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ÖZET
GHASEMİ ANDAROOD, Hossein. İç Mimarlık Alanında Görsel İletişim Temelli Grafik
Tasarım Çözümlemeleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014.

İletişim tarih boyunca yaşamın vazgeçilmez bir gerçeği olarak bilinmiştir.
çeşitli

araç

ve

teknikler

tarafından

ifade

edilmesi

ve

Bununda

aktarılabilmesi

gerçekleştirlmektedir. Günümüzde karşı karşıya olduğumuz iletişim alanlarının plastik
sanatlardan etkilenmesi söz konusu olmuştur. Görme duyusu her zaman insan için
iletişimin başlıca yollarından biri olmuştur. Özellikle görme duyusundan faydalanarak
grafik

tasarımın

iç

mekanlarında

kolay

ve

hızlı

bir

şekilde

mesaj

iletimi

gerçekleştirilebilmektedir.
Bu çalışmanın birinci bölümünde iletişimin anlamı ve kavramı incelenmektedir. Sonraki
bölümde görsel iletişimin algısı irdelenip, görsel düşünce kavramı tanımlanmıştır.
Tezimin ikinci bölümünde tasarım ve tasarım alanında yeni açılımlar yer almaktadır.
„„Sanat'ta tasarlama‟‟nın en önemli konusu estetik yaratmak ve bunu kısa yolla topluma
aktarmaktır. Tasarlama, insan hayatın boyunca, algılayıcı bir çevre yaratması ve
geleceğini biçimlendirmesinde katkıda bulunmaktır. Sonraki bölümde ise tasarlamanın
temelleri tartışılmaktadır.
Üçüncü bölümde grafik tasarımın mimarlık ve çevre tasarımın etkisi ve yeni yaklaşımlar
incelenmektedir. Bu anlamda iç mekan tasarımında grafik tasarımın örnekleri analiz
edilmektedir.
Dördüncü bölümde ise, tez çerçevesinde seçilmiş olan restoran ve konut, iç mekan
tasarımı ve grafik tasarım açısından analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu tezin önceki
bölümlerinde söz konusu edilen verilerin ışığında, mekan ve grafik tasaramın yorumu
daha netleştirilmiş ve konu bu veriler ile irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler
İç mimarlık, Görsel iletişim, Grafik tasarım
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ABSTRACT
GHASEMI ANDAROOD, Hossein. In the field of interior design the analysis of visual
communication based on graphic design, Master degree thesis, Ankara 2014.

Thorough out the history, communication has been known as indispensable fact of life.
Those have been realized by the various techniques and tools, are expressed and can
be transferred.

Nowadays confront with communication fields which have been

affected by plastic arts is subjected. The sense of seeing always has become the main
way of human communication. Especially utilizing the sense of seeing, graphic design
in interiors message transmission can be realized in an easy and fast way.
In the first chapter of thesis meaning and concept of communication is explored.
In the other part of thesis, the perception of visual communication examines and the
concept of visual thinking has been identified.
In the second part of my thesis is about design and new evolutions in the field of
designing. The main issue in the Art design is to create aesthetics and transfer it to the
public in short way during the human life. Designing for human life create detector
environment and contribute to its future figuration. The basis of the design is discussed
in the next part.
In the third chapter the influence of architecture and environmental design in graphic
design and new approaches of this field are examined. In this sense, for interior
designing, graphic design examples are analyzed.
In fourth chapter, last part, within the framework of the thesis selected restaurant and
house, has been analyzed in terms of interior design and graphic design. The
mentioned subjects in the previous chapters of this thesis clarified more by the review
of space design and graphic design and the subject examined by these informations.

Key words:
Interior design, Visual communication, Graphic design
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1. BÖLÜM:GĠRĠġ

ÇALIġMANIN BAġLIĞI
İç Mimarlık Alanında Görsel İletişim Temelli Grafik Tasarım Çözümlemeleri

1.1. ÇALIġMANIN KONUSU VE ĠÇERĠĞĠ
Günümüzde iç mekan tasarımında grafik uygulamalar tema ve kavram oluşturma,
mesaj iletme görevlerini üstlenerek iç mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar. Bu
çalışma grafik tasarım ve iç mekan tasarımın alanlarının birbirini destekler karekterin
üzerinde durarak iki alanın kesişim noktalarını irdelemektedir.

1.2. ÇALIġMANIN AMACI
İletişim gönderilen bir mesaj ile başlamaktadır. Gönderici özel ve etkili bir biçimde
görseller aracılığıyla iletişimin topluma aktarılmasını sağlamaktadır. Görsel iletişimin
asıl amacı basit ve hızlı olarak mesaj gönderilmesine olanak vermesidir. Görsel iletişim
ile kavram yaratma ve aktarımı grafik tasarımın doğasında vardır. Mekan tasarımı
alanında grafik tasarım uygulamaları iç mekanların algılanma ve okunmasında kolaylık
sağlarak, diyalogların daha hızlı bir şekilde iletilmesinde rol oynamaktadır.
"Grafik Tasarımın İç Mekan Yüzeylerde Kullanımı" başlıklı olan bu çalışma, bir
düşünceyi ya da duygunun dışa vurulmasını, bilgilendirmesini etkileyici bir hale
getirmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma sırasında anlatıcı bir kompozisyona sahip olan
iç

mekan

grafik

tasarımlarının

mekana

işlev,

iletişim

ve

görsel

konfor

kazandırılmasındaki rolünün öneminin vurgulaması amaçlanmıştır. Bu anlamda
gözlemler sonucunda elde edilmiş olan mekan öğelerinin tanımlanmasında ve işlev
kazanmasında, grafik tasarımının etkiliyici bir role sahip olduğu saptanmıştır.
Dolayısıyla, sıradan mekanları tasarımcılar veya sanatçılar farklı deneyimler sayesinde,
bir

mesajı

veya

eleştiriyi

taşıyan

dönüştürülebileceği gözlemlenmiştir.

konuyu,

alan

tanımlı

mekanlar

haline
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1.3. TANIMLAR VE KAVRAMLAR
1.3.1. ĠletiĢim
İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da topluluk, grup-kitle
arasında

gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi olarak

tanımlanabilir. Bir insanın uyku dışındaki zamanını nasıl geçirdiği analiz edildiğinde iki
tür faaliyet içinde olduğu görürür: Ya iletişim kuran kişi rolündedir, ya da kendisiyle
iletişim kurulmaktadır.
İletişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır. İnsanlar olgunlaştıkça,
iletişimin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu daha iyi anlamaya başlarlar.
İletişim, 20. Yüzyılın sonlarında biçimlenen yaşam tarzının vazgeçilmez bir olgusudur.
İletişim, öğrenilen bir faaliyettir (Becer, 2011, s.11).

ġekil 1.1. (http://www.yenimakale.com/hayati-nasil-algiliyoruz.html).
Aristo'ya göre başkalarını ikna etmek iletişim demektir ve onun düşüncesine göre
iletişim, her bir yol ve vesile ile mümkün ise karşı tarafa veya muhataba etki bırakmak
ister. Bilgileri, düşünceleri, duyguları, yetenekleri vb simgeler, kelimeler ve görüntüler
ile aktarılmasına iletişim denir.
Günümüzde iletişim kendine özgü dönemleri kapsıyor:
1) Rönesans öncesi insan düşüncesini paylaşmak. Yani insan kendi veya kendi
mesaj içeriğini başkalarıyla paylaşmak ister.
2) İletişim baskı teknolojisinin keşfinden sonra daha önemli hale gelmiştir ve daha
fazla bilgiyi başkalarına ulaştırmaya başlamıştır (Heller, S. & CHwast, S. 2010,
s.9-10).
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Birçok iletişim organı, görsel ve sözel mesajlarını etkili ve çekici bir hale getirmek
amacıyla grafik

tasarımcılarla

yaklaşımdır. İyi bir tasarım,

işbirliği içine girerler. Bu, doğru ve olumlu bir

değerli

bir

yatırım

demektir. Grafik tasarımcı, bir

mesajın hangi yazı karakteriyle ve nasıl bir grafik üslupla daha iyi ifade edilebileceğini
saptayacak kişidir.

İletişim süreci, beş unsur ve aşamadan oluşur: Gönderici, mesaj, iletişim aracı, alıcı
(okuyucu/izleyici) ve mesajın

alıcı

tarafından algılanıp yorumlanma

aşaması

(geribildirim=feedback) (Şekil 1.2). Tezin içeriğine göre iletişim süreci (Şekil 1.3).

Gönderici

İletişim aracı

Mesaj

Alıcı

Geribildirim

ġekil 1.2. İletişim süreci.
(Becer, 2011, s.14)

İç mimar

Görsel iletişim

Grafik tasarım

İzleyici

ġekil 1.3. Tezin içeriğine göre iletişim süreci.

İletişimin hangi türünde olursa olsun, yukarıdaki unsur ve aşamalardan herhangi
biri işlevini yerine getirmediği takdirde süreç tamamlanamaz. İletişimi başlatan
unsur; göndericidir. Gönderici, etkili bir iletişim gerçekleştirmek için ne tür verilere sahip
olmalıdır? Yanıtlanması gereken ilk soru; iletişimin amacıdır. iletişim; kitleyi bir konu
hakkında bilgilendirmek, bir ürünü pazarlamak, kitlenin değer yargılarını değiştirmek ya
da bir dava konusunda yardım ve destek toplamak amacına yönelik olabilir. İletişimin
amacı belirlendiği zaman, mesajı alan kişi ya da kişilere yönelik beklentiler de açığa
kavuşacaktır. İletişim

organları, bir mesajın görülüp hatırlanabilmesi için sık sık

tekrarlanması gerektiğine inanırlar. Bu yüzden de birçok iletişim aracından aynı anda
yararlanma yoluna giderler. Gerçekten de tekrar, başarılı bir iletişim oluşturmada
anahtar sözcüktür (Becer, 2011, s.13-15).
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1.3.2. Görsel ĠletiĢimde Algı ve Anlamlandırma
Algılamanın genel anlamı, insanların çevresinde meydana gelen olayları, duyu
organları aracılığıyla tanıyıp onlara anlam kazandırmasıdır. Görsel iletişimde görme
algıdan önce gelir. Görme duyumunun insan beyninde yorumlanması görsel iletişimin
başlangıç noktasıdır. Görsel algının oluşması için şu üç şey gereklidir: Işık, sağlıklı bir
göz ve beyinde normal işleyen bir görme merkezi. Işığın mevcut olması ve göze kadar
gelmesi fiziksel bir olay, gözde ışığın kırılarak sarı lekeye görüntünün düşmesi fizyolojik
bir olay, beyinde normal işleyen bir görme merkezinde görüntünün algılanması ise
psikolojik bir olaydır (Hulusi Güngör, 2005, s.5-6). Görsel bir dilin oluşturulması
çalışmalarında sibernetik, semiyotik, semantik gibi dilbilim dalları, estetik, kültür tarihi
gibi insan bilimlerinden ve onların alt dallarına ilişkin bilimsel verilerden faydalanır
(Uçar, 2004, s.61).
Nesnelere odaklanmamız ve detayları algılamamız oldukça dar bir görme konisi ile
sınırlıdır. Görsel alanımızı incelerken, gözlerimiz sürekli olarak hareket eder, tarama
yapar ve görsel malzeme toplayabilmek için belirli yerlere odaklanır. Gördüğümüzü
anlamlandırabilme için, gözlerimizle topladığımız görsel veriyi beyin yorumlar, birleştirir
ve tanıyacağımız ve anlayabileceğimiz görsel modeller haline getirir (Ching, 2006,
s.90).

ġekil 1.4. İnsanın görme duyumunun beyninde yorumlanması görsel iletişimin
başlangıç noktasıdır.
İletişim kurulduğu sırada bir mesaj alışverişi içinde girilir; mesaj gönderilir ve mesaj
alınır. Mesajlar algılanır, yorumlanır ve depo edilir. Bu mesajlar; olaylar, duyular,
düşünce ve yorumlarla ilgili olabilir. Mesajlar; uyarma, önerme, bilgilendirme, ikna
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etme, düşünceleri dışavuruma ve eğlendirme gibi işlevler üstlenebilirler. Bu mesajlar
çok yönlü kanallar aracılığıyla aktarılır. Grafik tasarımcı, sözcük ve resimlere iletişim
kurar. İnsanlar arasındaki günlük iletişim ise sözlerle ve sözel olmayan kanallar
aracılığıyla gerçekleşir (Becer, 2011, s.22).
“Nesnelere, simgelere, insanlara ve olaylara verilen anlamlar ve önem dereceleri,
geçmiş yaşantılar içinde oluşur. Bu anlamları, uyarıcının kendi değil, o uyarıcının
kişinin yaşantı ve amaçlarıyla olan ilişkisi sağlar” (Cüceloğlu, 1991, s.47). Yaşantımız
boyunca sürekli birçok şey ile etkileşim içerisinde bulunuruz. Bunlar bilişsel, duyuşsal
ve görsel etkileşim olabileceği gibi dokunma, düşünce ve olaylar gibi daha karmaşık
uyarılarda olabilir. Beynimiz tüm bu verileri, uyarıları toplayarak, birbirleri ile
ilişkilendirerek, tanımlar, sınıflandırır, şekillendirir ve böylece anlamlandırma süreci
tamamlanmış olur. Psikologlara göre algılama ile ilgili bulgular Gestalt psikolojisi ile
yakından ilgilidir. Çünkü gestalt kuramına göre birey, çevresini parçalar halinde değil,
organize edilmiş bir bütünlük içinde algılar. Gestalt, sözcük olarak, kalıp, biçim,
düzenleme, şekillerin birleşmesi anlamına gelmektedir. Gestalt deyimi ile gelişigüzel bir
dizi ya da yığılma değil, bütünleşmiş bir grup elemanın algılanması işaret edilmektedir.

ġekil 1.5. Her iki kutu içinde de farklı şekillerde gruplandırılmış dört adet kare vardır.
Ancak birinci kutu içine yerleştirilmiş kareler bizler için çok fazla bir anlam ifade etmese
de aynı kareler ikinci kutuda farklı düzenlenerek “+” işaretini algılamamızı sağlar
(Özmutlu, 2009, s.22).

Bu noktaya kadar algılama sürecini etkileyen şartları fizyolojik bağlamda ele aldık. Her
hangi bir özürlülük durumu bulunmaksızın normal şartlarda beş duyu organının bütün
insanlarda eşit nitelikte oldugunu ve herkesin aynı şeyi görebilip, aynı kokuyu alıp, aynı
sesi duyabildiklerini farzettik. Ancak konuyu görsel iletişim çerçevesinde irdeleyecek
olursak, algılama sürecine etki eden unsurları fizyolojik bağlamdan çok psikolojik ve
sosyal bağlamda ele almalıyız.
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Algılama seçicidir. Bu seçicilik sayesinde aynı anda birçok
uyarı ile karşı karşıya gelsek de beynimiz bu uyarıcılar
arasından kendisi için önem taşıyanları dikkate alır ve
yaptıgı

değerlendirme

sonrasında

uygun

davranışta

bulunur. Algının başlangıcı dikkattir. “Belirli bir anda duyu
organlarımızı etkileyen uyarıcılar arasından hangilerini
seçerek algılayacağımızı belirleyen sürece, dikkat denir.
Dikkatin hangi uyarıcılar üzerinde yoğunlaşacagını ise,
kısmen uyarıcıların yapısal özellikleri, kısmen de algılayan
kişinin özellikleri belirler (Teker, 2003, s74).
Görme

DüĢünme

Sezme

Estetik Algı
ġekil 1.6. Estetik algının gerçekleşme süreci (Özmutlu, 2009, s.23).

1.3.3. Gestalt
Gestalt, sözcük olarak, şekillerin birleşmesi anlamına gelmektedir. İnsanların algısal
alanın bütünü üzerinde tutarlı ve anlamlı izlenimler oluşturduklarını ileri sürer. Böylece
bütün, parçalarının toplamından farklıdır. Bunun sonucu olarak, sosyal algılamada bir
kişilik özelliğinin anlamı, o özelliğin içinde bulunduğu bağlamdan etkilenmesidir.
Böylece, görsel algılama, çevresel nesneler arasındaki bütünsel ilişkilere yönelir. Görsel
alan, "figüre" (şekil) ve "zemine" (ground) göre yansımıştır. Figür ve zeminin
oluşturdukları bütün ise gestalt'ı oluşturur (İnceoğlu, 2011, s.126-127).
Gestalt kuramı bütünü meydana getiren her bir parçanın bir araya geliş biçimindeki
disiplindir. 1900′ lerde Alman ve Avusturya‟lı psikologların ortaya attıkları “gestalt”
kavramı, temelde insanın gözünün görsel deneyimleri nasıl organize edip algıladığını
araştırır. Gestalt Almanca‟da

koymak, yerleştirmek, düzenlemek, anlamına gelen

“stellen” fiilinden türetilmiştir. Gestalt kuramı, bellek, öğrenme, algılama, hatırlama ve
problem çözme

konularında

yenilik getirmiştir. Organize

bütünler

birbirleriyle
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ilgisiz parçalardan
göre, problemin

çok
bir

daha

kolay öğrenip

akılda tutulurlar. Gestalt kuramına

bütün olarak derinliğine kavranıp buna bütün halinde çözüm

aranması, kişiyi hızlı ve özgün buluşlara götürür. Gestalt teorisinin temel prensipleri:


Görsel bir imajın parçaları, farklı bileşenler şeklinde çözümlenebilir ve
değerlendirilebilir.



Görsel bir imajın tamamı onun parçalarının toplamından farklı ve daha
kapsamlıdır.

Görsel iletişimin felsefi konularından olan gestalt ilk seferde karmaşık gibi gelebilir,
ancak

konuyu iyi anlamak için örneklerle birlikte değerlendirelim. Bir manzara

fotoğrafına baktığımızda dağlar, gökyüzü, göl, ağaçlar gibi elemanlar ayrı ayrı çok
beğenilebilir. Tamamı ele alındığında ise tüm parçaların birbirlerini tamamlayan doğal
bir güzelliğe ve mükemmelliğe sahip olduğu görülür.

ġekil 1.7. Her iki kare içinde de farklı şekilde örgütlenmiş 9 daire vardır. Ancak ikinci
şekilde dairelerden çok, onların birleşmesi ile oluşan ok formunu algılarız.
(http://www.mimaristil.com/gorsel-algi-ve-gestalt.html)

Bir afişe yakından bakıp incelediğimizde başlık, alt başlık, illüstrasyon, tipografi gibi
bağımsız elemanları gözümüze çarpabilir. Ancak tüm bunlar belli bir kavram ışığında
birleştirildiğinde bütüne organik olarak bağlı bir doku oluştururlar. Örneğin müzik
konusunda her bir nota bir sesi ifade eder. Tek tek çalındığında ayrı ayrı sesler
algılayabiliriz. Eğer bu sesler bir melodi ve armoni

eşliğinde birleştirilirse,

sonuç

parçaların toplamından daha büyük ve güzel bir anlam ifade eder.
Gestalt felsefesini bilmek grafik tasarımcıya hedef kitlenin algı boyutuna göre tasarım
üretebilmek açısından değerli veriler sunar. İnsan gözü biçimleri ve formları
gruplandırma ve ilişkilendirme özelliğine sahiptir. Aynı birim eleman farklı şekilde
düzenlenerek değişik bir anlam ifade edebilir (Uçar, 2004, s.65).
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Gestalt Teorisi:
1) Görsel bir imgenin parçaları, bağımsız birer eleman olarak düşünülüp analiz
adilebilir ve değerlendirilebilir.
2) Görsel bir imgenin bütünü parçalarının toplamından farklıdır ve daha büyüktür
(Aydın, s.53).
Gestalt teorisi, son yıllarda mimarların, sanatçıların, çevresel tasarımcıların duygu ve
düşüncelerini etkilediği gibi; çevrenin nasıl algılandığını açıklayan ekolojik yaklaşımlar
kapsamında yer alan estetik algılama problemlerine de ışık tutmaktadır. Gestalt
teorisine göre, bir bütüne anlam veren, onu oluşturan parçalar değil; bu parçaların ne
şekilde biraraya geldikleri ve parçalar arasındaki ilişkidir (Aydınlı, 1993, s.29).
Algılama Ġlkeleri
Algılama boyutunda araştırmalar sonucunda ortaya çıkan belirli ilkeler ve sistemler
vardır. Gestalt ilkeleri diye bilinen bu temel ilkelerden önemli olanları:


Figür-Arkaplan ilişkisi ilkesi



Denge ilkesi



Eşbiçimli Uygunluk ilkesi



Algısal Gruplama



Benzeşme-Ayrışma ilkesi

 Figür-Arkaplan iliĢkisi

Yüzeysel tasarımın temel prensiplerinden olan figür-arkaplan ilişkisi birbirleri
arasındaki zıtlık ile belirgin hale gelir. Bir alan içinde bulunan pozitif elemanları figür
olarak tanımlıyoruz. Figürü taşıyan görsel alanı ise arka plan veya zemin şeklinde
tanımlıyoruz.

ġekil 1.8. Figür arkaplan ilişkisi zıtlık yapısı içinde oluşmuşsa, figür belirginlik kazanır.
(http://www.mimaristil.com/gestalt-algilama-ilkeleri.html)
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ġekil 1.9. Koleston doğal saç boyası.
(http://www.artandads.com/2011/01/koleston-natural-hair-color.html)

 Denge ilkesi

İnsan, doğası

gereği

simetri

ile ortaya çıkan bir denge arayışı içindedir.

Doğada, insan anatomisinde, yeryüzü şekillerinde denge unsurunu gözlemleyebiliriz.
Örneğin ağırlığını taşıyamayan bir su damlası, simetrik ve dengeli bir biçimde yere
düşer, vücudumuzun her iki yanındaki kollarımız hem görsel hem fiziksel bir denge
unsurudur. Gereğinde ellerimizi kullanarak dengemizi sağlarız.
Aynı

şekilde kollarımızın sonundaki ellerimiz orta parmak ekseninden iki tarafa

doğru dengeli bir biçimde dağılır. Denge unsuru her zaman mutlak simetriyle birlikte
bulunmak zorunda değildir. Doku, küçük-büyük ilişkisi, renk ilişkisi gibi farklı durumlar
oluşturularak da denge yaratılabilir. Belki de doğada bu derece sık şekilde karşımıza
çıkacağından dolayı, simetrik denge sıradan ve sıkıcılık yaratabilir. Özgün ve yaratıcı
çalışmalar oluşturmak için pek çok grafik tasarımcı simetrik denge yaratma
kolaycılığından uzak durmaya çalışır.

ġekil 1.10. Işareti sadece bir simetrik tasarımının yarısını gösteriyor olsa bile siz
sadece diğer yarısını görebilirsiniz ve onlar iki ayrı şey olmasına rağmen, bir bütün
tasarım olarak görüntüleyebilirsiniz.
(http://www.pinterest.com/pin/120963939961211259/)
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 EĢbiçimli Uygunluk

Eşbiçimli uygunluk, imajların yapısal karakterlerinin simgeledikleri biçimlerle olan
ilişkileri ve anlamlarının uyumluluğu ilkesidir. Eşbiçimli uygunluk ilkesi genelde simge
oluşturma sistemleri içinde, doğrudan, benzeterek ilişkilendirme yöntemiyle kullanılır.

ġekil 1.11. Doğada gestalt algılamasında benzerlik örneği.
(http://www.hollyzood.com/2611/a-tree-in-the-cloud/)

 Algısal Gruplama

Algısal gruplama birbirine yakın olan grupların, uzak olanlara oranla belirli gruplar
halinde algılanması ilkesidir. Örneğin gölde yüzen ördekleri gördüğümüzde gözümüz
birbirine yakın olanlarını gruplayarak algılar. Bu ilkenin iyi anlaşılması sayesinde
iletişim tasarımı problemlerini çok daha kolay şekilde çözebiliriz. Çoğu zaman
nesnelerin veya şekillerin birbiri arasındaki ilişkinin bizim algılamamızda önemli rol
oynadığı bir gerçektir.

ġekil 1.12. (http://gorseltasarimilkeleri.blogspot.com.tr/).
Her gün çevremizde ister istemez pek çok yazı duyuru ilan reklam ve tabela görürüz.
Aslında bunların çoğu bir olay veya etkinliği haber vermek için hazırlanmıştır, bilgi
boyutunda benzer mesajlar vermeye çalışırlar.
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ġekil 1.13. (http://joevue.wordpress.com/2011/02/05/elements-and-principles-of-designexamples/).

 BenzeĢme-AyrıĢma

Benzer biçimlerin grup içinde birlikte algılanmasına karşın, aslında birbirinden farklı
olması durumudur. Aynı sıra ve aralığı devam ettirdiğimizde düzenli kareler açıları
değiştirilmiş kareler ile belki ilk seferde hemen algılanamayabilecek ancak sonra
farkları ortaya çıkacaktır (Şekil 1.14).

ġekil 1.14. Biribirlerine bir şekilde benzeyen öğeler grup olma eğilimi
gösterirler.(http://www.mimaristil.com/gestalt-algilama-ilkeleri.html)
Gestalt teorisi, son yıllarda mimarların, sanatçıların, çevresel tasarımcıların duygu ve
düşüncelerini etkilediği gibi; çevrenin nasıl algılandığını açıklayan ekolojik yaklaşımlar
kapsamında yer alan estetik algılama problemlerine de ışık tutmaktadır. Gestalt
teorisine göre, bir bütüne anlam veren, onu oluşturan parçalar değil; bu parçaların ne
şekilde biraraya geldikleri ve parçalar arasındaki ilişkidir. "gestalt teorisi", tüm
algılarımızın bir bütün içinde organize edildiğini açıklar. Sözgelimi güçlü forma sahip bir
bina, çevresindeki diğer binalara, tüm doğal ve yapay öğelerin oluşturduğu arka fona
(zemine) göre şekil olarak algılanır. Çizgisel, yüzeysel ve hacimsel etki belirli bir
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"devinim" yaratarak onun şekil olma özelliğini güçlendirdiğinde, estetik beğenme, haz
duyma başlamaktadır. Bu ilişki insanın nörolojik süreci ve algılanan deneyim
arasındaki izomorfik güçle açıklanmaktadır. Bu olgu, sanatta ve mimarlıkta biçimin
ifade kazanması ve gestalt teorisi arasındaki ilişkiyi açıklamada son derece önemlidir.
Arnheim (1971)'e göre "Gestalt teorisi yardımıyla, estetik
deneyimde dinamik ve ifade gücü olan özelliklerin, neden
algılamanın

ani

ve

güçlü

nitelikleri

olduğu

açıklanabilmaktedir. buna göre, insan beyni üç boyutlu
fiziksel güçler gibi çalışır ve kendini sağlam biçim
kalıplarına doğru yöneltir. Bu beyinsel işlem, dış dünyadaki
somut varlıkların iyi biçim özelliklerini ve sağlamlığını
yaratan fizik güçlerle paralellik taşımaktadır. Gergi, basınç,
burulma, denge gibi fizik terimleriyle, devinim yaratan etkiyi
açıklamak olasıdır" (Arnheim, 1977), (Aydınlı, 1993, s.2930).

1.3.3.1. Görsel DüĢünme
Her dil sembollerden oluşur ve bir gramer gerektirir. Gramer, sembollerin nasıl bir
araya geleceğine ilişkin bir dizi kuralı içerir (Evyapan, 1984). Bu kurallar setini görsel bir
dil oluşturacak şekilde kullanma becerisine dönüştürme durumu, görsel okuryazarlık
olarak adlandırılabilir. Görsel düşünme, görsel algıyı ve bu algıyı geliştirecek analizi
gerekli kılar. Görsel analiz için kullanılabilecek başlıca araç soyutlamadır. Soyutlama
aslında bir anlamda parça ile bütün arasındaki ilişkinin kavranmasıdır. Parça ile bütün
arasındaki ilişkiyi kavramaya ve dolayısıyla soyutlamaya dayalı bir görsel okuryazarlığın geliştirilmesinde, koyduğun koymadığını var eder ilkesi (şekil-zemin/dolulukboşluk ilişkisi) ve düzen kullanılan başlıca araçlar arasındadır. Bu analitik araçların
temelinde hacim, yüzey, ölçü, oran-orantı gibi görme refleksleri yer alır (Bayraklar,
Tamer Görer, Tekel, Gürer, Kızıltaş Ceylan, Köroğlu Armatlı, 2012, s.50-51).
Arnheim, "Görsel Düşünme" (Visual Thinking) adlı kitabında (2007) insanın bilme
yetisinin en etkin aracının görme duyusu olduğunu vurgular. Kişinin, görme duyusu ile
yapılan tüm eylemleri, daha sonra bunları değerlendirecek ve düşünceye çevirecek
olan zihin için imgeler şeklinde toplayarak, kavram oluşumuna zemin hazırlandığını
belirtir. Zihnin ise bellek yoluyla erişilen geniş imgeler alanında toplanan deneyimi, bir
görsel kavramlar sistemine dönüştürecek şekilde örgütlediğini söyler. Böylece
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düşünmenin görme eylemi ile birlikte oluşabileceğini, insanın bütün sanatsal ve bilimsel
faaliyetlerinde problem çözme anlamındaki düşünmenin görsel algı ile birlikte "üretken
bir

düşünceye"

dönüşebileceğini

savunur.

Bu

yaklaşımdan

hareketle,

görsel

okuryazarlığın geliştirilmesi için görme duyusunun geliştirilmesinin gereği ortadadır.
Görme duyusunun geliştirilmesi ancak görsel algılama ve düşünme becerisinin
kazanılmasıyla mümkündür (Bayraklar, Tamer Görer, Tekel, Gürer, Kızıltaş Ceylan,
Köroğlu Armatlı, 2012, s.49).
Görsel hafiza, soyutlama ile zenginleşir. Bir kavramın bilgi içeriğini azaltma veya
indirgeme süreci olarak adlandırılabilir. Bu indirgeme, çoğunlukla belirli bir amaç için
gerekli olan bilginin daha rahat elde edilmesi için yapılır. Soyutlama, görsel iletişimde
daha güçlü ve özü ortaya çıkartmaya ve anlamı vurgulama yönelik bir basitleştirme
olarak tanımlanabilir.
Soyutlama, vurgulanması istenen etkiyi sağlamak amacıyla çeşitli şekillerde de ifade
edilmektedir. Yapısal özelliklerin soyut bir biçimde kavranması algının temelini ve bilme
yetisinin başlangıcını oluşturur. Bu ilişkide soyutlama, algılama ve düşünme arasındaki
vazgeçilmez halkadır. Buradan hareketle soyutlama, algılama ve düşünmenin en temel
ortak özelliği ve nesneyi yorumlamanın bir aracı olarak ortaya konulmaktadır (Arnheim,
2007). Dolayısıyla görsel düşünme için soyutlama olmazsa olmaz bir araçtır.
Soyutlama, en genel anlamıyla, bir şeyin kendisine ait, başkalarında bulunmayan ve o
şeyi kendisi yapan en belirgin özelliğini ortaya çıkarmaktır. Basit (sade) bir ifade ile
mükemmeli, özü yakalamaktadır. Picasso'nun "Boğalar" soyutlamasında (Şekil 1.15)
bilinen bir nesne en az, en yalın çizgiler ile ifade edilmiştir.

ġekil 1.15. Nesnenin belirgin özelliklerinin ve özünün dışa vurumu/ boğalar (The Bull),
Picasso. (Zelanski ve Fisher, 1996). (http://www.ism-regalita.it/Lab_3_CNCA.htm)
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Soyutlama, bir şeyin herhangi bir özelliğini, düşünce yoluyla öteki özelliklerinden
ayırmaya ve bu özelliklerden bağımsız olarak ele almaya dayanan bir zihin işlemi
olarak da tanımlanmaktadır. Soyutlama akıl gözüyle görebilmektir. Hayallerimizi,
hayallerimizin ürünü imgeleri yaratmak, onları zihnimizde biçimlendirmeye çalışmak, ya
da zihnimizde nesneleri soymak, aklımızda onları kimsenin bilmediği yeni biçimler
vermek ise akıl gözüyle görebilmenin başlıca yollarıdır (Tuğlacı, 1995). Burada görsel
bir ifade haline gelen düşünce, tasarımcının özel durumunu da içermektedir. Bu
durumda yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde soyutlama, bir üst dil olarak önemli bir
rol üstlenmektedir. Lichtenstein'in çalışması (Şekil 1.16) soyutlama yolu ile nesneleri
zihinde yeniden biçimlendirmenin bir örneğidir.

