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ÖZET
BİLİR, Sırmahan, Mekan Tasarımında Kavram Geliştirme Sürecine Analitik Bir
Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013.

Tasarlama eylemine yönelik ilk adımların oluşumunda tasarımcının zihninde
geçen sürece yönelik olan bu araştırmanın konusu, kavram geliştirme sürecidir.
İnsanların doğada deneyimleyerek edindiği kavramlar ve bu kavramlara yapılan
yorumlar, yaratıcılık adı altındaki tüm eylemlerin temelini oluşturmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde problemin konusu, alanı ve yöntemine dair genel
bir bilgi verilmiş ve yapılan literatür araştırmasıyla, çalışmanın konumu
belirlenmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, kavram kelimesinin genel tanımları ve özellikle
mekan tasarımı disiplinine yönelik anlamları incelenmiştir. Tasarlama eyleminde
tasarımcının doğadan deneyimlediklerini ve bu deneyimlere kattığı bir üst
yorumları tarifleyen “kavram” ve “konsept” kelimelerinin farkına değinilmiştir.
Tasarım sürecinin başlangıcı, bazen çok kısa sürede gerçekleşen ve dışarıdan
izlenmesi zor olan; bazen de uzun ve oldukça dışavurularak yaşanan bir
süreçtir. Bu anlamda çalışma, ikinci bölümde yapılan genel tanımlamaların
yönlendirmesiyle; zihinde tasarıma çıkış noktası olabilecek ilk verilerin
oluşmaya başladığı aşama ve sonrasında bu verilerin kavramlaştırılarak
yorumlanmasıyla elde edilen, tasarımı yönlendirici sistemin oluşumunu içeren
aşama olarak iki ana bölümde incelenmiştir.
Çalışmanın üçüncü bölümünde, tasarımcının süreçte kendisine çıkış noktası
olabilecek kavramlara ulaşmaya çalıştığı aşama incelenmektedir. Bu aşamada
tasarımcı bazen daha rasyonel bir yaklaşımın başlangıcı olarak tasarımda
çözülmesi beklenen tanımlı problemlerden yola çıkar. Bazen de daha sezgisel
bir başlangıçla tasarımcı, kendi problemini yaratır. Tasarımcıyı harekete geçiren
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etkileşimler, pek çok farklı veri alanından kaynaklanabilmektedir. Bu noktada
önemli olan, tasarımcının doğadan edindiği verilere uyguladığı soyutlama
işlemidir. Geçmişten bu yana insana ait içgüdüsel bir düşünme şekli olan
soyutlama, tasarımcının kavramlara ulaşabilmesi için gerekli olan düşünmedir.
Dördüncü bölümde, tasarımcının belirlediği kavramların ilk kez dışlaştırılarak
görünür hale geldiği konsept geliştirme süreci ele alınmıştır. Farklı kavramların
birbirleriyle bağdaştırılarak yorumlandığı bu süreçte her tasarımcı, kendine özgü
bir takım araçlar kullanır ve kendisine bir yol çizer. Düşüncenin maddeleşerek
paylaşılma yollarından biri olan mekan tasarımında iletişimi sağlayan en önemli
süreci tarifleyen konseptin geliştirilme süreci araştırılmıştır.
Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmış, tasarımcının kavrama
ulaşma ve kavramı geliştirme işlemlerinin tasarımcıya özgü bir farkındalıkla
gerçekleşmesinin bütün tasarım sürecine olan katkısı vurgulanmıştır.
Anahtar Sözcükler
Tasarım Süreci, Kavram, Kavram geliştirme, Soyutlama, Konsept
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ABSTRACT
BİLİR, Sırmahan, An Analytical Approach to Process of Notion Formation in
Space Design, Master Thesis, Ankara, 2013.

This research studies the mental process on the first steps of designing which is
notion formation process. Obtaining notions by experiencing the nature and
reproducing them are the basic activities of creativity.

The first chapter gives general information about the subject, field and method
of the problem. The literature research which is studied in the first chatpter
forms the dissertation.

The second chapter studies the general definitions of notion and focuses on its
meanings in the space design field. It compares the differences between notion
-which are acquired from nature- and concept –which are reproduced by these
acquisitions-. The beginning stage of the design process is sometimes a rapid
occuring and hard monitored; sometimes a slowspeed and expressionist stage.
In this case, this dissertation examines the first datas which are the starting
point of the design process and the developed derivatives of these datas in two
main sections.

The third chapter examines the attaining activities for notions which soon will
become the starting point for design. In this stage the designer uses a rational
approach to start on which are defined problems. On the other hand, the
designer uses a more intuitive way to start and creates his/her own problem.
These interactions could cause from a variety of different sources. At this point,
the important action is abstracting the datas which are obtained by nature.
From past to present, abstraction is an instinctive way of thinking which is a
must for attaining notions.

The fourth chapter studies the notions defined by the designer becoming
expressed for the first time as concepts. Every designer uses their own ways
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and tools to reconcile and reproduce notions at this stage. The tool of
communicating in space design process -one of the ways of embodiment
process of thought- concepts’ development process is examined.

An overall assessment is made in the final chapter. The attaining process for
the notion, the development actions which should be realized by the designers
awareness are highlighted.
Key Words

Design Process, Notion, Notion Formation, Abstracting, Design Concept
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1. BÖLÜM
GİRİŞ
1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE PROBLEMİN BELİRLENMESİ
İnsanlar, doğadaki en gelişkin canlılardır. Ancak diğer hayvanlar gibi, hayatta
kalabilmelerini sağlayan güçlü donanımlara sahip değildirler. Doğa koşullarına
yeterince dayanıklı olmayan fiziksel özelliklerini, düşünce ile ürettikleri
aracılığıyla geliştirmeye çalışırlar. Barınmak için bir kabuğa, kendini savunmak
için pençelere, uçmak için kanatlara vb. özelliklere sahip olmayan insanlar,
zamanla tüm bu ihtiyaçları karşılayabilecek düzeye gelmiş ve doğadaki en
gelişmiş canlı olarak kabul edilmişlerdir. “Yaratıcılık” olarak da nitelendirilebilen
“düşünce”, yalnızca insana ait olmakla beraber, insanın tümüyle yaşadığı
doğadan öğrenip deneyimlediği nesne ve olaylara dayanmaktadır.
Yaratıcılık eylemini basit bir formüle indirgeyen bu anlayış, insan beyninin
sürekli bir geliştirme ve dönüştürme içinde oluşunun göstergesidir. İnsanların
ellerindeki veriler kısıtlı, yalın, ancak bir o kadar derin, güçlü ve geliştirmeye
açık verilerdir. Vücudundan ve beyninden başka hiçbir şeye sahip olmayan
insanın bugünkü nitelikleri, sahip olduğu güç, değiştirdiği ve geliştirdiği dünya;
insanın soyutlama ve kavram geliştirme yetilerinin göstergesidir.
Tunalı (2002, s.37), yaratmayı; genelde insanın hazır olarak bulduğu doğa
varlığına, kendi-tinsel varlığını katması olarak tanımlamıştır. Bu anlamda
yaratma, insanın doğaya insansal bir katkısı olarak Platon tarafından da kabul
edilmiş ve o günden bugüne kadar bu anlayış, yaratma olayını anlamada daima
bir kılavuz düşünce olarak süregelmiştir.
İnsana ait olan bir zorunluluk, refleks veya içgüdü olarak da niteleyebileceğimiz
bu yaratma-tasarlama eylemi, genellikle bir gereksinim ve istek vasıtasıyla
gündeme gelmektedir.
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Evrenin bir öğesi olan insan, maddesel bir varlıktır. Maddenin mekânsal
özellikleri ise, onun en temel ve vazgeçilmez özelliklerindendir. Madde, mekan
içinde var olur ve mekan içinde varlığını sürdürür. Merleau-Ponty’nin deyimiyle,
“varoluş mekansaldır”. Evreni mekandan ayrı, ondan soyutlayarak düşünmek
biz insanlar açısından olanaksızdır. Yeryüzünde bedensiz, diğer bir deyişle
maddesiz bir insan düşünülemeyeceği gibi, tüm cisimler gibi insanın da
mekansallığının varoluşsal niteliği kendiliğinden kanıtlanmış olmaktadır (Tümer,
1984).
Bir yaratıcılık dalı olarak kabul edilen mekan tasarımı; insanların her türlü
fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaları için gereken ortamların oluşturulmasını
amaçlamaktadır.

