan MIT (Massachusets Institute of 
Technology)’de yapılmıştır. Cardoso-Llach 
(2012: 47)tezinde bilgisayar destekli tasa-
rım üzerine çalışan ilk mühendislerin mevcut 
temsili ifade sistemlerini dijital ortama ak-
tarmayı hedeflemiş, bunları dijital bir sistem 
olarak kodlarla kurmayı planlamış oldukla-
rından bahsetmiştir. Ancak bu mühendisler 
bu kodlamayı gerçekleştirirken ortaya çıkan 
hesaplamalı tasarım kültürünün en kritik 
yanının bilgisayarla üretilen grafiklerin bir 
“tasarımın çizimi” olmaması, tasarımın çi-
zilmiş değil, yapısal olarak inşa edilmiş di-
jital tanımlarını üretmenin hedefi olduğuna 
inanmışlardır. Bu görüşün temeli tasarımın 
bilgisayarla üretilmiş ifadelerinin çizimler 
değil, bir tür yapılar olmasına dayanmaktadır. 
Dolayısıyla ilk BDT programları kendilerine 
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ait bir tür materyallik ve yapısallık içerirler. 
Hedef tasarımcının geometri ile bir binayı 
(tasarımı)  tarif edebilmek için farklı türde 
diğer bilgileri birbiriyle bağlamasını sağlama 
potansiyeli olan bir çeşit yeni bir tür temsili 
yapay nesne üretebilmektir. 

Cardoso-Llach’a (2012: 72) göre bu dönem-
de bu kişiler mühendislik kültürünün içinden 
çıkan yeni bir algoritmik tektonik ortaya koy-
muşlardır. Yapı tektoniği algoritmik bir tek-
toniğe dönüşmüştür.  Bu durum bilgisayar 
tanımlamalarının yapısal karakteri etrafında 
kofigüre olmuş bir algoritmik eklemlenme bi-
çiminde yeni bir tasarım ve ifade mantığıdır. 
Bu dönemde yaratılan ile bağlantılı yeni so-
fistike tasarım teorisidir ve bu teorinin amacı 
sadece teknik çabaları yönlendirmek değil, 
tasarımın yeni bir kamusal anlayışını yarat-
mak da olmuştur. MIT’de yaratılan tekno-
lojilerden Sketchpad dışındakilerin endüstri 
üzerinde yalnızca kısıtlı bir etkisi olmuş olsa 
da kültürel ve teknoloji aracılığı tasarımın 
pratik alanlarını bilgisayar dilinde yeniden 
yaratarak tasarımın popüler imgesini dönüş-
türmeyi başarmıştır.  Ancak BDT endüstrisi 
BDT projesinin hayal ettiği yapısal temsiller 

yerine, daha çok marketin koşulları ile uyum-
lu olarak gelişmiştir (Cardoso Llach 2012: 
72). Bugün Yapı enformasyon modelleme adı 
altında yeniden düşünülen ve kurgulanması 
hedeflenen bu yapısal ifadelerin gelişmesine 
kadar yaklaşık 30 yıl boyunca piyasaya sü-
rülen BDT programları sadece tasarımın bil-
gisayar ekranındaki grafik temsilini üretmeye 
yarayan araçlar olarak kullanılmışlardır.

Öte yandan ilk geliştirilen BDT programla-
rından biri olan Sketchpad ‘in ilk geliştirildi-
ği zamandan beri bir takım parametrik özel-
likleri vardır. Çizimin strüktürünü depolaya-
bilirdir ve bu da çizimin tekil örnek bir bi-
leşenden oluşabiliyor olması anlamına gelir. 
Dolayısıyla “eğer temel bileşende birtakım 
değişiklikler yapılırsa bu değişiklikler bir ke-
rede başka bir efora gerek kalmadan çizimde 
kullanılan tüm diğer bileşenlerde görülebilir 
olur.” (Sutherland 1964: 27). Sketchpad ’i 
takip eden piyasada geliştirilen BDT prog-
ramları Sketchpad’in çizim üretebilme kabi-
liyetlerini tekrar etmişler ancak Cardoso’nun 
üzerinde özellikle durduğu gibi parametrik 
olarak ilişkili ve sınırlı yapısallıktan, mater-
yallikten vazgeçilmiştir. (Şekil 2)  
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Şekil 2. Sketchpad3