ġekil 1.16. Gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma ve yeniden biçimlendirme/
Boğalar, Lichtenstein. (https://www.tate.org.uk/art/artworks/lichtenstein-bull-i-p11482)

Bir nesnenin özellikleri ya da özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına
alan, ansal bir işlem olarak kabul edilen soyutlama, insan zihninde gerçekte yeniden
somuta varmak ve somut bütünü parçaların birbirleriyle olan ilişkileri içinde tümüyle
kavramak için bir bilgi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bilgilenme sürecinde soyut ve
somut ayrılmaz bir birlik içindedir. Bilgilenme duyumlarımızla, algılama somutla başlar.
Önce somut bütünün, dışsal ve biçimsel görünümü algılanır. Somutu tüm ayrıntıları ile
bilmek, bir bütünün parçalarını ve bu parçaların arasındaki ilişkileri de bilmek demektir.
Bütünün zihinde yeniden yaratılması somuttan soyuta ve tekrar soyuttan somuta
işleyen bir döngüde sağlanır (Hançerlioğlu, 1993). (Bayraklar, Tamer Görer, Tekel,
Gürer, Kızıltaş Ceylan, Köroğlu Armatlı, 2012, s.49-53).
Mimari açıdan soyutlama tasarlanacak objenin, bölümün, kesitin ve/veya alanın en
küçük anlamlı parçaya kadar indirgenerek okunabilirliğini artırmaktır.
(http://www.slideshare.net/nuriyecelikk/grsel-okuryazarlk-18194787).
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ġekil 1.17. Mimari açıdan soyutlama.
(http://fsmtemeltasarim.blogspot.com.tr/2013_09_01_archive.html)

1.3.4. Grafik DüĢünme ve Grafik Tasarım
Grafik tasarım, uygulama alanı ne olursa olsun, dinamik bir anlatım gerektirir. Bu
dinamizmin itici gücü, iletişimdir. Sözel ve görsel bilgilerin insanlar arasındaki akışı
olarak tanımlayabileceğimiz iletişim, grafik tasarımın var olma nedenidir. İletişim
organları, sözel ve görsel mesajlarını etkili ve çekici hale getirmek için grafik
tasarımcılarla işbirliğine girerler. İyi bir tasarım, değerli bir yatırımdır. Çünkü günümüz
insanının bütün hayati etkinlikleri, grafik imgelerle iletişim kurabilme yeteneğine bağlıdır
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(Becer, 2011, Kapak). Grafik tasarım, pek çok alanı kapsayan görsel bir sanat
disiplinidir. Sanat yönetimi, tipografi, sayfa düzeni, bilgi teknolojileri ve diğer yaratıcı
alanları içinde barındırır. Bu çeşitlilik, tasarımcıların içerisinde uzmanlık ve odaklar
edinebileceği çok parçalı bir zemin anlamına gelmektedir.

Grafik Tasarımın Evrimi
Grafik tasarım, matbaacılık ve yayıncılık endüstrisinden doğmuş ve terim olarak ilk defa
1950'lerde

kullanılmaya

başlamıştır.

Bu

dönemin

basılı

üretim

sürecinde,

profesyonellerin veya meslek gruplarının odaklandığı ve belirgin biçimde ayrılmış, farklı
aşamalar bulunmaktaydı. Bu aşamalar yazıcılar, tarayıcılar, fotografik üretim, grafik
tasarım, dizgi, film, tashih ve üretim yönetiminden oluşmaktaydı. İkinci dünya savaşı'nın
ardından batı dünyasında oluşan tüketim ekonomisi, parlak ve çekici ambalajların
rekabeti kızıştırdığı bir dönemi beraberinde getirmiştir. Dergilerin sayısında artış olmuş,
iyi tasarıma yönelik talepte de bir yükseliş gerçekleşmiştir. Bu durum, matbaa
teknolojilerindeki gelişmelere tesadüf etmiş ve onlardan yararlanabilecek tasarımcılar
için yeni üretim olanakları ortaya çıkmıştır.

ġekil 1.18. (https://www.flickr.com/photos/20745656@N00/534754529/in/set72157600037800413).
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Grafik tasarımın başarısı, onu daha da vazgeçılmez kılmıştır. Renkli görsel iletişimin
gücü geniş kitleler tarafından kabul gördükçe, grafik tasarım da görsel iletişim
ihtiyacından tüketim dünyasına doğru yol almış ve gelişimin getirdiği teknolojik
yeniliklerle ekonominin farklı sektörlerine yayılmıştır. Özellikle de dijital çağın teknolojik
gelişmeleri basılı üretim süreçlerini rasyonelleştirerek bir devrim yaratmıştır. Dizgicilik
ve görsel hazırlama gibi meslekler, artık tasarımcılar tarafından gerçekleştirilen
bildikleri için geçerliliklerini yitirmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak grafik tasarım,
tasarımcının üretim sürecinde hayati bir öneme sahip olduğu çok işlevli bir role
bürünmüştür. Bu da büyük bir değişkenliğin yanı sıra farklı profesyonellerle etkili
iletişim kurma gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Geçmişte tasarımcılar bir işin fikir
aşamasından elle yazılmasına, çizilmesine ve sayfa düzenine kadar tüm yönleriyle
kişisel olarak ilgilenmek zorundaydı. Teknolojik gelişmeler tasarımcıyı yaratım sürecinin
kalbine yerleştirmiştir. Çoğu zaman bir grafik tasarımcı tasarım sürecini idare eder ve
işin gerektirdiği diğer yaratıcı disiplinlerin koordinasyonunu sağlar. Bir tasarımcının
sorumlulukları artık pazarlamadan web sitesi programlamaya, fotoğraftan sayfa
düzenine, malzeme seçiminden sanat yönetimine, illüstrasyondan bilgisayar destekli
tasarım, müşteri temsilciliğinden görsel senaryo çizimi ve matbaa öncesi hazırlığa
kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır (Ambrose & Harris, s.12-13).
Grafik tasarımcılar görsel iletişim kurmak için ,tipografi, sembolizm, illüstrasyon ve
fotoğraf tekniklerinden yararlanırlar. Çoğu zaman bu tekniklerin bir arada kullanımı
daha etkilidir. Grafik tasarımcılar işlevsel, zevkli, amaca uygun, sade ve ekonomik
görsel çözümler yaratmaya çalışırlar. Bu alanlar özgün "Görsel İletişim Tasarımı"
olarak da anılır. Grafik tasarım, bir mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurma
işlevini, görsel sanatların estetik nitelikleriyle birlikte, resim ve yazıyı birbirini
tamamlayan bir düzenleme içinde kullanarak yerine getirir.

ġekil 1.19. Tipografi: Tipografi kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemidir.
(http://www.vgroup.com/design/projects/branding_nwf_environment)
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ġekil 1.20. Sembolizm : Şema ya da formüllerde kelimeleri ya da bileşenleri ifade
etmek için kullanılan harf ya da basitleştirilmiş resim demektir.
(http://www.homedit.com/large-white-kitchen-interior-design/)

ġekil 1.21. illüstrasyon: Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak
betimleyen ya da yorumlayan bütün unsurlara genel olarak "İllüstrasyon" adı verilir.
)http://www.yellowtrace.com.au/shantell-martins-illustrated-apartment-in-brooklyn)

ġekil 1.22. Fotoğraf: Bilgilendirme, bilinçlendirme, duyurma, satış artırma vb.
amaçlarla hazırlanan, daha çok kitlesel iletişim aracı olarak değerlendirilen afişler,
sanatsal kaygıların en yoğun olduğu grafik ürünlerdir. Next Level alışveriş merkezi,
Ankara.
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Farklı diller konuşan insanlar arasında ortak bir iletişim dili kurmak açısından çok
önemli bir işlev olan grafik tasarım dalı, iletişim medyalarına paralel olarak, her geçen
gün daha büyük oranda insanın yaşamında yer almaya başlamış, günümüzde ise
dünyayı saran iletişim ağı ortamında artık çağdaş dünyanın vazgeçilmez bir unsuru
haline gelmiştir. Grafik tasarımcının da, tüm tasarım dallarında olduğu gibi, Estetik ile
ĠĢlev'i biraraya getirirken estetik elemanları amacı doğrultusunda kullanıp, kitleyle
iletişim kurmak için, işlev daima önde tutması, tasarımcının sanatçı'yla olan farkını ve
sanatçı kadar özgür bir ortama sahip olmadığını gösteren başlıca özelliktir (Aydın, s.1314).
1.3.4.1. Tarihsel GeliĢim ve Günümüzde Grafik Tasarım
Görme duyusu

insanoğlunun en önemli duyularındadır. Çevremizdeki nesneleri,

olayları, durumları

önce

görerek

tanımlar ve anlamaya

çalışırız. İnsanoğlu bu

özelliğini geliştirmek için on binlerce yıl harcamıştır. Yaklaşık olarak MÖ 15000‟ li
yıllarda bize ulaşan en eski mağara resimlerini yapmış olan atalarımız, gördüklerini
algılayabiliyor ve resmedebiliyordu. Bu resimlerde av sahneleri ve insanoğlunun
varlık sembolü olarak kullanılmışcasına el resimleri vardır. Bu resimler, imgelerin
insan üzerinde etkisine ilişkin şekil çizilerek yapılmış ilk görsel iletişim örnekleridir.
Kimi zaman soyut elemanların da kullanıldığı bu kaya resimleri, insanoğlunun imaj ile
doğrudan iletişimini gösteren elimizdeki en eski belgelerdir. Gördüklerini benzeterek
çizen, şekillere dönüştüren insanoğlu, binlerce yıl aralıksız devam edecek olan
görsel iletişim boyutuna yeni bir ivme kazandırmaktadir (Şekil 1.23), (Uçar, 2004, s.17).

ġekil 1.23. Lascaux mağarasındaki hayvan figürleri insanoğlunun en eski görsel
eserlerindendir bu çizimler MÖ 15 000‟ li yıllara aittir.
(http://bursasanatevi.com/sanat/sanat-tarihi/magara-resim-sanati/)
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Grafik, görsel olarak algılanan şeylerle, yeni görüntülerle ilgili bir kavramdır. İletişim ise
her türlü bilginin insanlar arasındaki alışverişidir. Bu durumla grafik iletişim,
görüntülerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlanabilir. Bir mesajın açık,
ekonomik ve estetik bir yolla iletilmesi, grafik iletişimin başlıca amacı ve başarı
kriteridir. Grafik iletişimin ekonomik olması demek; mümkün olan en az sayıda görsel
imgenin, mümkün olan en yüksek sayıda bilgiyi aktarabilmesi demektir. Bu, aynı
zamanda iletişimin de temel kurallardan birisidir. Her grafik unsur, mesajın etkisini
arttıracak biçimde tasarlanmalıdır. Daha özlü bir ifadeyle; modern insanın bütün hayati
etkinlikler, grafik imgelerle iletişim kurabilme yeteneklerine bağlıdır (Becer, 2011, s.2829).
Grafik terimi, Yunan kökenli ve yazmak anlamına gelir, aynı zamanda grafik kelmesi
çizmek

veya

kazmak

manasında

da

kullanılabilir.

Ama

Fransızca'da

grafik

matematiksel çizgi ve eğrı ifadesini alır. Almanca ve ingilizcede (Grafik Formula) ne
olarak adlandırılır. Sanatların sıralanması açısından, grafik sanatı görsel iletişim plastik
tanılır (değişebilir ve gelişebilir sanat) alt dalında yer almaktadır. Eski zamanlarda
ressamlık ve grafik eş anlamda sayılmıştır ancak baskı ve çoğaltım teknikleri gelişimi
yanı sıra kameranın ortaya çıkmasıyla baskı sanatları, ressamlık, el sanatları,
fotoğrafcılık, heykel teraşlık ve sinema sanatı dışında bir konumda yer almıştır. Bir
başka değişle grafik sanatı bir görsel iletişim kaynağıdır, ve görsel simgeleri kullanarak
özel görsel bir mesaj görsel iletişim çerçevesinde algılanır (Heller & Chwast, 2010,
s.11-12). Metin ve imgeler grafik tasarımın temel dayanaklarıdır ve bunların sayfa,
ekran veya yapı üzerindeki kurgusu, modern iletişimin temel unsurlarından birini
oluşturmaktadır. Çeşitli kurumlar onlara zaman ayırmamız için rekabet ederken,
zamanımızın daralması da iletilen mesajların kısalmasına yol açmaktadır.
Bu nedenle, tasarımlar etkin biçimde iletişim kurabilmek için daha yoğun ve daha farklı
düzlemlerde yol almak zorundadır. Farklı tasarım unsurları genel iletişimi güçlendirmek
amacıyla birbirlerini tamamlamalı ve bütünlemelidir (Ambrose & Harris, 2012, s.22).

1.3.4.2. Grafik Tasarım
1) Grafik Tasarım – Okunan tasarımlar: Kitaplar, dergiler, ilanlar, ambalajlar, tabelalar,
film ve televizyon başlıkları, posterler, broşürler, sergiler.
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2) Ürün Tasarımı – Kullanılan eşyalar: Aletler, makineler, araçlar, enstrümanlar,
kumanda cihazları, yapılar.
3) Çevre Tasarımı – Yaşanan mekanlar: İç mekanlar, yapılar, binalar, evler, bahçeler,
parklar, şehirler (Şekil 1.24), (Aydın, s.8).

MĠMARĠ
GRAFĠK
SANATLAR

PLANLAMA
/ÇEVRE

TASARIM

M

ÜRÜN
TASARIMI

ÜRETĠM

EL
SANATLAR

ĠLETĠġĠM

SANAT

FOTOĞRAF/
FĠLM

GRAFĠK
TASARIM

GÜZEL
SANATLAR

ġekil 1.24. Grafik tasarım kullanım türleri, (Aydın, s.8).

1.3.5. Mekan ve Ġç Mekan Tasarımı
İç mekan tasarımı, binaların içindeki iç mekanların planlaması, düzenlenmesi ve
tasarımından oluşmaktadır. Bu fiziksel ortamlar, barınma ve koruma ihtiyaçlarımızı
karşılar, her türlü mekan içi etkinliğimiz için gerekli dekoru kurar, hareketlerimizin
şeklini etkiler, amaçlarımızı besler ve hareketlerimizle beraber gelişen fikirlerimizi ifade
etmemize yardımcı olurlar; görünüşümüz, ruh halimizi ve kişiliğimizi etkiler. Bu sebeple,
iç mekan tasarımının amacı, iç mekanların işlevsel açıdan gelişmesi, estetik açıdan
zenginleşmesi ve psikolojik açıdan pekiştirilmesidir (Ching, 2006, s.46). İç mekan
tasarımı neredeyse tüm diğer tasarım disiplinlerinden ayrılan oldukça farklı bir konudur.
İç mekan, konumuyla sınırlıdır; içinde bulunduğu binayla, bina da kendi bağlamıyla
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sınırlanmıştır. Mevcut durumun sorgulanması tasarım sürecinin temelini oluşturur. İç
mekanın bulunduğu konum, tasarım üzerinde genellikle diğer unsurlardan çok daha
ağır basan bir etkiye sahiptir. Grafik, moda veya endüstri ürünleri tasarımı gibi diğer
tasarım dalları eserin işlevini, estetik niteliklerini ve yapısını göz önünde bulundurmak
durumundadır. İç mekan tasarımcısı da aynı kriterleri dikkate almalı, aynı zamanda iç
mekanın içinde bulunduğu konumun gerekliliklerini de yanıtlayabilmelidir. İç mekan o
yerin bir parçası haline gelebilir, anlamını oluşturabilir, dahası oraya değer ve önem
katabilir. Vitruvius'un çok alıntılanan "kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik" deyişi tüm
mimarlık ve iç mekan tasarımlarının temelini oluşturur (Brooker & Stone, 2011, s.8-10).

ġekil 1.25. (http http://ehssan.co-optdesign.com/hyundai/).

İç mekan tasarımı büyük ölçüde görsel sanattır. Dolayısıyla, iç mekan çizimleri esas
anlamda bilgi iletmek, fikirleri ifade etmek ve olasılıkları belirlemek için kullanılırlar. Bazı
çizimler oldukça soyuttur; bazıları ise daha açık, belirgin ve ayrıntılıdır. Buna rağmen
hemen hemen bütün çizimler, tasarım ilkelerini göstererek tanıtan veya tasarım
öğelerinin arasındaki ilişkileri açıklığa kavuşturan çizgeler olmalıdır (ching, 2006, s.7).
“Mekan sürekli olarak varlığımızı sarıp sarmalar, mekansal hacim boyunca hareket
eder, biçim ve nesneleri görür, sesleri duyar, esintiyi hisseder ve bahçede açan
çiçeklerin kokusunu alırız. Mekan ahşap ve taş gibi maddesel bir özdür. Ancak
doğası itibariyle biçimsizdir. Onun görsel biçimi, ışık kalitesi, boyutları ve ölçeği
tamamen

toplam

biçimin

elemanları

tarafından tanımlanan sınırlarına bağlıdır.

Mekan kavranıp çevrelendikçe ve bir kalıba sokulup biçimsel elemanlar tarafından
düzenlendikçe mimarlık varlık kazanır” (Ching, 2002, s.92).
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Mekanın kimliği ve iletişim, mimari ve/veya iç mimari tasarımıyla da belirlenir. Bu
unsurları belirleyen elemanlar, mekanın yapısı ve barındırdığı nesnelerdir. Grafik
tasarımın rolü bu yapı içinde belirlenir. Var olan yapı ve bu yapının içermesi gereken
elemanlar, grafik tasarımcının sınırlandırmalarıdır. Tıpkı ambalaj tasarımında ambalajın
kendine ait boyut ve özellikleri olduğu gibi ya da matbaada basılacak bir kitabın kağıt
standartlarına uygun olması nedeniyle belirli bir ölçüde tasarlanması gerekliliğinde
olduğu gibi, mekana ilişkin tasarımda da önceden belirlenen bazı sınırlar vardır. Amaç,
bu sınırların tanımladığı alan çerçevesinde doğru iletişimi kurabilmektir (Taşçıoğlu,
2013, s.165-166).

"mimar, biçim ve kütle üzerinde tıpkı bir heykeltıraş gibi, renkler üzerinde ise tıpkı bir
ressam gibi çalışır. Ancak bunların dışında onun sanatı, işlevsel bir sanattır. Pratik
sorunları çözümler. İnsanlar için araç gereçler yaratır ve yararlılık/kullanışlılık bu
sürecin değerlendirilmesinde onu kesin sonuçlara ulaştırır." Mekanın tanımlanmasında,
estetik değerler kadar bu işlevsel olgular da rol alır. Mekan, insanla birlikte anlam
kazanır. Çevremizdeki dünyayı gözlerimizle görür, bedenimizle algılarırz. "mimarlık çok
özel bir işlevsel sanattır; boşluğu sınırlandırarak içinde yaşamamızı sağlar, yaşamımızı
çerçeve içinde alır. Mimar bir tür teatral yapımcıdır, yaşamımıza ilişkin sahne ve
dekorları tasarlar." Mimarlar ve yarattıkları mimari yapıtlar, kişisel mekanlarda, sosyal
mekanlarda bize nasıl yaşayacağımızın ve nasıl davranacağımızın ipuçlarını verir. Bu
ipuçları belirlenirken de insanın fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarından yola çıkılmalıdır çünkü
mimari yapılar insan bedenini ve hareketlerini barındırması gereken üçboyutlu
yapıtlardır (Taşçıoğlu, 2013, s.31).

Yapı bileşenleri (döşemeler, duvarlar, tavanlar, çatılar) ile tanımlanarak sınırlanan
mekanlar iç mimarlığın asıl hammaddeleridirler. Proje özeti hazırlanıp gerekli analizler
yapıldıktan sonra sıra mekanın kavranmasına gelir. Mekanın iki özelliğine dikkat
etmemiz gerekir: tasarlanacak hacim ve yapı bileşenleri arasındaki mevcut mekansal
ilişkiler ve bu yapı bileşenlerinin yapım teknikleri. Tasarım sürecinde, mekanın
kavranması aşamasını diğer aşamalardan farklı ve tekil olarak ele almamalıyız.
Zamanla tasarım geliştikçe, projede mevcut olan mekansal ilişkiler de gelişecektir. Bu
ilişkiler değişip geliştikçe, geri dönüşler ile süreçler birbirine bağlanacaktır (Dodswoth,
s.47).
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1.3.5.1. Zaman, Mekan ve Hareket
Mimari, izleyiciye ve izleyici hareketine gereksinim duymaktadır. Kullanıcı, mekanı
tamamen ve bütün boyutlarıyla algılayabilmesi ve deneyimleyebilmesi

için hareket

halinede olmalıdır. Bunun için zaman önemli bir faktör sayılır ve mekan kavramında
dördüncü boyuta dönüşmektedir. Zaman olmadan, hiçbir hareketi anlamak ve
kavramak mümkün olamaz, dolayısıyla çevre tanımında önemli, etkili ve dolaylı olan
unsurlardan biri zamandır. Rönesansta perspektifin bulunuşundan kübizme, 20.
Yüzyılın başlarına kadar görsel adımlar sadece bir nokta üzerinde odaklanmıştır.
Kübizmle, mekan kavramını perspektif görüntülerede yaymıştır ve eşyalar artık sadece
özel bir noktadan seyredilmemektedir. Dolayısıyla bir görüntü aynı zamanda çeşitli
görünüm noktalarından ve çeşitli pozisyonlardan göstermektedir. Böylece hareket ve
zaman iki fonksiyonel eleman olarak resimlerde yer almıştır (Şekil 1.26).

ġekil 1.26. Bir resimde farklı görünüşler, Pablo Picasso, "Ayna önünde bir
kız"(http://www.grafiksaati.com/Ressamlar/PabloPicasso/pablo_picasso.htm).

Theo van Doesburg 1924 yılında asıl planlarla ilgili kendi teorisinde aşağıdaki atif
noktayı açıklıyor: Yeni mimari, sadece mekan ve zamana dayanmaktadır. Görünüş
şekli zaman ve mekan birliğiyle, tamamen yeni üç boyutlu bir hacim kazanmaktadır
(Şekil 1.27). Birbirine karışan mekanlar, yalnız içlerinde hareket edebileceğimiz zaman
tamamen seyredilebilir.
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ġekil 1.27. Theo Von Doesburg, bir evin analizi, 1923.
(http://www.wikipaintings.org/en/theo-van-doesburg/architectural-analysis-1923#close)
Kübizmde

zaman boyutu söz konusu olur, ve hareketle birlikte çeşitli mekanlar

arasındaki ilişki izlenebilir. Kübizmde mekan deneyimi, zamansal bir süreç olarak
sayılmasına rağmen, Fütürizm okulunu savunanların amacı, görüntüde hareketi
fonksiyonel olarak uygulamak idi. Hem Fütürizm hem Kübizm‟de perspektif
görüntülerinin pasifliği reddedilmiştir.

ġekil 1.28. Marcel Duchamp, "Dulcinea" 1911.
(http://home.wanadoo.nl/att.leurs/kbs006k.html)

Kübizm resimlerde, bir nesneye aynı anda çeşitli yönlerden bakma yardımıyla, onun
mekansal boyutunu vurgulanmıştır. Ancak Kübizm mimarisinde, seyredici, mekanın
yapısı ve durumunu anlamak için ona doğru hareket etmesi ve onu çeşitli yönlerden
seyretmesi

gerkmektedir.

göstermeye çalışmışlardır.

Fütüristciler,

dinamik

planları

görüntülü

bir

şekilde
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Örneğin 1991 yılında Marcel Duchamp‟ın resminde, Şekil 1.28, gösterilen kadın farklı
hareket biçimlerinde gösterilmektedir. Bu eser, resim sanatında aynı zamanda yapılan
hareket sürecini göstermeye ilk açık ve net bir kanıt sayılmaktadır. Mimarlıkta Fütürizm
okulunun asıl amacı hareket sürecini izletmektir. Fütürizm'ın kullanılma nedenlerınden
biri, arabalar, trenler ve uçakların mekaniksel hızlarından ortaya çıkan çekicilikten zevk
alabilmektir. Bunun nedenlerinden biri, teknolojide özellikle arabaların, trenlerin ve
uçakların mekanik hızından elde edilen dinamiği yakalamak idi.
Fütürizm mimarisinde

Marinetti'e göre:

Fütürist bir ev, bir araba gibi görkemli

olmalıdır. Artık asansörlerin bir uzun solucan gibi koridorlerde saklanmaması gerekir.
Fazla basamaklar ortadan kaldırılmalı ve onların yerine asansörler, demir ve cam
malzeme ile bir yılan gibi yerleştirilmelidir (Şekil 1.29).

ġekil 1.29. Fütürizm mimarisinin asansörde yansıtması, Panora alışveriş merkezi,
Ankara.

1.3.6. Ġç Mimarlık
"İç mimari" terimi 1970'lerde, mimarlık kavramını, tarihini ve prensiplerini iç mekan
tasarımında kullanan bir disiplini tanımlamak için ortaya çıkmıştır. Bu kavram mimari
düşüncenin titizliği ile mekan tasarımının duyusal yaklaşımını bir araya getiren bir
sentezin entelektüel ve insancıl açıdan doyurucu olacağı düşüncesiyle hareket
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edilmiştir. Geçtiğimiz otuz yıl içinde "iç mimari" giderek benimsenmiş ve kimlik algısı
kazanmıştır. İç mimari şu fikirlerle tanımlanır:


Çevresini saran yapıyı ve yapının bağlamını tasarım stratejisinin öncülleri olarak
tanır ve gözetir.



Üç boyutlu mekanın yönlendirmeleri ve hazzı ile ilgili bir etkinliktir.



İç mekan deneyiminde görme, işitme, dokunma ve koku uyaranlarını temel
öğeler olarak kullanır.



Işığı mekanı tanımlayan, etki yaratan ve estetik veren bir araç olarak görür.



Malzeme ve rengi tasarlanmış çevrenin tamamlayıcı unsurları olarak kullanır
(Coles & Houes, 2012, s. 9).

'İç mimarlık', 'iç mekan tasarımı' ve 'dekorasyon' terimleri arasında sık sık bir karışıklık
yaşanır. Bu terimler arasında nasıl bir fark vardır? Aslında fark çok da açık ve mutlak
değildir. Mimarlar düzlemde (döşemeler, duvarlar, tavanlar) kullanarak hacimleri
tanımlar (mekanlar) ve bu hacimleri biraraya getirerek binalar oluştururlar. Mimarlar
sıfırdan yapılar tasarlamak üzere eğitilirler. Entelektüel ve plastik konuları birlikte ele
alarak, yapının yer alacağı araziye göre tasarım yaparlar. Bazı mimarlar sadece bina
tasarımları ile uğraşırken bazı mimarlar bina içindeki tefrişleri de tasarlar ve dekoratif
şemalar da üretirler.

ġekil 1.30. Ġç Mimarlık. (http://www.businessinteriors.co.uk/design/graphic-design/).
İç mekan tasarımcıları genellikle mevcut yapıları alıp yeniler, bazen de yeniden
işlevlendirirler. Binanın geçmişini dikkatle incelerler ve tasarımlarında yeni iç mekan ve
yapı arasındaki ilişkileri kurarlar. İç dekorasyonda genellikle fiziksel değişimlerin
gerekmediği mevcut mekanlarda çalışılır. Dekoratör renk, ışık ve yüzey kaplamalarını
tasarlayarak mekanın görünüşünü değiştirirler. Bazen önceki haline göre daha etkin ve
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verimli mekanlar üretilse de binaya yapısal olarak müdahale edilmez. İç tasarımcılar iç
mimar ve dekoratörler arasında bir yerde konumlandırılabilir. Sadece dekorasyon
projeleri yapabildikleri gibi, binanın yapısal sistemine müdahale etmeyi gerektiren
tasarımlar da üretebilirler. Bir iç tasarımcı aynı zamanda mekan planlaması ve dekoratif
öğeleri tasarlerken yapısal değişiklikler de önerebilir (Dodswoth, 2012, s.9). 21. yüzyılın
başında iç mekan tasarımı, mekanın oluşturulma biçimi üzerinde faydalı etkisi
olabilecek, tarihsel ve teorik açıdan zengin bir konu olarak görülmeye başlanmıştır. İç
mekan tasarımı geleneksel olarak her türlü iç mekan projesini tanımlamak için
kullanılmış ve dekorasyondan bütünüyle yeniden düzenlemeye kadar her şeyi
kapsayan bir terim olmuştur. Ancak binaların yeniden kullanımının son derece
önemsenen bir uygulamaya dönüştüğü gerçeği göz önüne alındığında, ana konuyu
bölmek ve ortaya çıkan uzmanlık alanlarını daha net olarak tanımlamak açıkça bir
zorunluluk haline gelmiştir. Dekorasyon, iç mekanları mevcut mimariyle uyumlu işlev
gören bir karakter oluşturacak şekilde düzenleme sanatıdır. Dekorasyon yüzey dokusu,
bezeme, mobilya, döşemelik kumaş, aydınlatma ve malzeme gibi konularla ilgilenir. İç
mekan tasarımı, mekansal hacme müdahale yoluyla özgün öğe ve mobilyaların
yerleştirilmesi ve yüzeylerin işlenmesi yoluyla farklı kimlik ve atmosfere sahip ortamlar
yaratılmasıyla ilgilenen disiplinlerarası bir uygulamadır (Brooker & Stone, 2011, s.1112).

1.3.7. Ġç Mekan Türleri
İç mekanlar fonksiyon ve estetik algılarına göre bir çok sınıflamaya sokulmaktadır.
Bunlar satış mekanları, işyerleri, yaşam alanları, kamusal alanları, sağlık mekanları,
geçici mekanlar idi.
1.3.7.1. SatıĢ Mekanları (Dükkanlar, bankalar, galeriler, restoranlar & barlar)
Satış mekanları marka değerini yansıtan, kolay kullanılabilen ve müşteriyle çekici
gelecek sergi alanlarını gereksinim duymaktadır.
Satış mekanları iç mimarlara pek çok iş olanağı sunar. Proje genellikle teşhir ve satış
alanlarının uygulamaları üzerine olacaktır, ama bazen iç mimar markayı yeniden
yaratmada ya da yeni bir işi markalaştırmada da rol oynar. Böyle bir projede çalışan bir
tasarımcı, şirketin değerlerini ve hedeflerini anlamanın yanında; malzemenin, rengin ve
biçimin toplum ve hedef kitle tarafında nasıl algılandığını bilmeli, maliyetlerden de
haberdar olmalıdır (Coles & House, 2012, s.58).
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ġekil 1.31. (http://www.aspreycreative.com.au/pizza-e-birra-wall-graphics/).

ġekil 1.32. (http://retaildesignblog.net/tag/korea/).

Ergonomi, antropometri ve ışıklandırma bilgisinin yanında, müşterilerin ve çalışanların
rahatı ve güvenliği de değerlendirilmelidir. Malzeme seçimi satış mekanının kalitesinde
ve akustiğinde büyük rol oynar. Sosyal bir mekanda toplanan bir grup insanın
çıkaracağı gürültü, malzeme seçimi ile kontrol edilmelidir. Metal, seramik, sıva, plastik
gibi sert malzemeler akustik açıdan "canlı" bir mekan yaratır. Mekan ucuz ve neşeli ya
da dinamik ve incelikli olarak algılanması seçilen malzemelerin niteliği, biçim ve
renginin yanında, mobilya seçimine, sunulan servisler ile ürünlere bağlıdır. Sert
malzemeler akustik açılan "canlı" bir mekan yaratır demiştik. Halıyla kapalı, perdeli ve
yumuşak mobilyalarla döşenmiş bir ortam sessiz, saygıdeğer bir mekan olarak
algılanır. Bu iyi farklı ortamın biri diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir; her biri
tasarım yönergesine ve müşteriye uygun bir mekan yaratmak için alınan bilinçli kararlar
soruncu ortaya çıkar (Coles & House, 2012, s.60).
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1.3.7.2. ĠĢyerleri (Ofisler, atölyeler, stüdyolar, fabrikalar)
İşyerleri günümüzdeki pek çok alanı kapsamaktadır. Tasarım yalnızca şirketler için
yapılmıyor, iletişimdeki kolaylıklar ve niş işler sayesinde evden çalışma yaygın hale
geldi. Evlerde uygun bir oda çalışma mekanı olarak tasarlanabilmektedir. İşyerleri,
yapılan iş ve işin felsefesine göre organize edilirler, işyerlerinin ruhsuz mekanlar olması
gerekmez, iç mimar genellikle etkinliğin niteliğinin ve kurumun değerlerinin mekana
yansıtılması için çalışır (Coles & House, 2012, s.62).

