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ÖZET   
  
Uzay kafes sistemler, 20. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlanmış olan, üç boyutlu ve etkin 
strüktürlerden biridir. Yapılarda sıklıkla düzlemsel geometride ve çatı elemanı olarak kullanılmaktadır. 
Ancak uzay kafes sistemi oluşturan çubuk elemanlar ve düğüm noktaları sayesinde düzlem dışında da 
birçok hacmin örtülmesinde hem çatı hem de cephe elemanı olarak kullanılmaktadır.  
Yapının kabuk tasarımı, uzay kafes sistemlerle somut hale gelirken; karşılaşılabilecek sıradan ve sıra 
dışı yüzey geometrilerinin irdelenmesi bildirinin konusunu oluşturmaktadır. Konuyla ilgili olarak 
çeşitli yüzey geometrileri irdelenecektir. Bildirinin amacı sıra dışı kabuk tasarımlarının hayat 
bulmasında uzay kafes sistemlerin kullanımının önemine vurgu yapmaktır. Bu bağlamda Bakü'de uzay 
kafes sistemle inşa edilmiş, Zaha Hadid Mimarlık'ın tasarımı olan "Heydar Aliyev Merkezi"nin üst 
örtüsünün tasarım ve yapım aşamaları aktarılırken; uzay kafes sistemlerle kabuk tasarımındaki sınırın, 
tasarımcının kurabildiği hayallerle sınırlı olduğu bir kez daha gözler önüne serilecektir.  
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Giri ş 
 
Kafes sistemler, gelen yükleri iki boyutlu bir düzlem içinde aktaran sistemler olup, uzay kafes 
sistemler; “Birden fazla düzlem içindeki çubuk ve düğüm noktalarından oluşan ve yükleri, uzay içinde 
üç boyuta dağıtan bir taşıyıcı sistemdir [1]” şeklinde tanımlanmaktadır. Adındaki uzay kelimesi, uzay 
kafes sistemin yükleri üç boyutta dağıtabilmesi nedeniyle kullanılmaktadır. En basit uzay strüktür aynı 
düzlem içinde olmayan üç çubuğun bir düğüm noktasında birleşmesi ile elde edilmektedir (Resim.1). 
 
Uzay kafes sistemler, basit prefabrike bileşenler ile inşa edilirler. Bu bileşenler; 

• çelik çubuklar (boru elemanlar), 
• düğüm noktaları (küre elemanlar), 
• cıvata ve somunlar (bağlantı elemanları)'dır. 

 
II. Dünya Savaşı sırasında sökülüp takılabilen, hareketli yapılarda ve hangar yapılarında ilk kez 
kullanılan sistemin sivil mimaride kullanımı XX. Yüzyılın ikinci yarısında gözlenmektedir. 1967 
yılında Montreal'de düzenlenen Dünya Fuarı'ndaki Fuller'in jeodezik kubbe şeklinde tasarladığı ve 
içinden tren yolu geçen Amerikan Pavyonu (Resim.2) ile uzay kafes sistemler etkin taşıyıcı 
sistemlerden birisi olarak mimarlık tarihine geçmiştir. Mimari terim olarak 'etkin strüktürler', en az 
malzemeyle en büyük hacmin kapatılmasının sağlanmasını, dolayısıyla da bir yerde sürdürülebilirliği 
ifade etmektedirler. Uzay kafes sistemler; yüklerin sadece düğüm noktalarına etkimesi, düğüm 
noktalarındaki çubuk birleşiminin mafsallı olması, yüklerin eksenel iletimi ve yüklerin düğüm 
noktalarının merkezinde birleşmesi koşulları altında sadece basınç ve çekme kuvvetleriyle 
etkilenmekte olup eğilme durumunun baskın olduğu diğer taşıyıcı sistemlere oranla çok daha fazla 
etkin olmaktadır. 
 