Bu

tasarlama

eylemi,

temelde

basitçe

ihtiyaçların

karşılanmasına olanak sağlıyor gibi görünse de, alt yapısında derin kavramlar
barındırır.

Mekanın

sağlanmasından

öte,

tasarımı,
yaşayış

ihtiyaçların
biçiminin

karşılanacağı

tasarlanması

ve

bir

ortamların
anlamda,

düşüncenin ve fikrin maddeleşerek paylaşılma yollarından birisi olarak kabul
edilebilir.
Geçmişten bu yana sürekli tartışılan bir konu; tasarım faaliyetlerinin nasıl
yapıldığı, ne gibi verilere dayandığı, yani geri planda barındırdığı kavramlardır.
En genel şekliyle doğanın verdiği sonsuz veri, insana tasarlama için esin
kaynağı olmaktadır. Bu veriler çeşitli şekillerde zihinde işlenmekte, böylece
tasarımcıya nasıl ve ne ile yola çıkarak tasarlayacağının bilgisini vermektedir.
Yani, üretilen her yeni oluşum, doğadaki bir başka oluşumdan, dolayısıyla bir
kavramdan yola çıkarak geliştirilmektedir.
Bu araştırmada, tasarlama faaliyetlerindeki kavram üretme ve geliştirme süreci
ele alınmaktadır. Bu süreç, tüm tasarlama için yol gösterici olacak, bütün
tasarlamanın gelişimini, başarısını etkileyecek ve tasarımın temelini oluşturacak
bir süreçtir. Özellikle tasarımı anlamada ve tasarım eğitiminde üzerinde
durulması gereken çok genel bir problem olarak görülmektedir.
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Tasarımcı, her tür tasarım disiplininde, zihnindeki düşünceyi aktarabilmek için
bir yöntem izlemek zorundadır. Bu yoldaki ilk adım ise ilk fikrin ortaya
konulması, yani bir kavram önerisinin sunulmasıyla gerçekleşmektedir.
Sözlük anlamıyla kavram, bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.
Kavramlar, bir şeyin nitelikleriyle ilgili genel düşünceleri soyut bir biçimde
bir araya getirirler. Bu nedenle kavram, yaratıcılık gerektiren her alanda
tasarımın başlangıç noktası ve ana fikri olarak kabul edilmektedir. Tasarımın
oluşmasına katkıda bulunan düşünce ve tasarımcıya özgü bir hareket noktası
olan kavram, bu yaratıcılık sürecinin ilk adımıdır. Tasarımcının kendini ifade
ettiği, düşüncesini aktardığı ve en önemlisi kendine özgü bir dil geliştirdiği
aşama, kavram önerisinin oluşturulduğu aşamadır.
Başarılı bir tasarım sürecinin gerçekleşebilmesi için ortaya atılan ilk fikrin; yani
ilkel sayılabilecek bir kavramın geliştirilip işlenebilir bir düzeye getirilebilmesi ve
sunulması gerekmektedir. Kavramlar aracılığıyla sorgulama yapılarak bir
öğrenme ve geliştirmenin gerçekleştiği bu adımda önemli olan; soyut ve
kavramsal

tanımlar

biçimindeki

amaçları,

tasarım

kavramlarına

dönüştüren bir dilin uygulanmasının gerekliliğidir.
Her tasarımcı, problemlere farklı açılardan yaklaşarak kendine özgü bir ana fikir
oluşturur. Tasarımcı, oluşturacağı ana fikir doğrultusunda, kendine özgü bir
yöntem ve strateji geliştirir ve başladığı tasarlama sürecini bu yolla tamamlar.
Ana fikrin sonuç ürününe ne ölçüde yansıdığı, süreç içerisindeki problemlerle
kavramdan ne ölçüde uzaklaşıldığı veya kavramın geliştirildiği, tasarımın
genelden detaya her parçasına kavram görüntüsünün ne derece yansıtıldığı,
her tasarımcıyı bir diğerinden ayıran özelliklerdir.
Günümüzdeki bazı tasarım yaklaşımları incelendiğinde, kavram önerisinin
oluşturulma aşamasının göz ardı edildiği, yeterince üzerinde durulmadığı ve bu
sebeple özgünleşemeyen ya da anlamlandırılamayan tasarımların ortaya çıktığı
gözlenmektedir.
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Bu çalışmada kavram kelimesinin anlamı her boyutuyla incelenmiş, kavramın
mekan ölçeğindeki boyutu ve önemi problem olarak ele alınmıştır. Bireyin
tasarımcı kimliğiyle doğayı ve düşünceyi nasıl kavradığı,

tasarladığı ürüne

yönelik olarak bu kavramları nasıl geliştirdiği ve yorumladığı araştırılmıştır.
1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI
İnsanlar, yaptıkları faaliyet türü ne olursa olsun, bir amaç ve anlama, yani bir
dayanak noktasına ihtiyaç duyarlar. Bireyin kişisel alt yapısını ortaya çıkarmak;
yeteneklerini, istek ve hayal gücünü harekete geçirmek, büyük ölçüde bir
amacın ortaya koyulmasıyla sağlanmaktadır. Tasarım gibi oldukça öznel bir
faaliyet için de hangi ölçekte olursa olsun bireyin bir amaç doğrultusunda
hareket etmesi önemlidir.
Bu amaç, tasarlama eyleminde kavramsal çıkış noktalarıyla bağdaştırılabilir. Ne
amaçladığını bilen ve bunu başarıyla ifade edebilen birey, eyleminde başarılı
olmanın ilk adımını atmış sayılmaktadır. Her alanda olduğu gibi tasarım
alanında da ilk adım; amacın, yani hareket noktasının belirlenmesi ile
atılmalıdır.
Günümüzde büyük çoğunlukla tasarlama eylemlerinin nasıl yapıldığı, zihinde
hangi aşamalardan geçtiği ve en önemlisi hangi kavramlara dayandığı,
tasarımcı tarafından dahi net olarak bilinememekte ve dolayısıyla izleyiciye de
aktarılamamaktadır. Buna karşılık gerçekleştirilen her tasarım, kavramsal bir alt
yapıya sahiptir; ancak, çoğu tasarımcı bu kavramsal dizgenin ya farkında
olamamakta ya da bu aşamaya yeterince önem vermemektedir. Tasarımcının
zihninde gerçekleşen düşünceler, birçok değerli kavramın ve fikrin zaman içinde
sahip olduğu değeri yitirmesine ve soluklaşmasına sebep olmaktadır.
Bu çalışmanın amaçlarından biri, tasarlama öncesi aşamalarda zihinde geçen
kavramların farkına varılması ve bu kavramların aslında tüm tasarlama sürecine
yansıyan en önemli dayanaklar olduğunun hatırlatılmasıdır. Bu kavramların
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bilinç dahilinde ortaya çıkarılması, hem tasarımcının daha sağlıklı bir tasarım
süreci yaşamasına yardımcı olacak, hem de tasarımın izleyici tarafından daha
iyi algılanmasıyla, her koşulda tartışmaya uygun bir ortamın oluşmasını
sağlayacaktır.