1970’lerde3 araştırma alanından ticari kulla-
nıma geçen BDT programlarının 80’lerdeki 
yaygın adaptasyonu, BDT programı çalıştıra-
bilen bilgisayarların ofislerde yaygın kullanı-
mı dijital üretimi ve üretimin depolanmasını 
kolaylaştırmaya başlamıştır. Bu programların 
tasarımın soyutlamalarını üretme konusun-

3 Sutherland, Ivan E. 1964. ‘Sketchpad a man-machine 
graphical communication system’

da manuel el çizimiyle birçok benzer yön-
leri vardır ancak üreticinin işini kolaylaştır-
makta faydaları olmuştur. Bir yandan çizim 
hatalarını en aza indirmişler ve çizimlerin 
yeniden kullanılabilirliğini sağlamışlardır. 
Autodesk’in Autocad gibi ticari olarak başa-
rılı BDT araçları inşanın gerektirdiği büyük 
miktarda enformasyonun depolanması ve yö-
netilmesi gibi bir pratik gerekliliğe büyük öl-
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çüde katkı sağlamış ve yeni endüstrinin stan-

dardı haline gelerek mimarlığı dönüştürmüş-

tür.  Ancak, Autocad inşa edilecek elemana 

ait tüm datayı barındıracak bir enformasyon 

sistemi değil mimarların zaten kullanmak-
ta olduğu çizim tahtasının bir imitasyonunu 
oluşturmuştur. (Şekil 3)

Şekil 3. AutoCad 1.0 (1982)4

Autocad4 1.0’ın hem ara yüz tasarımı hem 
de yapı strüktürleri bir çizimcinin çalışma 
alanını ve araçlarını yeniden üretmek üze-
rine tasarlanmıştır.  Autocad’in veri yapıları 
bir şablon objeye referanslar üretmek yerine 

4 https://aehistory.wordpress.com/1982/08/04/1982-
autocad-v1-0/

tekil elemanların yaratılmasına ve depolan-
masına olanak verecek şekilde hiyerarşik ya 
da  ilişkisel olmayan bir yapıdadır (Cardoso-
Llach, 2012: 76).  Mimari enformasyonun bu 
yapısız data zincirleri şeklinde kodlanması 
kağıt ve mürekkep yerine geçerek tasarım ta-
nımlarının depolanmasını ve kaydedilmesini 
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bunun yanı sıra kopyalama silme ölçeklen-
dirme döndürme gibi operasyonlar için har-
canan emek miktarını düşürür, tasarım dokü-
manlarının daha kolay tekrar düzenlenmesini 
kolaylaştırır yanısıra çizimde yakınlaşma ve 
uzaklaşmanın mümkün olması çizimlerde ar-
tan seviyede detayı yönetmeyi mümkün kıl-
mıştır (Cardoso-Llach, 2012: 77). Ancak er-
ken çalışmalarda aranan algoritmik tektoniği 
barındırmaz. 

Eastman (1975: 603) özellikle iki boyut-
lu BDT programlarının yalnızca geleneksel 
kâğıt dokümantasyonunun bir elektronik den-
gi olduğunu söylemektedir. BDT programları 
insanın çizme eylemini ve çizim masası ekip-
manlarını taklit ederler ve üretim mantığını 
değiştirecek yeni bir durum oluşturmazlar. 
BDT program paketleri tasarımcıların ge-
leneksel olarak manuel olarak yaptıklarını 
tekrarlayan yani onlara sanal dijital bir çevre 
sunan ancak tasarımın sürecini değiştirmeyen 

araçlar olmuşlardır. Enformasyon modelleme 
bu durumu tasarımcıların yapıların üretilme-
si için temsiller üretmesi yerine algoritmalar 
yazmasını sağlayarak değiştirir. Bu da hesap-
lanabilir, kural temelli bir mimarlığın yolunu 
açmaktadır. 