    
Resim 1. En temel uzay kafes kiriş örneği.  Resim 2. 1967 Montreal Dünya Fuarı ABD Pavyonu [2] 
 
Diğer yapım sistemleriyle karşılaştırdığımızda, uzay kafes sistemler sahip oldukları rijitlik, hafiflik 
gibi yapısal üstünlüklerinin yanı sıra, geniş açıklıklarının kolonsuz geçilebilmesine imkân sağlamaları 
gibi mekânsal üstünlüklere de sahiptir. Son yıllarda kültür merkezleri, sergi salonları, kiliseler, yüzme 
havuzları, endüstri binaları, hangarlar, okul binaları ve alışveriş merkezleri gibi geniş açıklıkları olan 
ve sık düşey taşıyıcı istenmeyen hacimleri örtmek için kullanılmışlardır. Uzay kafes sistemler, doğru 
planlandığı takdirde diğer sistemlere göre daha az malzeme gerektirmekte, dolayısıyla daha ekonomik 
olmaktadır. 
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Strüktür geometrisi açısından sınıflandırma 
 
Uzay kafes sistemlerin strüktür geometrilerini incelemeden önce konuyla ilgili bazı kavramları 
açıklamakta yarar vardır. Uzay kafes sistemi oluşturan iki ana eleman düğüm noktaları ve çubuklardır. 
Uzay kafes sistemle üretilmiş bir üst örtü genelini düşündüğümüzde sistemin eni, boyu ve 
yüksekliğinin büyüklüğü çok fazladır ve bu nedenle üç boyutlu olarak adlandırılır. Oysa ki sistemi 
oluşturan çubukların boyları, diğer iki boyutuna göre daha fazladır ve bu nedenle çubuklar tek boyutlu 
elemanlar olarak adlandırılırlar. Düğüm noktalarının eni, boyu ve yüksekliği ise sistemin boyutunu 
düşündüğümüzde çok çok küçüktür ve bu elemanlar boyutsuz olarak adlandırılırlar. Bu bağlamda uzay 
kafes sistemin temelini oluşturan bileşenler, temel geometrik kavramlardan ‘doğru parçası’ ve 
‘nokta’ya benzetilebilir. Aynı düzlem içindeki doğru parçaları, noktaların yardımıyla uç uca 
birleştirildi ği zaman düz veya eğrisel çizgiler oluştururlar. Uzay kafes sistemlerin geometrik olarak 
oluşturulması birbirini dik kesen iki düzlem içinde bulunan iki farklı çizgiyle sağlanır. Bu çizgilerden 
biri ‘doğuray’ diğeri ise ‘doğrultman’ ismini alır (Şekil.1). Çizgilerin biçimi; ya her ikisi de eğri, ya 
her ikisi de düz ya da biri düz diğeri eğri şeklinde olmaktadır. 
 

 
Şekil 1. Doğuray ve Doğrultman Yönleri [3]. 
 
Yüzeyi yaratmada doğrultmanın doğuray üzerinde ötelenmesi veya döndürülmesi şeklinde iki farklı 
yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler sonucu elde edilen yüzeylere öteleme yüzeyleri veya dönel 
yüzeyler denilmektedir.  
 
Örneğin, birbirine dik iki farklı düzlem içinde bulunan doğuray ve doğrultman çizgilerinin her ikisinin 
de düz olduğu durumda; doğrultmanın doğuray üzerinde ötelenmesiyle elde edilecek uzay kafes 
sistemin geometrisi düzlem şeklinde olmaktadır (Tablo 1.a). Doğurayın kırıklı bir çizgi, doğrultmanın 
ise düz bir çizgi olması durumunda ise piramidal bir yüzey (Tablo 1.b) veya katlanmış plak(Tablo 1.c) 
elde edilmektedir. Doğurayın bir çember, doğrultmanın da düz bir çizgi olması durumunda, 
doğrultmanın doğuray üzerinde olmayan uç noktası etrafında döndürülmesiyle elde edilen dönel yüzey 
ise geometride koni olarak adlandırılmaktadır (Tablo 1.d). Eğer doğrultman doğurayın bulunduğu 
düzleme dik olarak alınır ve bu şekilde döndürülürse silindir elde edilmektedir (Tablo 1.e). Doğuray 
çizgisinin parabol, çember veya elips yayı olması, doğrultman çizgisinin ise düz bir çizgi olması 
durumunda karşımıza çıkan öteleme yüzeyi tek eğrilikli olup mimaride tonoz olarak 
adlandırılmaktadır (Tablo 1. f, g, h, i). Doğuray yayının parabol, çember veya elips yayı olması ve bu 
yayın tepe noktası etrafında döndürülmesiyle elde edilen dönel yüzeyler kubbe olarak (Tablo 1.j, k); 
aynı doğuray yayını kendi üzerinde olmayan bir nokta etrafında döndürdüğümüzde ise elde edilen 
simite benzeyen geometrik şekil tor yüzeyi olarak adlandırılmaktadır (Tablo 1.l). Hem doğurayın hem 
de doğrultmanın eş eğrilikli çember yayları olması ve birbiri üzerinde ötelenmesiyle kubbe (Tablo 1.j); 
her ikisinin de parabol yayları olması durumunda paraboloid (Tablo 1.m) veya her ikisinin de elips 
yayları olması durumunda elipsoid (Tablo 1.n) olarak adlandırılan yüzeyler elde edilmektedir. 
Doğurayın ve doğrultmanın parabol olduğu ancak eğimlerinin birbirlerine göre ters olduğu durumda 
birbiri üzerinde ötelenmesiyle hiperbolik parabol (Tablo 1.o) olarak adlandırılan semer yüzeyler elde 
edilmektedir. 
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Tablo 1. Strüktür Geometrisi Açısından Uzay Kafes Kiriş Örnekleri [3]. 
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Bu noktada uzay kafes sistemleri, doğuray ve doğrultman çizgilerinin durumuna göre, strüktür 
geometrisi açısından sınıflandırdığımızda; 