Kavram

geliştirme

eyleminin

izlenebilirliği,

tasarımcının

zihnindekileri ve yaşadığı yorumlama ve dönüştürme süreçlerinin algılanmasına
ve bu süreçlerin analitik olarak incelenebilmesine ve tartışılmasına imkan
vermektedir.
Çalışmanın diğer bir amacı ise, özellikle tasarım eğitimine yeni başlayan
bireyler için, tasarlama eyleminin başlangıcına yönelik yol gösterici bir
çalışmanın temelini oluşturmaktır. Tasarımcı adayının zihninde kavram
olgusunu ve kavram geliştirme sürecini algılamasının, bu aşamanın önemini
kavramasının, tüm tasarım eğitimi ve gelecekteki tasarlama eylemleri açısından
sağlam bir temel oluşturacağı düşünülmektedir.
1.3. ARAŞTIRMANIN ALANI VE YÖNTEM
Birçok disiplin için çok genel bir terim olan kavram kelimesi ve kavramın
mekanla ilişkisi, bu çalışmanın genel sınırlarını belirlemiştir. Kavramın yaratma
ve tasarlama eylemlerindeki etkisi, özellikle mekan tasarımında aldığı rol ele
alınmış, tasarımcı bireyin kavramları nasıl algılaması ve geliştireceği tasarıma
yönelik nasıl yorumlaması gerektiği incelenmiştir.
Bir diğer alan ise, tasarımcının ele alarak yola çıktığı kavramları, hangi
sebeplerle ne gibi konularda aradığıdır. Bilinçli veya bilinçdışı olarak zihne
yerleşen

bu

kavram

verilerinin

hangi

alanlardan

seçilerek

süzüldüğü

araştırılmıştır.
Uraz (1990, s.37)’a göre kavram, tasarımcının çözmek zorunda olduğu
problemler arasından seçilebileceği gibi, bunların dışında yaratılacak bir başka
problem - ki bu çoğu kez tasarımcının tasarıma yönelik kendi görüş ve
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düşüncesi olabilmekte - ya da biçimlendirme yoluyla bir mesaj verme, bir etki
oluşturma ve kendini ortaya koyma olarak tanımlanmaktadır.
Tasarımcının çözmek zorunda olduğu problemlerin tümü, tasarımın içeriğidir.
İçerik, tasarımın problem alanı ya da girdilerin tümü olarak biçimi tanımlamakta,
şöyle ya da böyle olmasını etkilemektedir. Ne var ki, içeriği oluşturan veriler
arasından bazen sadece biri, “öz” biçimin oluşturulmasında daha etkili
olabilmektedir. Burada tasarımcıya düşen, özgün biçimi oluşturabilmek için
kullanılabilecek, etkili bir öz bulmaktır (Aksoy, 1987).
Kavram önerisinin oluşturulması aşamasında çok farklı imgeler bir araya
getirilebilir. Tasarımcının kişilik özellikleri gibi soyut veriler doğrudan etkili
olabilirken; içinde bulunulan çevresel koşullar gibi somut veriler de kavram
oluşumuna katkıda bulunabilmektedir. Tasarımcı tamamen işlevin biçime
yansıtılacağı bir yaklaşımı benimseyebileceği gibi, oldukça öznel bir duyguyu da
tasarımındaki hareket noktası olarak tanımlayabilir. Bu noktada kavram
önerisinin ortaya konuşu, tasarımcının kendini nasıl ifade ettiğinin ipuçlarını
veren aşamayı oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, tasarımda kavram olgusu, kavram verileri ve kavramın
geliştirilme aşamaları;

literatür araştırmalarına dayanmakla birlikte, kavram

geliştirme aşamasını anlamaya yönelik olduğu düşünülen çeşitli örneklerle
birlikte yorumlanmış, analitik olarak incelenmiş ve sunulmuştur.
Tasarımdaki kavram geliştirme süreçleri, özellikle mekan tasarımı konusunda
incelenmiş

olmakla

birlikte,

bu

çerçevede

tasarımdaki

ölçek

farkı

gözetilmemiştir. Bu sebeple herhangi bir disiplin alanından bahsedilmemiş,
kavram geliştirme süreçleri genel anlamda “mekan tasarımı” adı altında
aktarılmıştır.
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1.4. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Dilin yapısı cümleler, cümleleri oluşturan kelimeler ve kelimeleri oluşturan
harflerin tek tek birleşmeleriyle oluşur. Tek başına bir anlam ifade etmedikleri
halde bir araya geliş biçimleriyle en küçük yapı taşı olan harfler aşama aşama
büyümekte, gelişmekte ve bir anlamın - bir bütünün parçası olmaktadır. Benzer
bir şekilde müzikte tek başına bir duygu ifade etmeyen sesler, (notalar) belirli bir
kurguyla bir araya gelerek bir bütünün parçasını oluşturur ve böylece
anlamlanırlar. Mekan tasarımında da anlamlı bir bütün oluşturmak için bir
dizgiye ihtiyaç vardır. Bu dizginin ortaya çıkmasındaki ilk adım ise kavramın
yani fikrin belirlenmesi ve bunun en küçük yapı taşı olarak kurgulanmasıdır.
Genellikle kavram ve konsept kelimeleri kullanılarak ifade edilen bu aşamanın
araştırılması için bu olguların literatürdeki yerini incelemekte yarar vardır.
Krier (1992), kavram ve konsept kelimelerinin biçimsel açıdan farklılık
gösterdiğini savunmuştur.
Kavram, akılda tutulan bir fikir, bir proje hakkında ilk düşünce ya da bir seri ilk
genel görüştür. Çok yalın ya da çok detaylı olabildiği gibi, bazen rastlantısal
olarak oluşan bir düşünce de olabilmektedir. Diğer bir deyişle, belirli parçalara
ayrılmaksızın, bir bütün halindeki, akıl gözüyle görülür bir genellemedir.
Konsept ise, kavramdan projeye geçiş aşamasında oluşturulan, ilk somut
adımdır. Projelendirme sürecinde oluşacak arkitektonik kodları ve bunların bir
araya gelişlerindeki kuralları belirleyecek olan sistemin bir ön tasarısı, ön
taslağıdır. Bu bağlamda kavram, soyut olan, konsept ise kavramın, tasarımın
öznel ve nesnel dili doğrultusunda somutlandırdığı çizim, eskiz, maket vb.
olarak olarak görülmektedir.
Konsept; imge gibi değişken değil, kurucu ve yapıcıdır. Buna göre bir iç mekan
tasarımında kavram ve formlar ne kadar örtüşürse, izleyicide oluşturduğu
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imgelerin kişiden kişiye değişme oranı da o denli az olacaktır. Bir imin
iletilebilirliği kısa, ayrık ve etkin edimlerle sağlanabilmektedir. Kavramda ise
akışkanlık ve süreklilik söz konusudur (Krier, 1992).
Krier (1992)’e göre her tasarım dili kendine özgü göstergeler dağarcığı ile
nesnel bir üründür. Ancak bu dilin tasarımcının bireysel ve toplumsal
yaşantısından kaynaklanma ve gerçeğin yanlı bir biçimde algılanmasına neden
olan öznel bir boyutu da bulunmaktadır. Örneğin bir tasarımda, iç mekan
biçimleniş iletilerinden biri olan ritim kullanıldığında, hareket ve dinamizm içeren
bir kavram kullanıldığı anlaşılmaktadır. Pek çok tasarım, mekanın işlevinin yanı
sıra tasarımcının öngörüleri, kimliği, idealleri vb. hakkında bilgi vermektedir.
Tasarımın her alanında sonuç ürününe bakıldığı zaman tasarımcıyla izleyicinin
arasında bir iletişim gerçekleşmesi gerekir. Tasarımcı pek çok teknik ve işlevsel
probleme çözüm getirmiş olmasının yanı sıra anlamlı bir ürün ortaya
çıkarabilmek için belli bir altyapıya sahip olmalıdır. Bu altyapıyı ise genel
anlamda tasarımcının geçmiş deneyimleri etkiler. Sonuç ürünü, bize kendisinin
yaratıcısı hakkında hangi zaman diliminde yaşanmış olduğu, ne tür akım ve
süreçlerden etkilenildiği, ne gibi düşüncelerden ilham alındığı veya benzerlik
kurulmak istendiği gibi ipuçları verir.
Bilinçli veya bilinçsizce yaşanmış ve özümsenmiş bilgiler, tasarımcının tıpkı
kişilik özelliklerine yansıdığı gibi, ortaya çıkardığı yaratıcılık ürününe de
yansımaktadır.
Uluoğlu (1990)’ ya göre; kimi zaman kavram örüntülerinin çok bilinçli olmayan,
çeşitli duygulanım ve algılanım parçalarıyla da iç içe geçmiş olabileceği (akılda
kalan bir görüntü; beraberinde bir koku, bir dokunuş vb. çağrıştırması) gibi
nedenlerle mimarlığın bilgisinin her bir bireyde farklı ve subjektif yansımalarını
bulmak mümkündür.

