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HAYAL MÜHEND!SL!#!:  
HAYALLER#N TASARIMININ BA$ARISI

Hayalleri tasarlamak… 

Hayatta ba"arılı insanlara "öyle bir soru sorulsaydı; 
Sizin ba"arınızdaki en de$erli !ey nedir ? Bu 
sorunun cevabı özgün hayalleri olması… Hayallerini 
gerçekle"tirebilece!ine inanması… Hayallerinin 
pe"inde ko"ması… Hayallerini gerçekle"tirmek üzere 
çok çalı"ması… Hayal yolculu#unda ba"arısızlıklarından 
ö!renmesi… Hayallerini co"kuyla ya"aması… Hayallerine 
tutkuyla ba!lanması… Hayallerini için adanmı"lık… 
Ve hayalleriyle ya"anan bir ömür… Mimar Sinan’dan 
Thomas Edison’a, Farabi’den Galileo’ya, Steve Jobs’tan 
U#ur %ahin’e & Özlem Türeci’ye ve di#erlerine… 

Dü"ünsenize elimizde hayal gibi sınırsız bir servet 
var… Bu servet Hayal Mühendisli#iyle yaratıcılıkla 
yenilikçili#inizi ortaya çıkarıyor…  Hayal Mühendisli#i 
her iki aya#ı yere basan herkes için yaratıcılık 
dünyasına yapılan keyifli bir yolculuk… Bu yolculu#un 
uygulanmasıyla ya"anan sevinç… Hayal Mühendisli#inin 
anla"ılması, anlamlandırılması, ö#renilmesi ve 
uygulamaya kadar yaratıcı süreçleri yaratıcı i" fikirleri ve 
çözümleri üreten heyecan verici, ö#retici ve ke"fedici bir 
serüven… Hayalleri zenginle"tirerek ona anlam katan… 
Hayalperestlikle yenilikçilikten ve yaratıcılı#a açılan kapı… 
Örne#in; bir mimarın zihninde bir hayal ürün olan binayı, 
köprüyü, "ehri tasarlaması… Sony %irketinin kurucusu 
Akio Morita, “Ba"arıyı sa!layan en önemli güç, kendi 
irademize inanmaktır” sözüyle bizim irademizin 
enerjisi olan hayallerimizin bu gücün kayna#ı oldu#unu 
söylüyor…       

Hayatın her yerinde tasarım olan her "eyde Hayal 
Mühendisli#i var… Bir "ehrin tasarımı hayal mühendisli#i 
eseri… Makinenin tasarımı, uça!ın tasarımı, çorabın 
tasarımı, i" yapma süreçlerinin tasarımı, hayatın 
tasarımı… Kısaca hemen hemen her "ey, Hayal 
Mühendisli!inin eseri… Hayal, ki"inin rüyalarına 
girerek zihninde olu"arak gerçekle"mesini özledi#i ve 
istedi#i "ey, imge… Giri"imcilik için Hayal Mühendisli#i 

örne#in; i" fikirlerinin yenilikle ba"layan yaratıcılıkla 
"irkete dönü"ümünü sa#layan süreçler zinciri… Hayal 
Mühendisli#i yeni ve yenilikçi bir bakı" açısıyla problem 
çözme ve fikir üretme teknikleriyle sanaldan gerçe#e 
ba"arma sanatı…   Hayal Mühendisli#i sadece bir hayal 
ürünü olan büyük bir fikre tasarımla anlam kazandıran 
de#er süreci…  Örne#in; i"itme engelli annesinin 
sessizli#ini gidermek hayaliyle yola çıkarak telefonu icat 
eden Graham Bell, daha sonra sevgilisi (Allessandra Lolita 
Oswaldo) ba" harflerinin kısaltması olan “alo” sözcü#ünü 
dünyaya kazandırması… Sonraları yine bir hayal ürünü 
olan akıllı cep telefonları geli"tirilen yazılımlar sonucu 
bilgisayarın cep telefonuna aktarılmasıyla birlikte IBM 
%irketi tarafından 1994 yılında icat edilmesi…     