YEM programlarında sanal ortamda gösteri-
len bileşenler ve bileşenlerin birbirleriyle iliş-
kisi belli parametrelere bağlıdır. Dolayısıyla 
değişiklikler sisteme otomatik olarak uygu-
lanabilir ve tasarımcı ifadeyi elle güncelleş-
tirmek zorunda kalmaz. Başka bir ifadeyle, 
değişim eş zamanlı olarak farklı izdüşümü 
düzlemlerinde görülebilir, uyumluluğu sağ-
lamak için her bir projeksiyon düzleminde 
ayrı ayrı düzeltme yapılması gerekmez. Daha 
önce çoklu ölçeklerde ve parçalanmış çizim 
düzlemlerinde olan tasarım bilgisinin tek bir 
bağımlı ve parametrik modele yüklenmiş ol-
masının bir avantajı mimarlar için bu durum-
dur. (Şekil 4)
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Şekil 4. Autodesk Revit Ara Yüz5

Mimarlar tasarımın bilgisini diğer paydaşlar-
la paylaşmak için ya da inşa edilmek üzere 
şantiyeye gönderirken iki boyutlu çizim düz-
lemlerine aktarmak yerine, tüm bilgi verisini 
içeren farklı temsil formlarında temsil edile-
bilecek bir ya da daha fazla sayıda kesin mo-
delini üretirler. Bu sebeple manuel ya da iki 
boyutlu çizim ile gösterim YEM metotlarının 
takdimi ile kaybolma durumu ile karşı karşı-
ya kalır. İki ve üç boyutlu BDT halen tasarımı 
temsil etmenin teknikleri iken, tasarımı simüle 
eden YEM programları tasarımın bilgisinin iki 
boyutlu kesit, iki boyutlu cephe görüntüsü, ak-
sonometrik perspektifler, kaçışlı perspektifler, 
kesit perspektifler, gerçekçi görselleştirmeler, 
hatta metraj hesapları, mahal tabloları vs. gibi 
temsilin farklı formlarında dışa aktarılmasına 

olanak verir.  Ancak bunların ayrı ayrı üretil-
mesini gerektirmez. Bu sebeple çoğunlukla 
bir kişi tarafından üretilen tasarımın temsilinin 
fragmanları hiyerarşik bir bilgi akışı sağlıyor-
ken, YEM metodunda bilgi akışı farklı gruplar 
da modele bilgi girebileceğinden ağsı bir yapı 
göstermektedir. 5

YEM yöntemlerinin yeni bir notasyon biçimi 
olarak ortaya çıkışı sonuç olarak mimari fikrin 
üremesini de etkiler. Mimari ifade için gele-
neklerin yıkılması, mimari fikri de gelenek-
sellikten çıkartan bir durumdur. 1970’lerden 
beri mimari tasarım için metin ya da sinema 
gibi diğer disiplinlerden gösterim biçimlerine 
benzer, kendi deyimiyle: “notasyonun diğer 

5  Kişisel Arşiv
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morlarını” arayan Bernard Tschumi bir ko-
nuşmasında mimari tasarımda farklı bilgisa-
yar programlarını kullanmanın önemini, her 
birinin mimari ifade için gelenekleri yıkarak 
yeni fikirler doğurma gücü olan birer araç ol-
masına bağlamaktadır (Tschumi, 2013). YEM 
araçlarının da mimarlıkta yeni simülatif bir 
notasyon biçimi olduğu ölçüde mimarlığın 
geleneksel bileşenlerini yıkıma uğratmaya ve 
onları başka bir aksta yeniden inşa etme po-
tansiyelleri vardır. 

Ancak üç boyutlu BDT programlarının bağ-
lamsız dijital evreni mimarların tektonik gibi 
bağlamsal ve inşai yönleri ihmal etmesine ne-
den olmuştur. Gevork Hartononian bu eğilimi 
objenin krizi olarak açıklamaktadır. Dijital 
araçların yaygınlaşmasının mimarı son ürü-
nün tektoniğinden onun yüzeyini düşünmeye 
kaydırdığını iddia eder (Hartoonian, 2006: 6). 
Frampton’a (1985: 3) göre tektonik, yapımı-
nın bir şiirsel yapısına denk düşen bir sanattır 
ve yapının doğasının karakteri skenografik ve 
görsel olduğu kadar tektonik ve dokunsaldır. 
Ancak mimari tasarımda BDT programların-
dan faydalanılan ilk yıllar boyunca mimarlar 
inşai yönlerden ayrı kalmış daha çok tasa-
rımın görsel etkisini düşünmüşlerdir. BDT 
araçları bir seviyeye kadar geleneksel teknik 
çizim araçları ile mümkün olmayan bir bi-
çimsel keşfi mümkün kılmış olsalar da so-
nuç olarak yalnızca monitör ekranı üzerinden 
deneyimlenen sinematik bir deneyime katkı 

sağlamışlardır. Dolayısıyla çizim dışında 
notasyon alanları açarlar ancak bunlar daha 
önce de bahsedildiği gibi temsilidir. 