9

Tasarıma başlamadan önce aktarılmak istenen iletiyi, tasarımın yaşamsal
boyutlarına nasıl taşınacağını görmek, anlamak ve benimsemek adına konsept
çalışmaları yapılmaktadır. Bir kavramı iletmenin pek çok yolu olabilmektedir.
Yani bir kavramdan, birçok farklı konsept türetilebilir. Bu farklılıklar ise tasarımın
öznel dilini açıklamaktadır. Bilindiği gibi bu durum pek çok parametreyi
içermektedir. Tasarımcının geçmiş yaşantısı, deneyimleri, algılama biçimi,
çevresi vb., oluşturacağı konseptin ve tüm projenin anlamını belirleyebilmektedir
(Peterson, 1974).
Benzer bir şekilde Uraz (1993, s.52), konsept geliştirme yoluyla ilk biçimin
kurulmasında düşüncenin biçime dönüştürüldüğünü, bunun da benzetmeler
yoluyla olduğunu ifade etmiştir. Benzetme kurulan biçimler çevremizdeki
canlı/cansız varlıklar arasından aynı kavramsal ifadeye sahip olduğunu ve aynı
problemi çözdüğünü düşündüğümüz ürünler veya mimari örnekler arasından
seçilebilir.
“Tasarım yöntem bilimcileri, mimari tasarıma veri olabilecek bilgileri arazi,
maliyet, teknoloji, fonksiyon, sosyo-kültürel özellikler ve estetik değerler
bazında gruplandırmaktadırlar. Gerçekten de bunlar her tasarım ürününün
çözümlemek zorunda olduğu problemlerdir. Tasarımcı oluşturduğu biçim
yoluyla bu problemleri çözümlemekte, bir anlamda yorumlamaktadır, ancak
çok açıktır ki; salt bu veriler ışığında biçimin “nasıl” oluştuğunu anlamak
mümkün değildir. Çünkü tasarımcı, tasarlama yaparken söz konusu veri
(bilgi) tabanını değil, biçimle ilgili malzemeyi, biçimlendirme ile ilgili araçları,
düşünce ve deneyimini kullanmaktadır” (Uraz, 1993, s.47).

Soyut bir düşünce, biçimlendirme araçları – biçimi oluşturan öğeler ve
aralarındaki ilişkiler, düzenler yoluyla zihinde canlandırılır ve bu düzenin ortaya
konması yoluyla görselleştirilmiş, somutlaşmış olur (Uraz, 1993).
Zelanski (1987)’ye göre tasarımcı bir göstergeyi kullanırken, bir başkasında belli
bir düşünce oluşturmaya yönelik bir niyet içerisindedir. İşte bu düşünce,
tasarımcının

çıkış

noktası

olabilmektedir.

Çünkü

tasarımcı

bir

mekan
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tasarlarken, o mekana atıfta bulunmak değil, kendini o mekan yardımıyla
açıklamak isteğindedir.
Bir mekan tasarımındaki örüntünün kurgulanmasının önemli bir bölümünü
ifadenin kurgulanması oluşturmaktadır.

İfade olarak adlandırılan şey,

nesnelerin hareketli ya da hareketsiz olduğuna bakılmaksızın şekil tarafından
iletilen yönlendirilmiş gerilim ya da hareket özellikleridir. Örüntüyü oluşturan
başlıca birimler ise form öğeleridir. Bu öğelerin bir araya gelişi biçimleniş
ilkeleriyle sağlanmaktadır. Bir tasarım dizgesindeki ilk adım, örüntünün
oluşturulmasıyla atılmaktadır (Zelanski, 1987).
Drak

(1973)’e

göre

ise

tasarımcı,

amacına

ulaşmak

için

tecrübeleri

doğrultusunda ya da önceden belirlenmiş bir yöntem izleyebilmektedir. Seçilen
yöntem ve izlenen teknik dizisinde, tasarımcı amacına ya da iletisine yönelik bir
dil geliştirmektedir. Ancak bu dilin başarısı, konuşma dilinde olduğu gibi anlaşılır
olmasında yatmaktadır. Oluşan bu dil, tasarımın tutarlılığını ön plana çıkaran en
önemli parçasıdır.
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2. BÖLÜM
MEKAN TASARIMINDA KAVRAM
2.1. TASARLAMA EYLEMİNDE İLK ADIM
İnsanlar; geçmişten bu yana, gereksinimleri doğrultusunda çevresindeki
varlıklardan yararlanmaya çalışmakta, bu amaçla onlara bir işlem uygulayarak
bir anlamda değiştirmek zorunda kalmaktadırlar.
Gereksinimler doğrultusunda kendini sürekli yenileyebilen insan beyni, karşılıklı
bir etkileşim sistemi içinde çevresini de yenilemekte ve düzenlemektedir. Bu
değiştirme işlemi, beynin işlemsel örgütlenmesi doğrultusunda tüm etkinliklerini
içermektedir. Ertürk (1981, s.3); insan beyninin, çevresini düzenlemek üzere
yaptığı etkinliklerin tümünü içeren işlevi, tasarlama yeteneği olarak tanımlamıştır
Bütün canlıların sahip olduğu, hayatımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan
iletişim özelliği, insanlarda farklı bir boyutta yaşanmaktadır. Sanat, bu iletişimin
en gelişkin ve olgun biçimi olarak tariflenebilir. Birtakım kavramlar öne sürme ve
kendini ifade etme çabası, insanların içgüdüsel bir özelliğidir. Tasarlama eylemi
de, yalnızca ihtiyaç doğrultusunda birtakım değiştirme işlemleri olarak
görülmemekte, bireyin gelişkin iletişim özelliğini açığa çıkaran bir eylem
olmaktadır.
Bir tasarımcı, tasarım yapmakla yükümlü olduğu alanda pek çok farklı bilgiyle
donanmış olmak üzere eğitim görür. Ancak ne bilimsel, ne de tam anlamıyla
sanatsal bir aktivite olarak görülen tasarlama eyleminin nasıl yapılması
gerektiğine dair net bir açıklama getirilememiştir.
Lawson (1980), tasarımı bilimselleştiren ve rutinleştiren yöntemi bulmaya
yönelik çalışmaların hiçbir zaman tasarımcının gerçekte bu şemaları izler
biçimde davrandığını ispatlayamadığını, fakat araştırmacının tasarımı nasıl
gördüğünü ortaya koyduklarını belirtmiştir. En iyi tasarımcıların tasarım
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metodolojisi yazmak yerine tasarım yaptığına dikkat çeken Lawson, tasarlama
için net bir tarif verilemeyeceği düşüncesindedir (Uraz, 1993, s.5).
Zeisel (1981) de benzer bir düşünceyle, tasarımcının çalışmasının doğrusal bir
aktivite değil, çocuk büyütmek gibi bir gelişme süreci olduğunu öne sürmüştür.
Hannes Meyer ise, zıt bir görüşle, tasarımın ölçülebilir ve gözlemlenebilir
şeylerle ilgili sağlam bilimsel verilere dayanması gerektiğini iddia etmiş; gerekli
bilgiler edinildiği takdirde, tasarımın otomatik olarak kendini ortaya koyacağını
öne sürmüştür (Jormakka, 2008, s.40).
Her tasarımcının tasarıma başlama ve tasarımı geliştirme süreci farklıdır. Bu
süreçlerin nasıl olması gerektiğine dair net bir tarif verilemeyeceği gibi,
tasarımcıların bu süreci zihinlerinde nasıl yaşadıklarını analiz etmek de tam
anlamıyla mümkün değildir. Tasarlama eylemine başlamaya ortam hazırlayan
bu zihinsel süreç, bazen dışarıdan gözlemlenemeyen oldukça öznel bir biçimde
gerçekleşirken, bazı durumlarda daha saydam bir şekilde dışavurularak
yaşanmaktadır.
Hangi tasarımcının nasıl tasarlayacağına dair bir formül oluşturulmasının
olanaksız olduğu düşünülebilir, ancak tasarımcının adım atabilmesi için özel bir
anı beklemesindense bu anı veya anları yaratacak koşulları oluşturması
mümkün olmaktadır.
Tasarım eğitiminin özellikle başlangıcında, tasarımcı adayına, tasarıma dair
kavram geliştirme yeteneği kazandırıldığı takdirde, bireyin eğitiminin devamı bu
temelle çok daha rahat kurgulandırılabilecektir. Tasarımcı adayı, nasıl tasarım
yapabileceği konusunda bir nevi aydınlanmış olacak, tasarıma bakış açısını
geliştirebilecek ve en önemlisi problem çözmeye kurgulanmış bir tasarımcı
değil, kendini gerektiği oranda ortaya koymayı becerebilen, ilişkileri doğru
şekilde kurabilen bir tasarımcı olacaktır.
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Tasarım sürecindeki en zor aşamanın başlangıç noktası olduğu düşünülür. Bu
zor aşamanın kolaylaştırılması ve tasarımın güçlü bir niteliğe oturması
açısından kavramsal bir düşünce sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Tasarım, proje üzerindeki çalışmalardan öte, zihinde başlayan ve burada büyük
oranda yol alan bir süreçtir. Hayatın her alanında olduğu gibi, tasarlama
eyleminde de bireyin ilk adımını sağlam şekilde atabilmesi için bir ön hazırlığa
ihtiyacı vardır. Zihinde gelişen bu hazırlık, kavramsal düşünmeyle gerçekleşir.
Zihinde oluşan bir kavramı tasarıya çevirebilen tasarımcı, belirli bir üstünlük
kurmuş durumdadır. Tasarlama süreci başlayıp akıl devreye girdiğinde, aklın
gönderme yapabileceği kavramsallaştırma öncesi bir çerçevesi olmalıdır.
Kavramla tasarıma başlayan tasarımcının bu aşamadaki ansal üstünlüğü hiç
yoktan başlamak yerine bir şeyle başlamaktır (Turan, 2003, s.25).
Kuramcılar tarafından öne sürülmüş tasarlama yöntemlerinin yanı sıra,
tasarımcılar

