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	Text16: 2020
	Text14: 24
	Text15: 01
	Text17: 14
	Text18: 00
	Text25: /
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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Mimarlık]
	yeri: KTÜ Mimarlık Bölümü Büyük Seminer Salonu
	Text1: Melih KAMAOĞLU
	Text12: EVRİMSEL MİMARLIĞIN DOĞA FELSEFESİ-MİMARLIK İLİŞKİSİÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
	Text20: İnsanoğlu yeryüzünde bulunduğu ilk andan itibaren doğadan etkilenmiş, ilham almış ve doğada gözlemlediği oluşumlardan elde ettiği bilgiyi karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanmıştır. Dolayısıyla tarihin her döneminde insanlar, doğayı kavrayış biçimlerine bağlı olarak çevreyi şekillendirmiştir. Mimarlık, doğa felsefesinin insan tasarımları üzerindeki etkisinin okunabildiği disiplinlerden biridir. Evrim kuramının ortaya koyulmasıyla birlikte doğa; statik, değişmez ve dönüşmez değil; değişen, evrimleşen ve gelişen dinamik bir gerçeklik olarak kavranmaya başlanmıştır. Bu sebeple doğa felsefesi mimarlıkilişkisinde bir paradigma değişimi yaşanmış ve doğadaki evrimsel mekanizmaların işleyişini bir mimari tasarım metodu olarak kullanmayı hedefleyen evrimsel mimarlık ortaya çıkmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle, insanların doğa kavrayışlarının mimarlık üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla doğa felsefesi-mimarlık ilişkisinin değişimi ve gelişimi incelenmiştir. Daha sonra evrimsel mimarlıkta doğa felsefesi ile kurulan ilişkiler incelenerek evrimsel mimarlığın kuramsal temelleri; evrim kuramı, genetik ve hesaplamalı tasarım üzerinden tartışılmış ve bu disiplinlerin evrimsel mimarlıkla olan ilişkileri irdelenmiştir. Mimarlık tarihinin doğa felsefesi üzerinden okunması ve evrimsel mimarlığın kuramsaltemellerinin doğa felsefesi-mimarlık etkileşimleri ve disiplinler arası ilişkiler üzerinden ele alınması çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.
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