Hayal; zihinde canlandırılarak tasarlanan 
gerçekle"mesi özlenen "ey, imge, hülya manasına 
geliyor.  Hayal; belli belirsiz görülen "ey, gölge, görüntü 
ve imge demektir (TDK). Hayal gücü, duyuların zihinde 
yeni fikirler duyumlar ve nesneler üretme yetene#idir. 
Mühendislik; makineleri, yapıları ve ö#eleri tasarlayarak 
uygulamak için bilimsel ilkelerin kullanılması… 
Mühendislik, tasarlamak ve uygulamak… Mühendislik; 
yapıları, makineleri, araçları veya üretim süreçlerini 
tasarlamak veya geli"tirmek için bilimsel ilkelerin yaratıcı 
uygulamak… Mühendislik; ürünlerin, i"lerin, süreçlerin 
tasarımları ve uygulamaları… Mühendislik; belirli 
çalı"ma ko"ulları altında olu"an davranı"ları tahmin 
ederek bunların amaçlanan bir i"leve göre çalı"masını 
sa!layan tasarım ve uygulamalardır. Hayal Mühendisli#i 
ki"ini hayallerinin tasarımıyla amaçlanan sonuçların 
gerçekle"mesini sa#layan çalı"malardır. Bu çalı"madaki 
Hayal Mühendisli#i; bir hayalin gerçe!e dönü"ümünü 
sa!layan çalı"ma ko"ullarına göre olu"an davranı"ları 
tahmin ederek bunların amaçlanan bir i"leve göre 
çalı"masını sa!layan tasarım ve uygulamalarla 
ilgilidir. Bu ba#lamda çalı"mada i" ve i" hayatına yönelik 
giri"imcilik konusu hayaller ve örnekler incelenmi"tir. 
Hayal Mühendisli#i kavramı yerine Hayalgücü Yönetimi 
kavramı da kullanılıyor.

“Hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir.”  
Einstein



Satınalma
www.satinalmadergisi.com

47

O
ca

k 
20

21
  Y

ıl:
9 

 S
ay

ı: 
97

Hayal Mühendisli#i ama nasıl…?

Her "eyden önce Hayal Mühendisli#i ile özgün 
bir hayale mühendislik kazandırabilmek yaratıcı ve 
yenilikçi bir bakı"ı öngören dü"üncenin tasarımını 
öngörüyor… Bu ba#lamda mühendislik bir bakıma 
alternatif çözüm ve senaryoların tanımlanarak 
modellenerek görselle"tirilmesine göre problem 
çözebilme becerisi… Mühendislik yakla"ımı nasıl 
bir dü"ünce tasarımına dayanıyor? Farklı ve çe"itli 
“Çoklu Dü"ünme Modeli” yetenekleriyle bir dizi 
alternatif çözüm ve senaryoyu görselle"tirme becerisine 
dayanıyor… Birbirleriyle etkile"imli ve geçi"li olan dinamik 
süreçlerle… Örne#in; do#rusal dü"ünce (linear), do#rusal 
olmayan dü"ünce (nonlinear), çapraz (letaral) dü"ünce, 
bütünle"ik (holistic) dü"ünce ve evrensel (integral) 
dü"ünce gerektiriyor… Bunların hepsi de kendi içerisinde 
sistemli, rasyonel, metodik bir süreç yakla"ımına göre 
tasarlanarak gerçekle"en… 

Çoklu Dü"ünme Modeline göre etkile"imli, geçi"li ve 
bütünle"ik…  Örne$in; insanın uçma hayaliyle ba!layan 
planörden tayyare, zeplinden uça$a bütün bu dü!ünce 
!ekilleriyle mühendisli$in önemli katkısı var… %üphesiz 
mühendislik dü"ünme sistemi ve buna göre mühendislik 
yakla"ımı olmadan bu hayallerin hiçbiri gerçekle"emezdi… 
Do#rusal dü"ünce yakla"ımıyla uçu" hayalinin fiziksel 
teoriler ve matematiksel hesaplamalarla uçan bir 
cismin tasarlanarak icat edilmesi… Do#rusal olmayan 
dü"ünceye göre uçan cismin di#er cisim ve canlılarla 
benzeyen ve benzemeyen yönlerinin tasarlanarak ve 
uygulaması…  Çapraz dü"ünceye göre uçan di#er cisim ve 
canlılardan benzersiz yönleri ve uçan ortam ve ko"ulların 
kurgulanarak tasarlanması ve uygulaması… Bütünle"ik 
dü"ünceye göre uçan cismin ve parçalarının bir bütün 
olarak uçu" ortamı ve ko"ullarına göre tasarlanması ve 

uygulaması… Evrensel dü"ünceye göre uçan cismin 
dünyanın (evrenin) her yerindeki bütün uçu" ortamı ve 
ko"ullarına göre tasarlanması ve uygulaması… 

