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ALTIN ORAN NEDİR

Matematik ile Fiziksel ortamda eskiden beri var olan, sanat 
eserlerinde, bütünün bölümleri içinde, uyum açısından en iyi 
boyutları verdiği düşünülen geometrik, sayısal 
bağıntıdır. Altın Oranın en küçük sayı değeri 1.61803’dür, Fi 
yani Φ'dir. sembolü ile ifade edilir.
Altın oranı sayısal açıdan ifade etmek gerekirse AO; 
CB/AC:AB/CB: 1.618 olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde 
formüle edilen altın oranın da ifade edilmek istenen mana, 
bu oranlar arasındaki değer her ölçü için altın oranı olan 
1.618 rakamını vermelidir.
Eski Mısır ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, daha çok 

mimarlık ile sanat eserlerinde kullanılmıştır.





ALTIN ORAN TARİHİ

Altın Oran, matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var 
olmasına rağmen, insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve 
kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir.

Leonardo da Vinci'nin günlüklerinde, insan ve doğayı birbiriyle iç 
içe kaynaştırma çalışması altın oran için bir dönüm noktası kabul 
edilir. Vitruvius Adamı çalışmasında, insan bedenindeki oranları 
gösteren (1492). Altın oran kuralı kullanmıştır.

Fibonacci'nin bulmuş olduğu, altın oran ya da Fibonacci dizini 
adıyla anılan bu ölçü sistemi temel olarak her sayının kendinden bir 
önceki ile toplanması nihayetinde oluşturulan bir dizindir. Örneğin; 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... gibi. Bu şekilde devam eden bir dizin bir 
süre sonra sürekli aynı farkı verir. Bu fark da 1,618'dir ve altın oran 
olarak bilinir.





Euclid (M.Ö. 365–M.Ö. 300), bir doğrunun 1.6180339 noktasında 
ayırmaktan "Elementler" adlı kuramında söz etmiş, ve bunu, bir doğruyu 
aşırı ve önemli oranda bölmek diye adlandırır. Latince’ de Altın Oran'ın 
karşılığını ilk kullanan kişi büyük bir olasılıkla Leonardo da Vinci'dir.

Tablo ve heykellerinde düzen ve güzelliği elde etmek için Rönesans 
sanatçıları da sıklıkla Altın Oranı kullanmıştır. Leonardo da Vinci, Son 
Yemek adlı tabloda Hz. İsa ve havarilerin oturduğu masanın boyutundan, 
arkadaki duvar ve pencerelerine kadar her bölümünde Altın Oran'ı 
uygulaması buna güzel bir örnektir

Johannes Kepler (1571-1630), Güneşin etrafında dönen gezegenlerin 
yörüngelerinin eliptik yapısını keşfederek, Altın Oran tanımını: (Geometride 
2 büyük hazine bulunur; birincisi Pythagoras'ın kuramı, diğeri ise, 
doğrunun Altın Oran'a uygulanarak bölünmesidir). Bu oranı belirtmek için, 
bu oranı resmen kullandığı bilinen ilk kişi Parthenon'un mimarı olan 
Phidias'a ithaf ederek, 1900'lü yıllarda Amerika'lı matematikçi Mark Barr
Yunan alfabesindeki Phi harfini kullandı. F harfi Fibonacci'nin ilk harfidir. 
Aynı zamanda Yunan alfabesindekine karşılık gelir.



ALTIN ORANINI KULLANILDIĞI YERLER
Ò Ayçiçeği: Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan 

sağa doğru tane sayılarının bir birine oranı, altın oranı verir.
Ò Papatya Çiçeği: Papatya Çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın 

oran mevcuttur.
Ò İnsan Kafası: Bildiğiniz gibi her insanın kafasında bir ya da birden fazla 

saçların çıktığı düğüm noktası denilen bir nokta vardır. Işte bu noktadan 
çıkan saçlar doğrusal yani dik değil, bir spiral, bir eğri yaparak 
çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı yani eğrilik açısı bize 
altın oranı verecektir.