YEM programları arada bir yerde konumla-
nır. YEM bir yapının dijital ama yapısal ifa-
desi olduğundan algoritmik bir tektonik özel-
lik gösterir ve modellerin bu tektonikle dijital 
inşasını gerektirir. Tektonik özelliklerinin de 
olması mimari ofislerdeki boşluğu doldur-
muş ve mimarların YEM ‘e alan açmasına 
yol açmıştır. Mimarlar YEM programları ile 
inşa edilemeyen garip formları dijital ortam-
da deneyip inşa edilirliğini sağlamışlardır. 
Başka bir deyişle YEM, BDT ’in ayaklarının 
yere basmasına neden olmuştur. 

Fransız roket firması Avisons Marcel Das-
sault, tarından üretilen ve sonrasında Frank 
Gehry’nin tüm haklarını satın alarak firma-
sı Gehry Technologies ‘de mimari kullanım 
için geliştirmeye başladığı CATIA en erken 
BDT programlarından biridir(Alvarado and 
Munoz 2012: 111).  CATIA YEM mantığının 
da ilk programlarından sayılabilir.  Öncelikle 
salt geometrik enformasyon barındıran prog-
ram daha sonra semantik bilgi de barındırma-
ya başlamıştır.  CATIA’nın ardından Gehry 
Technologies’de geliştirilen Digital Project 
geometrik elemanları yüksek seviyede tanım-
lamaları manipüle etme kapasitesine sahip 
olmuştur. Bu sistemler AutoCad ya da diğer 
geometrik modelleme paketlerine kıyasla 
kullanıcıyı göze çarpar biçimde hiyerarşik 
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bir modelleme sürecine zorlar. Model içinde 
tanımlanmış bağıntılar ve sınırlar açıkça mo-
delin manipüle edilmesi sürecinde mümkün 

diğer varyasyonların keşfedildiği bir tasarım 
mekanı tanımlar. (Şekil 5) 

Şekil 5. Digital Project Ara Yüz6

Dijital Project mekanik bir metafor üzerine 
bir mühendislik aracı temelli gelişmiştir. Di-
jital Project’in kullanıcıları tasarımın meka-
nikleridirler. Bu kişiler sistem araçlarını iliş-
kiler ve kısıtlar bağlamında tasarım tanımla-
maları üretmek üzere kullanırlar.  Sonuçta bu 
tür tasarımcılar belli bir tasarım düşünme bi-

çimine uyarlar.6  “Analiz ve simülasyon kate-
gorileri araçlara farklı strüktürel ve materyal 
testler girişi ve kullanıcı üretimi kural setleri 
olarak bilgi temelli özellikler tanımlama ola-
nağı sağlar” (Cardoso-Llach, 2012: 78). Do-
layısıyla Dijital Project bir YEM programıdır 

6  https://www.digitalproject3d.com/
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ve YEM ile gelen mimarlık BDT’den farklı 
olarak alt yapısaldır. Bir mimari YEM prog-
ramında üretilen bir yapı bileşeni modelledi-
ğimizde bu yapı bileşeninin salt geometrik 
temsili değildir. Örneğin bir panel modelle-
diğimizde bu paneli diğer bileşenlerle ilişkisi 
içinde farklı yüksekliklere sahip olacak şekil-
de parametrik modelleriz. İlk panel ayrımına 
bağlı olarak maksimum belli sınırda bölüm 
sayısına ulaşacak şekilde yapısallaştırılabilir. 
Daha sonra bu erken modele farklı özellikler 
eklenebilir ve bir erken modelden bir model 
ailesi oluşturabiliriz. Dolayısıyla modelle-
me soyut bir uzayda bağlamsız denemeler 
olmaktan uzaklaşır her bir bileşen birbiri ile 

ilişkisi üzerinden tanımlanır hale gelir. Ge-
ometrinin temel düzeni belli bir aralıkta de-
ğiştirilerek bir ana bileşenden farklı biçimsel 
varyasyonlar oluşabilir. Garber (2014: 79) 
Dijital Project ile bu farlılıkların nasıl simü-
le edildiğini göstermiştir. Bunlar mimari bir 
YEM programında aileler olarak nitelendi-
rilen temel unsurlara karşılık gelir. Bir YEM 
modelinde bağımsız bir geometri yer almaz. 
Tasarımcılar hazır aileleri kullanabilecekleri 
gibi kendi ailelerini de oluşturabilirler. Bu 
durum bir yandan standartlaşma yaratırken 
diğer yandan Peter Eisenman’ın içkin formal 
arayışlarına benzer sonsuz olasılık alanı açar.  