Hayallerin Çoklu Dü"ünce becerileriyle birle"tirilmesi 
ve mühendislik bilimi tasarım ve uygulaması sonucunda 
Hayal Mühendisli!iyle insan günümüzdeki uça!ı, 
zeplini, uçan balonları, helikopteri ve di!er uçan 
cisimleri icat edebilmi"tir.  Bu bakı" açısı; “mermere 
bakarak; heykeli, sarayı, "atoyu, binayı”  görebilmektir… 
Ayrıca bilinenin dı"ında sıra dı"ı dü"ünmek…  Örne#in; 
hepimiz cep telefonlarına akıllı ve sistemlere zeki 
diyoruz…! Oysa akıllı ve zeki olmak insana ait sıfat ve 
özellikler…! Telefon akıllı, sistem zeki olabilir mi…? Bu ve 
benzeri sorular ve daha fazlası çoklu dü"ünme modelinin 
eseri… 

  
Tasarım Hayal Mühendisli!ine dayanıyor… 

Örne#in;  bir binanın mimarı tasarımı hayal 
mühendisli#inin eseri… Bir makinanın tasarımı,  "ehrin 
tasarımı… Bir heykelin tasarımı… Bir müzi#in ve notaların 
tasarımı… Bir piyanonun tasarımı… Bir elbisenin tasarımı… 
Pastanın tasarımı… Bir makalenin tasarımı… Bir tezin 
bir ara"tırmanın tasarımı… Yeryüzünde ortaya çıkan 
ürün ve hizmetlerin tasarımı Hayal Mühendisli#inin 
eseri… Dü"üncenin tasarımıyla ortaya çıkan örne#in; 
inovasyon olarak ortaya çıkan ürün/hizmet ko"ullara 
göre ortaya çıkması beklenen davranı"ları tahmin ederek 
bunların hedeflenen bir i"leve göre çalı"masını sa#layan 
tasarım ve uygulamalarla Hayal Mühendisli#inin eseri… 
Sözgelimi; bir hayal olan güne"ten enerji üretmek… Hayal 
mühendisli#iyle,  güne"ten enerji üretmek hayaliyle 
tasarlanan güne" enerjisi santral, araç ve sistemleri 
fizik kurallarına göre güne" ı"ı!ının yansıması ve geli" 
açılarına göre yapılan matematiksel hesaplamalara 
dayalı enerji depolayan mekanizmalar…      
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Hayal Mühendisli#i ne i"e yarar?
Hayal gücü, hayalle sa#lanan imge, hülya ve 

özlem gibi duyuların zihinde yeni fikirler duyumlar ve 
nesneler üretme yetene#idir. Hayal gücü bize uçaklar, 
arabalar, gemiler, ilaçlar, akıllı cep telefonları, robotlar, 
makineler gibi her türlü elektrikli ve elektronik e"yalar 
kazandırdı… Hayal gücü bize her gün hafife alarak 
kullandı#ımız birçok "eyi verdi... Bunun için etrafımıza 
"öyle bir bakmamız yeter… Evimizdeki televizyonlar, 
bilgisayarlar, haberle"me ve güvenlik araçları ve 
sistemleri Hayal gücünün eseri… Mutfa#ımızdaki 
buzdolabı, bula"ık makinesi, mutfak robotu, fırınlar ve 
di#er araç ve gereçlerin hemen hepsi… Oturdu#umuz 
evlerin ve "ehirlerin tasarımı ve uygulaması… Bahçelerin 
ormanların a#açların tasarımı ve uygulaması… 

Her "ey Hayal gücünün mühendislikle birle"mesiyle 
ortaya çıkıyor… Hayaller ve ona anlam kazandıran 
mühendislik, Hayal mühendisli#i… Hayaller ve onun 
pe"inde ko"arak yenilikçi ve yaratıcı bir ürün ortaya 
koyabilmek… Mermere bakarak mermerin içerisindeki 
heykelin hayaliyle heykeli tasarlamak… Mermere 
bakarak içerisindeki sarayın hayaliyle Dolma bahçe, 
Yıldız, Topkapı Saraylarını tasarlamak ve in"a etmek… 
Hepsi bir hayal ile ba"layan Hayal mühendisli#i… Bitip 
tükenmeyen bir çaba, azim, gayret, tutku ve adanmı"lıkla 
birlikte hayalin pe"inde ko"manın co"kusuyla ya"anan 
serüven… Einstein’in ”Mantık sizi A noktasından 
B noktasına, hayalgücü ise diledi!iniz her 
yere götürür” sözünde oldu#u gibi hayal hayat 
kayna#ımız enerjisi...  

Hayal Mühendisli#iyle gelen yenilikçilik…

Neden bazı insanlar di!erlerine göre daha 
yenilikçi ve yaratıcı ?  