Ò Tavşan: İnsan kafasında olduğu gibi tavşanda da aynı özellik vardır.
Ò Mısır Piramitleri: Her bir piramitin tabanının yüksekliğine oranı yine altın 

oranı veriyor.
Ò Mona Lisa: Bu tablonun boyunun enine oranı altın oranı verir.
Ò Aziz Jerome: Yine tablonun boyunun enine oranı bize altın oranı verir.
Ò Picasso: Picasso da Leonardo da Vinci gibi ünlü bir ressamdır. Ve 

resimlerinde bu oranı kullanmıştır.





Ò Çam Kozalağı: Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit bir 
noktadan kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru spiraller 
(eğriler) oluşturarak çıkarlar. İşte bu eğrinin eğrilik açısı altın orandır.

Ò Deniz Kabuğu: Denize çoğumuz gitmişizdir. Deniz kabuklarına dikkat 
edenimiz, belki de koleksiyon yapanımız vardır. İşte deniz kabuğunun yapısı 
incelendiğinde bir eğrilik tespit edilmiş ve bu eğriliğin tanjantının altın oran 
olduğu görülmüştür.

Ò Tütün Bitkisi: Tütün Bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz 
konusudur. Bu eğriliğin tanjantı altın orandır.

Ò Eğrelti Otu: Tütün Bitkisindeki aynı özellik Eğrelti Otunda da vardır.
Ò Elektrik Devresi: Altın Oran sadece Matematik ve kainatta değil  fizik te de 

kullanılıyor. Verilen ne tane dirençten maximum verim elde etmek için bir 
paralel bağlama yapılması gerekir. Bu durumda Eşdeğer Direnç, yani Reş= 
yani altın oran olur.

Ò Salyangoz: Salyangozun Kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir 
dikdörtgen oluşturur (-ki biz bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz.-) İşte bu 
dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın oranı verir.

Ò MİMAR SINAN: Mimar Sinanın da bir çok eserinde bu altın oran 
görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camilerinin minarelerinde bu 
oran görülmektedir.

Ò Kar Taneleri: Kar taneleri üstündeki altın oranı gözlerimizle görebiliriz. Kar 
tanelerini meydana getiren uzunlu kısalı dallar, çeşitli uzantıların oranı hep 
altın orandır.





Uzayda Altın Oran; Evrende, yapısında altın oran barındıran 
birçok spiral galaksi bulunur.
İşitme ve Denge Organında Altın Oran; İnsanın iç kulağında 
yer alan Cochlea(Salyangoz) ses titreşimlerini aktarma 
işlevini görür. İçi sıvı dolu olan bu kemiksi yapı, içinde altın 
oran barındıran _=73 derece 43´ sabit açılı logaritmik 
sarmal formundadır.
Mikrodünyada Altın Oran; Geometrik şekillerde üçgen, kare 
beşgen ve altıgende altın kuralını gördüğümüz gibi. Bu 
saydığımız şekiller değişik şekillerde biraraya gelerek yeni üç 
boyutlu geometrik şekiller oluşturmaktadırlar ve bu oluşan 
şekillerde de altın oranı görülmektedir…
Fizikte altın oran;Her alanda olduğu gibi fizikte de altın oranı 
görebiliyoruz. Örnek olarak cam tabakalarla yapılan deneyde 
ortaya çıkan ışıkların birbirine olan oranını verebiliriz.





İNSAN VÜCUDU VE ALTIN ORAN
İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek; göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim 
olarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618'e denk gelmesidir. Bunun dışında 
vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir:

-Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası,
-Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Kafa boyu,
-Göbek-baş ucu arası mesafe / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe,
-Göbek-diz arası / Diz-ayak ucu arası.