Şekil 6. Bir YEM Programında Parametrik Cephe Bileşenleri7

7Dolayısıyla YEM ile simülatif notastyon ta-
sarımcıya belli kısıtlar getirir ancak yeni bir 

7 Eastman, Chuck, Paul Teicholz, Rafael Sacks, and 
Kathleen Liston. 2011. BIM handbook: A guide to 
building information modeling for owners, managers, 
designers, engineers and contractors

tektonik algısı yaratarak yeni bir tasarım fikri 
de getirdiği söylenebilir. Dokümantasyon de-
ğil obje öncelikli düşünüldüğünde tasarımı di-
jital olarak inşa etmenin enformatik ortamda 
yapım ile tasarımcıyı yeni bir tektonik anlayı-
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şı çevresinde bir araya getirecektir. Simülas-
yon bilgiye dayalı soyutlama olarak, basit al-
goritmalara dayanan, kurallı parça bileşenler 
yardımıyla geometrilerin organizasyonu ve 
yönetilmesini mümkün kılar (Arıdağ, 2018: 
54).  Bu mimarlıkta tektonik kavramının uy-
gun bir kavranışı olmasa da YEM programla-
rı ile tasarımcılar, nesnenin kendisini olmasa 
bile onun bilgisini manipüle ederek inşa ile 
en üst seviyede angaje olurlar. Garber (2014: 
35) YEM programlarının kullanıcısına kolay, 
kullanıcı dostu bir ilişki sağlayarak kullanı-
cısının malzemeyi, malzemenin sınırlarını ve 
montaj potansiyellerini dahi iyi kavrayabilir 
olduğunu söylemektedir. Bu da tasarım için 
yeni teknolojilerin kullanılması ve inşa tek-
nolojilerine hâkim olabilme konusunda bir 
demokratikleşme getirmektedir.

SONUÇ

Sonuç olarak 1960’lardan beri süren bilgisa-
yarda dijital grafik ara yüzleri çalışmalarının 
mimarlık alanına difüzyonu öncelikli olarak 
ilişkisellik ve sınırlılık içeren bir yapısallığı 
barındırmayan basit geometrilerin oluşturu-
labildiği BDT programları olmuştur. Ancak 
1990’lardan beri belli tasarımcıların, erken 
BDT çalışmalarında zaten mevcut olan pa-
rametrik ilişkisel yapısallığı yeniden dijital 
tasarımda kullanma biçimleri, günümüzde 
YEM programları ile yeni bir biçim alarak 
giderek yaygınlaşmıştır. 

Çalışmanın başında da belirtildiği üzere, 
YEM araçları öncesinde kullanılan ve tasarı-
mın ifadesini üretmekten çok tasarımın tem-
silinin ifadesini üretmeye yarayan manuel 
ya da dijital çizim araçlarından ayrılır. Tasa-
rıma ait tüm verinin dijital bir modelde top-
lanması esasına dayalı YEM araçları mimari 
tasarımın temsilini değil gerçekliğin kendisi 
gibi algılanmak üzere tasarımın simülatif bir 
ifadesini üretirler. Bu sebeple bu araçlar mi-
marlıkta yeni bir simülatif notasyon olarak 
doğmaktadır. Nasıl ki temsil araçları modern 
mimarlık pratiğinin oluşumunda ve gelişi-
minde belirleyici olduysa simülatif notasyon 
araçları da dijital post-modern çağın mimarlı-
ğının kurumsallığında etkili olacaktır. 