özgün

yöntemlerini;

oluşturdukları

kavram

önerileriyle

şekillendirirler.
Bir anlamda her tasarım problemi kendi çözümünü, her tasarımcı da kendi
tasarlama yöntemini içinde barındırmaktadır.
Tasarıma kavramsal bir temel oluşturulmadan başlamak belki doğru bir ifade
değildir; çünkü her tasarımcı iyi veya kötü bir başlangıç yapar ve bu başlangıcı
da bir şeyle yapmak zorundadır. Kavram önerisi ortaya koyulmamış bir tasarım
da mutlaka birtakım kavramlarla ilişkilidir ancak bu ilişkiler bilinçsizce açığa
çıkmış durumdadır. Bu ilişkinin bilinçli ve sağlam bir temelde yapılmaması,
tasarımın güçlü ve sağlam bir altyapıya sahip olmasını zorlaştırmaktadır.
Pile (1997)’a göre, tasarımda en önemli hedeflerden biri en baskın kavramı,
düşünceyi yol gösteren olarak ele almak ve bütün farklı parçaları birleştirerek
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güçlü biri ilişki yaratan temayı oluşturmaktır. Bu sayede tasarımın sınırlarını
belirlemek mümkündür.
Bir projenin yapım aşamasındaki ilk adımın tasarlamak olduğu düşünülürse,
projenin

büyük

oranda

belirleyici

özelliklerinin

tasarlama

aşamasında

oluşturulduğu söylenebilir. Tasarlamayı da başlı başına bir süreç olarak
düşünmemiz gerekir ise,

tasarımın

ilk ve en önemli adımını da problemin

tanımlanması ve kavramların belirlenmesi oluşturur.
2.2. “KAVRAM”
Bir kültürü oluşturan insanların düşünce ve duygu zenginliği, eğilimleri ve
ihtiyaçlarının çeşitliliği, geliştirdikleri değerlerin niteliği, şakaları, benzetmeleri,
mecazları, kısaca o insanların yaşama biçimleri, kavram oluşturma ve geliştirme
sürecini etkilemektedir. İnsanların yaşamları, geliştirdikleri kavramlarla sınırlıdır
denilebilir (Ülgen, 2004, s.115).
Kavramlarla ilgili olarak önemli birkaç noktaya değinen ilk filozof Platon;
birbirleriyle az ya da çok açık benzerlikleri olmasına karşın, aralarında kimi kez
büyük ayrılıklar bulunan nesnelere aynı adı verdiğimize dikkat çekmiştir. Birçok
köpeğin hepsine köpek adını verdiğimize göre, bu adın teker teker köpeklerin
her birine değil, bunların hepsinde ortak olan bir şeyin adı olması gerektiğini
belirterek bu ortak şeye “köpeklik” demiş ve buna “biçim” (form) ya da ”idea”
adını vermiştir. Burada önemli bir nokta, ideaların tek tek nesneleri değil onları
içeren bir sınıfı temsil etmesidir. Ayrıca Platon kavramları kullanmadan
konuşmanın,

hatta

düşünmenin

de

olanaksız

olduğunu

belirtmiştir

Hacıkadiroğlu, 1991).
Kavram, Akarsu (1979) tarafından, “nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini
kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım; tek bir nesnenin
(bireysel kavram) ya da bir nesneler sınıfının (genel kavram) özünü belirleyen,
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birbirleriyle bağlantılı niteliklerin ya da özel belirtilerin (özelliklerin) bir sözcükte
düşünülmüş olan birleşimi” olarak tanımlanmıştır (Uluoğlu, 1990, s.79).
Ozankaya (1975) ise, kavramı “sözcüklere gerçek anlamlarını vermek ve bunlar
aracılığıyla düşünmek, olayların ve süreçlerin özünü kavrayıp temel yanlarına
ve özelliklerine ilişkin genellemeler elde etmek olanağını sağlayan, nesnel
çevrenin insan düşüncesindeki yansıma biçimi” olarak açıklamaktadır (Uluoğlu,
1990, s.79).
Archer (1966); kavramı en basit şekliyle, herhangi bir ortaklığa sahip olan bir
dizi şeye verilen adlandırma olarak tanımlamıştır.
Gagne (1996)’ye göre kavramın tanımı birçok biçimde yapılabilir, ancak bilişsel
açıdan bakıldığında tüm tanımlamalarda kavramın zihinsel bir sürecin sonucu
olduğuna varılmaktadır. Kavram; nesnelerin, olayların veya süreçlerin ayırt
edilmesi veya özdeşleştirilmesini gerekli kılar. Öğrenilmesi, bir nesne, bir olay
ya da süreci bir sınıfa dahil edebilmeyi içerir (aktaran: Uluoğlu, 1990, s.79).
“Kavramlar sözcüklerle dile getiriliyor olsa da sözcükler değildirler; kavram,
sözcüğün anlamıdır. Eş anlamlı birkaç sözcük tek kavramı içerebilir, çok
anlamlı bir sözcük de birçok kavramı taşıyabilir” (Hançerlioğlu, 1980, s.248).
George Teyssot, bir kavramın farklı kelimeler kullanılarak farklı yollarla ifade
edilebileceğini belirtmiştir (Bingöl, 2007).
Uluoğlu

(1990,

s.80),

kavramı

zihinsel

bir

süreç

sonucu

oluşturulan

kategorizasyona ilişkin olarak görmektedir. Kişi çevreden gelen enformasyonu
kategoriler çerçevesinde algılar. Bu kategorizasyonun nasıl olduğu, kategorilerin
niteliği ve yapısı, öğrenmeyle ilişkisi, kavram oluşturma / kavrama ulaşma
çabalarının konusudur.
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Erkman (1987) ise, kavramların birbirleriyle farklı ilişkileri olduğunu belirtmiştir.
Her kavram ötekilerden ayrıldığı ve ötekilere benzediği ölçüde değer
kazanmakta, birim olarak ortaya çıkmaktadır. Bir kavramı kavram yapan, öteki
kavramların varlığıdır.
Aynı şekilde insanın tek başına bir birey olarak var oluşu, diğer insanların varlığı
ve o insanlarla kurduğu iletişime bağlıdır. İnsanın sahip olduğu özelliklerini
oluşturan şey, onun çevresinden, yani diğer insanlardan ve doğadan aldığı her
türlü etkileşimdir. İnsan düşüncesinin ürünü olarak nitelendirilebilecek olan
kavram da, diğer düşünce ürünlerinin etkileriyle kendi varlığını yaratmaktadır.
Kavramlarda bulunan en dikkat çekici işlev ise, nesnenin yokluğunda onu
tanımayı olanaklı kılmasıdır. Kavramlarımız varsa ya da kavramların bulunduğu
ölçüde o anda görüp duyumladığımız nesne, olay ve durumları kavram
aracılığıyla düşünebiliriz (Hacıkadiroğlu 1991).
Kavram, Morgan (1984)’a göre, cisimlerin bazı ortak ve genel özelliklerini ya da
niteliklerini temsil eden simgesel bir yapımdır; birkaç farklı durumda ortak olan
bir özelliği soyutlar. İnsan, kırmızı, üçgen, titizlik, atom, öfke, öğrenme; birer
kavram örneğidir. Aslında, dilimizdeki isimlerin çoğu kavram adıdır. Bunun
dışında kalanlar yalnızca özel isimlerdir.
Morgan (1984)’a göre kavram oluşturma yeteneği insanların nesneleri
sınıflamalarına olanak sağlamaktadır. Kırmızı kavramı ile cisimleri kırmızı ve
kırmızı olmayan diye ayırabilir, meyve kavramı ile meyveler ve meyve
olmayanlar sınıflamasını yapabiliriz. Seçilen özellik, sınıflamanın temeli olan
kavramı oluşturur. Dünyadaki özellik ya da niteliklerin sayısı pratik olarak
sınırsız olduğundan, oluşturulabilecek sınıflama ya da kavram sayısı da
sonsuzdur.
Kavram, mantık biliminde; nesnel gerçekliğin insan beyninde yansıma biçimi
olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple her kavram, doğrudan ya da dolaylı olarak
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nesnel gerçekliği içermektedir. Örneğin “ağaç” gibi nesne kavramları için böyle
olduğu gibi “özgürlük” gibi bir düşünce kavramında da bu gerçeklik vardır.
Duygusal bir yansımadan bir kavram oluşturabilmek için insan beyninde çok
karmaşık bir süreç izlenmekte, soyutlamalar, karşılaştırmalar, genelleştirmeler
gibi birçok ansal işlem gerçekleşmektedir. Soyut kavramlardan her seferinde
daha da soyut kavramlara varılabilir ve böylelikle artık kimi kavramlar nesnel
gerçeklikle ilişkisiz gibi