İnsan Eli :Parmaklarımız üç boğumludur. Parmağın tam boyunun İlk iki boğuma oranı altın 
oranı verir (baş parmak dışındaki parmaklar için). Ayrıca orta parmağın serçe parmağına 
oranında da altın oran olduğunu fark edebilirsiniz. 
2 eliniz var, iki elinizdeki parmaklar 3 bölümden oluşur. Her elinizde 5 parmak vardır ve 
bunlardan sadece 8'i altın orana göre boğumlanmıştır. 2, 3, 5 ve 8 fibonocci sayılarına uyar.
Akciğer:Akciğerlerdeki bronşlar altın orana göre dallanma yapar.
DNA:Canlıların tüm fiziksel özelliklerinin depolandığı molekül de altın orana dayandırılmış bir 
formda yaratılmıştır. DNA düşey doğrultuda iç içe açılmış iki sarmaldan oluşur. Bu sarmallarda 
her birinin bütün yuvarlağı içindeki uzunluk 34 angström genişliği 21 angström'dür. (1 
angström; santimetrenin yüz milyonda biridir) 21 ve 34 art arda gelen iki Fibonacci sayısıdır.







İNSAN YÜZÜNDE ALTIN ORAN

İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır. Ancak bunu elinize hemen bir cetvel 
alıp insanların yüzünde ölçüler almayı denemeyin. Çünkü bu oranlandırma, bilim 
adamları ve sanatkarların beraberce kabul ettikleri "ideal bir insan yüzü" için 
geçerlidir.
Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı 
verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. 
Bunlar bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır.

Ò Yüzün boyu ile yüzün genişliğinin oranlanması
Ò Yüzün boyu ile çene ucunun oranı ile kaşların birleştiği bölümün arası orantısı
Ò Göz bebeklerinin mevcut aralığı ile kaşların mevcut aralığının oranlanması
Ò Burun genişliği ile burun deliklerinin aralık olarak oranlanması
Ò Ağız boyu ile burun genişliğinin oranlanması
Ò Burun boyu ile dudak, ayrıca kaşların birleşim noktası aralığının oranlanması







DÜNYANIN ALTIN ORAN MERKEZİ

Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı 
(7.631,68 km) ile güney kutup noktasın olan 
uzaklığının (12.348.32 km) oranı tam olarak 1.618 
sayısını verir. Bu oran altın oranıdır. Ayrıca günümüzde 
tüm dünyanın ortak yer belirleme yeri olan enlem 
boylam haritasına göre Mekke'nin gün dönümü 
çizgisini doğu uzaklığı ile batı uzaklığı birbirine altın 
oranını vermektedir. Günümüzdeki tüm harita 
sistemlerinde bu nokta Mekke şehri sınırlarına 
çıkmaz. Kabeyi içine alan Mescid-i Haram bölgesi 
içerisinde kalır.





MİMARLIKTA ALTIN ORAN

Mimaride, Altın Oranı veren birçok eser vardır. Altın oran 
mimari yapıların göze güzel görünmesini sağlamada önemli 
bir faktördür. Eski Yunan Uygarlığında Altın Dikdörtgen 
(kenarlarının oranı altın oran olan dikdörtgen) birçok yapıda 
kullanılmıştır, örneğin Partenon Tapınağı. Ayrıca, Mısır 
piramitleri de bu ölçülere uygun yapılmıştır, her bir piramitin
tabanının yüksekliğine oranı altın oranı vermektedir. Türk 
mimarisi ve sanatı da altın orana ev sahipliği yapmıştır. 
Mimar Sinan'ın birçok eserinde, Süleymaniye ve Selimiye 
Camileri'nin minarelerinde, altın oran görülmektedir. 
Bunların dışında daha birçok yapıda altın oran görülebilir.







ALTIN ORANIN ÖNEMİ

OTOMOTİV SANAYİ: İlk önce ben size bir soru yönelteyim. Estetik 
bakımından bir Murat 131 mi daha çok ilginizi çeker yoksa 
bir Mazda ya da Toyota mı? Tabi ki Mazda ya da Toyota 
demişsinizdir.Çünkü o kadar güzel bir estetik var ki. İşte bu 
estetiği eğim sağlıyor. Mesela Murat 131'in önü, arkası, 
kapısı her yeri düz ama Mazda ya da Toyota'nın kapısında 
özellikle ön ve arka tamponunda bir eğim var. İşte bu eğimin 
eğrilik açısı araştırılmış ve bunun altın oran olduğu 
görülmüştür. Bundan dolayı Çin, Amerika, Japon Otomotiv 
Sanayi Dünya'da ilk üçü oluştururken; Türkiye maalesef ve 
maalesef 30-40-50. sıralarda yer almakta.