ġekil 1.33. Açık planlı ofis ve toplantı odalarını ayırmak için işlevler hiyerarşik şekilde
düzenlenmiştir. (http://www.homedit.com/colorful-corporate-office-interior-design-byspace-architecture/corporate-offices-san-pablo10/)

ġekil 1.34. (http://officesnapshots.com/2014/02/03/inside-aei-architecture-interiorsbogota-offices/).
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1.3.7.3. YaĢam Alanları: (konutlar, oteller)
"Mekan, ışık ve düzen, insanoğlu bunlara, ekmeğe ve yatacak yere duyduğu kadar
gereksinim duyar" Le Corbusier.
Yaşam alanlarını, yerleşimini, mobilyalarını, görsel niteliğini kullanıcının seçtiği yerler
olarak düşünürüz. Evlerde bu mümkün olsa da, otellerde ve bakım evlerindeki yaşam
alanları için kişisel değil genel çözümler üretilmelidir. Yaşam alanı nerede olursa olsun,
rahatlık, mobilya yerleşimleri, hizmetlerin birbirleriyle ilişkileri, ışık, manzara ve yeterli
depolama alanı tasarımcının sorumluluğundadır (Coles & House, 2012, s.66).

ġekil 1.35. (http://www.femaleways.com/wall-design/large-scale-wall-murals-designideas-by-famous-graphic-designer/).

1.3.7.4. Kamusal Alanlar:
(Havalimanları, tren istasyonları&otogarlar, sinema ve tiyatrolar, müze ve galeriler, dini
binalar)
Kamusal alanlar genel kullanım için tasarlanmış mekanlardır. Pek çok insana hizmet
eden büyük ölçekli kamusal alanlar, kentsel planlamaya benzer bir şekilde planlanırlar:
hareketin yöneltilmesine (sokaklar), sergi ve ticaret etkinliklerine (çarşı), dinlenme
yerlerine (kahve ve oturma yerleri) gereksinim vardır. İç mimarın kamuya hizmet eden
yepılan tamamen tasarlamasına pek rastlanmaz, ama bu binaların içerdikleri hizmetleri
tasarlamada ya da yenilemede rol alırlar. Kamusal alanın içinde yer alan daha küçük
ölçekli hizmet mekanlarına kimlik kazandırmak zordur (Coles & House, 2012, s.69).
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ġekil 1.36. (http://www.hok.com/uploads/2014/01/21/gatwickwayfinding01.jpg).

1.3.7.5. Sağlık Mekanları:
(Hastaneler, klinikler, spalar, spor salonları)
Sağlık mekanları kategorisinde küçük sağlık merkezlerinden büyük ölçekli modern
hastanelere dek pek çok farklı türde ve boyutta bina bulunur. Bazıları yalnızca
gereksinim duyulduğunda ziyaret edilir, bazılar ise iyilik, sağlık ve vücüt şekillendirma
etrafında büyüyen endüstrinin bir parçasıdır. Sağlık mekanlarının ortak noktaları hem
tesise hem de müşteriye uygun bir ortama gereksinimleri olmasıdır (Coles & House,
2012, s.71).

ġekil 1.37. Sağlık Mekanları: spor salonları.
(http://hotelsportandleisure.co.uk/hsl/news-article/2392/)
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1.3.7.6. Geçici Mekanlar (Sergi ve teşhir)
Sergi ve teşhir alanları, kültürel paylaşım ve etkileşimin çok fazla görüldüğü mekanlar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sergi ve teşhir tasarımı trendlerden ve modadan iç mimarlıktan daha çok etkilenir.
Gazici bir sergi ya da ticaret fuarında bir şirket standı tasarlayan iç mimarın görvi
dikkati sergiye çekmek, eseri ya da ürünü uygun şekilde sergilemektir. Sergilenen
esere/ürüne uygun, özgün bir tasarım yapılmalıdır, eğer bir ürün sergilenecekse
şirketin değerleri de tasarım sürecinde dikkate alınmalıdır. Bu alanda başarılı olmak
için pazarlama stratejilerini mimari yaratıcılıkla bir araya getirmek gerekir (Coles &
House, 2012, s.72).

ġekil 1.38.
(http://www.apexsignsga.com/Portals/17967/Gallery/Album/3926/Apex%20Signs%20Tr
ade%20Show%20Graphics%201.jpg).

ġekil 1.39. (http://vignellicenter.rit.edu/wpcontent/uploads/2013/09/3912_showcase_project_detail_item_WEB.jpg).

1.4. Bölüm değerlendirmeleri:
Birinci bölümde bu çalışmanın konusu ve amacı aynı zamanda iç mimarlık ve grafik
düşünce ve tasarım alanında gereken temel terimlerin anlatımı ve birbirleri ile
bağlantısı yer almaktadır.
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2. BÖLÜM:
TASARIM VE TASARIMCI DÜġÜNCE
2.1. TASARIM, TASARIM KRĠTERLERĠ, TASARIMDA YARATICILIK VE KAVRAM
ĠLĠġKĠSĠ

Tasarım
İnsan, çevresiyle doğrudan fiziksel ve psikolojik ilişki kuran bir varlıktır. Kurduğu ilişki
her zaman anlamlandırmak yoluna gider. Gördüğü, dokunduğu ya da dinlediği her şeyi
anlamayı ister. İşte bu nedenle tasarımcı, sunduğu tüm tasarımları kullanıcısı veya
gözlemleyici veya dinleyicisi tarafından anlamlı hale getirmekle yükümlüdür.
Tasarım; günümüzde oldukça sık kullanılan, etkileyici bir sözlüktür. Tasarım; bir model,
kalıp ya da süsleme yapmak değildir. Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı
arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu
bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her
türlü faaliyeti içine almaktadır (Becer,1995, s.32).
Tasarımın amacı, insan çevresini değiştirmek ve insana yeni olanaklar sağlamaktır.
Her kültürün ürünleri tasarımlarıdır. Tasarım soyuttan somut nesnelere kadar geniş bir
alan içinde yapılır (Bayazıt, 1994, s.54). Tasarlama, insanların yaşamlarını sürdürürken
kendisiyle bütünleştirdikleri çevreyi yaratmak için yapılan bir eylemdir. İnsanlar bu
çevreden mesajlar alırlar ve öğrenirler. Onların yaşam biçimlerinin bir göstergesidir.
Bütün bu düşünceler nedeniyle tasarlama konusundaki tartışmalar ortaya atılmıştır.
Son yirmi yıla kadar geçen sürede, tasarlayıcı (akademisyen, artizan) tarafından
yapılan ve tamamen uygulamaya bırakılmış bir olgu olan tasarlama üzerinde, çeşitli
bilimlerden yararlanarak, bilimsel araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Diğer bilimlerin
gelişiminde, olduğu gibi, tasarlama bilimi için gereken ortam hazırdır. Bu alanda,
üzerinde gözlem ve inceleme yapılabilecek bir tasarlama olgusu vardır. Bu olgu,
tasarlama konusunda yeni kuramların ortaya konmasına ve bu kuramları kanıtlar
metodların geliştirilmesine yol açmıştır. Tasarlama kendisi bir bilim olamaz. Ancak bu
olgunun geliştirilmesi ve sonunda insanın kontrolu altında bir evrenin elde edilmesi için
yapılacak çalışmalar tasarlama bilimini oluşturur (Bayazıt, 1994, s.36).
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Tasarımcılar tasarım problemlerini genellikle iyi tanımlanmamış problemler olarak kabul
ederler. Problemin tanımını değiştirerek bunu çözmeye ve iyi tanımlanmış problem
haline getirmeye çalışırlar. Tasarımcılar genellikle çözüme odaklanan bir yaklaşma
sahiptiler. Tasarımcılar bir çeşit mantık yürütme uygularlar. Bu mantık yürütme,
tümdengelim ve tümevarım mantık yürütmelerden farklıdır. Mantık yürütme açısından
mantık, bilim va tasarım karşılaştırılacak olursa:

Mantık -> Soyut biçimler
Bilim -> Mevcut biçimler
Tasarım -> Yeni biçimler, için mantık yürütür.
Bilimsel bir hipotezle tasarım hipotezini, mantıksal bir önermeyle tasarım önerisini
karıştırmamak gereklidir. Tasarımda yapılan mantık yürütme işlemleri sonuca
varılıncaya kadar değişebilir ve geçicidir. Problem, tasarımın tanımı, kısıtlamalar, ve de
çözümler sonuca varıldığı kabul edilene kadar hep değişir ya da değiştirilir (Bayazıt,
1994, s.210).
Tasarım

Bilim

Mantık

ġekil 2.1. Tasarım, bilim ve mantık ilişkisi.
Tasarım Kriterleri
Bir tasarım problemini tanımlayıp analiz ederken, önereceğimiz çözümün etkili olup
olmadığını ölçümleyebileceğimiz hedefler ve kriterler de belirleriz. Tasarım programının
içeriği ne olursa olsun, dikkat etmemiz gereken birkaç kriter vardır.
İşlev ve Amaç, Fayda ve Maliyet, Biçim ve Stil, İmge ve Anlam
ĠĢlev ve Amaç: Öncelikle, tasarımın önceden belirlenmiş işlevine ve amacına
uygunluğu sağlanmalıdır.
Fayda ve Maliyet: İkinci olarak, tasarım kullanıcıya faryda sağlamalı, dürüst olmalı,
seçilen ve uygulanan malzemeler ekonomik olmalıdır.
Biçim ve Stil: Üçüncü olarak, tasarım estetik olarak göze ve diğer duyularımıza hoş
gelmelidir.
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Ġmge ve Anlam: Dördüncü olarak, tasarımın bir imgesi olmalı ve mekanı kullananların
veya deneyimleyenlerin, mekanın anlamına dair ilişkiler kurmalarını sağlamalıdır.
İç mekan tasarımının başarısını değerlendirmek için birincil ölçüt işlevsel olup
olmadığıdır. İşlev tasarımın en temel seviyesidir. İç mekanların işlevsel niteliklerini
geliştirmek, onları daha kullanışlı hale getirmek, görev ve aktivitelerimizi içlerinde daha
rahat ve keyifli yapabilmek için iç mekanları tasarlarız. Elbette ki, bir tasarımın iyi
işleyebilmesi, kullanıcılarının ve içinde yaşayanların kullanım amaçlarına doğrudan
bağlıdır. Bir iç mekanın işlevini ve kullanım amacını en iyi ve en doğru şekliyle
anlayabilmek ve sonunda karşılayabilmek için, söz konusu mekanın kullanıcılarının ve
mekan içi etkinlik gereksinimlerinin de dikkatlice analiz edilmesi gerekmektedir (Ching,
2006, s.52-53).

Tasarımda Yaratıcılık ve Kavram ĠliĢkisi
Yaratma; kelime anlamıyla yoktan var etmek, güzel olanı yapmak, kurmak, doğurmak,
olmasına yol açmak anlamına gelmektedir. Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere,
keşfedilmemiş olanı meydana getirme, özgün olma kuralları kelimenin özünde yer alan
özelliklerdir. Yaratıcılığın tasarımla iletişimi, güzel olanı meydana getirme, farklı ve
özgün olan oluşturma amacına yönelik yetiye sahip olma noktasında başlamaktadır.
Burada bahsedilen özgünlük salt sonuç odaklı değil, süreçte de yaratıcı olabilme,
sorunlara farklı yollarla çözüm bulabilme yetisinin yaratılmasıdır. Özgün bir tasarım için
kavram oluşumu, yaratıcılığın başlıca koşullarından birini oluşturmaktadır. Tasarım
sürecinde kavram üretimi, yaratıcılığın gelişimi konusunda kullanılan yöntemlerden
biridir bu yöntemler:
Kavram Üretme, tasarıma bir fikirle başlama, soyutlamalardan sonuca ulaşma
yöntemidir
Benzetme Yapma, tasarlanacak ürüne benzer örnekler bularak bilgilenme yöntemi
iken
Zihinsel Engelleri Kaldırma, zihinde engel teşkil edebileceği düşünülen bazı
kavramları değiştirme veya tamamen terk etme olup
Beyin Fırtınası, yeni fikirleri gruplar halinde tartışma anlamında olarak
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Synection, farklı alanlardaki kişileri, problem belirleyip çözen gruplar haline getiran
işlemler kuramı
Kontrol Listeleri, tasarlamanın ilk aşamalarında, tasarlama ve değerlendirme
eylemlerinde tasarımcılara tasarlama probleminin ayrıntılı niteliklerini hatırlatıcı
nitelikteki listeler
Morfolojik Kartlar, mevcut bilgiler, analiz edilecek, genişletilir, alternatifler ve
kombinasyonlar ortaya konur.
AIDA =IKBA (İlişkili Karar Bölgeleri Analizi) İngilizce' de "Analysis of interconnected
Decision Areas" olarak kullanılır. Bir tasarım probleminin çözümleri arasında birbirine
benzer çözümlerin belirlenerek çözüme gidilmesi yaklaşımıdır (Ertek, 1994).

2.1.1. Düzenleme Ġlkeleri (Asal Kompozisyon Ġlkeleri)
Tasarım meydana getirmekte kullanılan Tasarım öğeleri yanyana gelip birbirleriyle
bağıntı kurabilmek için bazı ilkelere bağlı olarak düzenlenirler. Bir başka deyimle
tasarım ilkeleri düzenleme yapmakta kolaylaştırıcı ve yol gösterici rol oynarlar.

Denge, Bütünlük ve ÇeĢitlilik, Uyum
2.1.1.1. Denge:
İç mekanlar ve mekanlara ait olan kapatıcı öğeler, tefriş elemanları, aydınlatma ve
aksesuarları genellikle birçok biçim, şekil, renk ve dokunun karışımıdır. Bu öğelerin
düzenlenmesi ise işlevsel gereksinimlere ve estetik arzulara bağlıdır. Bu öğeler aynı
zamanda, görsel dengeyi de kuracak şekilde düzenlenmeli, böylece mekan içinde bu
öğelerden yayılan görsel kuvvetler arasında bir denge durumu kurulmalıdır.
İç mekanda biraraya gelen öğelerden her birinin kendine özgü biçimi, şekil, boyutu,
rengi ve dokusu vardır. Bu özellikler, öğelerin yerleştirildikleri ve yönlendirildikleri yerle
de bağlantılı olarak, her bir öğenin görsel ağırlığını ve mekanın bütünsel düzeneği
içinde ne kadar dikkat çekeceğini belirler. Bu mekansal öğenin görsel ağırlığını ve
dikkat çekiciliğini artırıcı veya geliştirici özellikler şunlardır:
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Düzgün olmayan ve kontrast yaratan biçimler



Parlak renkler ve kontrast yaratan dokular



Büyük boyutlar ve normal olmayan oranlar



Gösterişli ayrıntılar (Ching, 2006, s.140).

Bir hacmi ve içindeki öğelerin kompozisyonunu algılayışımız, mekanı kullanırken ve
mekan içinde hareket ederken sürekli değişmektedir. Mekan içinde yer değiştirdikçe
bakış açımız, dolayısıla perspektifimiz farklılaşır. Gündüz günışığıyle aydınlanan,
geceleyinse lambalarla aydınlattığımız mekan da bu süreçte bize yada bizim
dışımızdaki etkenlere bağlı olarak değişimlere uğrar. Bu sebeple mekan içindeki
öğelerin görsel dengeleri çokboyutlu olarak düşünülmeli ve zamanın ve kullanımın
getireceği değişiklikler hesaba katılmalıdır. Üç çeşit denge mevcuttur: Simetrik, ışınsal
ve asimetrik. Simetrik denge şekil ve boyut olarak benzeyen ve aynı çizgide veya aksta
konumlanmış öğelerin düzenlenmesinden oluşur. Bu simetri türü ayrıca eksenel veya
çift- taraflı simetri olarak da bilinir.

Simetrik denge, huzurlu, sessiz, rahat ve kararlı, özellikle de düşey bir düzlem üzerine
yönlendirilmişse çok kolay algılanılabilen bir mekan oluşturur. Mekansal ilişkilerine
bağlı olarak, simetrik mekan düzenlemesi orta alanı ya da mevcut doğrusal aksın
sonundaki belirli bir nesneyi vurgular.

ġekil 2.2. Simetrik denge. (Ching, 2006, s.142)
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ġekil 2.3. Simetrik denge, Ġç Mekanda.
(http://3.bp.blogspot.com/-M8WFlq6COU/TcWmVIE_RcI/AAAAAAAABIM/yPl6tg9XzzA/s1600/atlanta.jpg)
(http://officesnapshots.com/2014/02/03/inside-aei-architecture-interiors-bogota-offices/)

ġekil 2.4. Simetrik denge, DıĢ Mekanda.
(http://afflante.com/476-lake-lugano-house-jm-architecture/)
İkinci çeşit mekansal denge, ışınsal dengedir ve öğelerin, merkezi bir nokta etrafında
düzenlenmesi ile sağlanır. Mekana merkezi bir düzenleme etkisi getirir ve orta alanı
odak noktası olarak hissettirir. Elemanlar merkeze doğru içe dönük olarak
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odaklanabilir. Merkezden dışarı doğru bakabilir, ya da daha basiti, merkezi bir
elemanın çevresine yerleştirilir.

ġekil 2.5. IĢınsal denge. (Ching, 2006, s.143-145)

ġekil 2.6. IĢınsal denge, Ġç Mekanda.
(http://www.lostmotionassembly.com/images/dexia/Large-Format-Office-InteriorGraphic-Design-for-Leading-Financial-Institution.jpg)

ġekil 2.7. IĢınsal denge. (http://sweetpeapath.tumblr.com/tagged/spirals/page/4)
(http://thedesignersdiary.com/wpcontent/uploads/2012/10/Jay_Jeffers_Family_Room_Modern_by_Design_Showhouse_
2009_thumb4.jpeg)
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Asimetrik bir kompozisyondaki öğelerin boyutlarındaki, şekillerindeki, renklerindeki
veya konumlarındaki uyum eksikliğidir. Simetrik düzenlemede benzer öğe çiftleri
kullanılırken, asimetrik düzenlemede birbirine benzemeyen öğeler kullanılır. Asimetrik
denge simetri kadar belirgin değildir, genelde görsel olarak daha hareketli ve dinamiktir.
Hareket, değişim ve canlılık verme yeteneğine sahiptir. Ayrıca simetriden daha esnektir
ve işlevlerin, mekanın ve ortamın değişen şartlarına daha kolay uyum sağlar (Ching,
2006, s.142-145).

ġekil 2.8. Asimetrik denge. (Ching, 2006, s.145)
ġekil 2.9. Asimetrik denge, Ġç mekanda.
(http://www.femtalks.com/design/artistic-wall-and-graphic-design-for-interior-wall/)

ġekil 2.10. Asimetrik denge, DıĢ mekanda.
(http://www.houseandgarden.co.uk/interiors/living-room/asymmetric-style)
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2.1.1.2. Bütünlük ve ÇeĢitlilik:
Mekan içinde bütünlüğü güçlendirmek için denge ve uyum ilkelerinin kullanılmasının,
çeşitlilik ve cazibe arayışlarını dışlamadığını görmek önemlidir. Tersine, tasarım
modellerinde denge ve uyumu sağlamak için, benzeşmeyen öğelerin ve özelliklerin de
kullanılması gerekir. Örneğin, asimetrik denge, boyutları, şekilleri, renkleri ve dokuları
farklı olan öğeler arasında bir denge kurar. Ortak özelliklere sahip öğelerden kurular
uyum, aynı öğelerin bireysel farklılıklar göstermesini de mümkün kılar.
Birbirine benzemeyen öğeleri düzenlemek için kullanılan bir başka yöntem de bunları
birbirlerine yakın konumlandırmaktır. Böylesi bir gruplandırma, diğer mekan öğelerini
dışarıda bırakarak kendi varlığını ortaya koyar. Kompozisyon görsel bütünlüğünü daha
da belirginleştirmek için, çizginin veya sınırın sürekliliği elemanların biçimleri arasında
kurulabilir (Ching, 2006, s.148-149).

ġekil 2.11. Birbirine benzemeyen öğeler birbirlerine yakın yerleştirilerek veya ortak bir
çizgi veya düzlemle ilişkilendirilerek düzenlenebilir (Ching, 2006,
s.149).(http://v2.arkiv.com.tr/p10898-trump-towers.html)

2.1.1.3. Uyum:
Uyum, bir kompozisyonda parçaların veya parçaların birleşiminin ahengi veya hoşa
giden birlikteliği olarak tanımlanabilir. Denge ilkesiyle, benzeyen ve benzemeyen
parçalar dikkatli bir biçimde düzenlenerek bir bütün oluştururken, uyum ilkesiyle,
şekillerinde, renklerinde, dokularında veya malzemelerinde ortak özellikler taşıyan
öğeler dikkatlice seçilir.
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Bu ortak özelliğin tekrarıyla, iç yerleştirme öğeleri arasında bütünlük ve görsel uyum
sağlanır. Aynı özelliklere sahip öğeler kullanılmakta aşırıya kaçılırsa, uyum,
bütünleşmiş ama ilginç olmayan bir düzenleme ile son bulabilir. Diğer yanda,
kompozisyonu ilgi çekici kılmak için çeşitlilik abartılarak uygulanırsa, bu da görsel
kaosla sonuçlanabilir. Düzen ve düzensizlik, bütünlük ve çeşitlilik arasında oldukça
ince, dikkatlice uygulanması gereken ve sanatsal bir gerilim vardır. Bu çizgi uyumu
canlandırır ve iç mekanı ilgi çekici hale getirir (Ching, 2006, s.146-147).

ġekil 2.12. Uyum. (Ching, 2006, s.146-147)

ġekil 2.13. (http://www.wolcottai.com/portfolio/open-x-2/).
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2.1.2. Tasarım Ġlkeleri
Oran, Ölçek, Ritim, ArdıĢık Tekrar, Vurgu, Zıtlık, Koram (HiyerarĢi), Egemenlik
Tasarım ilkeleri bir mekanın kontrol ve organize edebilmemize yardımcı olan refrans
noktalarıdır. Kültürel farklı da olsa bu ilkelerin büyük bir kısmı evrensel niteliktedirler.
Ancak bir tasarımcı bu ilkeleri her zaman sorgulayarak kullanmalıdır.
2.1.2.1. Oran:
İç mekan tasarımında çeşitli iç mekan öğeleri seçilir ve bu öğeler, çeşitli işlevsel ve
estetik ihtiyaç ve istekleri karşılamak için kapalı bir mekan içinde düzenlenir. Bir mekan
içinde öğelerin düzenlenmesi modeller oluşturma eylemin içerir. Mekanın hiçbir parçası
veya mekan içindeki hiçbir öğe tek başına durmaz. Bir tasarım modelinde, bütün
parçalar ve mekan öğeleri görsel etkiyi ve işlevi sağlamak ve anlamı oluşturmak için
birbirlerine bağlıdır. Oran, bir parçanın diğer parçayla veya bütünle kurduğu veya bir
nesnenin bir diğeriyle kurduğu ilişkidir. Bu ilişki büyüklük, miktar veya kademe ilişkisi
olabilir. Bir nesnenin görünürdeki boyutu, çevresindeki diğer nesnelerin boyutundan
göreceli olarak etkilenir.

ġekil 2.14. Oran.
(http://www.iidudu.com/innocuous-red-interior-in-white-loft-design/red-combined-withwhite-sofa-near-grey-sofa-with-red-cuhions-under-beautiful-painting-in-various-red/)

Oranlama sistemleri, bina boyutlarına estetik bir mantık vermek amacıyla mimari biçim
ve mekanın işlevsel ve estetik belirleyicilerinin ötesine geçer. Söz kunusu sistemler,
mimari tasarımdaki çok sayıdaki elemanı, bunların parçalarının hepsini aynı oranlar
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dizisine uydurmak yoluyla görsel olarak birleştirebilirler. Bir mekan silsilesi içinde bir
düzen hissi sağlayıp, süreklilik hissini artırabilirler. Binanın iç ve dış elemanları
arasında ilişkiler kurabilirler. Tarihin akışı boyunca pek çok "arzulanır" oranlama kuramı
geliştirilmiştir. Tasarımda bir sistemi araç olarak kullanma ve bu yöntemleri başkalarına
iletme fikri, tarihin her döneminde yaygın olmuştur. Uygulanan sistemlerin zaman
zaman farklılıklar göstermesine rağmen, bunların işerdiği ilkeler ve tasarımcıya verdiği
değerler hep aynı kalır.

Altın Oran:
Matematiksel oranlama sistemleri, Pythagorasçı "herşey sayıdır" düşüncesinden ve
belirli sayısal ilişkilerin evrenin armonik yapısını sergilediği inancından doğmuştur. Bu
ilişkilerden biri antik çağlardan bu yana kullanılagelen ve Altın Oran olarak bilinen
orandır. Yunanlılar, insan vücudu oranlarında Altın Oran önemli bir rölu olduğunu kabul
etmişlerdi. Altın Oran, Rönesans mimarlerının çalışmalarında da işlenmiştir. Yakın
zamanlarda, Le Corbusier Modülör sistemini Altın Oran'a dayandırmıştır. Ve bu
sistemin mimarlıkta kullanımı bugün bile varlığını sürdürmektedir. Altın Oran geometrik
olarak şu şekilde tanımlanabilir: Bölünen bir çizginin küçük parçasının büyüğe oranı,
büyük parçanın bütüne oranı kadardır. Cebirsel olarak şu iki oranın oluşturduğu bir
denklem olarak ifade edilebilir.
a

b

=

b
a+b

Altın Oran'ın mimarlıkta olduğu kadar canlı organizmaların yapısındaki varlığını
gösteren bir takım önemli cebirsel ve geometrik özellikleri vardır. Altın Oran'a
dayandırılan her türlü seri, aynı anda eklemeli ve geometriktir (ching, 2002, s.285-286),
(Şekil 2.9).
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ġekil 2.15. Altın oran. (Ching, 2002, s.287)

ġekil 2.16. Parthenon, Atina, M.Ö. 447-432, Iktinus ve Kallikrates, (Ching, 2002,
s.288).

2.1.2.2. Ölçek:
Tasarım ilkeleri içinde ölçek oranlarla bağlantılıdır. Ölçek ve oran nesnelerin göreceli
boyutlarıyla ilgilidir. Eğer bir fark varsa; oran kompozisyonun parçaları arasındaki
ilişkiyle, ölçek de belirli bir nesnenin bilinen standartlara ve sabit değerlere dayalı
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olması gereken boyutuyla ilgilidir (Ching, 2006, s.136). Tasarımcıların özellikle
ilgilendikleri şey görsel ölçek unsurudur; görsel ölçek nesnelerin gerçek boyutları ile
değil de, nesnelerin kendi normal boyutlarına veya aynı bağlam içindeki başka
nesnelerinin boyutlarına göre küçük mü yoksa büyük mü gründükleri ile ilgilidir (ching,
2002, s.314).

ġekil 2.17. Ölçek. (http://www.flexwi.com/wp-content/uploads/2013/06/The-BestInterior-Design-scavolini-yellow-graphic-print-kitchen-cabinets-wastafel-microwavedining-table-and-chair.jpg)

Ġnsan Ölçeği
İnsan ölçeği, bir şeyin bize verdiği büyüklük hissidir. Bir iç mekanın veya içindeki
öğelerin boyutları bize kendimizi küçük hissettiriyorsa, söz konusu mekanın insan
ölçeğine sahip olmadığı söylenebilir. Diğer yandan, mekan bizi küçültmüyor, mekan
öğeleri, uzanma, mekan içi ferahlık veya hareket gibi boyutsal ihtiyaçlarımıza uygunluk
sağıyorsa, mekanın insan ölçeğine uygunluğundan bahsedilebilir.
Sürekli kullandığımız veya bir arada olduğumuz için boyutlarına alışık olduğumuz
öğeler, insan ölçeğini ortaya çıkaran öğelerdir. Bunlar kapılar, merdivenler, masalar ve
tezgahlar ve farklı oturma birimleridir. Bu öğeler normalde insan ölçeğini taşımayan bir
mekan insancıllaştırmakta kullanılırlar. Bir iç mekanda ölçek sorunu bir dizi ilişkiyle
sınırlı değildir. İç mekan öğeleri, eşzamanlı olarak mekanın bütünüyle, birbirleriyle ve
mekanı kullanan insanlarla da ilişkide olabilirler. Bazı öğelerin kendi içlerinde normal ve
uyumlu bir ölçek ilişkisi olup da, diğer öğelerle kıyaslandığında bu ölçeğin tamamen
istisnai bir boyuta taşınması alışılmadık bir şey değildir. Alışılmadık şekilde
ölçeklendirilmiş elemanlar dikkat çekmek ve bir ortak noktası yaratıp onu vurgulamak
için kullanılabilir (Ching, 2006, s.138-139).
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ġekil 2.18. Bir mekanın veya iç mekan öğesinin bize verdiği küçüklük ve büyüklük hissi
(Ching, 2006, s.138).

ġekil 2.19. Ġnsan ölçeği.
(http://www.bustler.net/index.php/article/a_architecture_wins_scene_campagne_cultur
al_facility_in_cornillon_france)
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2.1.2.3. Ritim:
Ritmin tasarım ilkesi, öğelerin mekan ve zaman içinde tekrarına dayanır. Bu tekrar hem
görsel bütünlük oluşturur, hem de ritmik bir hareket sürekliliği yaratır, bakan kişinin
gözü ve anlağı da kompozisyonun süregittiği doğrultu boyunca veya bir mekan
çevresinde bu yolu izleyebilir. Tekrarın en basit biçimi benzer öğelerin çizgisel bir
doğrultuda düzenli olarak ve belirli aralıklarla dizilmesidir. Bu düzenleme oldukça
tekdüze olmasına rağmen, ön plandaki öğeler için bir geri plan ritmi oluşturmak veya
dokulu bir çizgi, sınır veya süs yaratmak için de oldukça yararlı olabilir. Öğelerin
birbirlerine yakınlıklarından dolayı görsel bağlantıya eğilimi olmalarını göz önünde
tutarak, daha karmaşık ritim modelleri üretilebilir (Ching, 2006, s.150-151).

ġekil 2.20. Ritim. (Ching, 2006, s.150)
ġekil 2.21. Ritim, Ġç Mekan.
(http://www.konuthaberleri.com/basarili-bir-ic-mekan-tasarimi-cay-kasigi-1587.htm)
ġekil 2.22. Ritim, DıĢ Mekan.
(http://www.imagekind.com/art/stunning/guatemala/artwork-on/fine-art-prints)

Bir kompozisyonda ise tekrarlayan şekiller ve formlar arasında gözün hareketi ritim
fikrini vermekte (Lauer ve Pentak, 2005), bu durum kompozisyonun organize olmuş bir
bütün olarak algılanmasına yardımcı olmaktadır (Zelanski ve Fisher, 1996). Dolayısı ile
ritim bir kompozisyonda belirli çizgilerin, çekillerin, formların ya da renklerin düzenli ve
armonik bir şekilde kendini tekrar etmesi biçiminde tanımlanmaktadır (Ching, 2002).
Ritim yalnızca tek elemanın tekrarıyla değil, bir araya gelen elemanların oluşturduğu
gruplar ile de elde edilebilmektedir ( Yurtsever, 1988).
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Bir kompozisyon;


Ritim, benzer aralıklarla tekrarlar şeklinde olabileceği gibi değişen aralıklarla da
olabilir.



Ritim benzerliği, bütünü, uyumu ve ahengi sağlar.



Ritim sağlayan harekettir. Çizgi ve şekillerle yapılan yön değişikliği
kompozisyona ritim dayanağı olan hareketi kazandırmaktadır (Bayraklar, Tamer
Görer, Tekel, Gürer, Kızıltaş Ceylan, Köroğlu Armatlı, 2012, s.39-40).

ġekil 2.23. Ritim.
(https://www.behance.net/gallery/114571/Anglia-Ruskin-University-Interior-Graphics)

Mimarlıkta ritim duygusu, yüzeysel veya hacimsel bir kompozisyonda benzer öğelerin
uyumlu ve düzenli tekrarı, birbirini izlemesi sonucu yaratılmaktadır. Mekanda, ölçekte,
oransal ilişkilerde, renk ve doku farklılıklarından etkin olarak ifade edilebilen, "zaman
içinde tekrar" duygusu uyandıran, bir örtüntüyü açıklamaktadır. Bir revak, bir pencere
sırası, benzer yapı kütleleri, benzer profiller, yüzeylere uygulanan her türlü tekrar eden
strüktür ya da süs öğesi, yapı eyleminin ortaya çıktığı zamandan günümüze,
mimarların "ritmik" etkilerden haberi olduğunu ve onu bilinçli olarak kullandıklarını
göstermektedir (Kuban, 1973), (Aydınlı, 1993, s.62).
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ġekil 2.24. Ritim. (http://www.hatchdesign.ca/principles-of-design-part-2rhythm/#more-4753)
ġekil 2.25. Ritim. (http://thrillsnchills137.tumblr.com/post/26895538562)
ġekil 2.26. Ritim. (http://www.pinterest.com/pin/157696424423482428/)
Ritim, bu temel tekrar fikrini, mimarlıkta türlü biçim ve mekanları organize etmek
amacıyla kendi bünyesine dahil eder. Neredeyse bütün bina tipleri, doğaları itibarı ile
tekrarlanan elemanları kendi içlerinde birleştirirler. Kirişler ve kolonlar, durmadan
yinelenen strüktürel girintiler ve mekan modülleri oluşturmak üzere kendilerini
tekrarlarlar. Pencereler ve kapılar, ışığın, havanın, görünümün ve insanların içeriye
girmesini sağlamak amacıyla sürekli olarak binanın yüzeylerinde delikler açarlar.
Bina programında benzer ve tekrarlanan işlevsel gereksinimlere cevap verebilmek için
türlü mekanlar sıklıkla tekrar eder. Bu kısımda, yinelenen bir elemanlar dizisini
düzenlemek amacıyla kullanılabilen tekrar örüntüleri ve bu örtüntülerin meydana
getirdiği görsel ritimler ele alınacaktır (Ching, 2002, s.356).