• Düzlem yüzeyli (düzlem, piramidal, prizmatik) ve 
• Eğri yüzeyli olarak iki ana gruba ayırabiliriz. 

 
Eğri yüzeyli uzay kafes sistemler de kendi içinde sınıflandırıldığında; 

• Tek eğrilikli (koni, silindir, tonoz) ve  
• Çift eğrilikli yüzeyler olarak iki grupta toplanmaktadır. 

 
Çift eğrilikli uzay kafes sistemler ise doğuray ve doğrultmanın eğimine (+ duran veya - sarkan olması) 
göre aşağıdaki şekilde ikiye ayrılmaktadır: 

• Eş eğrilikli (kubbe, paraboloid, elipsoid) 
• Ters eğrilikli (hiperbolik parabol) 

 
Uzay kafes sistemlerin sahip olabileceği yüzey geometrileri Tablo 1'de özetlenmiştir. Uzay kafes 
sistemler, salt Tablo 1'deki geometrilerde olabileceği gibi; bu geometrilerin birden fazlasının birleşimi 
de tek bir yapıda gözlenebilmektedir. Heydar Aliyev Merkezi özelinde hem düzlem, hem tek eğrilikli 
(tonoz), hem eş hem de ters eğrili ğe sahip olan çift eğrilikli yüzeyler (paraboloid, hiperbolik parabol) 
bir arada kullanılarak dinamik bir kabuk elde edilmiştir. 
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Heydar Aliyev Merkezi / Bakü 
 
Heydar Aliyev Merkezi'nin yapımına 2007 Eylül'ünde başlanmış ve 10 Mayıs 2012'de yapımı 
tamamlanmıştır. Yapıyı saran ve örten dış kabuğun geometrisindeki zorluğa rağmen 3,5 yılda 
tamamlanan yapı, Zaha Hadid'in tasarladığı diğer yapıların yapım süreleri göz önüne alındığında 
oldukça kısa sayılabilecek bir sürede kullanıma açılmıştır. Burada vurgulanması gereken konu, uzay 
kafes sistemli yapıların tasarım ve üretim sürecinin karmaşıklığına karşın yapım hızının yüksek 
olmasıdır.  
 
Şiir gibi okunan, ilahi gibi dinlenen, coşkusunun yanında ziyaretçileri hayrete de düşüren sıra dışı 
çizgilere sahip, serbest formlu ve şaşırtıcı bir binadır, Heydar Aliyev Merkezi. Bakü şehrinin önemli 
ana arterlerinden biri olan Heydar Aliyev Bulvarı üzerinde bulunan yapı, ilk bakışta ne olduğu 
anlaşılamayan mistik bir görünüşe sahiptir. Bulvar üzerinde ilerledikçe çiçek gibi açılan yapı, iç-dış 
mekan arasında geçişlerin olduğu, dalgalı bir yüzey geometrisine sahiptir. Mimar yapıyı tasarlarken 
Hazar Denizi'nin dalgalarına öykünmüştür. Farklı bir açıdan yaklaşılırsa; sosyalist rejimin tüm 
baskılarından kurtulma, silkelenme, modernliği ve özgürlüğü yansıtma bağlamında, dalgalanan bir 
halıya da benzetmek mümkündür. Anolojik olarak yaklaştığımızda yapı; solungaç yarıkları, sırt yüzgeci 
ve kuyruğu belirgin olan suyun yüzeyinde gezinen bir köpek balığını andırmaktadır (Resim 3)… 
 