görülebilir. Oysa mantık bilimi, ne kadar soyut ve

düşünsel olursa olsun, hiçbir kavramın nesnel gerçeklikle ilişkisiz olamayacağını
öne sürmüştür. Her kavram, nesnel gerçeklikten yansımıştır ve nesnel
gerçekliğe geri dönecektir (Hançerlioğlu, 1980, s.248).
Kavramlar, kendisi de nesnel gerçekliğin bir ürünü olan insan beyninin
ürünleridir. Tümüyle hayal ürünü olan kavramlar bile nesnel gerçeklikten
yansımıştır, ancak bu kavramlar nesnel gerçekliğe geri döndürülemezler, yani
denenemez ve doğrulanamazlar. Bu noktada mantık bilimi, nesnel gerçekliğe
geri döndürülemeyen kavramları “bilim dışı kavramlar” olarak; nesnel gerçekliğe
geri döndürülebilen kavramları ise “bilimsel kavramlar” olarak tanımlamıştır
(Hançerlioğlu, 1980, s.248).
Kavramlar, nesnel gerçeklikten yansıdıkları için, tıpkı bir nesnel gerçeklik gibi
daima gelişir ve yenilenirler. Kavramların soyut olduğu düşünülse bile somuttan
kopmuş soyutlar değil, daima somutla bağlantılı soyutlardır; esnek ve
devinimseldirler (Hançerlioğlu, 1980, s.248).
Felsefe biliminde kavram, bütün diğer bilimlere ait kavram dilimlerini genelleyen
bir yaklaşımda değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımla birlikte her yeni dünya
görüşü, yeni bir kavramlar dizgesi oluşturmayı gerektirir. Felsefede kavram,
çözüm değil, sorun odaklı bir bakışa sahiptir. Her yeni bilimsel buluş için önceki
kavramları özümseyen yeni kavramlar geliştirmek gerekmaktedir (Hançerlioğlu,
1980, s.249).
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Toplumbilimciler ise, kavram kargaşasının toplumsal düzensizlikle bağlantılı
olduğunu ileri sürmekte ve toplumun düzeninin bozulduğu zaman, kavram
aydınlığının da bozularak yerini kavram bulanıklığına bıraktığını, bu durumun da
yanlış kamu sanrılarına yol açtığını belirtmişlerdir (Hançerlioğlu, 1980, s.249).
Bir dilin başka bir dilde tercümesi yapılırken sözcüklerin gerçek anlamlarını
korumalarının zorluğu gibi, bir kavramın da zamanla, kendi anlamından
uzaklaştırılması veya başkalaştırılması mümkündür. Sıkça rastlanan bu durum,
tasarlama eyleminde de kavramların yanlış şekillerde kullanılmasıyla uygunsuz
bağlantılar kurulmasına yol açabilmektedir. Bu uygunsuzluk, soyut bir kavramın
somutlaştırılması sürecinde belirgin biçimde farkedilebilmektedir.
2.2.1. Tasarımda “Kavram” ve “İmge”
Turan (2002), tasarlama eyleminin kapsamına yalnızca mimarlığı değil, mobilya
tasarımından mühendislik tasarımına, içmimarlıktan, ürün tasarımına kadar her
tür

disiplini katabildiğimizi belirtmiştir. Bunların ötesinde soyut sayılabilecek

imgelem ürünlerini de tasarım bağlamında ele alabileceğimiz gibi, düşünür ve
bilim insanlarının var olmayan bir şeyi düşleyip, ona bir düzen vermeleri de
tasarlama olarak tanımlanabilmektedir.
Tasarlama

eylemini

nesnelerin

kavramlarını

sunma

sanatı

olarak

tanımlayabiliriz. Mimar, kavramları doğada var oldukları gibi ve estetik bir
amaçla sanatına yansıtır. Şair de, mimar gibi yaşamdan gelen dürtülerin
sınırlarını zorlayarak, doğada örneği olmayana duyusal biçim verir. Doğada
güzel, güzel bir şeydir, sanatın güzeli ise, bir şeyin güzel gösterimidir ” (E3 48,
s.172; aktaran: Turan, 2002).
Tasarımcı, günlük hayatın ihtiyaç ve rutinini, insanların alışık olmadığı biçimde
yeniden düzenlemekle, bu eylemi yaparken de var olan kelime dağarcığını
zenginleştirmekle, yani yeni kavramlar kazandırmakla yükümlüdür.
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Soyut bir düşüncenin veya somut bir nesnenin anlamına veya biçimine ilişkin
olgu olarak nitelendirilebilen kavram, her disiplin için zihninde farklı şekillerde
yer almaktadır.
Bilimsel dilde kavramlar kuşkusuz ve kanıtlanabilir nitelikte iken, tasarım
dizgesinde kavramlar, değişken ve yoruma açıktırlar. Tasarımcının tek anlamlı
olarak tasarladığı, sınırladığı ve somuta dönüşen düşünceler, kullanıcı gözlemci

çeşitliliği,

sosyo-kültürel

farklılıklar

bakımından

sonsuz

kez

yorumlanabilir, ancak tasarım dilini oluşturan kavramlar geliştirildikçe daha
keskin ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde nesneleri karşılayan bir karakteristik
taşımaya başlamaktadırlar. Kavram, tasarlama yoluyla geliştirildikçe ve
yorumlandıkça daha net anlamları ifade etmektedir.
Bir bilim insanı, kavramlara nasıl gerçeklik ve kanıtlanabilirlik bakımından
yaklaşırsa, tasarımcı birey de, herhangi bir kavramı kişisel algılayışının yanı sıra
tasarımcı kişiliğiyle de algılayıp, onu tasarım dilinde ifade etmenin ve
kurgulamanın yollarını aramak durumundadır.
Tasarım dilinde kavramın ifadesi sözcüklerle ve imgelerle mümkün olmaktadır.
İmge, Cevizci (2011) tarafından dışarıdaki nesneleri temsil eden, onlarla belirli
bir takım görsel benzerlikleri olan zihinsel resim ya da suret olarak
tanımlanmıştır. Geleneksel olarak imgelerin düşünmeyle yakın bir ilişkisi olduğu
kabul edilmekte ve bir sözcüğün anlamını kavramanın zihne sözcükle ilişkili
uygun imgeyi getirmekten oluştuğu söylenmektedir. Zihinde bir imgenin
oluşması, algı sonucunda olabileceği gibi, daha sonra bir algıyı düşünmek,
çağrıştırmak, bir şeyi zihinde kurmak yoluyla da olabilmektedir (Şekil 2.1.).
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Şekil 2.1. : Kavramlar, sözcükler ve imgelerle ifade edilmektedir.
Kaynak: Unwin, 2012.