Bu yeni notasyon, başka bir deyişle tasarımın 
simülatif ifadesi, modern dönemin temsili 
notasyonunun açtığı olasılıkları açmaz fakat 
bunun yerine farklı olasılıklar imkanlar su-
nar. Temsili notasyon belli bir muğlaklık ile 
mimarlıkta anlamın arandığı alanı yaratmış-
tır. Simülatif notasyon ise bu muğlaklığı ba-
rındırmaz. Bu sebeple YEM programları ile 
soyut kavramsal bir mimari mekânsal anlam 
üretmekte verimli olmayacaklardır.  Ancak 
mimari tasarımın gelişiminde dijital algorit-
mik bir tektonik algısı yarattıkları için mima-
ri tasarımın rasyonel biçimde dijital olarak 
inşa olmasında verimli olurlar. YEM genel 
bir tasarım metodu mantığı olarak parametrik 
ilişkiselliği barındırmaya doğası gereği mü-
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saittir ve bunu gerektirir.  YEM programları 
yapıyı bileşenleri ile simüle eder ve mimarı 
dijital ortamda, tasarımın erken evrelerinden 
başlayarak inşai ve tektonik problemler üze-
rine daha fazla düşünmeye zorlar. Dijital ya 
da manuel olsun çizimin notasyonundan fark-
lı olarak YEM programlarının getirdiği simü-
latif notasyonun yaygın mimarlık pratiğinde 
yarattığı en temel değişim bütünleşik tekto-
nik algı olarak ortaya çıkmaktadır.