Haydar Aliyev Kültür Merkezi her ölçekte eşsiz bir sanat eseridir. Şehir ölçeğinde bakıldığında sanki 
meydan dalgalanmakta ve yüzey yırtılarak içinden kardelen çiçeği gibi bir yapı fışkırmaktadır. Hatta 
bu hareketlilik yapının içindeki tüm mekanlarda (giriş holü, sergi salonu, oditoryum v.b.) da devam 
ettirilmiştir. Aynı konsept kapı kolundan, yapay aydınlatma elemanlarına kadar farklı ölçeklerdeki 
mimari elemanlarda da sürdürülerek tasarımda bütünlük sağlanmıştır. Tasarımın bütününü oluşturan 
tüm yapı elemanları, kıvrımlı şekilleri ve eşsiz tasarımlarıyla sıra dışı bir görünüme sahiptir. 
Döşemenin nerede bitip duvarın nerede başladığı, duvarın ne zaman çatıya ve hatta bir kubbeye 
dönüştüğü kestirilemeyen yapıda, gündelik hayatta karşımıza çıkan yapı elemanları (döşeme, duvar, 
tavan, çatı v.b.) net bir şekilde tanımlanamamaktadır. Ziyaretçileri şaşırtan ve heyecanlandıran bu 
serbest form nedeniyle yapının iç perspektifi, durulan her bir farklı noktaya göre değişmekte ve 
ziyaretçilere her gelişlerinde farklı imajlar ve görüntüler vermektedir (Resim 4). 
 

     
Resim 3. Heydar Aliyev Merkezi'nin üst örtüsü [4].   Resim 4. İç Görünüşü [5] 
 
Yer yer eş eğrilikli, yer yer ters eğrilikli olan eğrisel yüzeyli ve serbest formlu büyük hacimleri örten 
yapıların inşasında uzay kafes sistemlerin kullanımının uygunluğu, Heydar Aliyev Merkezi özelinde 
bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Yapının büyüklüğü yanında çok küçük sayılabilecek 
uzunluktaki doğrusal elemanların üçüncü boyutu oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi, yapının 
yüzeyinin eğriselliğinde bir kırıklığa sebep olmamakta, en azından göz bunu algılayamamaktadır. 
Girişin hemen solunda dev dalgaları anımsatan geometrik adı hiperbolik parabol olan bir semer yüzey 
mevcuttur. Hiperbolik parabolün bir yönünde minimum eğime ve bu parabole dik yönde ise 
maksimum eğime sahip olan bir diğer parabol bulunmakta olup bu yüzey ters ve çift eğrilikli 
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yüzeylere örnektir (Resim 5). Böylesine çift ve ters eğrilikli yüzeylerin inşasında uzay kafes 
sistemlerin kullanımı oldukça olumlu ve etkileyici sonuçlar üretmektedir (Resim 6). 
 

   
Resim 5. Hiperbolik parabol yüzey [6]                Resim 6. Hiperbolik parabolün yapım aşaması [7] 
 
Heydar Aliyev Merkezi'nin üst örtüsü tasarlanırken hiperbolik parabol kullanımının yanı sıra; çatının 
git gide yükselip 74 metrelik en üst noktaya ulaştığı bölgede paraboloid yüzey de kullanılmıştır 
(Resim 7). Çift eğrilikli ve maksimum eğrilikleri de aynı yönlü olan paraboloidin inşası, uzay kafes 
sistem ve pnömatik sistem dışında konvansiyonel yöntemlerle oldukça zahmetli bir şekilde inşa 
edilmektedir. Bu nedenle uzay kafes sistemin tercih edilmesi hem yapım hızı hem de yüzey eğrili ğinin 
doğru bir şekilde verilebilmesi açısından olumlu sonuçlar üretmiştir. Bunun yanı sıra yüzeyin 
eğrilerden oluşması hem deprem, hem rüzgar hem de dış yüklere karşı kabuğun direncini 
artırmaktadır. 
 