Kant imgelemi, bir nesneyi, sezgide bulunuşu olmaksızın da gösterim yetisi
olarak tanımlamış ve şöyle açıklamıştır:
“Gerçekte saf duygusal kavramlarımızın temelinde nesnelerin imgeleri değil
ama tasarıları yatar. Genelde bir üçgen kavramı için onun hiçbir imgesi
yeterli olmaz. Çünkü kavramın onu ister dik açılı, isterse dar açılı olsun tüm
üçgenler için geçerli kılan evrenselliğine imge hiçbir zaman erişemez,
tersine her zaman bu alanın yalnızca bir bölümüne sınırlı kalır. Üçgenin
tasarısı hiçbir zaman düşünceden başka bir yerde var olamaz” (E, a141,
B180; aktaran: Turan, 2002).

Kant ayrıca, sezgimizin belirlenmesinde kural olarak kavramsallaştırmanın,
imgelem “düzen”iyle doğrudan bağıntılı olduğunu vurgulamıştır (Turan, 2002).
“Görsel düşünen kişi, araştırma aşamasında imgelemi bir kavramla zihninde
resmetmeye çabalar. Pek net olmayan bir biçimde belirlenen imgeyi geliştirip
gösterimini hazırlar. Burada söz konusu olan, gelişme aşamasında çok ham ya
da ilkel sayılabilecek bir kavramın geliştirilip işlenebilir bir düzeye getirilmesi ve
sunulmasıdır. Bir nesnenin içeriğini nasıl nesne ve simge diye ayırmak yanlışsa,
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tasarımı da kavramdan ayrı düşünmek o derece sağlıksızdır. Çünkü tasarımın,
kurulmasında etkin olan ve tasarımı tümleyen öğeler indirgenmiş olurlar.
Tasarım ve kavram biribirlerine kaynaşmış ayrılmaz bir bütünün öğeleridir. Bir
nesnenin tasarlanıp yapılması ve de onun deneyimi, hem duyarlılığımızın hem
de görsel ve olgusalın kavramlarını değişik boyutlarda bir araya getirerek, bir
anlatım biçimi verilmesidir” (Turan, 2003, s.16).
Tasarlama

eylemi,

imgeler

dünyasında

oluşan

bir

durum

olarak

düşünüldüğünde, bu imgelerden çoğunun soyut kavramlar olduğu, belleğin
tasarım süresince genellikle soyutlama düzeyinde varlık gösterdiği bilinmektedir
(Zelanski, 1987). Tasarımcının belleğindeki pek çok imge, belleğin bilinçlilik
düzeyinin altında oluşmaktadır. Bellekte oluşturulan imgelere ilişkin eskizler,
tam anlamıyla bellekteki imgelerin kopyası değil, imgelerin genel karakteristik
özelliklerini yansıtan soyutlama yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar tasarlama
eylemine başlamak için esin kaynağı oluşturmaktadır.
İlk önce zihinde oluşmaya başlayan imgeler, kendi başlarına uygun ve yeterli
değildirler, ancak tasarı kanalıyla kavramsallaştırmaya aktarılırlar. Burada
vurgulanması gereken nokta, imgenin kavramla aynı şey olmadığıdır. Ne
kavram salt imgedir, ne de imge bir kavram olabilir. İmge, kavram ve imgelemin
bir sonucu olarak ortaya çıkarak, tasarımın bir bölüğünü oluşturur (Turan, 2003,
s.17).
2.2.2. Tasarımda “Kavram” ve “Konsept”
Kavram

sözcüğü

etimolojik

açıdan

incelendiğinde,

ilk

kez

Latince’de

“conceptus” ve “notio” sözcükleriyle dilegetirilmiş ve benzer şekilde batı dillerine
aktarılmıştır. Yaygın olarak batı dillerindeki “concept” ve “notion” sözcükleri eş
anlamlı gibi kabul edilip, Türkçe’de “kavram” sözcüğüyle ifade edilmektedir.
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Ancak bu iki sözcük, anlamsal ve yapısal açıdan farklılık göstermektedir
(Hançerlioğlu, 1980, s.247).

Tablo 2.1. : Kavram (notion), us’un edindiği; konsept (concept), us’un yarattğı bilgileri tarifler.

İngilizce’de “notion” anlamındaki kavram sözcüğü, “ilk bilgi” olarak kavranılan
anlamını taşımaktadır. “Concept” anlamındaki kavram sözcüğü ise, duyularla
gelen nesnel izlenimleri zihnin soyutlama işleminden geçirerek kavrayışı
sonucu,

öznel

bir

yolla

dışa

vuruşu

olarak

nitelendirilebilir.

Osmanlı

Felsefesi’nde “notion” sözcüğü, us’un edindiği; “concept” sözcüğü ise us’un
yarattığı olarak tanımlanmıştır (Tablo 2.1.).
Kavram sözcüğü, Türkçe’deki yakalamak ve içermek anlamlarını dilegetiren
kavramak kökünden türetilmiştir, kavranılmış olan anlamındadır (Hançerlioğlu,
1980, s.247). Türkçe sözlükte ise, “bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki
soyut ve genel tasarımı” olarak tanımlanmaktadır (Dil Derneği, 2005). Dilimize
sonradan eklenmiş bir sözcük olan konsept ise; “anlayış”, “görüş”, “tarz”
ifadeleriyle tanımlanmaktadır.
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Bu çalışmada da “kavram” ve ”konsept” sözcükleri farklı anlamlarda kabul
edilmiştir. Kazanılan, edinilen bir düşünce olarak “kavram”; üretilen öznel bir
düşünce olarak ise “konsept”, diğer bir deyişle “kavram önerisi” ifadeleri
kullanılmaktadır.
Ruhbilimciler, kavram ve konsept ilişkisine açıklayıcı bir yaklaşım getirmişlerdir.
Kavram, “herhangi bir nesne ya da olayın temel öğe ve özelliklerini kapsayan
soyut bir düşünü” olarak tanımlanmış; kavramsallaştırma, “nesne ve olayların
algılanan temel öğelerini örgütleyerek kavram haline getirme deneyimi” olarak
ifade edilmiştir (Hançerlioğlu, 1980, s.250). Kavramsal öğrenme veya konsepte
işaret eden kavram geliştirme eylemi ise, “kişinin bir konuyla ilişkili kavramlara
dayanarak algılamasına ve öğrendiği kavramların anlam ve kapsamlarını
değiştirerek geliştirmesi olarak önerilmiştir.
Bütün bu yaklaşımlardan yola çıkılarak, bireyin var olan nesnel gerçeklikten
çıkarımladığı ve öğrendiği olgular kavramları ve bu kavramlara kişisel olarak
uyguladığı bütün zihinsel işlem ve yorumlar, hatta yenilikler ise artık
bireyselleşmiş olan kavram önerilerini (konsept anlamındaki kavramları)
tariflemektedir denilebilir.

Tasarlama sürecinde yeni kavramlar üretiyorsak, yeni kavram

üretme

faaliyetimiz ya bu kavramların ait olduğu düzeyi zenginleştirerek genişleten ya
da betimleme gücümüzü çoğaltarak kavrayışımızı üst düzeylere doğru arttıran
bir hareket olacaktır. Tasarım ürünü, tasarım nesnesi ya da tasarıma ilişkin
söz, düşünce, kavramsal içerik de aynı şekilde üretilmektedir. Tasarlananlar
dağarcığı da tıpkı dil gibi bilişsel süreçlerin dünyaya bir yansımasıdır. Her yeni
tasarım, tasarımcısının bir parçası olduğu sorun-çözüm evrenine dair yeni bir
kavrayışın taşıyıcısıdır, tıpkı kavramın bir taşıyıcı olduğu gibi (Köknar; Erdem,
2010, s.55).
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De Bakleer (1989)’e göre mekan tasarımı, kendi biçimlendirme ilkeleri
doğrultusunda, biçimsel bir mesaj taşıyabildiği gibi, tasarım konseptinin de
taşıyıcısı olmaktadır.
Konsept, bir veya daha fazla kavramın zihinde bazı işlemlerden geçerek bir
öneri düzlemine getirilmiş hali olarak tanımlanmaktadır. Kavramdan türeyen,
ancak onun yaratıcı bir düşünce yapısı ile yorumlanarak bir adım öteye taşınmış
biçimi olması sebebiyle artık kişiye özgü bir yönlendiricidir.
Konsepti belirleyen ana fikir; farklı düşüncelerin, ilke, kural, örüntü, biçim, çevre
ilişkilerinin bir bütün oluşturmak üzere, içinde ya da etrafında birleştiği bir
düşüncedir. Her biri birer kavram olan bu düşüncelerden bazen biri ya da
birkaçı öne çıkabilir.
Çok sayıda kavramın birbiriyle bağdaştırılmasıyla bir konsept üretilebileceği
gibi, bir kavramdan çok sayıda farklı konseptin oluşturulması da mümkündür
(Tablo 2.2., Tablo 2.3.)