Bu sorunun çe"itli cevapları olmakla birlikte olmakla 
birlikte en önemlilerinden birisi de “hayal kurmakla 
daha iyi fikirlere sahip olmak ve en önemlisi bu 
fikirleri gerçe!e dönü"türebilmek” tir. Bunun içinde 
daha iyi fikirlere sahip olmak “hayal” ve bu fikirleri 
gerçe#e dönü"türmekte “Hayal Mühendisli#i” ile 
mümkün… Hayal ile ba"layarak büyüyerek geli"en 
her yenilikçi fikrin arkasında onu hedeflenen amaca 
göre sonuçlandıran bir mühendislik vardır.  Örne#in; 

çocuklu#unda insanları ileti"imle birbirine ba#lamak 
hayaliyle evde, okulda, i"yerinde bilgisayarları 
birle"tirerek birbirine ba#layan Facebook’un kurucusu 
Mark Zuckerberg’in hikâyesinde oldu#u gibi. Mark 
Zuckerberg insanları birbirine ba#layan bir sistem ve 
araç tasarlamak hayaliyle küçüklü#ünden itibaren 
yola çıkarak kurdu#u sosyal medya "irketiyle insanları 
ileti"imle birbirine ba#lamı"tır. Zuckerberg, “En büyük risk 
hiç risk almamaktır” diyerek yeteneklerine inanarak ve 
risk alarak hayallerin pe"inde ko"manın önemini ifade 
etmi"tir. 

Öyleyse neden pek çok insan yaratıcılık ve hayal 
gücünü mühendislik mesle#i ve bir mühendisin 
zihniyetiyle ili"kilendirmiyor? Bu sorunun çok çe"itli 
cevapları olabilir. %imdilik en azından yaratıcılık ve hayal 
gücünün mühendislik mesle#iyle birle"tirilebilece#ini 
biliyoruz… O vakit bilinmesi gereken, hayal gücüyle 
ortaya çıkan yaratıcılı#ın mühendislikle ili"kilendirmenin 
hayallerin bo"a gitmemesi için gerekli ve önemli 
oldu#unu anlamak… Bu ba#lamda ancak hayali 
mühendislikle ya"atan eserler olarak ürünler/hizmetler 
günümüze kadar gelebilmi"tir… Örne#in; otomobiller, 
uçaklar, bilgisayarlar, trenler, makineler, binalar, köprüler, 
gemiler, organizasyonlar… Mühendislik dü"üncesi 
sistemli, rasyonel, metodik bir süreç yakla"ımına 
dayanır… Bu yakla"ım yaratıcılıkla birlikte yenilikçili#e 
de açılan kapı… Elektrik lambası ve x-ray cihazı gibi 
pek çok icat yapan Thomas Edison, “Ba"arısız olursan, 
asla hayal kırıklı#ına u#rama, ondan ö#ren, denemeye 
devam et” derken hayali olan ampulü ke"fetmek üzere 
hayalinin pe"inde ko"arak binlerce deney yaparak onu 
gerçekle"tiriyor…  

Hayal ve mühendislik… Mühendislik hayale sanki 
sihirli bir el gibi ola#anüstü dokunu" sa#lıyor…  Hayale 
de#er katan mühendislik yaratıcılık tekniklerle normal 
i" süreçlerinden ola#anüstü sonuçlar sa#lıyor…  
Üstelik bu mühendislik yaratıcılıkla i"in e#lenceli, 
hızlı, çılgın ve odaklı bir dönü"ümüyle icatları da 
sa#lıyor.  %üphesiz Hayal Mühendisli#i, insanın içindeki 
sonsuz yeteneklerin hayal olarak açı!a çıkmasıyla 
yeni sınırları ara"tırarak maceralı rotalarda yeni ve 
benzersiz ke"iflerin yolculu!u… Hayal Mühendisli#i 
daha iyi fikirlere sahip olmanın sa#ladı#ı yaratıcılıkla 
bu fikirleri gerçe#e dönü"türmenin harika ve pratik 
bir yolu… !nsanın ya"ama ümidi olan hayal ya"amın 
sonsuz bir enerji kayna#ı…  Elbette hayaller olmadan 
asla ya"anmaz… Ünlü giri"imci Walt Disney, “hayal 
edebiliyorsan, yapabilirsin” diyor. O halde her "eyin 
ba"langıcı ve temeli hayal etmekle i"e ba"la ve hayallerin 
pe"inde ko"arak “kendine ve insanlı!a faydalı ve güzel 
eserler kazandır”... Haydi, ne duruyorsun…?  Sevgiyle ve 
sa#lıcakla kalınız! Mutlu Yıllar…
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