Çizimin notasyonu modern mimara inşa sa-
hasından bağımsız, tasarımın ifadesini ve 
anlamını kağıt üzerinde bulduğu bir ortam 
sağlamıştır. YEM araçları ise mimarı yeniden 
inşa ile ileri seviyede bağlamaktadır. Dola-
yısıyla kavramsal bir anlamlılığa duyulan 
ihtiyaç da giderek azalır. Bunun bir nedeni 
simülatif notasyona çok fazla kaynaktan bilgi 
girilebiliyor olmasının kavramsal tutarlılığı 
zedelemesi diğer bir nedeni de simülatif no-
tasyonun tasarımı gerçeklik ile yakınlaştıra-
rak tektonik meseleleri öncelikli kılıyor ol-
masıdır. Notasyonun projeksiyon düzlemleri-
ne bölünmeden yapının dijital ikizinin inşası 
üzerinden gerçekleşmesi de bu tektonik algı-
yı güçlendirmektedir. Sonuç olarak tasarım 
tek bir mimarın elinde kâğıt üzerinde ortaya 
çıkmaz, gerçekliğin kendisi gibi inşa edilen 
dijital modelde bedenselleşir.
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: Mediums which architects employ has been major determinant of the profession in all 
times. Today, along with the advancements in digital technologies the tools for transmitting 
design information for the construction of a building are altered. Since the logic of the new 
mediums are different from previous methods, they cause a transformation on the nature of 
architecture. One relatively new mode of storing and sharing design information is so called 
building information modelling (BIM) method which is a mode based on a digital, associative, 
parametric, 3-dimentional model of the design. In this work, BIM is inquired and it is asserted 
that these tools as a new tool of notation in architecture, will have effects on the conventions of 
the profession.  The method of inquiry depends on discourse analyses and simple analytical 
observations. Discourse analysis is based on French philosopher Jean-François Lyotard’s rhe-
toric on the correlation between the form of knowledge and social structures. Lyotard shows the 
effect of common form of knowledge and legitimization mechanisms on society. According to 
Lyotard knowledge can be either in narrative or scientific form. While the narrative form is 
mostly related to the pre-renaissance holistic social structure, scientific knowledge is linked to 
the society of the modern era.  In both periods, a knowledge must be legitimate in order to have 
a social acceptance whether it is in narrative or scientific form. Thus, each form has different 
self-legitimizing mechanisms. Narrative knowledge is legit culturally, scientific knowledge on 
the other hand has always to present proves on specific situations. Today, however, knowledge 
acquires a new form: information. This revealing form of knowledge does not require to be le-
gitimate to achieve a level of social acceptance. In the field of architecture, BIM is the informa-
tional form of the transmission of architectural knowledge. Findings: BIM in architecture cuts 
off the hierarchic order of information flow in which architect is located on the top of the pyra-
mid. Since the information emancipates from the necessity of a strict legitimization which was 
usually the approval of the architect in the case of architecture, design information becomes 
eligible to be produced collectively with the labor of discrete groups and individuals. For this 
reason, any data which is uploaded to the system is granted with a kind of acceptance. In as 
much as the data is regarded as the reality itself, model becomes a simulation which is a new 
mode of indication and different from representation.  Therefore, it can be claimed that, the new 
tools of new digital age engendered primarily a new simulational notation which is informatio-
nal and uncentered way of communication. This form of informational notation in architecture 
differs from previous notation modes. The dominant notation of architectural design in the sci-
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entific modern period had been drawings. Drawings are representational notations. A represen-
tation is a partial expression of a reality and has a level of ambiguity which encourage one to 
question constantly the concealed parts of the given representation and its relationship with 
outer reality. For this reason, representations have been the realm of meaning creation for mo-
dern architectural practice which built upon representational notation.  However, when indica-
tion requires or demands to be replaced with the reality to transmit the knowledge and it beco-
mes the only accessible reality, it restricts the comprehension. According to Scheer (2014: 24) 
this is a feature of simulation and it is what separates a simulation from representation.  French 
philosopher jean Nicholas Baudrillard who conceptualize simulation explains the notion in a 
similar way. To simulate as Baudrillard accounts, is not an abstraction of external reality, con-
versely simulation corresponds a recreation of reality through models although it is a diminis-
hed version. Baudrillard (1994: 4) explains as: “To dissimulate is to pretend not to have what 
one has. To simulate is to feign to have what one doesn’t have. One implies a presence, the other 
an absence. But it is more complicated than that because simulating is not pretending: ‘Whoe-
ver fakes an illness can simply stay in bed and make everyone believe he is ill. Whoever simu-
lates an illness produces in himself some of the symptoms’” (Littré). Baudrillard emphasize the 
absence of definable difference between the simulation and the reality itself. To imitate a reality 
without leaving any gap and replacing it, means a recreation of a perfect realm of reality which 
is called hyper reality by Baudrillard. A simulation shows the symptoms of reality independent 
of the processes which creates same symptoms in original reality. What significant is a simula-
tion although behaves as a reality runs the different processes than reality to create same appe-
arance. Therefore, its way of working differs from representations.  Computer aided design 
(CAD) tools which were used in the early years of the digital age, could not remove the repre-
sentational notation of drawings. Though first developers of CAD in 1960’s had considered 
algorithmic relationships of the digital geometries when creating data sets for a computing de-
vice for design, until the development of information modelling software programs, almost for 
30 years, CAD programs has been used merely to produce digital graphical representations of 
design on computer screen by most of the practitioners. (Cardoso Llach 2012: 72).  First engi-
neers had aimed to recreate practical part of the design process in computer language to develop 
a new design theory compatible with the new digital tools.  Conversely, CAD industry has been 
developed based on single independent data chains, in accordance with market conditions. First 
CAD programs such as Ivan Sutherland’s sketchpad introduced new algorithmic tectonics. As 
inspired and rooted from this early work BIM software also presents a similar logic. Inside the 
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simulative world of these software building tectonics are replaced with a kind of algorithmic 
tectonics which is an algorithmic articulation configured around computed definitions. By this 
way BIM software enables to produce structural expressions.  Which are instead a simulative 
demonstration than a representation, through its logic and organization. Digital information 
modelling as architectural expression based on a relational database, is a simulation as far as it 
behaves like reality. It is a digital twin of a future building, and a relational associative paramet-
ric model of the design itself, not an expression of the representation of design. Simulative 
notation unlike representational notation, demands to be accepted as the reality itself although 
it is a diminished version of it.  Therefore, it does not entail the creation of new meanings, but 
offers different opportunities, such as precision and testing. Architects have the opportunity to 
test and eventually build peculiar forms with favor of BIM software. Conclusion:  In this res-
pect, BIM creates a new digital tectonic and digital architectural information flow. As a result, 
BIM is a simulative architectural notation which implements predominantly digital tectonics 
over architectural design process. Primary result of this discussion is to underline BIM softwa-
re as a new simulative mode for architectural design. It has extremely different logic and featu-
res comparing to drawing based representational notation, therefore, these tools should be con-
sidered and examined in these respects. As being the new notation of the postmodern digital era 
simulative operation of BIM software opens up new possibilities for design while ceasing some 
conventions of modern architecture, such as delivering design information through representa-
tions. It in a way ceases the ambiguity which accompanies whole design and construction pro-
cess in conventional modern architecture and grants the architect with a kind of flexibility. 
Therefore, BIM software does not allow designer to create meanings however, in as much as 
they embody a digital tectonic perception it unveils new perspectives to design and for the 
structure of the design. As a result, design embodies in digital space as if it is the reality itself 
before actual realization, through BIM software. Therefore, BIM software is regarded as the 
future of architectural design. 