2.1.2.4. ArdıĢık Tekrar:
Birden fazla motif, biçim ya da cisim, belirli aralıklarla biribiri ardınca kullanıldığı
takdirde ARDIġIK TEKRAR ortaya çıkır. Bu suretle tekrarın verdiği sıkıcılık ortadan
kaldırılır, yerini değişkenliğin verdiği canlılık alır. Böylece değişkenlik yoluyla birliğe
gitme yolu denenmiş olur. Fakat bu kadarcık değişkenliğe rağmen belirli aralıklarla aynı
şeylerin mütemadiyen tekrarlanması da yine bir miktar bıkkınlık doğurur. Bu nedenle,
ardışık tekrar, gerektiği yerde ve ancak kafi bir dozda kullanılmalıdır. Ardışık tekrar da
bir yüzey etkisi yapar. Oluşturduğu iki boyutluluk etkisi nedeniyle ardışık tekrar daha

52

çok iç ve dış süslemelerde kullanılır. Ardışık tekrar kullanarak cephe, döşeme, duvar ve
tavan süslemeleri, kumaş, halı, tül ve duvar kağıdı deseni yapmak mümkündür. bu
konuda bugüne kadar çok başarılı örnekler ortaya çıkmıştır. Bina kitlelerinin tertibinde
ve iç mekanların düzenlenmasinde de ardışık tekrar ilkesinden gerektiği zaman
yararlanılır (Hulusi Güngör, 2005, s.108).

ġekil 2.27. ArdıĢık Tekrar.
(http://mitademo.com/mimarlik/kiral-apart/)

2.1.2.5. Vurgu:
Vurgu

yaratma

ilkesi,

baskın

veya

ikinci

dereceden

öğelerin

iç

mekan

kompozisyonunda birarada yer alıyor olmasına dayanır. içinde baskın öğeler yer
almadan yapılacak bir tasarım monoton ve kimliksiz olacaktır. Fazla sayıda iddialı öğe
mevcutsa, bu sefer de tasarım karışık ve hatta kaotik olacaktır; gerçekte önemli olması
gereken öğenin önemli azalacaktır. Tasarımın her parçasına, genel tasarım düzeni
içindeki önem derecesine uygun anlam kazandırılmalıdır.
Önemli bir öğe veya özellik, anlamlı derecede boyutlandırılarak, kendine has bir şekil
verilecek veya mekana karşıt bir renkle, tonla veya dokuyla donatılarak görsel anlamda
vurgulanabilir. Her durumda da, baskın öğe veya özellik ile mekanın ikincil görünüşleri
arasında ayırt ediebilir bir karşıtlık kurulmalıdır. Bu karşıtlık, kompozisyonun normal
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düzenini durakladığı için dikkat çekecektir. Bir öğe veya bir özellik, mekan içindeki
stratejik konumlandırılması ve yönlenimiyle de görsel olarak vurgulanabilir. Mekan
içinde odaksal bir yere konulabilir veya simetrik bir düzenlemenin merkez noktasını
oluşturabilir. Asimetrik bir kompozisyonda, çıkıntılı bir konuma getirilebilir veya diğer
öğelerden ayrılabilir. Çizgisel bir dizinin veya hareket aksının son noktası olabilir. Bir
öğe, görsel önemini daha fazla büyütmek için, mekanın normal geometrisine ve
içindeki diğer öğelere karşıtık oluşturacak şekilde yerleştirilebilir. Özel bir şekilde
aydınlatılabilir. İkinci derecedeki ve ikincil önemdeki öğeler, mekanın esas öğesine
veya özelliğine dikkat çekecek şekilde yerleştirilebilir (Ching, 2006, s.154-155).

ġekil 2.28. Boyutta, şekilde, renkte ve tonda algılanması kolay karşıtlıklar
oluşturularak, vurgu noktaları yaratılabilir, (Ching, 2006, s.154).
ġekil 2.29. Vurgu noktaları önemli öğelerin yerleşimleri ile de yaratılabilir, (Ching, 2006,
s.155).

Bir iç mekan ortamındaki birçok öğe arasında, farklı sebeplerden dolayı önem
dereceleri farklı öğeler olduğu gibi, farklı şekillerde vurgulanması gereken öğeler de
olacaktır. Mekan içinde öncü konumda olan öğeler veya özellikler belirlendikten sonra,
bu öğelerin mekan içindeki ikincil öğelere nazaran daha dikkat çekici hale getirilmesi
için bir strateji belirlenmelidir.
Bir hacim odak noktaları öncelikle ve çeşitli kısıtlamalar koyarak belirlenmelidir. Bu
noktalar görsel anlamda çok fazla baskın olmamalıdır, çünkü o zaman tasarımın
bütününe ait bir öğe olmaktan çıkarlar. İkinci dereceden vurgu noktaları-görsel
vurgular-baskın ve ikincil öğeler genellikle sıkı sıkıya bağlamakta yardımcı olurlar.
Tasarımdaki uyum ilkesinin eşliğinde, birbiriyle ilişkili şekiller, renkler ve tonlar
tasarımın bütünlüğünü sağlar (Ching, 2006, s.154-156).
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ġekil 2.30. Vurgu.
(http://interiorzine.com/2014/02/24/trendy-apartment-decor-with-geometric-andgraphic-elements/)

ġekil 2.31. (http://www.dexigner.com/news/27324).
2.1.2.6. Zıtlık:
Cisimler arasında herhangi bir bakımdan ortak ya da yakın nitelikler (vasıflar) olmadığı
takdirde, bunlar arasında ilgi kurmak güçleşir. Herbiri diğerine yabancı ve ilgisiz kalır.
Böylece cisimler arasında bir birlik kurulamayınca uyuşmazlık ve kargaşarlık hüküm
sürmeye başlar. Düzensizlik doğuran bu hal, ZITLIK' ın ta kendisidir.
Zıtlık bir taraftan değınıklık ve uyuşmazlık meydana getirirken, diğer yandan da neden
bu uyuşmaz cisimlerin bir arada bulundukları hususu insanı düşündürmeye başlar.
Biçim, renk, doku, değer, ölçü, yön, aralık ve benzeri bakımlaradan birinin ya da
birkaçının söz konusu olabileceği bu zıtlıklar insanı aynı zamanda beklemediği etkilerle
karşılaştırdığı için ürpertir ya da uyarır. Böylece canlılık başlar, ilgi toplanır.
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O halde zıtlık bir tasarda bir taraftan uyuşmazlık doğururken diğer taraftan tasara
canlılk verici bir görev yapar. Cisimler arasındaki zıtlık sadece bir bakımdan değil,
birçok bakımdan olabilir. Şekil 2.32.de birkaç zıtlık örnekleri verilmiştir. Bir tasarda yer
muhtelif zıtlıklar varsa ve fakat bu zıtlıkların dereceleri farklı ise bu zıtlık kümeleri de
kendi arasında ayrıca zıtlık doğurarak canlılık meydana getirirler. Biçimler arasındaki
mesafeler demek olan ARALIK da zıtlıkda önemli rol oynar. Aralıkların farklılığı zıtlık
meydana getirir. Bir düzenlemeye giren biçimleri ayıran aralıklardan en küçüğüne en
küçük aralık (minör aralık) en büyüğüne en böyük aralık (majör aralık) denir. Aralıkların
farklılığı bir düzenlemedeki biçimler arasında gruplaşmaları ve uzaklaşmaları belirtmek
bakımından önemli rol oynar ve düzenlemenin ilgi çekicilik kazanmasında olumlu
hizmetler görür (Hulusi Güngör, 2005, s.136).

ġekil 2.32. Değişik bakımlardan zıtlıklar (Hulusi Güngör, 2005, s.136).
ġekil 2.33. Beyaz siyah olarak karşılaştırıldığında zıt bir değeri vardır. Neon yeşil koyu
renkler karşıttır.
(http://www.pinterest.com/pin/29977153742479231/)
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ġekil 2.34. (http://bpando.org/2013/11/14/logo-pikseli/).

2.1.2.7. Koram:
İki zıt ucu uygun kademelerle birbirine bağlayan köprüye koram denir. İki uç arasında
uygun içinde geçiş sağlayan bu düzenleme yardımıyla anlamlı ve beğenilmesi kolay bir
dizi ortaya çıkar. Eğer iki uç arasında ölçü farklı varsa, bir uçtan diğer uca doğru
biçimler büyükten küçüğe doğru dizilmelidir. İki uç arasında doku farklı varsa, aradaki
her kademenin dokusu sırayı bozmayacak şekilde düzenli kademeler teşkil edecek
tarzda olmalıdır. Eğer uçlar arasında değer farkı varsa, herbir kademedeki değerler
azar azar açılarak ya da koyulaşarak geçiş sağlanmalıdır. İki uç arasındaki fark renk
farkı ya da biçim farkı olsa, yine eynı şekilde hareket edilir. O halde koramda hiç
değişmeyen koşullar şunlardır:


İki uç arasında zıtlık



Uçlar arasında muntazam bir kademelenme.

ġekil 2.35. Düsseldorf' ta bir sigorta binası, Mimar: Paul Schneider
Bu binada katlar gittikçe küçülmektedir. Bu, bir ölçü koramıdır.
(http://www.pinterest.com/pin/326018460495598972/)
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İki uç arasındaki zıtlık yalnız bir bakımdan değil, birçok bakımdan olabilir. Örneğin, iki
ucun hem biçimi, hem ölçüsü farklı olabilir, ya da iki uç arasında hem değer, hem doku
bakımından, hatta hem değer, hem renk, hemde ölçü bakımından fark bulunabilir.
Koram meydana getirirken genel olarak biçimler birbirlerini örtmezler. Fakat bu şart
değildir. Gerekli yerlerde örtme kullanılabilir. Tabiata pek çok koram örnekleri vardır.
Ayın hilaldan dolun aya ve dolun aydan hilale gidişi sırasında biçim koramı meydana
gelir. İnsan, hayvan ve bitkilerin değişik yaşlardaki durumları bir ölçü koramı meydana
getirirler. Tasarda üç türlü koram vardır. Bir düzenlemede bunlar ayrı ayrı ya da bir
arada kullanılabilirler.


Eksensel Koram:

Eğer koram meydana gelirken biçimler bir eksen üzerinde dizilirlerse ya da bu sırada
aralarında eksen meydana getirirlerse, bu türlü korama Eksensel Koram denir.
Meydana gelen eksenin düzgün olması zorunluluğu yoktur. Eksen, eğri ya da zigzaglı
olabilir.

ġekil 2.36. Eksensel Koram.
(http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/riga/air_baltic_terminal_z291010_1.jpg).

ġekil 2.37. Zigzaglı koram: Nürnberg' de bir konut sitesi/ Mimar: Hayo Fisser
Bu bloklar bir uçtan diğer uca doğru yükseklikleri gittikçe artacak şekilde tertiplenmiştir.
Burada, eksensel bir ölçü koramı gerçekleştirilmiştir.
(http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/357/5213.pdf)
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ġekil 2.38. Eksensel Koram Ġç mekan tasarımında.
(http://www.larscontzen.de/exhibitions/i/21/p/resopal-euroshop-2014-22.html)
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 Merkezsel Koram:
Birçok biçimler bir yada birkaç koram meydana getirecek şekilde birleştirildiklerinde
eğer bir merkez noktası belirtilebiliyorsa; bu biçimler kendi aralarında bir merkezsel
Koram meydana getirilmiş olurlar. Bu esnada biçimler merkezden çevreye doğru ya da
çevreden merkeze doğru büyüyebilirler.

ġekil 2.39. Merkezsel Koram: Roma Olimpiyat spor salonu, Mimar: Pier Luigi Nervi
Tavandaki kirişlerin kesişmesi ile meydana gelen biçimler merkezsel koram meydana
getirmektedir.
(http://www.architectural-review.com/reviews/a-different-approach-to-learning-fromnature/8625697.article)


Çevresel Koram:

Eğer biçimler çevre üzerinde kademelenirlerse bu türlü korama Çevresel Koram denir.
Bu sırada koramın ya da koramların bağımlı bulundukları merkez, alan içinde ya da
alan dışında kalabilir. Yeter ki bunların herhangi bir merkeze bağımlı oldukları ve bu
merkez etrafında bir yörünge çizdikleri anlaşılmış olsun (Hulusi Güngör, 2005, s.138141).

ġekil 2.40. Çevresel Koram: Sydney opera house, 1959-73.
mimar: Joern Utzon.(http://www.sydneyarchitecture.com/ROC/QUA01.htm)
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ġekil 2.41. Çevresel Koram: Bu yapıtta, kısmen çevresel, kısmen de merkezselkoram
uygulanmaktadır, Mimarlar: Levent Aksüt, Yaşar Marulyalı.
(http://www.mimdap.org/?p=616)

2.1.2.8. HiyerarĢi:
Hiyerarşi

ilkesi,

mimari

kompozisyonların

hepsinde

olmasa

da

çoğunda,

kompozisyonun içerdiği biçimler ve mekanlar arasında gerçek farkların olduğunu ima
eder. Bu farklılıklar, bir anlamda, sözü edilen biçim ve mekanların önem derecesini ve
bunların genel organizasyondaki işlevsel, biçimsel ve simgesel rollerini yansıtmaktadır.
Bu değer sistemi, ki elemanların önemi buna göre ölçülecektir, doğal olarak
kullanıcıların özgül konumuna, ihtiyaç ve arzularına ve tasarımcının kararlarına
bağlıdır. İfade edilen değerler, bireysel ya da ortaklaşa, kişisel ya da kültürel olabilir.
Her türlü koşulda, bina elemanları arasındaki işlevsel ve simgesel farklılıkların yansıtılış
tarzı, o binanın biçimleri ve mekanları arasında görülür ve hiyerarşik bir düzenin
oluşturulmasında önemlidir. Bir biçim ya da mekanın genel organizasyon içinde önemli
veya anlamı itibarı ile öne çıkabilmesi için, onun görünür şekilde benzersiz olması
gerekir. Bu, bir biçim ya da mekana şu özelliklerin kazandırılması ile başarılabilir:


Olağandışı boyut



Benzersiz şekil



Stratejik konum
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Her koşulda, hiyerarşik anlamda önemli olan biçim ya da mekan, başka türdeki düzenli
bir örüntü içinde bir anomali olabilecekken, bu sistemde normların dışında bir istisna
olarak anlam ve önem kazanır. Bir mimari kompozisyonda, birden çok baskın eleman
yer alabilir. Birincil odak noktasından daha önemsiz ikincil vurgu noktaları, görsel
eksenler yaratır. Bu ayırt edici fakat ikincil önemdeki elemanlar hem çeşitlilik meydana
getirebilir, hem de görsel bir ilgi kaynağı ve genel kompozisyonda bir gerilim ve ritim
yaratabilir. Ancak aşırıya götürüldüğünde bu noktalar karmaşa ile yer değiştirebilir. Bir
kompozisyondaki her parça vurgulandığında, aslında hiçbir şey vurgulanmamıştır.

ġekil 2.42. HiyerarĢi: Leonardo da Vinci'nin çizdiği ideal kiliseler eskiz.
(http://www.studyblue.com/notes/note/n/quiz-2/deck/2857320)

Boyut Yoluyla
Mimari bir kompozisyonda, bir biçim ya da mekan diğer bütün elemanlardan boyut
olarak belirgin ölçüde farklılaşarak baskın eleman haline gelebilir. Normal olarak, bu
baskınlık bir elemanın sırf boyutu ile görünür kılınır. Bazı durumlarda ise, bir eleman
organizasyondaki diğer elemanlardan epeyce daha küçük yapılıp, iyi tanımlanmış bir
çevreye yerleştirilerek baskın hale getirilebilir.

ġekil 2.43. HiyerarĢi, boyut yoluyla. (Ching, 2002, s.339)
ġekil 2.44. Katedral'ın kentsel çevre üzerindeki baskınlığını gösteren Floransa
manzarası. (http://www.pinterest.com/pin/457256168386569481/)
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ġekil Yoluyla
Biçimler ve mekanlar, şekillerinin genel kompozisyon içindeki diğer elemanlardan
açıkça farklılaştırılması yoluyla görsel olarak baskın ve dolayısıyla önemli hale gelebilir.
Bu farklılaşma ister geometri, isterse düzenlilikteki bir değişme dayansın, şekilde göze
çarpan bir zıtlık kritiktir. Tabii ki, hiyerarşik düzendeki önemli eleman için seçilen şeklin,
onun işlevi ve kullanımı ile bağdaşır olması da önemlidir.

ġekil 2.45. HiyerarĢi, Ģekil yoluyla.
(Ching, 2002, s.339)

ġekil 2.46. (http://cargocollective.com/gmockute/Loft-Interior-Graphic-Design-Studio).

Konum Yoluyla
Biçimler ve mekanlar, genel kompozisyondaki önemli elemanlar olarak dikkat
çekebilmek için uygun konumlara yerleştirilebilirler. Biçim ve mekan için hiyerarşi
bakımından önemli konumlar şunları kapsar:


Çizgisel bir ardışık sıralanışın ya da eksensel organizasyonun bitimi



Simetrik bir organizasyonun merkez noktası



Merkezi ya da ışınsal bir organizasyonun odağı



Bir kompozisyonun hemen yanı, üstü, altı ya da ön-planı (Ching, 2002, s.339).
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ġekil 2.47. Hiyerarşi, konum yoluyla,
(Ching, 2002, s.339)
ġekil 2.48. Meledo'daki Trissino Villası, mimarlık üzerine dört kitaptan, Andrea
Palladio. (http://www.pinterest.com/pin/365073113515744517/)

ġekil 2.49.
(http://thisislavie.com/artdesign/futuristic-spasalon-interior-design-by-vizitiu-eduard).

2.1.2.9. Egemenlik:
Bir tasarımda kararlı bir dengenin bulunması için, bu tasarım değik kısımlarının görsel
algılamada oluşturduğu kuvvetli ve zayıf enerji bölgeleri arasında geçen mücadelelerin
bu bölgelerden birinin üstünlüğü ile sonuçlanması gerekir. Bu sırada diğer bölgelere,
diğer biçimlere yahut diğer gruplara karşı üstünlük kurabilen biçim ya da küme egemen
sayılır. Bu egemenlik tasarın bir bölgesi tarafından da ortaya konabiir.
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ġekil 2.50. Ölçü farklı ile sağlanmış egemenlik, değer farklı ile sağlanmış egemenlik
(Güngör, 2005, s.142).
ġekil 2.51. Açık gri biçimlerin birleşerek koyu gri biçime karşi meydana getirdiği
üstünlük bir değer egemenliğidir.

Egemenliğin en çabuk anlaşılan ve en çok kullanılan şekil egemenlığıdır. Egemenlik
sadece ölçu bakımından değil, aynı zamanda değer, doku, renk ve benzeri
bakımlardan olabilir. Keza biçimler arasında kurulan bağlantıların diğer biçimler
üzerinde oluşturduklerı üstünlüklerle de egemenlik kurulabilir (Güngör, 2005, s.142).

ġekil 2.52. Ġç mekanda egemenlik.
(http://sigalonwebdesign.soup.io/tag/Inspired%20Architecture)
ġekil 2.53. Egemenlik. (http://hicarquitectura.com/2013/02/jds-architects-iceberg/)

2.1.3. Tasarım Elemanları
Tasarımda rol oynayan en önemli öğelerden biri Biçim'dir. Her tasarım tasarı haline
geçerken yani maddeleşirken çevre çizgileri belirlenir ve kabuğu oluşturur. Hem iki
boyutlu hem üç boyutlu cisimler için durum aynıdır. Biçimin kendi yapısı içinde nokta,
çizgi, düzlem, hacim ve şekil asal elemanlarının varlığı algılamaktadır.
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2.1.3.1. Biçimsel Nitelikler (Nokta, Çizgi, Düzlem, Hacim, ġekil)
Nokta: Nokta uzayda bir pozisyon belirler. Kavramsal olarak uzunluğu, eni, boyu yoktur
ve bu nedenle durağan, yönsüz ve merkezidir. Biçim dağarcığının ana elemanı olan
nokta, şunlar belirlemeye yardımcı olur:


Bir çizginin iki ucu



İki çizginin kesişimi



Bir düzlem ya da hacim köşesindeki iki çizginin buluşması



Bir alanın merkezi

Kavramsal olarak nokta biçimsiz veya şekilsiz olmasına rağmen, görsel bir alana
yerleştirildiğinde varlığını belli etmeye başlar. Nokta, içinde bulunduğu çevrenin
merkezinde sabittir; kalan alanda, kendisi ile ilintili olan etrafındaki elemanları organize
edip, bu alana hükmeder. Noktanın boyutlu yoktur. Uzaya ve yer düzleminde görünür
bir pozisyonu belirlemek için, noktanın kolon, dikilitaş ya da kule gibi dikey çizgisel
elemanlara projekte edilmesi gerekir. Tasarımda kolon elemanın nokta şeklinde
görüldüğüne ve bu nedenle de noktanın görsel özelliklerini taşıdığına dikkat etmek
gerekir. Noktanın görsel özelliklerini paylaşarak noktadan üretilen diğer biçimler
şunlardır: Daire, Silindir, küre (Ching, 2002, s.5).

Daire

ġekil 2.54. Polycleitos Tholos, Epidauros, Yunanistan, M.Ö. 350.
(http://www.penhook.org/tholos_at_epidaurus.htm)
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Silindir
ġekil 2.55. Pisa Baptisi, İtalya, 1153-1265, Dioti Salvi.
(http://www.italy.colindaylinks.com/pisa1.html)

Küre

ġekil 2.56. Sir Ġsaac Newton Antı, Proje, 1784, Étienne-Louis Boulé.
(http://convozine.com/929-holographic-universe/26889)
ġekil 2.57. Noktadan üretilen diğer biçimler.

Çizgi: Nokta uzatıldığında çizgi haline gelir. Kavramsal olarak çizginin bir uzunluğu
vardır, ancak eni ve boyu yoktur. Nokta doğası itibarı ile durağan iken, bir çizgi hareket
halindeki noktanın rotasını tanımladığından, görsel olarak yön, devinim ve büyüme
ifade edebilir.
Her türlü görsel yapının biçimlendirilmesinde çizgi önemli bir elemandır. Çizgi şu
görevleri yapar:
 Diğer görsel elemanları birleştirme, bağlama, destekleme, çevreleme ya da
kesiştirme,
 Düzlemlerin kenarlarını tanımlama ve onlara şekil verme,
 Düzlemlerin yüzeylerini belirginleştirme
Kavramsal olarak tek boyutlu olmasına rağmen, çizginin görünür hale gelebilmesi için
belirli oranda bir kalınlığa sahip olması gerekir. Çizgi olarak görülmesinin sebebi
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sadece uzunluğunun enine baskın çıkmasıdır. Gergin ya da gevşek, kesin hatlı ya da
tereddütlü, zaif ya da savruk, nasıl olursa olsun, bir çizginin karakteri, onun uzunluk/en
orantısını, hatlaını ve devamlılık derecesini algılama şeklimize göre belirlenir. Çizginin
yönlenimi ya da doğrultusu, onun görsel yapıdaki rolünü etkiler. Dikey bir çizgi yer
çekimi güçleri ile dengeli bir durumu ya da insanın durumunu ifade eder ya da uzayda
bir noktayı belirlerken, yatay çizgi durağanlığı, yer düzlemini, ufak ya da dinlenmekte
olan bir vücudu tasvir eder.
Dikey

çizgisel

elemanlar,

mekanın

saydam

hacmini

tanımlamak

için

de

kullanılmışlardır. Resimde verilen (Şekil 2.59) dört minare kulesi içinden Selimiye'nin
kubbesinin ihtişamla yükseldiği mekansal alanı tanımlamaktedır (ching, 2002, s. 8-10).

ġekil 2.58. Turkcell Maltepe Plaze, Istanbul.
(http://thebrickhouseco.blogspot.com.tr/2012/07/turkcell-maltepe-plaze-istanbul.html)
ġekil 2.59. İhtişamlı binayı dört dikey çizgiyle belirtlemek. (Ching, 2002, s.10)

Düzlem: Çizgi (kendi yönünden farklı bir yön doğrultusunda) uzatıldığında düzlem
heline gelir. Kavramsal olarak düzlem; uzunluk ve ene sahiptir, fakat derinliği yoktur.
Düzlemin şeklini algılamamız perspektif tarafından bozma uğratıldığından, bir düzlemin
gerçek şeklini ancak ona önünden baktığımızda görebiliriz. Düzlemin yüzey özellikleri,
rengi ve dokusu, onun görsel ağırlığını ve dengesini etkileyecektir. Görsel yapının
oluşumunda düzlem, bir hacimin limitlerinin ve sınırlarının tanımlanması görevini yapar.
Görsel bir sanat olarak mimarlık, özellikle üç boyutlu biçimsel ve mekansal hacimlerin
oluşumu ile ilgilendiğinden, mimari tasarımın dağarcılığında düzlem, anahtar eleman
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haline gelir. Mimarlıkta düzemler, biçim ve mekanın üç boyutlu hacimlerini tanımlar.
Her bir düzleminin nitelikleri, boyut, şekil, renk, doku ve birbirleri ile olan mekansal
ilişkileri, tanımladıkları biçimin görsel özelliklerini ve çevreledikleri yerin niteliklerini
belirler (ching, 2002, s.18-19).

ġekil 2.60. Görsel yapının oluşumunda düzlem (Ching, 2002, s.19).
Düzlemsel şekillerin biçime ek olarak malzeme, renk, doku ve desen gibi belirgin yüzey
özellikleri de vardır. Bu görsel özellikler bir düzlemi şu açılardan etkiler:


Görsel ağırlık ve sağlamlık



Algıladığımız boyut, oran ve mekan içindeki konum



Işığı yansıtıcı özellik



Dokunsal özellikler



Akustik özellikler

Düzlemsel biçimler mimarinin ve iç mimarinin en temel elemanlarıdır. Zemin, duvar ve
tavan veya çatı düzlemleri, mekanın üç boyutlu hacimlerini tanımlamak ve kuşatmak
için kullanılır. Kendilerine özgü görsel özellikleri ve mekan içindeki ilişkileri,
tanımladıkları mekanların biçimlerini ve niteliklerini belirginleştirir. Bu mekanların
içindeki mobilyalar ve diğer tefriş elemanları da düzlemsel biçimlerden oluşmuş olarak
görülebilir (Ching, 2006, s.98-99). Bir düzlemin ya da düzemde açıklığın yokluğu
fiziksel harekete ve ışık, ses, hava geçişine izin verdiği gibi, yapı yerindeki ya da iç
mekandaki başka bir yere dikkat çekmek için de kullanılabilmektedir (Coles & House,
2012 ,s.24).
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ġekil 2.61. Dundee‟da V&A için dizayn edilmiş katmanlı yapılandırma. Bu salon V&A
içinde bir yuvalama şeklindedir. iç katmanlı doğal ahşap levhalardan yapılmış bu
Kengo Kuma-tasarımlı, bir topografik manzara sunmaktadır.
(http://www.aasarchitecture.com/2014/02/Shun-Shoku-Lounge-by-Kengo-KumaAssociates.html)

ġekil: Şekil bir biçimi diğerinden ayırmak için kullandığımız birincil araçtır; bir çizginin
dış hatlarını, bir düzlemin çerçevesini veya üç boyutlu bir kütlenin sınırlarını ifade eder.
Her durumda da, şekil, çizgilerin veya düzlemlerin özel dizilimleri ile tanımlanır ve söz
konusu biçimi arka alandan veya çevreleyen diğer mekanlardan ayırır.
Şekillerin belirli bir kaç çeşidi vardır. Doğal şekiller doğal dünyanın imgelerini ve
biçimlerini temsil eder. Bu şekiller genellikle basitleştirme yöntemiyle soyutlanabilir,
yine de doğal kaynaklarının önemli özelliklerini taşımaya devam eder. Nesnel olmayan
şekillerin belirli bir nesneyle veya özel bir konuyla belirli bir bağlantıları yoktur. Bazı
nesnel olmayan şekiller-örneğin kaligrafi gibi-bir süreçte ortaya çıkarlar ve sembolik
olarak anlam taşırlar. Diğerleri geometrik olabilir ve tamamen görsel niteliklerine
dayanan açık tepkiler oluşurur.
Geometrik şekiller hem mimari, hem de iç mimari tasarımın yapılı çevresine
hakimdirler. İki aynı ve belirgin geometrik şekil vardır: doğrusal ve eğrisel. Normal
hallerinde, eğrisel şekiller daireseldir, doğrusal şekiller de bir dairenin içine
yerleştirilebiecek bir dizi çokgenden oluşur. Geometrik şekiller içinde en belirgin olanları
daire, üçgen ve karedir. Üçüncü boyuta yükseltildiğinde, bu asal şekiller küre, silindir,
koni, piramit ve kübü oluşturur (Ching, 2006, s.102).
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Mimaride aşağıdaki şekiller ile ilgileniriz.


Mekanı çevreleyen döşeme, duvar, tavan düzlemeleri



Mekansal çevreleme içerisindeki pencere ve kapı açıklıklar



Bina biçimlerinin silueti ve dış hatları (Ching, 2002, S.36).

ġekil 2.62. (http://www.sallsa.com/wp-content/uploads/2013/05/interior-designerarchitects-design-designing-furniture-decoration-designers-ideas-graphic-creativestaircase-railings-wooden-floor-pendant-lamp-glass.jpg).

Hacim: düzlemin yüzeyinin dışında başka bir doğrultuda uzaması bir hacim oluşturur.
Hem kavramsal olarak, hem de gerçekte, hacim üç boyutlu olarak var olur. Biçim, bir
hacimin dış hatlarını ve strüktürünü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir hacimin
kendine özgü biçim, söz konusu hacmin sınırlarını belirleyen çizgiler ve düzlemlerin
şekillerine ve birbirleri arasındaki ilişki tarafından belirlenir. Hem mimari, hem de iç
mimari tasarımın üç boyutlu öğesi olan hacim, dolu (yani kütle boş mekanda yer
alabilir) ya da boş (yani mekan düzlemsel öğelerle kuşatılarak) olabilir (Ching, 2006,
s.100).
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ġekil 2.63. (http://esspey.com/extraordinary-art-hangers/astonishing-neon-colorsgraphic-print-featurewall-on-white-large-living-colorful-lounge-rug-table/)

Mimarlıkta bir hacim; duvar, döşeme ve başüstü veya çatı düzlemi tarafından tarif edilip
kapsanmış bir mekan parçası ya da binanın kütlesi ile işgal ettiği bir mekansal büyüklük
olarak görülebilir. Özellikle ortografik planlara, görünüşlere ve kesitlere bakılırken bu
ikilemi algılamak önemlidir (Ching, 2002, s.29).