İnsan Vücudu Ve Altın Oran:Sanatçılar, bilim 
adamları ve tasarımcılar, araştırmalarını yaparken 
ya da ürünlerini ortaya koyarlarken orantıları altın 
orana göre belirlenmiş insan bedenini ölçü olarak 
alırlar. Leonardo da Vinci ve Corbusier tasarımlarını 
yaparken altın orana göre belirlenmiş insan 
vücudunu ölçü almışlardır. Günümüz mimarlarının 
en önemli başvuru kitaplarından biri olan 
Neufert'te de altın orana göre belirlenmiş insan 
vücudu temel alınmaktadır.



Sanatta Altın Oran: Michelangelo, Albrecht Dürer, Da Vinci 
ve digerlerinin sanat eserlerinde, Altın Orana bilincli ve 
dikkatli bir baglılık sözkonusudur. Beethoven in Beşinci 
Senfonisinde, Bartok'un, Debussy'nin ve Shubert'in
eserlerinde de gozükür. Stradivarius'un bile ünlü 
kemanlarındaki F deliklerinin yerlerini belirlemekte altın 
oranı kullandıgı bilinmektedir.
Rönesans sanatçılarından Leonardo da Vinci tablolarında 
ve heykellerinde denge, oran, estetik ve güzelliği elde 
etmek için bu oranı sıklıkla kullanmışdır. En meşhur 
eserlerinden Mona Lisa portresi de altın orana göre 
tasarlanmıştır. Mimar sinan da eserlerinde bu oranı 
kullanmıştır.



Altın Simetri:Altın Simetri kompozisyon planları yapmaya yarayan 
tasarım metodolojisidir. Bu sistemi Eski Mısır’da başlayan ve 
ardından Yunanlılara geçerek tapınak ve vazo yapımında tam 
anlamıyla uygulanan Jay Hambidge’in Dinamik Simetrisine referans 
vererek Altın Simetri olarak adlandırdım. Dinamik simetri ve Altın 
Simetri arasındaki asıl fark Altın Simetrinin sadece kare ve 
dikdörtgen üzerine temellendirilmesi ve Dinamik Simetrinin kök 
üçgenlerini kullanmamasıdır. Genelde resim ve fresklerde, 
tapınaklar ve vazoların tersine kesin bir odak noktası bulunur: İnsan 
figürü ve baş.
Altın Simetri’de söz konusu olan insandır ve tuvalde kullanılan 
alanın insan figürü ve başı etrafında planlanmasıdır. Resimdeki 
hayvanlar, bitkiler, peyzaj, mobilya… kontrast yaratsa veya daha 
büyük olsa bile Altın Simetride ikincil öneme sahiptir. Klasik 
ressamlar bütünlük yaratan Altın Simetriyi, tuval üzerinde figure ve 
çizgilerini yerleştirmek için kullanarak resmin tüm parçalarının 
kalanıyla hoş bir uyum içinde olmasını sağlamışlardır.