Heydar Aliyev Merkezi'nin üst örtüsünde yer yer düzlem uzay kafes sistemler de kullanılmıştır (Resim 
8). Düzlem şeklindeki uzay kafes sistemlerin yapım hızı ise eğri yüzeyli uzay kafes sistemlere göre 
nispeten daha fazladır. Bunun yanı sıra köpek balığı solungaçlarını andıran yırtıkların bulunduğu, 
girişin sağındaki yüzey ise geometri olarak yan yatmış üç adet tonoz şeklindedir (Resim 9).  
 

    
Resim 7. Paraboloidin yapım aşaması [7] Resim 8. Düzlem yüzeyli uzay kafes kiriş [7] 
 
Heydar Aliyev Merkezi'ni oluşturan kabuk, uzay kafes sistem ile inşa edildikten sonra on altı binden 
fazla cam elyaf güçlendirilmiş beton (glass fiber reinforced concrete) ve cam elyaf güçlendirilmiş 
polyester panelle kaplanmıştır (Resim 9). "Bu mimari kompozisyonda yüzeyin müzik olduğu 
varsayılırsa, paneller arası ek yerlerinin ritim olduğu söylenebilir [8]." 
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Resim 9. Hiperbolik parabol, paraboloid, düzlem ve tonozdan oluşan dinamik kabuk [7] 
 
 

Sonuç 
 
Uzay kafes sistemler XX. yüzyıla damgasını vurmuş olan ve en az malzeme ile en fazla verimin 
alındığı etkin strüktürlerden biridir. Uzay kafes sistemler, kullanılan malzeme miktarının 
konvansiyonel yapım sistemlerine göre az olması, montajının kolay ve kısa sürede bitirilebilmesi, çok 
geniş açıklıkları çok az sayıda kolonla geçebilmesi ve seri üretime uygunluğu ile tercih edilen 
endüstrileşmiş yapım sistemleri arasında yer alır.  
 
Heydar Aliyev Merkezi'nin arsa alanı 111.292 m², toplam kat alanı ise 101.801 m²'dir. Bu denli büyük 
bir kompleksin yapımı 3,5 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede tamamlanmıştır. Yapının bu kadar kısa 
sürede tamamlanmasında, kabuğun uzay kafes sistemle yapılmış olmasının etkisi yadsınamaz.  
 
Ayrıca uzay kafes sistemin eğri yüzeyli olarak tasarlanması sonucunda, mekan içinde taşıyıcı strüktüre 
olan ihtiyaç azalmaktadır. Buna en güzel örnek 10.000 kişilik oditoryumun iç mekan görüntüsündür 
(Resim 10). Yüzeyin eğrili ğe sahip olması deprem ve rüzgar gibi dış yüklere dayanımı artırmaktadır. 
Bu durumda kullanılan malzeme miktarı azalmakta ve strüktürün etkinliği artmaktadır.  
 
Uzay kafes sistemlerin bir diğer olumlu yönü de sistemi oluşturan bileşenlerin herhangi bir olumsuz 
durumda sökülüp takılmasının kolay olmasıdır. Heydar Aliyev Merkezi'nde, 20 Temmuz 2012 günü 
çıkan yangında kabukta hasar meydana gelmiş olsa da çok kısa süre içinde bu hasar onarılmıştır. 
 
Uzay kafes sistemlerle düzlem yüzeyli, piramidal ve prizmatik şekilli, eğrili ği olmayan yüzeyler elde 
edilebilirken; tek yönde eğrili ği olan tonoz, silindir ve konik yüzeyler de elde edilebilmektedir. 
Bunların yanı sıra çift eğrili ğe sahip olan kubbe, paraboloid, elipsoid, hiperbolik parabol ve tor 
yüzeyleri gibi daha karmaşık geometriye ve yapım zorluğuna sahip olan yüzeyler de rahatlıkla 
yapılabilmektedir. Heydar Aliyev Merkezi yer yer düzlem yüzeyli, yer yer tonoz yüzeyli, yer yer de 
paraboloid ve hiperbolik parabol şeklindeki çift eğrilikli birçok geometrik formu bünyesinde 
bulunduran uzay kafes sistem taşıyıcılı kabuğu ve bir şehrin, hatta bir ülkenin yeni simgesi olan sıra 
dışı formuyla XXI. Yüzyılın en önemli mega yapılarından birisi olmuştur. 



7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3 - 4 Nisan 2014 
Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul 

 
Resim 10. Heydar Aliyev Merkezindeki tamamen ahşap kaplı oditoryumun iç görünüşü [9] 
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