2.1.3.2. Yüzey Ve Malzeme Nitelikleri (Renk, Doku, Saydamlık, Işık,Yansıtma)

Renk:
Şekil ve doku gibi, renk de bütün biçimlere özgü görsel bir özelliktir. Çevresel
ortamımızda renklerle sarılıyız. Bununla birlikte, nesnelere atfettiğimiz renklerin
kaynağı, biçimleri ve mekanları aydınlatan ışıktır. Işık olmadan, renk var olmaz.
Fizik bilimi, renkleri ışığın bir özelliği olarak ele alıyor. Görünebilir ışık tayfında, renk
dalga boylarıyla belirlenir; en uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı ile başlar, turuncu,
sarı, yeşil, mavi, lacivert ile devam eder ve en kısa dalga boyuna sahip mor ile bitiririz.
Bütün bu renkli ışıklar bir ışık kaynağında aşağı yukarı eşit miktarlarada bulunurlarsa,
hepsi birleşerek görünürde renksiz olan beyaz ışığı verirler (Ching, 2006, s.106).
Rengin üç boyutu vardır:


Türü: rengi tanıma ve tanımlama öz niteliği; örneğin kırmızı veya sarı



Tonu: bir rengin beyaz ve siyaha kıyasla açıklık veya koyuluk derecesi



Yoğunluğu: bir rengin, aynı tondaki gri renge göre saflık veya doygunluk
derecesi.
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Renkler, birbirleriyle ilişkiye girerek birbirlerinin öz niteliklerini değiştirdiği gibi; iç
mekanların biçimlerini, boyutlarını ve niteliklerini algılamamızda da etkilidirler. Renkler,
göreceli tonları ve doygunluk dereceleriyle birlikte, sıcaklık ve soğuklukları, bir nesneyi
diğerlerinden daha önemli kılan ve nesneye ilgimizi çeken görsel kuvveti oluştururlar,
bir nesneyi odak noktasına yerleştirir ve mekan yaratırlar. Mekanın kapatıcı sınırları
üzerinde uygulandığı zaman, açık tonlar, soğuk ve gri renkler görünen mesafeleri artırır
ya da nesneleri uzaklaştırırlar. Bu sebeple bir hacmin iç mekan hacmini, mevcut
genişliğini, uzunluğunu ve hatta tavan yüksekliğini artırmak için kullanılabilirler. Sıcak
ve doygun renkler ve koyu tonlar önde durar gibidirler ve yakınlık duygusu verirler. Bu
özellikler, mekanın ölçeğini küçültmek veya hacim boyutlarından birini aldatıcı bir
biçimde azaltmak amacıyla kullanılırlar (Ching, 2006, s.114-115). Bir kompozisyonda:
renkler çevrelerindeki renkleri etkiler.


Zıt renkler birlikte kullanıldığında daha canlı ve saf görünürler. Birbirlerinin
değerini arttırırler.



Komşu renkler birbirlerinin etkinliğini, canlılığını azaltırlar.



İki rengin farklı tonları yan yana gelirse, her iki rengin değeri artar. Açık renk
daha açık, koyu renk daha koyu görünür (odabaşı, 2012).

Rengin Üç Özelliği
Renk (Hue): Saf renktir. Kırmızı, yeşil, mor, turuncu gibi renk çemberinin farklı
bölümlerinin görsel duyumsanmasını tarif eder.
Rengin parlaklığı/Ģiddeti/berraklığı (Saturation): Rengin zenginliği ne kadar az
karıştığı ile orantılıdır. Renk ne kadar saf ise şiddeti ve yoğunluğu o kadar yüksektir.
Değer (Valu): rengin koyuluk ve açıklık derecesidir. Rengin değerini hafifletmek ya da
yükseltmek için beyaz ve siyahın farklı oranlarda renge katılması ile faklı tonlar elde
edilir (Bayraklar, Tamer Görer, Tekel, Gürer, Kızıltaş Ceylan, Köroğlu Armatlı, 2012,
s.24).

Mekanda Renk Kullanımı
Sanat kavram ve terimleri Sözlüğü'nde, mekanın niteliğini belirleyen ve algılama
sistemimizin bir parçası olan renk, ışığın kendi kendine öz yapısına ve nesneler
üzerindeki yayılımına bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etki olarak tanımlanır. Buna
göre, nesneler ile renkleri arasında yapısal bir ilişki vardır. Dolayısıyla,

nesneler

çevremizde renkle var olmaktadırlar. Görsel algılamada, nesnein rengi, içinde
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bulunduğu mekanın ışığına göre değişse de, nesnenin rengiyle olan yapısal ilişkisi ve
bağlı değişmemektedir. Bu bağlamada, renkler, mekanın boyutlarının kavratılması ve
algılatılması yönünde önemli rol oynamaktadır. Kayıhan keskinok'un renklerin yan yana
getirilişi ile ilgili görüşünü, ġenyapılı şu şekilde aktarır;
"Renk ilişkilerine dayalı biçimlerde hareket renk karşıtlıklarıyla sağlanır.
İki karşıt
Renk ardarda gözde canlanır. Ancak hareketin oluşması için arada tarafsız
(Neutre) bir bölgenin, bir grinin bulunması gerekir. Düzenlemede hareketsiz
bölge bu tarafsız gri bölgedir. Yanyana iki karşıt renk hiçbir hareket özelliği
göstermez. Birinden diğerine bir sıçrama bölgesinden geçerek hareketi
sağlayabiliriz. Bu da kuşkusuz tarafsız bir bölgeyle sağlanabilir" (Şenyapılı,
1996, s.128).

Bu bağlamada renk, iç mekan tasarımında, formları belirginleştirmek, vurguyu
arttırmak, zıtlıklar elde etmek, devinim sağlamak için kullaılmaktadır. Renklerin görünen
biçimi etkilediği, sıcak renkli nesnelerin daha yakında ve daha büyük, buna karşın
soğuk renkli, nesnelerin ise daha uzakta ve küçük algılandığı düşünülürse, bu
durumda, renklerin mekanın algısında çok şeyi değiştirebildiği de söylenebilir. Örneğin;
bir mekanda duvar yüzeyleri sıcak renklerde ise kullanıcıya daha yakın görünmektedir.
Dolayısıyla, içerideki boşluk daraldığından mekan daha küçük algılanabilmektedir.
Bununla birlikte, tavan yüzeyi sıcak renklerde olan mekanlar basık görünmekte, soğuk
renkteki tavan yüzeyi ise mekanı daha yüksek göstermektedir.
Bu bağlamda, küçük mekanlarda uzaklaştırıcı (soğuk) renkler, büyük mekanlarda ise
yakınlaştırıcı (sıcak) renkler kullanılarak mekanda istenen ölçek sağlanabilir. Mekanın
yapısına göre bazı durumlarda uzaklaştırıcı ve yakınlaştırıcı renkler bir arada
kullanılabilirler. Örneğin, dar ve uzun bir koridorda uzun kenarda uzaklaştırıcı soğuk
renk, dar kenarda yakınlaştırıcı sıcak renk kullanımı, meksanı daha dar ve geniş
algılatabilmektedir. Bu durumda, iç mekanlarda eylem özelliklerinde göre kullanılan
uygun renkler mekan ile içinde bulunduğu insan arasındaki ilişkiyi ve aidiyet olgusunu
da güçlendirmektedir (Ergün, 2012, s.11-12).
Mahnke, 1997' de, iç mekanlarda, duvar, yer ve tavanlarda kullanılan renklerin insan
üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde araştırmıştır. Renkler, yalnızca duyguları
harekete geçirmemekte, aynı zamanda bazı fiziksel devinimlere de yol açmaktadırlar.
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Örneğin, kırmızı rengin kalp atışlarını hızlandırdığı ve kan basıncını yükselttiği, turuncu
rengin ise iştah artırdığı gibi (Şekil 2.64), (Bozdayı, 2004, s.31).

Renkeler

Tavan

Duvar

Yer

Psikolojik Etki

Görsel
etki

ağır,

Kırmızı

rahatsız edici

Sinirlendirici

zorlayıcı

Bilinçlendirici

Uyarıcı

Yakın

Heyecenlendırıcı

Büyük

Belki görkemli

Dikkat çekici

Turuncu

Merak uyandırıcı

Sıcak Aydınlık

Hareketli

Heyecan verici

Yükseltir

Uyarıcı
Dikkat çekici

Sarı

Hafif uyarıcı

Tansiyon

Aydınlık

Kuni

yükseltici
Enerji
Soğuk

Mavi

Soğuk- ağır
Bunaltıcı

Mesafe

kruyucu
Cesaret verici

harcamadan
hareket

Yeyiştirici

ediyormuş-

Uzak

hissi

yoğunuk

Doğal- yumuşak

YeĢil

Koruyucu

Soğuk güvenli

Rahatlatıcı

Sakin

Sakin- güvenli

Küçük

Beceri artırıcı

Durgun

Kesvetli

yakın

Ürkütücü

Nötr

Boyaise
Kahverengi

KasvetliBunaltıcı

Güvenlik hissi

rahatsız

ahşap

ise rahatlık

Siyah

BoşlukDerinlik
hisside bunaltıcı

Zindanevi bir
Duygu

Boşluk/ ışık

Beyaz

Kaynağının
Yayınlamasına

Değişik
Soyut
Üzerinde

Enerji vermez

yürünemeyecek

Boşluk duygusu

hissi

Uyarıcı

uzak

Üzücü

Nötr

yardımcıdır

Gri

Gölgeli

Sıkıcı

Doğal

Sessiz

Mor

Baskı altında
Olma hissi

Konsantrasyon
eksikliği

Rahatsız verici

Cesaret kırıcı

ağır

ġekil 2.64. Renklerin, mekan yüzeylerinde kullanımlarına göre yarattığı etkiyi gösteren
tablo.
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ġekil 2.65. Mimarlık alanında renk kullanımı. (http://www.archdaily.com/115983/imiinternational-management-institute-kolkata-abin-design-studio/)

ġekil 2.66. Ġç mekan grafik tasarımında renk kullanımı.
(http://www.gpdigital.ie/services/interior-display-graphics#prettyPhoto[gallery]/0/)

Doku:
Doku, bir yüzeyin üç boyutlu yapısından dolayı sahip olduğu özel bir niteliktir. Doku
çoğunlukla bir yüzeyin pürüzlülüğünü ve pürüzlülüğünü anlatmak için kullanılır. Aynı
zamanda, bildik malzemelerin yüzeysel özelliklerini tanımlamak için de kullanılır; taşın
kabalığı, ahşabın damarlı oluşu ve kumaşın dokuması gibi. Dokunun iki ana tipi vardır.
Dokunsal doku gerçektir ve dokunarak hissedilebilir. Görsel doku ise gözle görülür.
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Bütün dokunsal dokular görsel doku özelliklerini de taşırlar. Öte yandan, görsel doku
yanılsatıcı veya gerçek olabilir. Dokuları ve oluşturdukları yüzeyleri anlayabilmemiz için
önemli olan nitelendirici faktörler, ölçek, görüş mesafesi ve ışıktır (Ching, 2006, s.120121). Doku, iç mekan tanımlamak, tefriş etmek ve güzelleştirmek için kullandığımız
malzemelerin kendine özgü özelliklerinden biridir. Farklı dokuları biraraya getirme ve
düzenleme, en az renk ve ışık kompozisyonları kadar önemlidir ve bu düzenlemeler
mekanın istenilen kullanım şekline ve kimliğine de uygun olmalıdır. Dokusal düzeneğin
ölçeği, mekanın ve ana yüzeylerin ölçeğiyle ve aynı zamanda ikinci öğelerin
boyutlarıyla ilişkilendirilmelidir.
Doku görsel olarak mekan doldurmaya çalışır, bu sebeple de küçük bir hacimde
kullanılacak dokular gösterişli olmamalı veya az miktarda ve geniş aralıklarla
kullanılmalıdır. Büyük bir hacimde doku, mekanın ölçeğini azaltmak için veya mekanın
içinde daha samimi bir alan yaratmak için kullanılabilir (Ching, 2006, s.124).
Malzemeler ve doğal bir şekilde sahip oldukları ya da üzerlerine uygulanabilen
dokular, genellikle bir mekanın ana niteliklerini tanımlar. Bunlar, genel olarak kişinin
tasarımla iletişim kurarken kullandığı ilke unsurdur: kapıyı açmak için tuttuğunuz kapı
koku,

koridorda

yürürken yanından

geçtiğiniz

duvar, bir odaya girerken

ayaklarınınzın çıkardığı sesler, etrafınızı çevreleyen ahşabın ortama yaydığı koku ve
camdan

gözünüze çarpan

parlak

yansımalar, Tüm bunlar, tasarım

içerinizdeki

malzemelerin dikkatli seçimi, işlenmesi, konumlandırılması ve yerleştirilmesi sonucu
ortaya çıkar (Gagg, 2013, s.8).

ġekil 2.67. Oakland Museum of California. WAYFİNDİNG (Design Media Publishing
Limited), s.104.
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ġekil 2.68. Oakland Museum of California. WAYFINDING (Design Media Publishing
Limited), s.104.

Mekan tasarımının iyi bir şekilde işlediği yere gelebilmek için iç mimarın ve iç mekan
tasarımcısının sonsuz gibi görünen malzemeler silsilesi hakkında bilgi edinmeleri ve
onlara aşina olmaları gerekir. Malzemelerin teknik özellikleri ve başarımları, yapım
ve uygulama teknikleri, kısıtlamaları, yarattıkları his, sahip oldukları yüzey sıcaklığı,
ağırlık (hem fiziksel hem de görsel), dayanıklık, diğer malzemelerle, nem, ses ve
ışıkla

olan

etkileşimleri

ve dokularla

sonlandırmaların

uygulanmasına yönelik

potansiyelleri, bilgi edinilmasi gereken konular arasında yer alır. Buna ek olarak
tasarımcının malzemelerin hem tarihi ve kültürel bağlamına hem de marka, imge ve
kimliğe ilişkin daha çağdaş nosyonlara aşina olması gerekir: kurumsal bir mesajın
verilmesi ve kimliğin başarılı bir şekilde iletilmesi için dikkatli seçim esastır (Gagg,
2013, s.10).

ġekil 2.69. Mekanda doku örneği (http://www.heatherwick.com/la-maison-unique/#).
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Doku, iç mekan tanımlamak, tefriş etmek ve güzelleştirmek için kullandığımız
malzemelerin kendine özgü özelliklerinden biridir. Farklı dokuları biraraya getirme ve
düzenleme, en az renk ve ışık kompozisyonları kadar önemlidir ve bu düzenlemeler
mekanın istenilen kullanım şekline ve kimliğine de uygun olmalıdır. Dokusal düzeneğin
ölçeği, mekanın ve ana yüzeylerin ölçeğiyle ve aynı zamanda ikinci öğelerin
boyutlarıyla ilişkilendirilmelidir. Doku görsel olarak mekan doldurmaya çalışır, bu
sebeple de küçük bir hacimde kullanılacak dokular gösterişli olmamalı veya az
miktarda ve geniş aralıklarla kullanılmalıdır. Büyük bir hacimde doku, mekanın ölçeğini
azaltmak için veya mekanın içinde daha samimi bir alan yaratmak için kullanılabilir
(Ching, 2006, s.124).

ġekil 2.70. Doku. (http://www.edra.com/)

Malzemeler ve doğal bir şekilde sahip oldukları ya da üzerlerine uygulanabilen
dokular, genellikle bir mekanın ana niteliklerini tanımlar. Bunlar, genel olarak kişinin
tasarımla iletişim kurarken kullandığı ilke unsurdur: kapıyı açmak için tuttuğunuz kapı
koku,

koridorda

yürürken yanından

geçtiğiniz

duvar, bir odaya girerken

ayaklarınınzın çıkardığı sesler, etrafınızı çevreleyen ahşabın ortama yaydığı koku ve
camdan

gözünüze çarpan

parlak

yansımalar, Tüm bunlar, tasarım

içerinizdeki

malzemelerin dikkatli seçimi, işlenmesi, konumlandırılması ve yerleştirilmesi sonucu
ortaya çıkar (Gagg, 2013, s. 8).
Mekan tasarımının iyi bir şekilde işlediği yere gelebilmek için iç mimarın ve iç mekan
tasarımcısının sonsuz gibi görünen malzemeler silsilesi hakkında bilgi edinmeleri ve
onlara aşina olmaları gerekir. Malzemelerin teknik özellikleri ve başarımları, yapım
ve uygulama teknikleri, kısıtlamaları, yarattıkları his, sahip oldukları yüzey sıcaklığı,
ağırlık (hem fiziksel hem de görsel), dayanıklık, digger malzemelerle, nem, ses ve
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ışıkla

olan

etkileşimleri

ve dokularla

sonlandırmaların

uygulanmasına yönelik

potansiyelleri, bilgi edinilmasi gereken konular arasında yer alır. Buna ek olarak
tasarımcının malzemelerin hem tarihi ve kültürel bağlamına hem de marka, imge ve
kimliğe ilişkin daha çağdaş nosyonlara aşina olması gerekir: kurumsal bir mesajın
verilmesi ve kimliğin başarılı bir şekilde iletilmesi için dikkatli seçim esastır (Gagg,
2013,s.10).

Saydamlık:
Saydamlık, eski deyimi ile şeffaflık, bir cisimin arkada kalan şeylerin görünmesine
engel olmayacak bir yapıya sahip olması demektir. Biri değerinin görünüşünü
kapayacak şekilde ardarda gelen cisimlerden önceki, yani örten cisim ışık geçiren bir
bünyeye sahipse, ararda kalan cisimin anlaşılması kolaylaşır. Örtülen cisimin çevre
çizgileri bu saydamlık yüzünden kuşku kalmayacak şekilde rahatça görünür. Halbuki,
örtmede bu keskinlik her zaman mümkün olmaz ve örtülen cisimin örtülen kısımları
hakkında kesin bilgi sahibi olunamaz.

Saydamlık sayesindedir ki, hem örtülen cisim daha belirli bir şekilde anlaşılabilir, hem
örten cisimin arka yüzeyi daha kesin bir şekilde algılanabilir. Hem de örten ve örtülen
cisim arasında kalan aralık daha iyi anlaşılabilir. Böylelikle derinliğin, üç boyutluluğun
ve şekil anlatımının daha kesin bir şekilde ortaya çıkması sağlanır. Simgesel
(Sembolik) resimde örten cisimin saydam olmaması halinde derinlik ifadesini saydamlık
kullanarak vermek yoluna gidilecek olursa, o zaman ya örtülen cismin örtülen kenarları
kuvvetli çizgilerle belirtilir, ya da örtülen kısmın örten cisimden daha başka bir renge
boyanması yoluna gidilir. Aynı belirtmeler çizgesel (grafik) sanatta diğişik taramalarla
ifade edilir.

ġekil 2.71. Saydamlık. (Güngör, 2005, s.21)
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Yapılarda saydamlık sadece camlı kısımlarda değil, aralarından görüş olanağı veren
kafesli bölmeler yardımıyla ile de sağlanabilir. Mekanların devamlılığının sağlanması ve
birçok hacmin yanyana idrak edilmesine fırsat vermesi bakımından saydamlık modern
mimarlıkta en çok başvurulan bir anlatım yoludur (Güngör, 2005, s.21).
Saydamlık konusunun kavramsal tanımları, boyutları ve amacı: saydam sözcüğünün,
Webster Yeni Uluslararası sözlüğüne göre sözlük anlamı:


Arkadaki dolu cisimlerin görülebilmesinini sağlayacak biçimde ışınları iletebilme
özelliğine sahip olan, ışığı algılayan, ışığı nüfuz edebilir, rahat anlaşılabilir,
saydam cam veya havuz gibi;



Nüfuz edebilir (örneğin herhangi bir ışınsal enerjiy);



Aydınlık, parlak, parlayan;



Bir doku veya tekstilin, altındakini saklamayacak kadar gevşek olması;



Okunarak anlaşılabilir, gizlenmemiş, algılanabilir, berrak, açık, bir bebek kadar
saydam.

ġekil 2.72. Crystal Clear Glass House.
(http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/list/tag/house?page=3)
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ġekil 2.73. (http://www.archdaily.com/209596/bishan-public-library-look-architects/).

Tanıma Ait Kavramlar:
Konunun yöntemsel olarak incelenmesi sürecinde, saydamlık tanımını ortaya çıkaran
kavramların ayrıştırılması gerekmektedir. Bunların arasında en önemlisi, geçirgenlik
kavramı'dır.
Geçirgenlik (transparency) kavramı, belli bir zaman aralığında ve uzayda duran bir
yapının, kendi coğrafi, fiziksel, tinsel varlığının arkasında ve/veya başka bir anında
(geçmiş veya gelecek) yer alan başka bir yapıyı, duyulabilir, görülebilir, sezilebilir,
bilinebilir yaparak yeniden biçimlendirmesidir. Mutlak araç, ışık ve fizikseltinsel
aydınlanmadır. Dışardan yapıya/mekana giren ışık sayesinde, hem "dıştaki dünyayı"
hem de "içteki" tüm boşluğu ve boşluğun sınırladığı yüzeylerin renk, doku ve
anlamlarını tarifler (Tokyay, s.11).

Ġmgelem:
Şiir, sözlük sanatlar arasında güzel sanatlara en yakın duran edebiyat dalıdır. Neden
bir mimalık eserinin şiirselliğini tartışırız? bu ilişki, iki sanat dalının da saydamlık
kuramındaki benzer tasarım araçlarını kullanmalarında yatmaktadır. Saydamlığın
şiirdeki tasarım aracı imge üretimidir. Görsel sanatların sonuncusu olan Sinema'da,
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imge üretiminin karelere ve sekanslara dönüşümündeki sürecin ilk adımı, yönetmenin
üreteceği görüntüyü/imgelemi öncelikle zihninde görmesidir. Her insanın aklındaki
"zihinsel sinema" iç görüşüne imgeler yağdırır. Bu imgelerin amacı, görsel olarak
kurmak, seyretmek istediğimiz şeyin bulunduğu fiziki yeri imgelemin gözleriyle görmek
olacaktır. İmgelemin başka bir amacı da, Dante'nin dediği gibi, "bizi dış dünyadan
kopararak bir iç dünyaya taşıma gücü olan imgelemin" bu haliyle zaman ve mekan dışı
olabilmesidir.
Eğer bir imge sayesinde, insan, o ana dek bilmediği, duyularında hissetmediği, ona
tamamen kapalı olan bir duvarın arkasında geçerek başka bir dünyasal gerçekliği
tanıyabiliyorsa, işte o zaman imgenin saydamlaştırma işlevinden söz edebiliriz.
Calvino, aynı kitabın "kesinlik" bölümünde, popüler kültürün ürettiği imgelerle
saydamlaştıran imgeler arasındaki kesin farkın da altını çizer: "kesintisiz bir imgeler
yağmuru altında yaşıyoruz; en güçlü iletişim araçlarının tek yaptığı, dünyayı imgelere
dönüştürmek ve bir aynalar oyununun yarattığı düşsel görüntüler aracılığıyla dünyayı
çoğaltmak...Bu yüzden, edebiyat, şiir, sinema, resim ve mimarlıkta imgelemin tek
amacı yaşamı saydamlaştırmaktır (Tokyay, s.12).

ġekil 2.74. Tiyatro ev.
(http://www.digsdigs.com/futuristic-interior-of-it-entrepreneurs-home-villa-f-by-najjarnajjar/)

IĢık:
Işık iç mekana canlılk veren en önemli öğedir. Işıksız hiçbir renk, biçim, doku ve var
olan bir iç mekan görülemezdi. Bu sebeple aydınlatma tasarımının ilk işlevi, iç
mekanda bulunan biçimleri ve mekanı aydınlatmak ve görünür kılmak, dolaysıyla
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mekan kullanıcılarının ihtiyaç duydukları hızla, rahatlıkta ve hatatsız olarak mekan
içindeki etkinliklerini yerine getirmelerini sağlamaktır.
Aydınlatma gereçlerinin kullanıldıcağı yerler ve ışık verme şekiller, mekanın mimari
özellikleriyle ve kullanılma şekliyle birlikte düşünülmelidir. Görme alanları içinde
gözlerimiz ilk önce en parlak nesneleri ve en kuvvetli renk tonlarını fark edeceği için, bu
durum aydınlatma öğelerinin planlanmasında özellikle önemli bir rol oynar. Aydınlatma
tasarımının görsel kompozisyonunu belirlerken, ışık kaynağının nokta, çizgi, düzlem
veya hacim gibi bir biçime sahip olabileceği dikkate alınmalıdır. Işık kaynağının
görüntüsü mekan içinde gizlendiğinde bile, ışığının biçimi ve yüzey aydınlatmasının
şekil iyi bilinmelidir. Işık kaynakları ister düzenli, ister dağınak biçimde yerleştirisin,
aydınlatma tasarımı dengeli bir düzenlemeye sahip olması, uygun bir ritim duygusu
vermeli ve önemli olan nesneleri iyi vurgulamalıdır (Ching, 2006, s.126).

ġekil 2.75. Işık mekana canlılık verir ve biçimleri ve dokuları ortaya çıkarır.
( http://www.satelight.com.au/products/luminaires/pendant-lights/sat-graphicpendant/#.U6wAELE6iHY)

Mekanda IĢığı Anlamak (Doğal Aydınlatma/Yapay Aydınlatma)
İnsanlar yapay ışık elde etmeyi başarana kadar, güneş temel ışık kaynağıydı. Güneş
ışığı, ışığın ideal hali olarak kabul edilir: Gün içinde ve mevsimden mevsime değişen
parlaklığı, renk değeri ve açısı çevreye canlılık katar.
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Doğal Aydınlatma (GüneĢ IĢığı)
Güneşten gelen tek yönlü ve renk tayfının tamamını kapsayan ışık, kesin gölgelere
sahip, parlak renkli ve keskin biçimler görmemizi sağlar. Güneş ışığının insanlar
üzerinde psikolojik ve fizyolojik etkileri vardır. Bu da, tasarladığımız mekanları kullanan
insanların iyi hissetmesine katkıda bulunmak için mekana güneş ışığının girmesini
sağlamamız ve bunun (mekan yerleşimi ya da mevsimler nedeniyle) olası olmadığı
durumlarda, güneş ışığına benzer yapay ışıklandırma kullanmamız gerektiği anlamına
geşir (Coles & House, 2012, s.120).

ġekil 2.76. Doğal aydınlatma (http://www.dezeen.com/2010/08/29/sugamo-shinkinbank-by-emmanuelle-moureaux/).

Yapay Aydınlatma
Yalnızca doğal ışığın yeterli olduğu bir bina, alışılmadık kişilerin oturduğu alışılmadık
bir bina olurdu. Tüm binalarda, doğal ışığın yerine ya da doğal ışığa ek olarak, yapay
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aydınlatma kullanılır. Yüzyıllar içinde, mumların ve gaz lambalarının yerini önce
havagazı sonra da çeşitli şekillerde elektrik ile aydınlatma almıştır. Tüm bu aydınlatma
çözümlerinin her biri kendine özgü bir karaktere, iyi ve kötü yanlara sahiptir. İç mekanı
tasarlarken hedefimiz sistemlerin ve ürünlerin olumlu yanlarını öne çıkarmak, olumsuz
etkilerini ise olabildiğince azaltmak ya da tümüyle yok etmektir. Aydınlatma sistemleri
tasarlanırken de bu hedef geçerlidir. Mekanın, mekandaki etkinliğin gereksinimlerine ve
ruh haline uygun bir aydınlatma sistemi tasarlanır. Yapay aydınlatmanın şu noktalardan
bir noktalardan bir ya da birkaçını sağlaması beklenir:


Yalnızca geceleri aydınlatma.



Nitelikli aydınlatma için pencerelerden gelen ışığı çoğaltma.



Kış mevsiminde ya da kötü hava koşullardan doğal ışığı dengeleme.



Yeterli doğal ışığın ulaşmadığı yerlerde bulunan mekanlarda ek aydınlatma.

Tüm bunlara ek olarak, elktrik ışığı acil durumlarda ve güvenlik için kullanılır (Coles
& House, 2012, s.124).

ġekil 2.77. (http://designaloud.spaceworks.co.nz/2012_10_01_archive.html).
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Gölge:
Şimdiye kadar doğal ve yapay ışıktan söz ettik ama mimarlıkta biçim üç boyutlu olarak
algılatan ve mekanlara karakter katan ışığın kendisi değil, yokluğudur. Bir ağacın
güneş ışığıyla aydınlanan dalları ve yaprakları, gövdesinde oluşan gölgeler ve tacın
altındaki karanlık kısım ile daha da dramatik hale gelir. Mekansal bağlamada,
muhteşem bir manzara çok az aydınlatılmış bir duvarda yer alan açıklıktan daha da
muhteşem görünür; mekandaki aydınlatılmış alanlar ile gölgeler karşıtlık yaratacak
şekilde kullanılmışsa mekan daha zangin ve çekici algılanır (Coles & House, 2012,
s.134).

ġekil 2.78. Gölge.
(http://jacobgines.blogspot.de/2010/09/light-shadow-in-architecture.html?m=1)

ġekil 2.79. (http://www.dezeen.com/2009/10/29/486-mina-el-hosn-by-lanarchitecture/).
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Yansıtma:
Nesneler üzerlerine gelen renkleri farklı oranlarda yansıtarak farklı renklerde
görünürler. Renklerin insan psikolijisi üzerinde etkileri olduğu açıktır. Bu nedenle
mekanlarda eylemlere uygun renklerin seçimi önemli bir konudur. Aynı zamanda
seçilen renklerin yansıtma katsayıları dolayısıyla aydınlatma sistemi üzerinde etkileri
mevcuttur.
İç

mekanlarda

renklerin

yapıcı

etkilerini

görebilmek

için

yansıtma

faktörleri

doğrultusunda renkler ölçülü olarak kullanılmalıdır. Yansıtma faktörü, yüzey üzerine
düşen ışığın yansıma oranını belirtilmektedir. Aydınlatma sistemi planlamasıyla, yüksek
yansıtmalı malzeme ve renk kullanılan odalar, hem daha verimli aydınlatılır, hem de
düşük yansımalı odalardan daha sıcak ve büyük görünür.
(http://prezi.com/hh3x9hw6gjgm/ic-mekanda-sk-ve-renk/)

ġekil 2.80. Mimarlıkta Yansıtma. (Bilgisayarda üç boyutlu yapılmış yansıtma örneği)

2.1.4. Tasarımda Organizasyon Ġlkeleri:
(Merkezi biçimler, Çizgisel biçimler, Işınsal biçimler, Kümeli biçimler, Gridal biçimler)
Mimari biçim, kütle ve mekan arasındaki temas noktasında var olur. Tasarım çizimleri
yaparken veya bunları okurken hem mekansal hacmi kapsayan kütlenin biçimi, hem de
aynı zamanda bu mekansal hacmin biçiminin kendisi ile ilgili olmalıyız. Bir kompozisyon
algılamamız ve anlamamız, tasarımda organizasyon ilkeleri ile yapılmaktadır.

88

2.1.4.1. Merkezi biçimler:
Baskın, merkezi ana biçimler etrafında kümelenen çok sayıda ikincil biçimleri içerir.

ġekil 2.81. Merkezi biçimler (Ching, 2002, s.57).
ġekil 2.82. Tempietto, Monotorio'daki S.Pietro, Roma, 1502, Donato Bramante.
(http://www.britannica.com/EBchecked/media/84927/Tempietto-San-Pietro-in-MontorioRome-designed-by-Donato-Bramante)

Merkezi Biçimler küre, silindir ya da koni gibi geometrik olarak düzenli, merkezi
yerleşimli görsel baskınlık gerektirir. Merkezi oluşlarından dolayı, bu biçimler nokta ve
dairenin öz-merkezli özelliklerini taşırlar. Kendi bağlamları içerisinde yalıtılmış,
mekanda bir noktayı işaretleyen veya tanımlanmış bir alanın merkezini işgal eden
bağımsız yapılar için idealdiler. Kutsal ya da onursal mevkilerin somut ifadeleri ya da
önemli kişilerin ve olayların anıtları olabilirler.

ġekil 2.83. (http://retaildesignblog.net/2013/03/25/autodesk-offices-by-goring-strajaarchitects-milan/).
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2.1.4.2. Çizgisel biçimler:
Ardışık bir sıra şeklinde düzenlenmiş biçimleri içerir.

ġekil 2.84. Çizgisel biçimler. (Ching, 2002, s.57)

Çizgisel bir biçim, bu biçimin boyutlarındaki oransal bir değişim ya da bir dizi biçmin bir
çizgi boyunca sıralanması sonucu meydana gelir. Bu ikinci durumda, söz konusu
biçimler dizisi birbirlerinin tekrarı olabilir ya da özellikleri itibarı ile benzer olmasalar da
duvar veya yol gibi ayrık ve farklı bir eleman tarafından düzenlenebilirler.


Topografi, manzara veya bitki örtüsü gibi arazi koşullarına cevap verebilmek
amacıyla, çizgisel biçim alt-bölümlere ayrılabilir ya da kavislendirilebilir.



Çizgisal biçim, dışsal bir mekana bakması ya da onun için bir sınır tanımlaması
için kullanılabilir veya bunların dışında arkasındaki mekanlar için bir giriş
düzlemi tanımlayabilir.



Çizgisel biçim bir mekanı çevrelemek için eğilip bükülebilir.



Çizgisel biçim bir kule elemanı olarak mekanda bir noktayı oluşturmak veya
işaretlemek için dikey bir şekilde doğrultulabilir.



Çizgisel biçim, kendisine çeşitli ikincil biçimlerin iliştirildiği organize edici bir
eleman görevi yapabilir (Ching, 2002, s.57-60).