Estetik Ve Yüz Matematiği: bir çoğumuza güzel gelen aslın da onbinlerce
nesnede bizim fark edemediğimiz altın oran bulunmaktadır. Güzellikte de 
altın orandan bahsetmek hiçte yersiz değildir. Bu sebeple günümüzde 
uyguladığımız dolgu,botoks,iplerle yüz germe, örümcek ağı tedavisi, 
ameliyatsız göz ve burun estetiği gibi bir çok estetik ve kozmetik işlemi 
aslında altın oranı arayacak biçimlerde yapılmaya başlandığını 
görmekteyiz.
Hastanın yüz değerlendirilmesi sonrası ideal olan oranlar kendisine 
anlatılmalı ve diğer gerekli girişimler de önerilmelidir. Kısaca yüz profilini 
total olarak düzeltmek idealdir. Bunu yaparken daima ‘yüz matematiği’ ve 
‘altın oran’ önderliğinde adımlar atılmalıdır.
Yüzü oluşturan belli yapılar birbirleri ile uyum içerisinde olabilmeleri için 
ölçülen belli açılar bulunmaktadır. Bu yüzden yüzün estetik analizi 
yapılırken bu açı ölçümleri oldukça önem arz etmektedir. Bu ölçümlere 
kısaca yüz matematiği denilmektedir.





Burun Estetiği: Günümüz araştırmacıları bu orana göre 
uyumlu olan insan yüzlerinin olmayan yüzlere göre daha 
çekici olduğunu belirtirler. Simetri de estetik görsellikte çok 
önemlidir, nedeni ise doğumsal veya sonradan edinilmiş bir 
kusurun olmamasını gösterir.
Burun uzunluğu yüz yüksekliğinin 1/3 orta kısmına eşit 
olmalı, Burun genişliği ile ağız genişliği arasındaki oran, 
burnun uzunluğu ile projeksiyonu arasındaki oran, yüzünün 
oturduğu diktörtgenin kenarlarının birbirine oranı altın oran 
değerlerinde olmalıdır. Bu durumda, burnun, yüze ve başa 
göre uyumu, dengesi ve estetik görsel görüntüye en yüksek 
seviyede ulaşması sağlanır.



Diş Hekimliği:Güzelliği estetiği bu kadar etkileyen rakamlar tabii ki diş hekimliğinin de ilgi 
alanına girmiş. İlk olarak Lombardi diş hekimliğinde altın oran terimi ile ilgilenmeye ve 
üzerinde çalışmaya başlamış. Levin de diş estetiği ve görsel algı üzerine çalışmıştır. Belli 
oranlardaki diş uzunlukları ve genişlikleri daha kabul edilebilir estetik sonuçlar ortaya 
çıkardığını bulmuştur.
Bu kurala göre, her ön dişin genişliği komşusu olan ön dişin boyutunun yaklaşık %60′ı 
kadar ise, estetik açıdan memnun edici bir sonuç ortaya çıkar. Buna göre, 2 numaralı 
kesici dişin genişliği 1 ise, ortadaki kesici diş 1.618 kez daha geniş ve köpek diş 0.618 
kez daha dar olmalıdır.
Tabii ki sadece dişlerin kendi arasında bir orantı sağlamak yeterli olmayacaktır. Dişlerin 
dudakla, burunla kısacası yüz ile de uyumlu olması mükemmel estetiği sağlar.
Üst ön dişler karşıdan bakıldığında ilk görülen kendini gösteren dişler. Ortadaki dişler 
bütün yüzeyleri ile algılanırken, orta hattan uzaklaştıkça dişlerin görülme oranı da düşer, 
estetik algısı da. Bu durum dişlerin boyutları ile ilgili değildir, dişlerin konumları ve 
karşıdan bakıldığında algı sahasında olmaları ile alakalıdır.
Altın oranın diş hekimliğinde tam manası ile uygulanabilmesi için bütün insanların 
dişlerinin aynı büyüklük ve oranda olması gerekir. Ancak çene yapısı yüz yapısı dudak 
yapısı gibi etkiler bunu imkansız kılmaktadır. Bu yüzden Lombardi diş hekimliğinde altın 
oran, tekrarlanan oran olarak belirtmektedir. Ön dişlerdeki uyumun arka dişlere doğru 
gidildikçe de devam etmesi , her ağızda % 60 oranının kullanılmasından daha kolay pratik 
ve estetik çözümler sunmuştur. Bu sistem hekime daha fazla esneklik sağlamış, çok daha 
kabul edilebilir ve estetik dişler ortaya çıkmasını sağlamıştır.
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