ġekil 2.85. Assos Agorası, anadolu, M.Ö.2.
yy.(http://www.flickr.com/photos/richardsennett/4206708979/)
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ġekil 2.86. (http://www.receptiondeskworld.com/2013_02_01_archive.html).
2.1.4.3. IĢınsal biçimler:
Merkezde yer alan bir çekirdek elemandan ışınsal bir tarzda dışarı doğru uzanan
çizgisel biçimlerden oluşur. Böylelikle de merkezilik ve çizgisellik özelliklerini tek bir
kompozisyonda birleştirir.

ġekil 2.87. IĢınsal biçim. (Ching, 2002, s.57)
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Çizgisel biçimlerle benzer özelliklere sahip olan ışınsal kollar, ışınsal biçime kendi
dışadönük karakterini kazandırırlar. Bu kollar dışarıya uzanarak, arazinin özgül
nitelikleriyle ilişki kurar. Çizgisel kolların uzun yüzeyleri, güneş, rüzgar, manzara veya
dış mekanın arzu edilen koşullarına açılabilir. Işınsal biçimin düzenlenişi en iyi
yüksekten görülüp anlaşılabilir. Zemin seviyesinden bakıldığında, merkezi, çekirdek
elemanı net olarak görülmeyebilir ve çizgisel kollarının ışınsal örgüsü perspektif
dolayısıyla belirsizleşip, görsel sapmalara maruz kalabilir (Ching, 2002, s.64-65).

ġekil 2.88. (http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/googles-luxury-london-hq-isquintessentially-1227343).

ġekil 2.89. Sekreterlik Binası, UNESCO merkezi, Place de Fontenoy, Paris, 1953-58,
Marcel Breuer.
(http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_ZEHRF/inventaire/vignette/documen
t-16780)
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2.1.4.4. Kümeli biçimler:
Birbirlerine yakınlıkları ya da ortak görsel bir niteliğin paylaşılması ile bir arada
gruplaşan biçimleri içerir (Ching, 2002, s.57).

ġekil 2.90. Kümeli biçim. (Ching, 2002, s.57)

Merkezi bir organizasyon kendisine ait biçimlerin düzenlenmesinden güçlü geometrik
bir temele sahipken, kümeli organizasyonlar. kendi biçimlerini boyut, şekil ya da
yakınlığın işlevsel gereksinimlerine göre gruplandırır. Merkezi biçimlerin geometrik
düzeninden ve içedönük doğasından yoksun olan kümeli düzenlemeler, çeşitli şekil,
boyut ve yönlenimlere sahip biçimleri bünyesine dahil edecek kadar esnektir. Kümeli
düzenlemelerin

esneklikleri

düşünüldüğünde,

kendi

biçimlerini

şu

yollarla

düzenleyebilir:


Daha büyük bir ana biçime veya mekana eklentiler olarak iliştirilebilirler.



Kendi hacimlerini ve özel varlıklarını ifade etmek ve birbirlerine eklemlenmek
üzere sadece yakınlıklarıyla ilişki kurabilirler.



Değişken yüzlere sahip tek bir biçim içinde katıştırılıp kendi ayrı hacimlerini
birbirlerine bağlayabilirler.

Kümeli bir düzenleme; boyut, şekil ve işlev bakımından genellikle eşit olan biçimlerden
de meydana gelebilir. Bu biçimler sadece birbirlerine yakınlıkları ile değil, aynı
zamanda görsel özelliklerinin benzerliği ile de görsel anlamda tutarlı ve hiyerarşik
olmayan bir organizasyon şeklinde düzenlenirler (Ching, 2002, s.66).
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ġekil 2.91. Kümeli bir düzenleme. (Ching, 2002, s.66)
ġekil 2.92. Habitat Montreal, 1967, Moshe Safdie,
(http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_67).

ġekil 2.93. (http://www.adelaidereview.com.au/form/article/street-adl-mash-designjock-zonfrillo), (http://odondesign.blogspot.com.tr/).

2.1.4.5. Gridal Biçimler:
İlişkileri üç boyutlu gridler tarafından düzenlenen modüler biçimlerdir.

ġekil 2.94. Gridal biçim. (Ching, 2002, s.57)

94

Grid, düzenli aralıklara sahip paralel çizgilerden oluşan iki ya da daha fazla serinin
kesişimi olarak tanımlanabilir. Grid, düzenli aralıklara sahip noktalardan oluşan
geometrik bir örüntü ve grid çizgileri tarafından tanımlanan düzenli şekle sahip alanlar
üretir.
En genel grid, karenin geometrisine dayanır, boyutlarının eşitliğinden ve çift yönlü
simetrisinden dolayı kare grid, temelde nötr, hiyerarşisiz ve yönsüzdür. Bir yüzeyin
ölçeğini ölçülebilir birimlere indirmek ve onu düzenli bir doku kazandırmak amacı ile
kullanılabilir. Bir biçimin çeşitli yüzeylerini sarmalamak ve bunları gridin sürekli
yinelenen ve her yana yayılan geometrisi ile bütünleştirmek için kullanılabilir. Kare grid,
üçüncü boyuta aktarıldığında, refrans noktaları ve çizgilerinden oluşan mekansal bir ağ
meydana getirir. Bu modüler çeçeve işerisinde, sayısız biçim ve mekan görsel olarak
düzenlenebilir (Ching, 2002, s.70).

ġekil 2.95. Nakagin kapsül yapıları, Tokyo, 1972, Kisho Kurokawa.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower)
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ġekil 2.96. (http://www.dezeen.com/2010/02/23/swollen-wall-by-paul-coudamy/).

2.1.5. Tasarım YaklaĢımları
2.1.5.1.

Pragmatik Tasarım/ Mimarlıkta Rasyonellik

2.1.5.2.

Tip ve Tipoloji Tasarım

2.1.5.3.

Mimarlıkta Analoji Yaklaşım

2.1.5.4.

Kanonik (geometrik)Tasarım

2.1.5.1. Pragmatik Tasarım (Pragmatic Design)
Pragmatik tasarım; toprak, taş, ağaç gövdesi ve yaprakların, bambu, hayvan derisi
hatta karın, yapı formu gerçekten başarılı bir işlerliğe kavuşana kadar deneme-yanılma
ile biraraya getirildiği tarih öncesinden beri kullanılan bir yapı ve yapı biçimi oluşturma
yöntemidir (Broadbent, 1979, s.110).
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Yapı biçimini oluşturmadaki bu yaklaşımın temel nedeni vahşi doğanın tüm verilerini
insanların yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla kontrol altına almaktır. Bu açıdan Eskimo
ignosu, Afrika çamur kulübesi ve tüm yöresel mimarlık örnekleri belli bir coğrafik alan
özellikleriyle insan gereksinmeleri arasında denge kurma çabasını örneklemektedirler.
1940' ların mimarlık ürünleri, yeni malzemelerin kullanılması yolunda geliştirdikleri yeni
biçim anlayışlarıyla pragmatik yaklaşımın akılcı, aynı zamanda yaratıcı yönünü
dünyaya tanıtmaktadırlar. 1946' da Le Corbusier betonarmedeki konstrüksiyonun
estetiğine yeni bir anlayış getirmiştir. Yapıyı bitiren çatı yerine teras kullanılmakta,
döşeme kolonlarla yerden yükseltilerek zemin boşaltılmakta ve dış yüzey ile hem yüz
pencerelerde süreklilik aranmaktadır. Böylece malzemenin ve tekniğin olanakları yapıyı
oluşturan öğelerin biçimlerini ve aralarındaki ilişkiyi ve bir araya geliş kurallarını
(Syntaxları) etkilemekte ve değiştirmektedir.

ġekil 2.97. Villa Savoye (Le Corbusier, 1928).
(http://thepositive.com/sounds-and-lights-animate-the-machine-for-living/)

Öte yandan pragmatik tasarımda biçim, fonksiyonun direkt yanıtı gibidir. Mekanlar veya
mekan öğeleri duvarlar, kapılar, pencereler, salt belli bir işleve en uygun koşulları
oluşturmak üzere bir araya gelmektedirler. Mimarın biliş stilleri çerçevesinde bakılacak
olursa pragmatik tasarım, adım-adım gelişen bir niteliktedir. Soruna direkt yanıt
olabilmesi atak, ama başarısı doğrulanmış biçimlere yönelmesi temkinli olduğunu
göstermektedir. Genelde kağıt üzerinde veya zihinde canlandırmadan öte yapmaya
elverişli olan bir süreç olduğundan temkinli, adım adım ve baştan beri daralan eğilimleri
yanında, bir deneme-yanılma süreci olarak ta genişleyen niteliğini belirtmekte yarar
vardır (Turuthan, 1987, s. 45-48).
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ġekil 2.98. Pragmatik Tasarım. (http://www.bustler.net/index.php/article/cooperhewitt_unveils_2011_national_design_award_winners/)

ġekil 2.99. (http://www.bustler.net/index.php/article/cooperhewitt_unveils_2011_national_design_award_winners/).

Mimarlıkta Rasyonellik (Rationality in Architecture)
Felsefede aklı ve mantığı bilginin temel kaynağı ve sınanabilirlik ölçüsü olarak kabul
eden bir akımın ismi olan Rasyonalizm, evreni bir bütün olarak yorumlamayı, bireysel
ve toplumsal yaşamı da aklın ilkelerine göre düzenlemeyi gerektiren bir düşünce
sistemidir (Özeke Tökmeci, 2013, Kapak).
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Bir Kavram Olarak Rasyonalizm
Sözlük anlamıyla "akla ve mantığa dayalı" olarak tanımlayabileceğimiz "ratio"
kelimesinden türeyen Rasyonalizm (Akılcılık, Usçuluk), felsefede, aklı ve mantığı
bilginin temel kaynağı ve sınanabilirlik ölçüsü olarak kabul eden bir akımın ismidir.
Akılcılık (Rasyonalizm), evreni bir bütün olarak yorumlamayı, bireysel ve toplumsal
yaşamı aklın ilkelerine göre düzenlemeyi amaçlayan bir tavırdır. Genel olarak bilimsel
bilgiye, ya da daha çok, yetkin örnekleri matematik ve doğa bilimleri olan bilgi türüne
değer verir ve akla, deneye dayanmayan bir bilgi türü olmayacağını savunur.
Rasyonellik, sorunları en iyi şekilde çözümlemede mantığın etkin olarak kullanılmasını
ve elde bulunan kaynakların harcanması karşılığında sağlanacak çıkar veya faydanın
artırılmasını gerektirir. Rasyonel olmanın esası, kişinin düşünerek, akılsal kaynaklarına
göre bekleyebileceği en iyi sonuçları elde etmeyi amaçlaması ve elindeki imkanlar
doğrultusunda en uygun olanı yapmasıdır (Özeke Tökmeci, 2013, s.15).

ġekil 2.100. (http://www.atakananimasyon.com/).

Rasyonel düşüncenin kurucusu olan Eflatun, sanat, doğadan kopyalama, taklit etme
işlemini anlatan mimesis kelimesiyle özdeşleştirmiştir. Eflatun, dünyanın temel
elemanlarını, daha ileride mimarlar tarafından küre, silindir, koni ve piramide
dönüştürülecek olan dört geometrik biçim olarak belirler. Böylece geometrik formlar,
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hiçbir düşünce tarafından alt edilemeyecek bilimsel ve rasyonel bir kimlik kazanmış
olur. İdeal formlarda bulunan simetri ve orantısal sistemler, mükemmelliğin değişmez
koşullarıdır. Eflatun, biçimlerinin tanrısal ve kesin değerlerini tanımlarken, doğa
bilimlerinden daha kesin olan matematik ve geometri bilimlerini kullanır (Özeke
Tökmeci, 2013, s.18).
Modern Rasyonalist Mimari
1900'lerde başlayıp, 1928 yılında yapılan ilk CIAM toplantısı ile daha da ağırlık
kazanan bir mimarlık akımı olan ve duygu yerine akıl ve mantığın, pozitif bilimlerin ön
plana geçtiği Rasyonalizm, 20'nci yüzyıl başındaki ekonomik ve teknik koşulların
etkisiyle kolayca yayılmıştır.

Modern Rasyonalist mimari'nın temel prensipleri, şu ilkelerle açıklanabilir:
1. Tasarım (şehirsel planlama, mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı), bireysel bir
biçim arayışı olarak değil, sosyal ve etik bir aktivite olarak görülmektedir.
2. Arsa kullanımında ve binada en ekonomik çözümleri elde etmek üzere, arsanın
rasyonel kullanımı, pahalı olmayan inşaat teknikleri, basite indirgenmiş plan
tipleri ile ciddi ve her türlü süsten arındırılmış biçimsel bir dil öngörülmektedir.
3. Şehir Planlama'dan Endüstri Tasarımı'na kadar, çevresel tasarımın her
seviyesinde, endüstriyel teknolojilere, standardizasyona ve mümkün olduğunca
prefabrikasyona yönelinmiştir.
4. Büyük ölçekli çözümlerin bireysel operasyonlardan daha önemli olduğu
düşüncesiyle, mimarlıktan ziyade şehirsel tasarıma öncelik verilmiştir.
5. Poletik, sosyal, ekonomik, fonksiyonel ve strüktüel nitelikteki ihtiyaçlara bağlı
olarak mimarı biçiminde, bireyin isteklerine dayanmayan, kolektif ve akılcı
çözümlere gidilmiştir. Rasyonalizm'in ünlü isimleri olan Walter Gropius, Mies
van der rohe be Le corbusier gibi mimarlara değinmeden önce, çalışmalarıyla
bu akıma öncülük eden Şikago Okulu mimarlarıyla Adolf Loos'a, ve yine bu
akımı hazırlayan Modern Mimarlık içindeki çeşitli eğitimlere değinmek faydalı
olacaktır (Özeke Tökmeci, 2013, s.72-73).
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ġekil 2.101. Modern Rasyonalist Mimari,
I.M. Pei. Büyük Louvre Piramidi. Paris, 1988.
(http://www.amazing-snaps.com/2013/11/the-city-of-light-paris.html)

2.1.5.2. Tip ve Tipoloji Tasarım
Tipolojik yaklaşım, tasarımcının tasarım probleminin çözümüne bilinen yapı formlarının
kalıplaşmış imajlarına başvurmasıdır (Broadbent, 1974-1979), (Turuthan, 1987, s.49).
Tip kavramı ve tipolojiye, mimarlık alanında kullanıldıkları farklı dönemlerde farklı
anlamlar yüklenmiştir. Mimarlık disiplini dışındaki alanlarda kullanılan tip ve tipoloji
tanımlarının ana hatlarıyla irdelenmesi, kavramlara yüklenen farklı anlamları kavramak
açısından önem taşımaktadır. Tip sözlüğü, türkçe'ye Fransızca ve İngilizce'deki "type"
sözcüğünün karşılığı olarak girmiştir. Tip, Türkçe sözlükte ise sırasıyla,


Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük

ölçüde kendinde toplayan örnek,


Tür, çeşit



(Mecazi anlamda) İlgi çekici, değişik kimse,

olarak tanımlanmaktadır (Bingöl, 2007, s.5-6).

101

Tip Kavramının mimarlık alanında kullanımı konusunu irdelerken bu arka plan dikkate
alınmalıdır. Kavramın mimarlık kuramına "tipik biçim+değişiklikler" anlamı ile dahil
olduğu belirtilebilir (Bingöl, 2007, s.9). 'Tipik' olduğu için zihinde canlandırma ve bunu
ifade etme yani zihindeki imgeyi aktarmak zor olmamaktadır (San, 1983). Tipik olan
biçim, eldeki imkanlara ve zorunluluklara uydurmak için değiştirilebilir. Bu nedenle de,
tasarımda, başlangıç için uygun bir hareket noktası teşkil etmektedir (Turuthan, 1987,
s.50).
Mimarlık yazınında tip kavramı ilk kez 18. Yüzyıl sonunda A. C. Quatremere de Quincy
tarafından kullanılır. Quatremere de Quincy, geliştirdiği "taklit kuramı" nı açıklarken tip
kavramından yararlanır. Tipin bir soyutlama olduğunu önemle vurgular. Tip'in üç temel
özelliği üzerine vurgu yapar: tip ve model ayrımı, tipin köklü bir geleneğin sonucu
olarak oluştuğu, tipin değişime açık yapısı. Üzerinde durulan üç özellik tipin; soyut,
tarihsel ve evrim ile ilişkili yapısını ifade eder (Bingöl, 2007, s.9). Mimarlık alanında tip
düşüncesi, binaların işlevsel, biçimsel veya strüktürel özelliklerine göre sınıflandırılması
ve incelenmesiyle sınırlı olandan daha derin bir kapsama sahiptir (Bingöl, 2007, s.11).
Genellikle

tipoloji

(individualization)

kavramının
ve

içerdiği

başlıca

"sınıflandırma"

olarak

iki

eylem,

"

bireyselleştirme"

kaynaklarda

belirtilmektedir.

Bireyselleştirme, tipe özgü niteliklerin aranmasıdır. Sınıflandırma ise ortak nitelikler
çevresinde gruplama girişimdir. Moles, bu genel süreci şu şekilde tanımlar:


Olabildiğince açık yollardan öğelerin toplanması



Toplanan öğelerin çözümlenmesi



Tip ve kategoriler yaratılması



Tasnif edilemeyenlerin bulunması



Grafik eğri çizme



Sınıfların uygunluğunun doğrulanması.
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ġekil 2.102. Tipoloji Tasarım.
(https://segd.org/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/EGG_Macquarie
_Plaza_Treehouse_2.jpg?itok=h9CKrb7t).

Tipoloji kavramı doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin birçok alanında kullanılmaktadır.
Özellikle arkeoloji, antropoloji, dilbilim, psikoloji, sosyoloji ve teoloji alanlarında tipoloji
çalışmalarda önemli yer tutmaktadır (Bingöl, 2007, s.13). Mimarlık alanında tipoloji,
mimari

oluşum

olan

tipleri

sınıflandırabilmek

için,

mimari

öğelerin

birleşme

olanaklarının araştırılma çabası veya elemanter geometrik doğalarına indirgenmiş
mimari biçimlere ilişkin belirli tiplerin arşivinin oluşturulması olarak tanımlanmaktadır.
Leupen, mimarlık alanında yapılan tipolojik çalışmaların analize ve tasarıma yönelik
olmak üzere iki temel hedefi olduğunu belirtir. Nitekim, bu hedeflerle ilişkili olarak iki tür
tipoloji tanımlar; "analitik tipolpji" (analytical typology) ve "üretken tipoloji" (generative
typology). (Bingöl, 2007, s.14).

ġekil 2.103. Klasik düzen.(http://www.e-skop.com/skopbulten/yapi-ve-kabukneoliberal-cagda-mimari-imgenin-donusumu/1106)
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Mimarlık alanında yapılan çalışmalar göz önünde alındığında tipolojik yaklaşımlara
yönelik en kapsamlı sınıflandırma Arjantinli sanat tarihçisi Waisman'ın önerisidir.
Waisman'a göre tipolojiler taşıdıkları ortak niteliklere göre beş grupta sınıflandırılabilir:


Biçimsel Tipolojiler: Mimarlığın, tarihsel gelişimi içinde bir görsel sanat olayı ve
bir estetik olgu olarak yorumlanması sonucu oluşan tipoloji.



Strüktürel Tipolojiler: Biçimsel tipolojilerin de gereklerine bağlı olarak, yapım
malzeme ve tekniklerinin yarattığı tipoloji.



İşlevsel Tipolojiler: Mimari ürünün toplumsal gereksinimlerin karşılanmasına
olan katkısı sonucu oluşan tipoloji.



Yapıt/Çevre Tipolojileri: Mimari ürünün çevresiyle kurduğu gerek fiziksel,
gerekse kültürel ilişkiler sonucu oluşan tipoloji.



Çevre Tekniklerinin Kullanılma Biçimi Tipolojileri: Her türlü çevre denetimi ve
çevresel konfor aracının, yapıda kullanılış biçimi ve bunun bir tasarıma yorumu
olarak sistemleşmesi sonucu oluşan tipoloji (Bingöl, 2007, s.15).

2.1.5.3. Mimarlıkta Analojik YaklaĢım
Analoji mantıkta önemli bir araç olup, iki nesne arasında önemli benzerlik olması
esasına dayanır. Analojide benzerlik esastır, farklılık gerekli değildir. Ancak, çeşitli
benzerliklerin yanısıra, önemli farklılıkların unutulması, en önemli tehlikedir (Bayazıt,
1994, s.42). İmgeler ya da imgesel kavramlar yoluyla düşünülen biçim bir anlamda
zihinde daha kolay tasavuur edilmekte, bağlı olarak ta, daha kolay ifade edilmektedir,
yani görselleştirilmektedir (Turuthan, 1987, s.52). Zihindeki imgelerin doğrudan biçime
aktarılması sözkonusu olduğundan bu yaklaşım 'bütüncü' bir nitelik göstermektedir.
Kişisel olmayan bu imgelerin fonksiyon, vb. gibi problemin tasarımcı tarafından
belirlenen bir yönü ile ilşikili olması daha çok 'atak' ve 'alandan bağımsız' bir zihinsel
etkinlik olduğunu doğrulamaktadır (Turuthan,1987, s.56).
Tek bir analoji sonuca götürmez Fakat birbirini takip eden çeşitli analojiler sonuca
götürebilir. Benzetme yaratıcılığın en önemli aracıdır. Tasarımcılar kendilerini her ne
kadar aynı uçlar saysalar da, kendi ürünlerini kendilerinden önceki tasarımcıların
ürünlerine benzeterek yaparlar. Doğada ve çevrede başka fonksiyonlara sahip ürünlere
tasarımları benzetme en çok karşılaşılan durumdur (Bayazıt, 1994, s.42).
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1

2
ġekil 2.104. 1- Bir Santiago Calatrava tasarımı olan bu sehpa insan vücudunda
esinlenerek ortaya çıkmıştır.
2- Dev betonarme kanatlarıyla kuş kanatlarını çağrıştırıyor.
(http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQ
FjAA&url=http%3A%2F%2Fbauarchitecture.files.wordpress.com%2F2012%2F05%2F
mimarlc4b1kta-analoji-yaklac59fc4b1mc4b1-mimari-tasarc4b1m-kuram-veyc3b6ntemleri.pptx&ei=QnqwU9afJtPX7Abw6oHYBw&usg=AFQjCNHlEc6Rxq4j5EVT8
TJI0XU4uf4h8A&sig2=uusuasOfK-cvlKfTf3ENvg).

"Yaratıcı kapasitenin geliştirilmesi" adlı kitabında William Gordon dört tip analojiden söz
etmektedir. Bunlar, simgesel, doğrudan biçimsel, bireysel ve kültürel analojilerdir.

Açık duran
el

Ayak
izleri

ġekil 2.105. Simgesel Analojiler. (Laseup, 1989)

Simgesel Analojiye en çarpıcı örnek, gotik kilise planları ile "haç işareti" arasındaki
benzerliktir. El parmaklarının açık durumunda esinlenilen plan kurgusu ve ayak izlerini
yansıtan yerleşim planı simgesel analojilere örnek olarak gösterilmektedir (Laseau,
1989).
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ġekil 2.106. Doğrudan biçimsel Analoji (Laseup, 1989), (Aydınlı, 1993, s.74).
"Doğrudan Analoji", biçimsel bir gerçeğe veya bir sürece ilişkin işleyiş tarzının örnek
alınarak biçimlendirmede çıkış noktası olarak kullanılmasıdır. Bir ev tasarımında,
ağacın sağladığı gölge mekanı yaratmak veya buharlaşma ve hava hareketine benzer
bir soğutma özelliğini sağlamak, bu tür bir analojiye örnek olabilir. Nervi,nin sergi
salonunda çatı strüktürünün de, bir tepsiyi dengede tutmaya çalışan garsonun el
hareketi örnek alınarak tasarlanmış olabileceği söylenmektedir.

Kişisel Analoji

ġekil 2.107. Bireysel Analojiler (Laseup, 1989), (Aydınlı, 1993, s.75).
Bireysel analojide, tasarımcı kendini doğrudan problem öğeleriyle özdeşleştirir;
sözgelimi bir insanın eğimli bir arazide uzandığı zaman güneşten daha fazla
yararlanabileceği ve hakim rüzgarın etkisinden kurtulabileceği gerçeği, bir konut
tasarımı için çıkış noktası olarak kullanılabilmektedir. Bu olgu, eğimli bir arazide güneş
ışınlarını doğrudan alabilmesi için konut birimlerinin birbiri üzerine kaydırılarak
tasarlanması

şekline

dönüştürülebilmektedir.

Sesimizi

daha

uzağa

iletmek

istediğimizde ellerimizi açıp, ağzımıza doğru birleştiririz. Ronchamp şapeli'nin
dışavurumcu ifadesinin yanısıra Le Corbusier, din adamının sesini topluluğu doğru
yönlendirebilmesi için, benzer biçimsel analojiyi kullanmıştır (Aydınlı, 1993, s.74-76).
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ġekil 2.108. Kültürel Analojiler (Laseup, 1989), (Aydınlı, 1993, s.76).

2.1.5.4. Kanonik (geometrik)Tasarım (Canonical Design)
İki ya da üç boyutlu bir geometri sistemi ile biçimin üretilmesi (Aksoy, s.56).
Tasarımcı, soyut bir kavramın ifadesi olan ve kendinden başka bir şeye benzemeyen
yararsal ve anlamsal değerlendirmelerin ötesinde olan biçimi amaçladığında yeni bir
düzen yaratma durumundadır. Zaten, her ne yolla oluşturulmuş olursa olsun her
yapının inşaa edilmeden önce kağıt üzerinde ortaya koyulabilmesi için tasarımcı
formun anlamsal ve yararsal niteliklerini bir tarafa bırakarak salt mantıksal
kuruluşundaki düzen ve geometriyi kurmak zorundadır. Bir orantı sisteminin kurulması;
gerek iç mekan, gerekse dış biçimin ya da yüzeylerin ifadesindeki tüm ölçüler, ve
bunlar arasındaki ilişkilerle ilgili kararları verebilme özgürlüğü tasarımcıya büyük otorite
kazandırmaktadır. Gerçekte bu, tasarımcıdan çok geometrik sistemin otoritesi
olmaktadır (Broadbent, 1973).

ġekil 2.109. Modülor (Le Corbusier).
(http://contempractice.blogspot.com.tr/2010/01/1916-1926-modernist-theories-dogmale.html)
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Öte yandan uygulamaya dönük birçok sorunu çözen modüller tasarım ve uygulamalar
günümüzün Canonic

yaklaşım örnekleridirler. Corbusier' in ilk kez Marsilya bloğu

tasarımında kullandığı 'modülör', özde her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı
olduğu bir oran sistemidir. Burada tasarımcı, insanın kendi ölçüleriyle oranlı çevrelerde
daha mutlu olacağı düşüncesi ile, ölçüler arası oranların saptanmasında insan
vücudundan yararlanmaktadır. Bu açıdan, bir anlamda analogic bir yaklaşım özelliği
bile göstermektedir.

ġekil 2.110. (http://v3.arkitera.com/h19205-le-corbusier-nin-yasayan-marsilyabasyapiti.html).
ġekil 2.111. (http://contempractice.blogspot.com.tr/2010/01/1916-1926-modernisttheories-dogma-le.html).

Çağdaş mimarlık örneklerinde anlamsal ve simgesel işlevler giderek önemlerini
yitirmişlerdir. Böylece biçimi, hiçbir aracı kullanmadan, kullanım işlevi, malzeme
olanakları, doğal ve toplumsal çevre koşulları ile ilgili sorunları çözmek için kendi özgün
yapısını kurarak somutlaştırmak sözkonusu olmuştur. Böylece Cubisme, Bauhaus, De
Staj akımları ile birlikte güzel sanatların diğer dallarındaki gelişmelere koşut bir biçimde
dizimsel sorunlar üstünde büyük bir önemle durulması, doayısıyla yapının mimarisinin
anlam ve yararsal yönü hiç düşünülmeden salt geometri, doluluk-boşluk düzenleri,
bakışımsızlık, anıtsal olmayış ve benzer özelliklerin Gestalt kurallarına göre
biçimlenmesi (Aksoy, 1975), canonic tasarımın sıkça başvurduğu yollardır. Gözlemci
kişi, neocortex beyin eğilimleri doğrultusunda objeleri somut, biçimsel bir ilişkiler düzeni
içinde görmektedir. Bu nedenle biçim ve rengin geometrik modelinden önce
gözlemcinin kısmen bilincinde olduğu düzenleyici kuvvetlerin bilinmesi canonic
yaklaşımın temel dayanağı olmuştur. Örneğin, soyut ressamın eserindeki formun
ünitelerini kabaca da olsa bütün gözleyenlerin aynı şekilde göreceklerine, inandıran
şey, Gestalt kuralları, tasarımcının biçimi canonic yoldan oluşturmasını etkilemiştir.
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Canonical yaklaşımın matematiksel formüllerle ilişkisi Broadbent (1979) tarafından
ortaya konularak entellektüel düşünmenin bir yönü olan usçu düşünme ile de ilişkili
kılınmaktadır. Formüller çeşitli varlıkların aralarındaki ilişkileri gösteren matematiksel
modellerdir, doğrusal ve sözel bir niteliktedirler. Böylelikle matematikçiler tarafından
belirli düzenlere uyarlanabilmektedirler. Bu canonic yaklaşımın adım adım ve temkinli
niteliğini ortaya koymaktadır (Turuthan,1987, s.63 -65).
2006 yılında Peter Eisenman tarafından yazılmış olan "Ten Canonical Buildings 19502000" başlıklı kitabda Kanonik ile ilgili açıklanmış iki farklı projeden alınan örnekler
resim olarak Şekil 2.71 ve 2.72'de gösterilmiştir.

ġekil 2.112. Ludwig Mies van der Rohe, Farnsworth House, 1951, (Eisenman, 2006,
s.50).(http://gunnerarchitect.wordpress.com/architecture/ludwig-mies-van-der-rohefarnsworth-house/)

ġekil 2.113. Luigi Moretti, Casa "Il Girasole." Rome, Italy, 1947-50, (Eisenman, 2006,
s.26).(http://architettura.it/sopralluoghi/20010925/).

2.2. Bölüm değerlendirmeleri:
Bu bölümde tasarım, tasarım kriterleri, tasarımda yaratıcılık ve kavram ilişkisi
açıklanmiştir. Daha sonra iç mekan analizini yönelik tasarım ve tasarımcı düşünce
konusunda gereken ilkeler açıklanmış ve aralarındaki bağlantılar bahs edilmiştir.

109

3. BÖLÜM
ĠÇ MĠMARLIK ALANINDA GRAFĠK TASARIM VE UYGULAMALARI

Günümüzde artık çağdaş sanat ve tasarım anlayışında ve uygulamasında plastik
sanatlar disiplinlerinin birbirleri ile iç içe geçmiş olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, birçok
grafik tasarımcı/sanatçı, yeni yöntemler geliştirerek, farklı malzemeler kullanarak ve
sadece kağıt üzerinde değil, uygulayabileceği her türlü yüzeyde disiplinlerarası
çalışmalar veya eserler ortaya koymaktadırlar. Bu açıdan baktığımızda, mekansal
yüzeylerde tasarımcılar veya sanatçılar tarafından, her türlü malzemeyle oluşturulan
görsel çalışmalar, iç mekan grafik tasarımları kapsamında ele alınabilirler.
İç mekan tasarımı, nasıl ki hacimsel boşlukların değerlendirilmesi ve yeniden
oluşturulması içine , iç mekan grafik tasarımı da boşluğu yeni bir biçim kazandırmayı,
yüzünde bir biçim oluşturmayı hedefleyen bir amaç gütmektedir. Bu bağlamda, bir
mesaj iletmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için yazı ve görüntü öğelerinin
algılanabilir ve görülebilir bir düzlemede, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak yaratıcı bir
süreç içerisinde organize edilmesini içeren grafik tasarım olgusu, mekanın bileşen ve
öğelerinin tanımlanmasında, işlev kazanmasında etkili bir rol oynamaktadır.

ġekil 3.1. (http://jayce-o.blogspot.com/2010/10/environmental-graphic-design.html).
Bir düşünceyi ya da bir duyguyu dışa vurma amacı ile çarpıcı hale getirmeyi
amaçlayan, anlatımcı bir kompozisyona sahip olan mekansal grafik tasarımlarda,
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izleyicinin hergün içerisinde bulunduğu alışılmış ve sıradanlaşmış mekana başka bir
gözle bakması ve bu mekanın görünmeyen yönlerinin keşfedilmesi amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda, bir iç mekan grafiğinin etkisi, onun mekan ile olan ilişkisine bağlı
olabilmektedir diyebiliriz. iç mekanlarda, bir düşünceyi ya da bir duyguyu çarpıcı hale
getirmeyi amaçlayan grafik çalışmalar, mekanın görsel konforunu arttırmakta, kimlik
kazandırmakta ve kullanıcıları için mekanın sıradanlığını,

sıkıcılığını ortadan

kaldırabilmektedir. Bu durumda tasarımcı, yaratım süreci içerisinde mekanı iyi tanımalı,
algılamalı, çözümlemeli ve mekanın yüzeylerini oluşturan iç kabuğu (duvar, tavan,
zemin,

pencere,

kapı,

merdiven,

kolon

vb.)

doğru

gözlemlemeli

ve

değerlendirebilmelidir.

3.1. ÇEVRESEL GRAFĠK TASARIM
Çevresel Grafik tasarımında önem taşiyan birinci konu rehberlik için iletişim kurmak ve
aynı zamanda izleyicinin bilgilendirmesidir. İkinci olarak ise, çevrenin güzelleştirme
olayıdır. Zira insan ister istemez bir taraftan güzellik, orantı ve denge konularında
isteğe sahipken, diğer tarftan çirkinlik ve karmaşıktan ozak durmayı ister.
Çevresel Grafik tasarımı ile sosyal bilimlerin arasında var olan bağlantıdan dolayı
(örneğin şehir tasarımı, iletişim ve sosyoloji v.b), sosyal hayatının vazgeçilmez bir
önemi olarak bilinmektedir. Çevresel grafik, görsel güzellik, düzenlik ve ortamın uyum
sağlamasında önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla, çevrenin güzel bir manzaraya sahip
olması, insanların ruh sağlıklarına büyük katkıda bulunmaktadır.
Görsel iletişim, mimari, iç mimari ve endüstriyel tasarım gibi pek çok tasarım disiplinini
kapsayan çevresel grafik tasarım, yönlendirme, iletişim kimliği,

bilgilendirme

ve

mekandaki düşünceyi şekillendirme üzerine yoğunlaşan bir alandır. Çevresel grafik
tasarım; doğal ve yapılandırılmış çevrede yönlendirme, bilgi verme, tanımlama,
tercüme etme ve mekan duygusunu arttırma gibi işlevleri olan iletişim dizgelerinin
içerdiği grafik öğelerin planlanması, tasarlanması ve sunumudur. Çevresel grafik
tasarım, iki ve üç boyutlu biçimler, grafikler ve işaretler kullanarak özel bir çevre
duygusu ve atmosfer oluşturmaya yarar (Karamustafa, 2003, s.30).
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ġekil 3.2. Çevresel Grafik Tasarım.
(https://segd.org/content/first-day-school)

Çevresel grafik tasarım, giderek

bir meslek olarak daha bütünleşmiş

hale

dönüşen ve gelişimini sürdüren bilgilendirme tasarımının kapsamına girmektedir.
Çevresel grafik tasarım da temelde bilgilendirme tasarımında olduğu gibi karmaşık ve
düzensiz olan bilgiyi planlı ve anlaşılabilir biçime dönüştürme amacını taşımaktadır.
Günümüzde yerleşik ve güçlü bir geleneğe sahip olan Çevresel Grafik Tasarım,
yönlendirici ve eğitici profesyonel bir kuruluşa da sahiptir. Merkezi Amerika‟da bulunan
Çevresel Grafik Tasarım Kuruluşu (Society of

Environmental

SEGD) çevresel grafik tasarım alanında toplumun

Graphic

daha bilinçli

Design

-

olmasını ve

profesyonel gelişimin sağlanmasını amaçlayan, her sene düzenlediği yarışma ile
nitelikli yönlendirme

ve

işaretleme

dizgeleri

haritalandırma, perakende mekanlar, spor
uygulamalara

ödüller

veren

aktif

bir

(sistem),

sergileme

tasarımları,

etkinlikleri ve yerleşke tasarımı gibi
uluslararası

kuruluştur

(İnanç,

http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/7_banu.pdf).

Çevresel Grafik Tasarımın Amacı
1.

İnsanların kolay yoldan yönlendirmesini sağlar.

2.

Estetik olgunluk ve planlama ile bunların çevresel ortam ile göstereceği uyumun
sonucunda elde edilmektedir.
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3.

İnsanoğlu, çevresel grafik sayesinde çevreyle konuşup, iletişim kurabilmektedir.
Diğer taraftan çevresel grafik, topluma sıcak ve samimi ortamlar yaratarak,
önemli bir katkıda bulunur.

4.

Çevresel grafiğin ana amacı, var olan bir mekanı başka bir mekandan
ayırtetmek, güzelleştirmek, şehir planlamasının geliştirilmesi ve grafik sanatının
yaygınlaşmasıdır.

ġekil 3.3. Çevresel Grafik Tasarım.
(http://www.youthedesigner.com/2014/04/08/environmental-graphic-design/)

Bilgilendirme tasarımının kapsamındaki çevresel grafik tasarım kendi içinde çeşitli
alt başlıkları olan geniş ve disiplinler arası bir alandır. Çevresel

Grafik

Tasarım

Kuruluşu‟nun yaptığı sınıflandırmaya göre çevresel grafiklerin, uyum (oryantasyon),
bilgilendirme, yönlendirme, tanımlama, yönerge ve dekor olmak üzere altı işlevi vardır.
Bu işlevler şu şekilde açıklanabilir:
“Uyum sağlama amaçlı çevresel grafikler, zaman ve mekan ile
ilişkili olarak kişinin çevreye uyumunu sağlar: Haritalar, mimari
referans noktaları ve sınır taşları. Bilgilendirme amaçlı çevresel
grafikler, durumlar, haberler ve varılacak yerle ilgili bilgi verir:
Rehber dizgeler, afişler, panolar. Yönlendirme amaçlı olan çevresel
grafikler, kişiyi

varılacak yere yönlendirir: Yönlendirme dizgeleri.

Tanımlama amaçlı olanlar, varılacak yeri doğrulamak için kullanılır:
Sokak numaraları, kapı yazıları, bina isimleri. Yönerge amaçlı
çevresel grafikler, kuralları ve yasakları belirtir: Uyarı

ve güvenlik

işaretleri, trafik işaretleri, acil çıkış işaretleri. Dekor amaçlı olan
çevresel grafikler ise çevreyi güzelleştirmek için kullanılır:
Bayraklar, duvar resimleri v.b. gibi” (Machado, 1994, s.6).
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Farklı kaynaklarda farklı sınıflandırmalar olmakla birlikte, temelde işlev ve içeriksel
açıdan çevresel grafik tasarım,

yönlendirme

ve işaretleme tasarımı, sergileme

tasarımı, ve piktogramlar olmak üzere üç başlık altında incelenebilir (İnanç,
http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/7_banu.pdf).

ġekil 3.4. (http://segd.org/legible-london)
(http://dotdash.com.au/timeline/sunshine-coast-2011)
(http://www.pinterest.com/pin/193162271493049106/).

3.1.1. Yönlendirme ve ĠĢaretleme Tasarımı
Yönlendirme tasarımı, açık ya da kapalı alanlarda kullanıcıların gidecekleri noktayı
bulabilmelerini amaçlayan bir bilgilendirme tasarımı alanıdır (şekil 3.5). Yönlendirme
tasarımı, kullanıcıyı belli bir yöne doğru yönlendirme amaçlı görsel tasarımlardan
oluşmaktadır. İşaretleme tasarımı ise kullanıcıya vardığı noktayı gösteren görsel
işaretlerdir. Bu işaretler, o yerin bir adını ve işlevini belirten imlerdir.
Kapı yazıları, kat numaraları, bina isimleri v.b. gibi tamamı işaretleme tasarımının
kapsamına girmektedir. “Yönlendirme ve işaretleme tasarımı, ana girişlerde, yol
ağızlarında, varış ve çıkış noktalarında, yaya ya da araç trafiğine, tipografi, semboller
ve oklar gibi grafik unsurları birleştirerek yön verir” (Gibson, 2009, s.50).
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ġekil 3.5. Yönlendirme ve ĠĢaretleme Tasarımı. Sydney (Teknik üniversitesi),
mimar: Merit Award.
(http://segd.org/content/university-technology-sydney)

Açık ya da kapalı alanlarda, yönlendirme ve işaretleme tasarımlarının çevre ile uyum
içinde olması

önemlidir. Yönlendirme dizgeleri, bulundukları çevrenin bir parçası

olabilmeli ve çevrenin nitelikleri ile bütünleşebilmelidir. Bir mekanın kullanıcıları için
tasarlanan yönlendirme ve işaret dizgeleri, bilgi verme, kişinin mekana uyumunu
sağlama, mekana kimlik kazandırma, kişiyi mekanda yönlendirme ve dekor oluşturma
gibi işlevlere sahiptir (Graphic Design: USA, 1992:1).
Bununla birlikte, dünyanın pek çok yerinde tren istasyonları, metrolar ve havalimanları
için yönlendirme ve işaretleme tasarımı yapan Hollandalı bilgilendirme tasarımcısı Paul
Mijksenaar, etkili bilgilendirme tasarımının tansiyonu biraz yüksek tutması gerektiğini
belirtmektedir. “Bilgi insanların ilgisini uyanık tutacak şekilde yapılandırılmalı ki,
insanların algıları açık kalsın.” (Mijksenaar, 2008: 204). Bu bağlamda, yönlendirme ve
işaretleme dizgeleri hem çevre ile uyum sağlayabilmeli hem de dikkat çekici
olabilmelidir.
“Şehirlerde yaşayan insanların ilgisi göze çarpan, parlak ve büyük
işaretlerle çekilir. Tasarımcı, iletişimi kolaylaştıran, çevre hakkında
kolay ve açık bilgiler veren işaret dizgeleri tasarlamalıdır. Şehir
karmaşıklaştıkça insanlar işaretlerde, rehber kitaplarda daha açık
bilgilere ihtiyaç duyarlar” (Machado, 1994, s.12).
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ġekil 3.6. Yönlendirme ve ĠĢaretleme Tasarımı, Çarpıcı renklerle dikkat uyandıran
Melbourne Docklands yönlendirme dizgesi örnekleri.
(http://www.segd.org/awards/2005.html)
(http://www.pinterest.com/pin/259590365995789954/)
(http://www.pinterest.com/pin/259590365995789928/)
Tasarımların, hızlı ve kolay yönlendirme amacına dayanan, açık, sade ve akılda kalıcı
olmasına dikkat edilmelidir. Wyman‟a göre (2009:73), yönlendirme ve işaretleme
dizgeleri tasarlarken izlenecek temel hedefler; farklı kültürlerden gelen insanlarla
iletişimde bulunabilecek uygun ve okunaklı görüntüler oluşturmak, üçüncü boyutu
kullanmak ve iyi işleyen, gerektiğinde zaman testine dayanıklı olabilen, sade estetiğe
sahip özgün bir dizge yaratmaktır.
İyi tasarlanmış etkin bir yönlendirme ve işaretleme dizgesi;
“… bir müzenin, bir ulaştırma ağının, bir havaalanının, bir ofis
binasının ya da bütün bir şehrin görüntüsüne önemli bir boyut
ekleyebilir. Açık, elverişli, kullanımı kolay bir yolla insanlara bilgi ve
yön vererek; onların bir çevre içine girerken, içinde giderken ya da
çıkarken yönlerini bulmalarında akıllı bir yardımcı olabilir.” (Wyman,
2009, s.68).

Yönlendirme ve işaretleme tasarımları uygulandığı yerin kimliğini yansıtabilmelidir. Bir
havalimanı için tasarlanan yönlendirme dizgesiyle, bir eğlence parkı için tasarlanan
yönlendirme dizgesinin görsel kimliği birbirinden farklı olmalıdır. “Formundan
renklerine, tipografisinden boyutlarına kadar bütün tasarım kararları bir bütün halinde
bu kimliğe dair ipuçları barındırmalıdır.” (Irmak, 2009, s.80).
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3.1.2. Sergileme Tasarımı
19 yy‟da endüstri devrimiyle birlikte başlayan dünya fuarları, sergileme tasarımı ile ilgili
yeni bakış açıları kazanılmasına neden olmuştur. Bu fuarlarda, 19. yy sonları, 20. yy.
başlarında günümüz sergileme tasarımlarının öncüleri olan, konunun ruhunu
yansıtmaya yönelik tematik sergileme uygulamaları bulunmaktadır. Sergileme tasarımı,
serginin türüne ve içeriğine göre şekillenmelidir. İzleyiciye aktarılmak istenen bilgi ve
yaşatılmak istenen duyguya göre serginin kavramı belirlenmelidir.

ġekil 3.7. (http://www.rogersmarvel.com/projects/Going-Public/).

ġekil 3.8. Sergileme Tasarımı. (http://www.dezeen.com/tag/exhibition-design/)
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Örneklerde de görüldüğü üzere, sergileme tasarımında, içeriği yansıtan, yalın ama
doğru çözümlenmiş bir görsel dil, izleyiciyle etkili iletişim kurabilmektedir. İzleyiciyle en
hızlı iletişim kuran tasarım alanlarından biri olan sergileme tasarımının günümüzde
birçok farklı türüyle karşılaşılabilinmektedir. Sergileme tasarımı türleri çok net
ayrıştırılamamasına karşın, sürekli ya da geçici kullanımlarına, işlev ve içeriklerine göre
sınıflandırılabilinmektedir.
Bazı kaynaklarda (Turgut, 2003, s.182), sergilemeler; kısa süreli, uzun süreli, ticariticari olmayan, müze sergilemeleri vb. olarak ayrılırken, bazılarında (Dernie, 2006, s.6)
kültürel, ticari, geçici, sürekli, müze, sanat galerileri vb. olarak ayrılmaktadır. Demir
(2008, s.55)‟e göre ise sergileme tasarımlarını, kültürel/sosyal içerikli sergilemeler,
ticari fuar sergilemeleri, sanat galerisi sergilemeleri ve müze sergilemeleri olmak üzere
dört başlıkta toplamak mümkündür. Zamanla sergileme tasarımı türleri, birbirlerine çok
benzer ve yakın olsa da, kendi arasında daha da ayrışmış, ayrışmaya da devam
etmektedir. “Bu durum, sergileme tasarımının artık birçok yeni ortamda kullanıldığına
işaret edebilmektedir” (Demir, 2008, s.63).

ġekil 3.9. Sergileme Tasarımı.
(http://shownbelow.com/Science-Storms-exhibition)

3.1.3. Piktogramlar
Günlük hayatta pek çok yerde karşılaşılan piktogramlar, her kültür ve eğitim
seviyesindeki insanı yönlendirme ve bilgilendirme işlevini üstlenen çevresel grafik
tasarımın önemli bir uygulama alanıdır.
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Piktogram, bir kavram veya fikri görsel hale dönüştürmek için sembollerle
yalınlaştırılarak oluşturulan resimsel yazı şeklidir. Piktogramların en önemli özelliği,
iletişimde dile getirilmeye gerek olmayan ayrıntılardan arındırılarak, yalınlaştırılmış
olmalarıdır. Anlatılmak istenileni doğrudan belirten birer imge oldukları için piktogramlar
dolaysız iletişimde bulunmaktadır. Çevresel grafik tasarım bağlamında piktogramlar
özellikle büyük ve karmaşık mekanlardaki yönlendirme ve işaretleme dizgelerinde
kullanılmaktadır. Piktogramlar, havalimanı, tren istasyonu, otogar, alışveriş merkezi, iş
merkezi, müze, otel, hastane vb. gibi pek çok kamusal mekanda insanları yönlendirmek
ve bilgilendirmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle, piktogramların farklı insan kitleleri
tarafından rahatlıkla anlaşılabilir olması oldukça önemlidir. 1972 Münih Olimpiyatları
için piktogram tasarımı yapan Otl Aicher‟e göre “piktogramlar farklı kültürlerden ve farklı
meslek gruplarından insanların anlayacağı şekilde tasarlanmalı, tabuları çiğnememeli,
tarafsız, okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır.” (Başer, 1994, s.16).
AIGA (The Professional Association for Design)‟nın 1981‟de Amerika Ulaştırma
Bakanlığı (DOT-United States Department of Transportation) için geliştirdiği 50
piktogramdan oluşan set, neredeyse tüm dünyada kullanılan bir standart haline
gelmiştir (Şekil 3.10).

ġekil 3.10. ALGA'nın Amerika ulaştırma bakanlığı için geliştirdiği piktogramlardan
örnekler.
(http://www.aiga.org/)

Dört yılda bir başka ülkede gerçekleştirilen Olimpiyat oyunları için her ülkenin tekrar
tasarladığı piktogram setleri, çevresel grafik tasarımcılar için büyük ve önemli bir fırsat
olmuştur. Olimpiyatlarda piktogramlar, farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelmiş pek
çok izleyiciyi spor alanlarına ve kamusal servislere yönlendiren herkesin rahatlıkla
anladığı ortak bir dil niteliğinde kullanılır. Diğer Olimpiyatların düzenlendiği her ülke,
yeniden hazırladığı piktogram setlerinde kendine özgü renkler ve biçimlerle yeni
grafiksel diller kullanmışlardır (Şekil 3.11).
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ġekil 3.11. 1972 Münih, 1996 Atlanta, 2000 Sidney, 2008 Beijing Olimpiyat oyunları
için hazırlanan piktogram setlerinden örnekler (Gibson, 2008, s.99).

ġekil 3.12. (http://retaildesignblog.net/2014/03/20/doctor-ryadom-graphic-interiordesign-by-tigran-kazaryan/).

3.2. GRAFĠK TASARIMIN KULLANILDIĞI ĠÇ MEKAN YÜZEYLERĠ
İç mekanın kabuğunu oluşturan öğelerin iyi tanımlanması ve bunlara oluşturulan doğru
bir kompozisyon, bu öğeleri üç boyutlu bir eleman olmaktan çıkartmakta ve mekansal
özellikler kazanmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte, mekan öğeleri kullanıldıkları
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yere göre mekansal örgütlenmede sınırlayıcı, yönlendirici, odaklayıcı, birleştirici veya
ayrıcı roller de üstlenmektedirler. Sonuçta, iç mekan grafik tasarımları, bu kurgulanmış
öğlererin yüzeylerine, tasarımcılar tarafından uygulanmaktadırlar ( Ergün, 2012, s.41).
3.2.1. Duvar Yüzeyleri
Faulkner'e göre; duvarlar alanı çevirmekten çok bölme işlevi görürler. Alandaki trafik
akışını engellemeksizin bir odadaki eylemleri eyırır ya da doğrudan görünümü engeller
(kalınkara, 2006, s.172). Bubağlamda, mekan içerisinde başka bir mekan yaratmak için
de kullanılabilirler. İç mekanların şeklini ve hacimini belirleyen duvarlar, mekan
grafiğinin en çok kullanıldığı yüzeylerdir. Duvar yüzeyindeki renk ve doku tasarımcı
tarafından değiştirilebilir, boyanabilir veya başka bir malzemeyle kaplanabilir, ya da
mekandaki mevcut duvar yüzeyi üzerine uygulama yapılabilir.

ġekil 3.13. Duvar Yüzeyleri.
(http://www.whitespacegraphics.com.au/interiors/)

ġekil 3.14. Duvar Yüzeyleri.
(http://stanleybeamansears.com/project/childrens-healthcare-of-atlanta-eglestoncampus/)
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3.2.2. Zemin DöĢeme Yüzeyleri
Bir iç mekanın yüzeyi genellikle o mekanın kullanıcısı için ilk temas noktasıdır. Ustalıkla
yapılmış bir yüzey ya da iyi düşünülerek seçilmiş bir malzeme iç mekana anlam
verebilir (Brooker, Stone, 2010, s.50). Bu bağlamda, mekana adım atan kullanıcının ilk
temas ettiği yüzey, mekanın zeminidir. Zemin yüzeyleri iç mekanlarda çok çeşitli
dokusal malzemeler ile kaplanabilmektedir.
Bununla birlikte, mekan içerisinde kullanıcıyı kimi zaman yönlendirmek, kimi zaman
bilgi vermek amaçlı yapılabilecek grafik tasarımlar, uygun koşullarda mevcut zemin
yüzeyi

üzerine

veya

zemini

örtecek,

kaplayacak

faklı

malzemeler

üzerine

uygulanabilirer. Örneğin, arka tarafı yapışkanlı, ön tarafına bigisayar çıktısı alınan özel
kağıtlar üzerinde çözümlenmiş grafik tasarımlar, mekanın zemin yüzeyindeki taş,
mermer, marley, parke gibi kaplama malzemelerinin üzerlerine uygulanabilirler.

ġekil 3.15. Zemin DöĢeme Yüzeyleri.
(http://www.office-et-culture.fr/amenagement/design/bbc-une-ville-dans-la-ville)

3.2.3. Tavan Yüzeyleri
Ching'e göre; İç mekanın üçüncü temel mimari öğesi tavandır. Duvarlar ve zemin
döşemeleri gibi sürekli temas halinde olduğumuz mekan öğelerinden olmamalarına,
dokunamayacağımız

mesafelerde

olmalarına

rağmen,

tavanların

iç

mekanı

şekillendirmede önemli görsel roller vardır (Ching, 2008, s.192). Bu bağlamda,
yüksekte olan tavan yüzeyine uygulanacak grafik tasarımlar, kullanıcının mekanı bir
bütün olarak algılamasını sağlayabilir, mekanın öğelerinin etkisini arttırabilir, mekanın
boyutlarını ve derinliğini vurgulayıp, daha da ön plana çıkartabilir.

122

ġekil 3.16. Tavan Yüzeyleri.
(http://glazemoo.blogspot.com.tr/2010/07/commercial-and-office-interior-design.html)

ġekil 3.17. (http://stanleybeamansears.com/project/childrens-healthcare-of-atlantaegleston-campus/).

3.2.4. Basamak ve Merdivenler
Basamaklar veya merdivenler bir binada farklı zemin kotları arasında düşey olarak
hareket etmemizi sağlarlar. Bu durumda, inmek veya çıkmak kavramları söz konusu
olduğundan, insanın kendi güvenliğini sağlaması için dikkatli olması, bu yüzden de
çıktığı, indiği yere bakma zorunluluğu hissetmesi doğal bir tavır olmaktadır. Dolayısıyla,
iniş ve çıkışlerı sağlayan bu öğeler üzerindeki grafik çalışmaları görmemek veya
algılamamak mümkün olmamaktadır. Bu grafik tasarımlar, mekanın kullanım amacına
yönelik

bilgi

olabilmektedirler.

verebilmekte

veya

diğer

mekanlara

geçişlerde

yönlendirici
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ġekil 3.18. Basamak ve Merdivenler.
(http://didembilge.files.wordpress.com/2013/10/dbilge-merdivenler-beyrut2.jpg)
(http://www.viraligo.com/dunyadaki-en-guzel-sehir-merdivenleri-bir-tanesi-deistanbuldan/).
3.2.5. Kapılar
Kapılar bir mekandan ötekine fiziksel geçişi sağlarlar. Kapalı olduklarında, bir hacimi
bitişik hacimlerden ayırır. Açık olduklarında, mekanlar arasında görsel, mekansal ve
akustik bağlantılar kurar. Geniş kapı açıklıkları, mekan hacminin kuşatılmışlığını azaltır
ve söz konusu hacmin bitişik hacimlerle veya dış mekanla bağlantısını kuvvetlendirirler.
İki mekan ayıran duvarın kalınlığı, kapı boşluğunda görülür. Bu kalınlık bize, bir
mekandan diğerine geçerken, iki mekan arasındaki sınırın derecesini hissettirir. Kapı
boşluğunun ölçeği ve yapısı bile, içinde girmekte olduğumuz mekan hakkında bize
görsel ipuçları verebilir (Ching, 2006, s.37).

ġekil 3.19. Kapı açıklıklarının yerleri, hareketlerimizi ve hacim içindeki faaliyetimizi
etkiler (Ching, 2006, s.37).
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ġekil 3.20. Kapı kollarının da grafiklerdeki hareketlere ve renkliliğe göre seçilmiş
olması diğer bir ayrıntı.
(https://www.behance.net/gallery/AICT-Office-Environmental-Graphics/2177759)

ġekil 3.21. (http://www.coolartdesign.com.au/2014/01/interior-graphics-installed-onwall-glass-and-doors-in-full-office-wrap.html).
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ġekil 3.22. (http://www.theoneoff.com/work/browse/project/cc_interior).

3.2.6. Pencereler
Pencere duvar içinde parlak bir bölüm, duvarla çerçevelenmiş bir açıklık veya iki duvar
düzlemini ayıran bir boşluk olarak görülebilir (Ching, 2008, s.204). Mimari tasarımın
geçiş öğeleri olan pencereler, aynı kapılar gibi duvar düzlemlerini keserler. Fiziksel
anlamda dış mekanı, iç mekana bağlarlar. Dolayısıyla, gün ışığının iç mekana girmesini
sağlayan en önemli öğedir. Bu durumda, çoğunlukla ticari ve ya çalışma mekanlarının
pencere yüzeylerinde görülen mekan grafik tasarımlarının açık renklerde, hafif
kompozisyonlarda, mümkünse yarı geçirgen bir malzeme ile uygulanması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.

ġekil 3.23. Pencereler.
(http://www.brendenmendoza.com/Environmental-Design)
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ġekil 3.24. (http://www.thegraphicaltree.com/gallery/).

3.2.7. Kolon ve KiriĢler
Kolon, mekanda bir noktayı işaretler ve bu noktayı görünür kılar (Ching, 2006, s.11).
Kolonla, iç mekanın taşıyıcı sisteminde düşey yapı öğeleridir. Yapı tarihinin en
başından beri yapılar ayakta tutmak için kullanıla gelmişlerdir. Kolonlar yapıları gereği
prizma veya silindir formda olduklarından, tüm yüzeyleri mekanın heryerinden
algılanmaktadır. Dolayısıyla, grafik tasarım uygulamaları açısından çok kullanışlı
yüzeylerdir.

ġekil 3.25. DOCKS en Seine, WAYFINDING (Design Media Publishing Limited),
s.414-415.
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ġekil 3.26. (http://mitademo.com/mimarlik/vennesla_kutuphane_/).

3.2.8. Sabit ve Hareketli Mobilya
Mobilyalar sabit ya da hareketli olarak kabaca iki gruba ayrılabilir. Hareketli
mobilyalarla daha sık karşılaşırız. Bu tür mobilyaları bir mekana yerleştirmek ve
gerektiğinde yerlerini değiştirmek kolaydır. Ancak mekan kullanımı açısından her
zaman en etkin çözümleri sağlayamayabilirler. Sabit mobilyalar mekan üzerine
düşünüldüğünün de ifadesidir. Yerleştirilecekleri alana göre tasarlanacakları ya da
modüler parçalar belli ölçülere göre bir araya getirileceği ya da modifiye edileceği için
özgün olacaktır. Büyük üreticiler genellikle sabit mobilyalar olarak kullanılabilecek
modifiye edilebilir modüler parçalar da üretirler ya da iç mimari sabit mobilyayı
tasarlayarak özel sipariş olarak yaptırabilir. İç mimari, dolap vb mobilya detaylarına
hakim olabilir ya da marangozlarla birlikte çalışarak tasarımını en iyi şekilde yansıtacak
konstrüksiyon metodları hakkında bilgi alabilir (Dodsworth, 2012, s.128).
Örneğin, gömme dolap, şömine, lambri, niş gibi. Diğer bir tarafdan, iç mekan ile hiçbir
bağlantısı olmayan, kullanıcı gereksinimine bağlı değişikliklerde mekanın mevcut
yapısını etkilemeyen öğeler de hareketli donatı olarak adlandırılmaktadır. Örneğin;
Masa, sandalye, koltuk, sehpa, kitaplık, karyola gibi. Hareketsiz veya hareketli donatı
yüzeylerine uygulanacak mekan grafikleri, mekanın görsel algı ve kimlik bütünlüğünü
bozmayacak, mekanın öğeleri ve donatılarını da kapsayacak şekilde değerlendirilebilir

(Ergün, 2012, s.41-47).
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ġekil 3.27. Risking Reality Exhibition. WAYFINDING (Design Media Publishing
Limited), s.286.
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ġekil 3.28. Hareketli mobilyaları mekan içinde yerleştirmek daha kolay ve sabit
mobilyalara göre elbette daha esnektir.
(http://www.aesthetics.net/interior-design-rady.html)

3.3. ĠÇ MEKAN GRAFĠK TASARIMI
Modern insanın hayati etkinlikleri yalnızca gördüğü imgelere değil, o grafik imgelerle
iletişim kurabilme yeteneklerine de bağlı olmaktadır (Becer, 2011). Dolayısıyla,
üzerinde durulması gereken nokta, iç mekan grafik tasarımlarında mekanın etkisini
artırmak için kullanılacak fotoğrafik, tipografik veya illüstratif kompozisyon veya görsel
imgelerin, mekanın kullanımına veya kullanıcılarına yönelik, anlaşılır bir dilde olması
gerekliliğidir.
Milton Glaser; " Grafik tasarımın amacı, insanları harekete geçirmek ya da onları
bilgilendirmektir, amaç iyi niyetli bir sosyal çevre yaratmaksa, çok daha iyi" demiştir
(Twemlow, 2008, s.72).
Dolayısıyla, amacının çok dışında yapılmış, estetik dilden yoksun iç mekan grafikleri
doğru görsel iletişim sağlamamakta ve işlevsel açıdan da önem teşkil etmektedirler
(Ergün, 2012, s.49).
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ġekil 3.29. Lisa Strausfeld ve Paula Scher' in, Bloomberg firması için tasarlandığı iç
mekan çevre grafik tasarımlarından bir görüntü (Twemlow, 2008,
s.26).(https://segd.org/content/bloomberg-lp-corporate-headquarters)

Pek çok disiplin gibi grafik tasarım da teknolojiyle çeşitli düzeylerde ilintidir. Teknoloji
tasarımın nasıl üretildiğinin yanı sıra tarz, sanat ve toplam bağlamlarındaki gelişimleri
de etkiler. Bu etkileşim tasarımın şekillendiği form olarak yansır. Ayrıca teknoloji,
tasarımcılaın projelerini aktarabilaceği çeşitli yayın araçları da sağlar. Grafik tasarımın,
yalnızca sanatsal veya akademik kaygıların etkisinde ilerleyen bir disiplin olduğunu
düşünmek son derece kolaydır. Tasarım, aynı zamanda tasarımcıya kullanabileceği
yeni yaklaşımlar ve süreçler sunan teknolojik gelişmeler tarafından da biçimlendirilir.
Tasarım ilkeleri farklı teknolojik evreler boyunca aktarılabilen, dönüştürülebilen ve
iyileştirilebilen unsurlardır. Teknoloji, üretim süreçlerini basitleştirerek ve tasarım
üretimindeki araçları yaygınlaştırılarak tasarımı demokratikleştirmiştir.
Dijitalleşme tasarımda devrim yaratarak tasarımı kablosuz taşınabilir cihazlar ve çevrim
içi mekkanizmalar gibi giderek daha da çeşitlenen ulaşım yöntemleriyle basılı
malzemeden uzaklaşan seri üretim yöntemlerine yöneltmiştir. Teknoloji yalnızca
dağıtım mekanizmalarını değil, tasarımın kendisini de etkiler. İmge ve metinler
eskisinden çok daha geniş ve hızlı manipülasyon ve müdahalelere açık hale gelmişir.
Bu durum tasarımın, mesajın seyrekleşerek kaybolduğu, toplumu bombardımana tutan,
kentsel bir gürültü haline gelmesi tehdidini de ortaya koymuştur. Teknolojideki
gelişmeler, tasarımcılara yeni araçlar sunarak veya daha süratli iş üretme imkanları
vererek, yaratıcı, yepyeni yollar açmaktadır. Bu da deneyselliğe daha fazla zaman
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ayrılmasını ve tasarımda daha çarpıcı ve derinlemesine değişimler oluşmasını
sağlamaktadır (Ambrose & Harris, 2012, s.32).

ġekil 3.30. (https://segd.org/content/bloomberg-lp-corporate-headquarters).

3.3.1. Fotoğrafik Çözümlemeler
Fotoğraf, iç mekan grafik tasarımlarında görsel algıyı en iyi şekilde sağlayan, herkes
tarafından kolaylıkla anlaşılabilen ve bir durum veya hareketi gerçek şekliyle yansıtan
bir görüntü öğesidir. Sanatçısı tarafından kendi içerisinde doğru bir kompozisyonla
oluşturulmuş fotoğraf, iç mekan yüzeylerde herhangi bir müdahaleye

gerek

duyulmadan uygulanabildiği gibi, görüntü işleme bilgisayar programları sayesinde
müdahale edilerek grafik ürüne dönüştürülüp (fotomanipülasyon), fotografik öğe olarak
iç mekan grafik tasarımlarında kullanılabilmektedir. Örneğin; Miniapolis kentindeki
büyüyen göçmen nüfusa ses vermek için kavramsallaştırılan 'Speaking of Home'
projesi kapsamında, Coyne Phorography & Design firmasının IDC Center' da bulunan
bu iç mekan grafiklerinde, fotoğrafçı Nancy Ann Coyne tarafından çekilen fotoğraflar
kullanılmıştır. Bu çalışmalar, profesyonelce kurgulanmış ve çekilmiş siyah beyaz
fotoğraflardan oluşmaktadır. Renkli bir iç mekana sahip olan IDC Center' daki mekan
yüzeylerinde siyah beyaz görsellerin kullanımı, mekanda nostaljik bir etki yaratarak,
duygusal açıdan aile ve ev özlemine gönderme yapmaktadır (Ergün, 2012, s.49-50).
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ġekil 3.31. Fotoğrafçı Nancy Ann Coyne tarafından çekilen fotoğraflara IDC Center için
tasarlanan yüzey grafiğinden görüntü.
(http://www.aiga.org/bridging-cultures-an-interview-with-nancy-ann-coyne/)

ġekil 3.32. Fotoğrafik Çözümlemeler. WAIFINDING (Design Media Publishing
Limited), s.107.
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3.3.2. Ġllüstratif Çözümlemeler
Mağara duvar resimlerinden günümüze kadar, sözel olarak anlatılabilecek olguları
resimlemek için kullanılan illüstrasyon, farklı dil ve kültürden insanların, herhangi bir
açıklamaya ihtiyaç duymadan anlayabileceği sanatsal bir anlatım dili olarak ifade
edilebilir. Görsel iletişimin hemen hemen bütün alanlarında kullanılan bu sanatsal
anlatımda, özgün olmak, içselleşmek önem teşkil etmektedir. Serbest el veya bilgisayar
ortamında çözümlenebilen illüstrasyonlar, iç mekan grafik tasarımında görsel öğe
olarak kullanılmaktadırlar.

Mekan yüzeylerine uygulanan illüstrasyonlar, mekanı sanatsal ve estetik açıdan
zemginleştirmekte ve onu ayrı bir değer katmaktadır. Sanatçısı veya tasarımcısı
tarafından

oluşturulan

illüstrasuyonlar,

mekan

yüzeylerinde

kullanılabileceği gibi, tipografik veya fotoğrafik öğeler

tek

başlarına

ile birlikte kompozisyon

oluşturularak da kullanılabilmektedir. Leppert' e göre, imgelerin kazandıkları 'anlam',
yalnızca kendilerine özgü içeriklerine ve insanların bu içerikleri nasıl tanımladıklarına
bağlı olmamaktadır. Bu 'anlam'ı belirleyen bir faktör de eserlerin sergilendiği veya
yerleştirildikleri fiziksel mekan olmaktadır (Leppert, 2004). Dolayısıyla, mekan
yüzeylerinde mizahi bir anlayışa da sahip olabilen illüstrasyon sayesinde oluşturulan
görsel imgelerin, mekanı kullananlar için daha da akılda kalıcı ve anlamlaştırıldığı
düşünülürse, illüstratif çözümlemeler bunu en iyi şekilde sağlamaktadır.

ġekil 3.33. Mekanda illüstratif çözümlemeler.
(http://www.designindaba.com/news/super-sized-graphics)
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ġekil 3.34. Mekanda illüstratif. (http://www.lolitas.se/index.php/2009/03/14/zhou-fanextremely-creative-chinese-contemporary-artist/).

Bu yaklaşma iyi bir örnek olarak, Matt Saunders'in İngiltere'deki Artist Residence Hotel
odaları için tasarlandığı iç mekan yüzey uygulamalarını gösterebiliriz (Şekil 3.8). Duvar
yüzeylerinde işlenen uyku temelı illüstrasyonların renk, biçim ve kompozisyonları, otel
odasının sade ve doğal yapıdaki diğer iç mekan donatıları ile örtüşmekte ve mekanın
anlamını zenginleştirmektedir. Bir diğer örnek; Charlotte Mann'el yapımı deri çanta ve
aksesuar imal eden ve köklü bir geçmişe sahip olan Fontana Milano 1915 firması için
tasarlandığı illüstratif mekan grafiğidir. Ofis mekanının 12 metrelik uzun duvar
yüzeyinde siyah beyaz ve serbest el çizimi ile uygulanmış bu çalışmanın temasını
çanta yapımında kullanılan aletler ve değişik çanta modelleri oluşturmaktadır.
Dolayısyla firmanın kurumsal kimliğini tam olarak yansıtmakta, bilgi vermekte ve
mekana nostaljik ve estetik bir görünüm kazandırmaktadır.

ġekil 3.35. Charlotte Mann tarafından Fontana Milano 1915 firmasının ofis duvar
yüzeyine uygulanmış illüstratif mekan grafiğinden bir görüntü.
(http://www.charlottemann.co.uk/walls.html)
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3.3.3. Tipografik Çözümlemeler
Tipografi, yazılı bir fikre görsel bir biçim verilmesi anlamına gelir. Tipografi bir tasarım
kişilik ve duygu veren en etkili unsurlardan biridir; aldığı görsel biçim söz konusu fikrin
erişilebilirliğini ve okuyucunun tepkisini çarpıcı biçimde değiştirir.
Tipografik mesaj; sözel, görsel ve seslidir: Tipografik unsurlar, okundukları ve sözle
vorumlandıkları sırada izlenmekte, görsel olarak algılanmakta, duyumakta ve işitsel
olarak yorumlanabilmektedir. Tipografi, bu çok yönlü yapısıyla dinamik bir işetişim
aracıdır. 20. Yüzyıl başlarında yazılı sözcüklere dışavurumcu özellikler eklenmeye
başlamış; Futurizm, De Stijl, Dadaizm ve Konstrüktivizm gibi akımlar tipografiyi anlambiçim ilişkilerine dayalı bir sanat dalı halıne getirmiştir. Günümüz insanı, tipografik
mesaj bombardımanı altındadır. Bu yoğunluk görsel kirliliğe neden olmakta, birçok
tipografik mesaj işlevini yitirmektedir (Aydın, 2011, s.13-14).

ÇeĢitlilik ve yaratıcılık
Yazı karakterleri, gözlerimizin önünden kayarcasına geçen rahatça okunabilenlerden,
belirli bir sokak dilinin özel karakterlerine kadar çeşitlilik gösterir. Fontların farklı tarz ve
biçimleri, ifade ettikleri kelimelerin de ötesine geçen bir biçimde iletişim kurulmasını
sağlar; farklı yazı karakterlerinin farklı kişilikleri olduğu söylenir ve bir tasarımcının
belirli bir çalışma için odaklanacağı fontlar da işte bu kişiliklerdir. Tipografi, font üretim
süreçlerinin süratlendiği ve kolaylaştığı üstelik daha da deneyselleştiği bilgisayar
teknolojisiyle evrimleşen bir disiplindir. Sokak diline bağlı uyum unsurlarının yanı sıra
tipografi kendisine de göndeme yapar. Günümüzde kullanılan pek çok fontun temeli,
matbaacılığın ilk zamanlarından beri Roma mezar yazıtlarına tarih boyunca yapılan
çeşitli tasarımlara dayanmaktadır. Tasarımcılar, bu mirası kullanarak çalışmalarına
tarihi göndermeler katabilirler.
Bu bölümde tipografik tasarıma ve iletişim amaçlı kullanımına yönelik çok sayıda örnek
göreceğiz. Ayrıca, kolayca ayrılmalarını sağlayan ve farklı aile ve sistemler dahilinde
sınıflandırılmalarını da inceleyeceğiz. Yazı karakterlerinin sınıflandırılması tasarım ve
etkili iletişim açısından büyük önem taşımaktadır çünkü her fontun kendine özgü bir
tarihçesi ve kişiliği bulunmaktadır. Yazı karakteri sınıflandırması harflarin anatomik
biçimleri ve genel görünümleri üzerine temellendirilir. Blok, Roma, Gotik, el yazısı ve
grafik gibi kategoriler ve bazı alt sınıflar bunlardan bazılarıdır. Yazı karakteri
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sınıflandırması fontların tarihsel gelişim sürecini de oluşturmaktadır (Ambrose & Harris,
s.38). Mekan tasarımı, hacimsel boşlukların düzenlenmesi veya yeniden oluşturulması
olarak düşünülürse, tipografi için de benzer bir düşünce geliştirilebilir. Sarıkavak'e göre;
tipografi yalnız harflerle ve çizgilerle yapılan düzenlemeler değil, bunların ötesinde,
aslında boşluğun düzenlenmesidir.
(http://www.photoshopmagazin.com/dergi/2006/09/tipografi_yazilari_4.html)
Bu bağlamada, mekan ve tipografi, boşluğa yeni bir biçim kazandırmak ya da yüzeyde
bir biçim oluşturmak amacı ile düzenlenmekte ve tasarlanmaktadırlar. Yazının bir araç
ve görsel tasarım öğesi olarak kullanıldığı iç mekan grafik tasarımlarında, mekan
yüzeylerinin birbirleriyle olan ilişkisi tipografik çözümlemelerle daha da güçlendirilebilir
veya belirginleştirilebilir. Bu çözümlemeler, mekana derinlik duygusu vermek dışında,
kullanılan yazının anlamı veya tipografik düzenlemeler sayesinde mekan içi iletişimi de
artırabilir. Bu durumu açıklamakta iyi bir örnek teşkil edecek çalışma, üç ortak firmanın
ofis mekanının yüzey grafik çalışmalardır (Şekil 3.26). Pokobar İnterior Design
firmasının, toplamda 180m2 yüzölçümüne sahip, çok geniş hacimli olmayan bu
mekanda, özellikle kesişen yüzeylere uygulandığı görsel açıdan büyük tipografik
düzenlemeler (hypertrophy typography) derinlik algısını değiştirmektedir.

ġekil 3.36. Pokobar Interior Design firması tarafından ofis yüzeylerine uygulanmış
tipografik çözümlemelerden bir görüntü.
(http://perfectspace.ru/pokobars-interior-design/)

İtalyan tipografik Leonardo Sonnoli'nin, Cafe Palazzo Grassi'nin pencere yüzeyine
tasarladığı tipografik çalışmadan karşıya bakıldığında, Venedik kanalındaki tarihi önem
taşıyan, mermerden inşa edilmiş Ca'Rezzonico binası görülmektedir (Şekil 3.27).
Sonnoli'nin mekan içerisinden başka bir mekanı vurguladığı bu çalışmada, 'O' harfinin
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içerisinde bırakılan boşluktan Ca'Rezzonico binasının detaylarının veya yüzeylerinin
görülmesi, hareketli (kinetik) bir tipografik çözümleme örneği olabilmektedir (Ergün,
2012, s.53-55).

ġekil 3.37. Leonardo Sonnoli'nin Cafe Palazzo Grassi pencere yüzeyine uyguladığı
tipografik çalışmadan bir görüntü.
(http://www.sonnoli.com/?page_id=5)

3.4. BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ UYGULAMA YÖNTEMLERĠ VE TEKNĠKLERĠ
Günümüzde birçok tasarımcı elle çizim tekniklerinden kaçınmakta ve bilgisayar
ortamında çalışmaktadır. Bu birçok açıdan yararlıdır: İnsanlar artık günlük hayatlarında
birçok işi bilgisayar ortamında yürütmektedirler ve çizimin de bunlardan biri olması
doğaldır. Üstelik, bilgisayar çizimlerde revizyonlar daha kolay ve hızlı yapılabilir, dosya
transferleri sorunsuz halledilebilir. Ancak, üçüncü bölümde de ele alındığı gibi,
bilgisayarda çizim yapmanın, elle üretilen çizimlerde tasarım ile kurulan bağı
zayıflattığını düşününenler de vardır. İhtiyaçlara uygun, yardımcı alet ve araçların
yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgiye teknoloji denildiği bilinmektedir. Diğer bir
deyişle teknoloji, üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi
olarak da tanımlanabilir. Dolayısıyla, iç mekan grafik tasarım üretimleri ve
uygulamaları, bu teknolojik araçlar sayesinde gelişme göstermektedir.
Bilgisayar ortamında yazı karakteri, grafik dili önemli ölçüde etkiler ve paftaları daha
etkin kullanabilmeye imkan verir. Yazı karakteri kendi başına bir araştırma ve tasarım
alanıdır ve sunumlarda kullanacağımız karakter seçimi önemlidir (Şekil 3.38).
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ġekil 3.38. Bu sunum paftaları bilgisayar ortamında CAD programları kullanılarak
hazırlanmıştır. Farklı programlar yardımı ile üretilmiş metin ve imajlar bir araya
getirilerek sunum kompozisyonları oluşturulmuştur. Böylece elde ettiğimiz imajları
istenilen formatta kaydederek kolayca transfer edebiliriz.

3.4.1. Yazıcı Çıktısı (Print out)
Print out, bilgisayar görüntü işlem programları ile hazırlanan grafik tasarımların, büyük
ebatlı yazıcılar (plotter) sayesinde kağıt veya benzer malzeme üzerine basılması
işlemidir. İç mekan grafik tasarımlarının mekan yüzeyleri üzerine uygulanmasında en
çok kullanılan yöntemlerden biridir (Şekil 3.39).

ġekil 3.39.
(http://www.trianglerepro.com/T_images/Products/Interior_Graphics_Signs_Standoffs_
Wayfinding/Custom-Wallpaper-Printed-Mural-27-28-30.jpg).
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3.4.2. Bilgisayarla Folyo Kesim (Vinyl Cutter)
Bilgisayar folyo kesim, malzemenin bilgisayar kontrollü kesici ile kesilmesi işlemidir.
Vektörel tabanlı grafik işlem programları ile hazırlanan tasarımların, kontur çizgilerinin
kesici tarafından algılanması ile çalışmaktadır. Arkası yapışkanlı folyonun yüzeye
transfer edilmesiyle uygulanır ve iç mekan yüzeylerde oldukça kullanılan yöntemlerden
biridir (Ergün, 2012. s.65-66).

ġekil 3.40. Blgisayar kontrollü kesici ile kesilmiş folyonun mekan yüzeylerine
uygulanmasından bir görüntü.
(http://www.momoy.com/tag/training-room/)

ġekil 3.41. (http://www.archimodes.com/wp-content/uploads/2010/10/Interior-Designat-Espacio-C-Mixcoac.jpg).

3.5. Bölüm değerlendirmeleri:
Üçüncü bölümde grafik tasarım ve uygulamaları ve iç mekanda katkısı yer almaktadır.
Bu bölümde çevresel grafik tasarımın iç mekanda kullanıldığı yüzeyler ve
çözümlemeler incelenmiştir.
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4. BÖLÜM
ĠÇ MĠMARLIK ALANINDA ĠKĠ MEKANIN GRAFĠK TASARIM
UYGULAMALARININ ANALĠZĠ

Tez çalışmamızda şu ana kadar mekan, iç mekan tasarımı ile grafik tasarım alanlarını
detaylı incelemeleri gerçekleşmiştir. Bu alanlardaki tasarım yaklaşımları ve kavramları
çeşitli özellikleri ile ele alınmış ve bu bölümde gerçekleştireceğimiz analiz çalışmamız
için bir altyapı oluşturarak verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.
Söz konusu kavramlar bağlamında iletişim kavramı, grafik düşünme ve grafik tasarım
ile mekan ve iç mekan tasarım alanlarının örtüştüğü ve kesiştiği bölgeler analiz
çalışmamızın omurgasını oluşturmaktadır. İç mekanların farklı fonksiyonlara göre türleri
çalışmamızda rol oynamaktadır. Bu anlamda iki farklı mekan türü olan satış alanları ve
yaşam alanlarından birer örnek seçilerek iç mekan grafiklerinin mekansal etkileri
irdelenmiştir. Tasarım ve tasarımcı düşünceyi oluşturan düzenleme ve tasarım ilkeleri
analiz çalışmasında ele alınmışlar ve hem mekan analizi hemde grafik analiz için
altyapı oluşturmuşlardır.
Tasarım organizasyon ve yaklaşımlarının mekan tasarımına etkileri ve kullanım
biçimleri irdelenerek iç mekan grafiklerinin bu verilerle çözümlemesi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca çevresel grafik tasarımlarının hangi alanlarda kullanıldığı incelenmiş ve farklı
kullanım biçimleri teknik olarak ele alınmıştır. Tüm bu veriler söz konusu iki mekanın
değerlendirmesinde gerekli teorik ve sanatsal altyapıyı oluşturmada rol oynamaktadır.
Analiz

çalışmasında

genel

tasarım

yaklaşımının

algılanabilmesi

ve

sağlıklı

yürüyebilmesi için ilk olarak iç mekan tasarımı ve tasarım kavramları üzerinden
incelenmiş daha sonra iç mekan grafik tasarımının sağlanmak istenen iç mekan
karakterine katkısı ayrı bir bölümde incelenmiştir. Tüm değerlendirmeler çalışmamızın
omurgasını oluşturan iki ve üçüncü bölümdeki kriterler ve veriler ile analiz edilmiştir.
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4.1. ĠÇ MEKAN ANALĠZĠ
SATIġ ALANLARI (Butcha "TEPE Prime")
Butcha "TEPE Prime"
Seçilmiş mekan örneği Butcha Butcher Shop&SteakHouse'ın bir şübesi (TEPE Prime)
olarak anılmaktadir. Bu mekan özel tasarlanmış bir iç mekan ve bu tasarımı destekler
nitelikte örülmüş bir grafik tasarım anlayışının bir araya gelmesini yansıtmaktadır.

ġekil 4.1. Butcha (TEPE Prime), Ankara.

4.1.1. Ġç Mekan Tasarımı Analizi
4.1.1.1. Bütünlük/ÇeĢitlilik
Düzenleme İlkelerinden biri bütünlük/çeşitlilik olarak bilinmektedir. Tasarımda birçok
farklı özelliklere sahip nesneler bir arada kullanılmaktadır. Bu nesnelerin ortak bazı
özelliklerini yakalayarak (malzeme, renk, doku, konum, biçim, vb.) bütünlük sağlanabilir
ancak farklılaşan özellikler mutlaka bütünlük içermelidir. Böylelikle monotonluğu
kıracak çeşitlilik bütünlük içerisinde üretilebilir. (Şekil 4.2).

ġekil 4.2. Bütünlük/Çeşitlilik örneği, Butcha (TEPE Prime), Ankara.
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4.1.1.2. Ritim / ArdıĢık Tekrar
Birden fazla motif, biçim ya da cisim, belirli aralıklarla birbiri ardına kullanıldığı takdirde
ardışık tekrar ortaya çıkmaktadır. Bu yolla tekrarın verdiği monotonluk ortadan
kaldırılmış olup yerini değişkenliğin verdiği canlılık almaktadır. İzleyici bazen ritmi
sadece bilinçaltında algılayabilir olsa da ritim görsel bir ölçü katabilir ve mekanın
noktalama işaretleri gibi davranarak akıcılığı sağlayabilmektedir.

ġekil 4.3. Görsel tasarımında ise ritim benzer bir etkiye sahiptir. Tasarımda tekrarlayan
doku, motif ya da biçimler mekanın düzenleme ilkesi olabilmektedir. Butcha (TEPE
Prime), Ankara.

4.1.1.3. Yapay IĢık
Yüzey ve malzeme niteliklerden bahsettiğimizde ışık ve renk, birbiri ile sıkısıkıya
ilişkilidir. Hem doğal hem de yapay ışığın, tasarımın algılanmasında büyük etkiye
sahiptir. Bir çok projede uzman aydınlatma tasarımcıları ile sürecin başından itibaren
birlikte çalışılıp onlardan teknik destek alınırır. Yapay aydınlatma iç mimara, estetik ya
da işlevsel ihtiyaçlara göre özellikle ışık gerektiren alanları vurgulama olanağı
kazandırır. Doğal ışığın tamamlayıcısı ya da yedeği olarak kullanılabilir. Eğer mekanlar
gece de kullanılacaksa yapay aydınlatma bir gerekliliktir. Renk konusunda bahsedildiği
gibi farklı ışık kaynakları farklı renk algıları üretirler. Farklı ışık kaynaklarını bir arada
kullanmak mümkündür ancak dikkat gerektirir. Resimdeki aydınlatma armatürlerinin
klasik aydınlatma tasarımına ve arka duvarın grafik tasarmına katkısı izlemektedir
(Şekil 4.4).
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ġekil 4.4. Ayrıca lokal aydınlatma ile grafik çalışmaların vurgusu sağlanmaktadır.
(TEPE Prime), Ankara.

4.1.2. Ġç Mekan Grafik Tasarım Uygulamalarının Analizi

4.1.2.1. Sembolizm
Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi grafik tasarımcılar görsel iletişim kurmak için
sembolizm, tipografi, illüstrasyon ve fotoğraf tekniklerinden yararlanmışlardır. Şekil
4.1'de gördüğümüz hayvan sembolu özel bir yemek firması ve yemek türü için görsel
iletişim prensipleri ile tasarlamıştır.
4.1.2.2. Tipografi / Ġllüstrasyon
Tipografi ve illüstrasyon kavramlarını tekrar gözden geçirdiğimizde, yazılı bir fikre
görsel bir biçim verilmesi anlamına gelmektedir. Tipografi bir tasarıma kişilik ve duygu
veren en etkili unsurlardan biri olarak, aldığı görsel biçim söz konusu fikrin
erişilebilirliğini ve okuyucunun tepkisini çarpıcı biçimde değiştirmektedir (Ambrose,
Harris, s. 38). İllüstrasyon, resim sanatının abartılı ya da doğada benzeri
görülemeyecek

ve

deneysel

olarak

kurgulanamayacak

kompozisyonların

resmedilmesidir. TEPE Prime projesinde tipografik ve illüstratif çözümlemelerin mekanı
destekler etkili kullanımları izlenebilmektedir.
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ġekil 4.5. Grafik tasarımcılar görsel iletişim kurmak için ,tipografi, sembolizm,
illüstrasyon ve fotoğraf gibi farklı teknik ve tasarım kavramlarından yararlanırlar,
resimlerde gördüğümüz iç mekan duvarlarında tipografik ve illüstratif çözümlemeler
görülmektedir. Dolayısıyla Butcha (TEPE Prime), firmasının sembolu dış ve iç
mekanlarda yoğun şekilde vurgulanmıştır.
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YAġAM ALANLARI (Gün batımı sitesi, Bodrum)
Bodrum şehrinde yer alan Gün Batımı sitesi isimli bir sayfiye sitesinin iç mekan ve
grafik tasarım yaklaşımları analiz edilmiştir.

ġekil 4.6. (Gün batımı sitesi, Bodrum).
4.2.1. Ġç Mekan Tasarımı Analizi
4.2.1.1. Denge/ Simetri
Analiz edilen mekanın düzenleme ilkelerinden biri denge ve uyumudur. Öncelikle
simetrik denge üzerinde durulabilir. İç mekan öğeleri renk, biçim, doku ve boyut gibi
farklı özelliklere sahiptirler. Öğelerin bu özellikleri dikkate alınarak, farklı öğeler ile
dengeleri gözetilerek düzenlemeleri gerekir. Görsel düzenleme kararlı olmalıdır.
Burada kararlı olmanın anlamı, tüm öğelerin aynı ya da benzer renk, boyut ve
konumlara sahip olması değil, benzer niteliklerin dengeli dağılımı olarak görülebilir.
Görsel düzenleme aynı zamanda hem dengeli hem de dinamik olabilmektedir. Simetrik,
radyal ya da asimetrik dengeler yakalanabilmektedir. Asimetrik denge farklı boyut,
biçim ve renkte öğelerin görsel bir eşitlik yakalanacak şekilde düzenlenmesidir. Yani,
asimetride güçlü görsel öğelerin daha az güçlü öğeler ile dengelenmesi söz konusu
olmaktadır.

ġekil 4.7. Simetrik denge, öğelerin bir aksa göre yansıtılarak düzenlenmesi ile elde
edilmektedir. Eksenel dengede kompozisyon bir merkez nokta esas alınarak
dengelenmesidir. (Gün batımı sitesi, Bodrum).
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ġekil 4.8. Asimetrik denge: Gün batımı sitesinde farklı boyut ve tipteki oturma grupları
dengeli bir şekilde birarada kullanılmışlardır. küçük oturma grupları büyük mekanın
etkin bir şekilde bölümlenmesinin aracı olmaktadır.

4.2.1.2. Uyum
mekanın tasarımında kullanılan temel ilkelerden biri de uyum ilkesidir. Denge, benzer
biçim, renk, boyut ve dokulara sahip olmayan öğeler arasında bir istikrar yakalamaya
çalışırken, uyum ortak özelliklere sahip öğelerin seçilmesi ile kompozisyonların
oluşturulması olarak görülebilir.

ġekil 4.9. Uyum. Bu, öğelerin son derece uyumlu olduğu iç mekanda kompozisyon
parçalarını birleşiminin ahengi düzenli olarak tanımlamaktadır (Gün batımı sitesi,
Bodrum).
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4.2.1.3. Ölçek
Ölçek, tasarım İlkelerinin hammaddelerinden biri sayılmaktadır. Aşağıdaki mekanda
tasarım daima değişik ve belirli ölçülere sahipken, görsel unsurların bir araya gelmesi
sağlamaktadır.
Mekanik ölçek, bir objenin gerçek boyutları ile standart ölçme sistemleri arasındaki
korelasyonudur. İnsan ölçeği durumu bir adım daha öteye taşıyarak bir mekan ya da
objenin boyutlarını insan vücuduna göre oranlayarak karşılaştırılır. Bir obje ya da
mekan, insan vücudu ile uygun bir şekilde işleyecek şekilde tasarlanmışsa, insan
ölçeğinde tasarlanmıştır (Dodsworth, 2012, s.90).

ġekil 4.10. Standart mutfak ekipmanları, üretimde kullanılan modüler sistem
ölçülerindedirler. Oturma elemanlarının sayısı mutfağın görece büyük bir mutfak
olduğunu ifade etmektedir. Benzer boyutlardaki depolama elemanlarının tekrarı ile iç
mekan tasarımında bütünlük yakalanmıştır (Gün batımı sitesi, Bodrum).

4.2.1.4. Ritim/ Tekrar
Tasarım İlkelerinden ritim denilince aklımıza ilk olarak müzik ya da daha doğrusu bir
müzik parçasının düzenli bir ardışıkla tekrarlanmış ses dokusu gelmektedir. Görsel
tasarımında ise ritim benzer bir etki gösterilmektedir. Tasarımda tekrarlanan doku,
motif ya da biçimler mekanın düzenleme ilkesi olabilmektedir. Pencere açıklıları ya da
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mobilyaların tekrarı ile basit ritimler yakalanabilir ya da renk, biçim ve diğer benzerlikleri
ile daha karmaşık tekrarlar üretilebilmektedir (Dodsworth, 2012, s.100).

ġekil 4.11. Ritim/ Tekrar. Oturma elemanları ve aydınlatma elemanları ile ritim
sağlanmaktadır, (Gün batımı sitesi, Bodrum).

ġekil 4.12. Basamak öğelerinin yatay ve dikey değişimlerle çeşitlendirilmesi, âşina
olduğumuz güven verici bir ritim yaratırken, korkuluk ve bordürlerde aynı malzemenin
(çelik) kullanılması ile bütünlük yakalanmaktadır (Gün batımı sitesi, Bodrum).
4.2.1.5. Vurgu
Tasarım ilkelerinden olan vurgu, odak noktalarına görsel açıdan çekici özellik
kazandırmaktadır. Gözün üzerinde duraksadığı ve mekanı değerlendirme fırsatı
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bulduğu noktaları oluştururlar. Fazlasıyla abartılı olmadıkları sürece odak noktaları
gözün izleyebileceği bir yol tanımlarlar ve iç mekana anlam ve düzen katarlar. Vurgu
çoğunlukla boyut, renk ya da biçim ile sağlanılır. Bu özellikler beklenmedik bir şekilde
yorumlandığında vurgu noktası oluşturmaktadır (Şekil 4.13).

ġekil 4.13. Basit biçimlerin kullanıldığı çağdaş bir yatak odası oldukça nötr
görünebilmektedir. Ancak malzeme seçimi ile, bu tasarım ilginç bir hale
getirilebilmektedir. (Gün batımı sitesi, Bodrum).

4.2.1.6. Doku
Doku, yüzey ve malzeme nitelikleri arasında, doku çoğu zaman en az dikkate alınan
ünsürdür. Ancak tasarımın yaratacağı mekansal etkiyi en az renk ve biçim kadar
etkileyen ve değiştiren görsel ve dokunsal bir öğe olarak bilinmektedir.

ġekil 4.14. Görsel doku. doku iç mekanı soğuk ve sert görünümden kurtararak, ona
dokunsal ve görsel bir kalite katmaktadır.
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4.2.2. Ġç Mekan Grafik Tasarım Uygulamalarının Analizi
4.2.2.1. Tipografi / Ġllüstrasyon/ Sembolizm
Analiz edilen mekanın duvar yüzeylerinde grafik tasarımlar çeşitli özellikleri ile iç mekan
tasarımında, formları belirginleştirmek, vurguyu arttırmak, zıtlıklar elde etmek, devinim
sağlamak için kullaılmaktadır. Gün batımı sitesin'in iç mekan grafik tasarımında
(tipografik ve illüstrasyon) görsel öğeler kullanılmaktadır. Mekan yüzeylerine uygulanan
illüstrasyonlar ve tipografik yaklaşımlar ile, mekanda kompozisyon oluşturularak,
sanatsal ve estetik açıdan zenginleştirilerek iç duvar yüzeylerine değer katmaktadır
(Şekil 4.15).

ġekil 4.15. Tipografik ve illüstratif grafik çözümlemeler ile iç mekandaki dinamik etki
çoğaltılmış ve kişiselleştirilmiştir. (Gün batımı sitesi, Bodrum)

151

ġekil 4.16. Tipografi ve illüstratif grafik çözümlemeler. (Gün batımı sitesi, Bodrum)
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SONUÇ:
Tez çalışması iç mimarlık ve grafik tasarım alanının temel yapısını oluşturan bilimsel ve
sanatsal potansiyel ve dengenin analitik bir sistematikle ele alınması gerekliliği üzerine
kurgulanmaktadır. Söz konusu iki alanın pratik ve uygulama alanları ile yine benzer
şekilde yaratıcılık, tasarım, ve teknolojik alanları içeren bilimsel kesişim noktaları birçok
ortak paydayı barındırmaktadır. İç mekan tasarımı birçok farklı bilimsel ve sanatsal
içeriğiyle genel bir nitelik kazanırken pek çok sanat dalıyla desteklenmekte ve grafik
tasarım alanı da bu alanlardan en önemlilerinden birini oluşturmaktadır.
Tezin genel kurgusunda iki alanın ortak noktaları vurgulanmış ve analitik bir kurgunun
konunun bilimsel yaklaşımı için doğru bir yöntem olacağı benimsenmiştir. Bu anlamda
tüm tasarım alanları için geçerli olabilecek başlıklarda iki mekan incelemesi
gerçekleştirilmiştir.
Bu incelemede iç mimarlık disiplini içeriğinde kurgulanan bir mekan algısı ve atmosfer
yaratma kaygısının en önemli desteğinin grafik tasarım disiplini olduğu ortaya
konmaktadır çünkü grafik tasarım disiplini hem sanatsal hem de pratik bilginin
kullanıcıya aktarımında pragmatik rol oynayabilme gücüyle disiplinler arası iletişim
görevini üstlenebilmektedir.
Çalışmada şu sonuçlar analiz edilmiş ve iç mekan tasarımcılarına grafik tasarım
yaklaşımlarında yol gösterir nitelikleriyle ön plana çıkmaktadırlar:
A. İç mekan tasarımının hem bilimsel hem de sanatsal bir alan olduğu.
B. Tüm tasarım alanları için geçerli olan analitik yöntem ve kavramların dikkatle
ele alınması gereği.
C. İletişimin pragmatik bir yöntemle ele alınması gerektiği ve bu anlamda grafik
tasarım alanıyla desteklenebileceği.
D. Tüm tasarım alanlarının üst kavramı olarak grafik düşünme ve yaklaşım
kavramının analitik bir yöntemle ele alınabileceği.
E. Kavramsal yaklaşımın iç mekan tasarımı ve grafik tasarım alanları için
geçerli ve tutarlı bir yöntem oluşu.
F. İki disiplinin kesişiminde yer alan tasarlama kavram ve ilkelerinin bütünü
oluşturmada öne çıkan özellikleriyle iç mekan tasarımında önem kazanması.
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TERĠMLER
Ġç Mimarlık: bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel,
yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için
çözümler üreten meslek dalıdır.
Görsel ĠletiĢim: insanların fiziki ve sosyal çevrelerden görüp
algıladığını görme duyularıyla yorumlamalarıdır.
Grafik Tasarım: Grafik Tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır.
Birinci işlevi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti
tanıtmaktır.