Tablo 2.2. : Birçok farklı kavramdan tek bir konsepte ulaşılabilinir.
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Konsept çalışmasının amacı olan tasarım probleminin tanımlanarak ortaya
konulması

ya

da

tüm

boyutlarının

kavranarak

bir

çerçeve

çizilerek

sınırlandırılması, tasarım kurgusunun oluşturulmasında çözümün kendisi kadar
önemlidir.

Tablo 2.3. : Bir kavramdan pek çok farklı konsepte ulaşılabilir.

Le Corbusier, geliştirdiği birçok kavramsal yaklaşımla mimarlık tarihine öncülük
etmiştir. Antik Yunan Mimarlığı’ndan etkilendiği bilinen Corbusier, bu dönemde
kullanılan altın oranın, güzelliğin anahtarı olduğuna inanmıştır. Corbusier,
mimaride kolaylıkla uygulanabilecek bir oran olmayan altın oran sistemini,
tasarım öznesi olan insan ölçüleriyle bağdaştırarak kendi önerisini, “Modülör’ü”
geliştirmiştir. Altın orandan yola çıkılarak üretilen Modülör Sistemi, artık
Corbusier’ye özgü bir hareket noktası olmuştur. Bu anlamda altın oran ve
Modülör Sistemi’nin kavram ve konsept ilişkisine bir örnek oluşturduğu
söylenebilir (Şekil 2.2., Şekil 2.3.).
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Şekil 2.2. : Altın Oran Sisteminin Gelişimi
Kaynak: Le Corbusier, 1977

Şekil 2.3.: Altın Oran Sistemi
Kaynak: Le Corbusier, 1977

Altın oran, doğada var olan verilerden elde edilen bir oranlama sisteminin
keşfedilmesiyle oluşturulmuştur. Yani doğada bulunan verinin zihinsel işlemlerle
algılanması ve keşfedilmesi sonucu kavramlaşmış bir olgudur. Bu kavram,
tarihte

birçok

zihinde

yeni

kavramların

gelişmesine

öncülük

etmiştir.

Corbusier’nin yaklaşımı ise tasarım üzerinedir. Altın oran kavramını tasarım
düzleminde uyarlamış olan Corbusier için Modülör Sistemi artık kendine özgü
bir yönlendirici olmaktadır (Şekil 2.4., Şekil 2.5., Şekil 2.6.).

Şekil 2.4.: Modülör.
Kaynak: Le Corbusier, 1977

Şekil 2.5. : Modülörün Oluşumu.
Kaynak: Le Corbusier, 1977

Şekil 2.6: Modülörün kullanımı
Kaynak: Le Corbusier, 1977
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Burada

unutulmaması

gereken,

modülör

konseptini

yaratabilmek

için

Corbusier’nin zihnindeki pek çok farklı kavramın etkisinin olabileceğidir. Ancak
bu konseptin en önemli dayanağı altın oran kavramıdır (Şekil 2.7., Şekil 2.8.,
Şekil2.9.).

Şekil 2.7.: Modülör Oranları.
Kaynak: Le Corbusier, 1977

Şekil 2.8. :Modülörün Kullanımı
Kaynak: Le Corbusier, 1977

Şekil 2.9: Modülörün kullanımı
Kaynak: Le Corbusier, 1977

Tasarımcı Modülör gibi bir konsept ortaya koymakla birlikte, tasarıma dair görüş
ve

düşüncelerini

oluşturmaktadır.

belirtmekte
Diğer

yandan

ve

özgün

Modülör

tasarım

konsepti,

dilinin

temellerini

tasarımcının

birçok

projesindeki öncelikli dayanağı olmaktadır. Bir konsept, tasarımcıyı birçok farklı
projeye yönlendirebilmektedir. Tasarımda sonsuz sayıda çeşitliliğe olanak
sağlayan; ancak öğelerin birbirleriyle ilişki kurması nedeniyle, birlik içinde
çeşitlilik duygusu veren bu oran sistemi, başka tasarımcılar için de yol gösterici
bir yöntem haline gelmiştir.
2.2.3. Tasarımda Kavram Kategorileri
Turan (2002, s.55)’a göre, gerçeğin düzenlenmesi ve kavramların gelişmesi, bir
bütünün iki yüzünü oluşturan bağlılaşık süreçlerdir; kavramlar, karşılık
verdiğimiz çevrenin düzenlenmesi sürecinde gelişir. Çevremizi, kavramlarımızı
geliştirme kanalıyla düzenleriz. Kendimizi, çevremizi öğrenmeye başladıktan
sonra tanıyabiliriz; çevremizi, kendimizi tanıdıktan sonra bilebiliriz. Bu sebeple,
kavram eş zamanlı, hem gerçeğin gösterimi, hem de amacın dışavurumu,
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deneyimden ve bir hipotezden kaynaklanan bir genelleme, dürtünün ve
eşgüdüm eyleminin düzenlenmesi olarak belirmektedir.
“Sezgiden yoksun olan kavramlar boştur; kavramsız sezgiler ise kördür” sözüyle
Kant, gerek bilişsel gerekse sezgisel anlama sürecinde kavramın önemini
vurgulamıştır (Turan, 2002).
Çok geniş bir kapsama sahip olan kavram deyimi, birçok farklı düşünür
tarafından çeşitli şekillerde kategorilendirilmiştir.
Hançerlioğlu (1980, s.248); mantıksal olarak nesne kavramlarının ikiye
ayrıldığını belirtmiştir. Tek bir nesnenin özelliğini belirten kavramları “bireysel
kavramlar”, bir nesneler sınıfının özelliklerini belirten kavramları ise “genel
kavramlar” olarak adlandırmaktadır.
Uraz (1993, s.16) ise; kavramları,“imgesel olarak ifade edilen somut kavramlar”
ve “sözel ifade edilen soyut kavramlar” olarak ayırmıştır.
Nesneleri tek tek özellikler yönünden birbiriyle karşılaştırarak sonuçta
birbirlerine benzeyen, ortak niteliklere sahip düzenleri gruplandırarak genel
imgesel düzenler elde edilmektedir. Morgan (1980), bunları imgesel kavramlar
olarak tanımlamıştır. Yapma çevre içindeki nesne, açıklanabilecek ve
tanımlanabilecek her şeydir. Kendi manifestoları ve kendi özellikleri ile
tanınmaktadır (Erkman, 1973, s.18). Kişi, kavramlar oluştururken nesnelerin bu
özellikleri arasında ortak ve genel olanları tespit etmektedir. Örneğin; her evin
kapısı, penceresi, çatısı, bacası vardır (birleşimli kavramlar), ancak çatısı eğimli
ve balkonu olmayan ev de vardır ve genelde bu öğeler arasında belli ilişkiler
(ilişkisel kavramlar) bulunmaktadır. Basit, birleşimli, ayrışımlı ve ilişkisel
kavramlar ile nesne tanımlanır. (Turuthan, 1987, s.34).
Baymur (1983)’a göre; kavramların kapsadıkları niteliklerin tümü o kavramın
içlemidir. Basit kavramlar nesnenin bir tane özelliğinin soyutlanması ile elde
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edilmekte olduğundan içlemi en az olanıdır. Buna karşın birleşimli kavramlar
nesnenin iki ya da daha çok özelliğini içerirlerken, ayrışımlı olanlar nesnede
olmayan özellikleri tanımlamaktadırlar. İlişkisel kavramlar, nesnenin özellikleri
arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadırlar.
Ülgen (2004, s.110) ise kavramların, objelerin ve olayların hem doğrusal, hem
de dolaylı olarak gözlenebilen özelliklerinden oluştuğunu belirtmiştir. Doğrudan
gözlenebilenler (somut) özellikler, obje ya da olayın fiziksel özellikleridir. Dolaylı
gözlenen özellikler ise, onun anlamlarıdır (soyut). Örneğin; bir üçgenin görünen
çizgileri, onun somut özelliklerine, fonksiyonları ise soyut özelliklerine işaret
eder. Her kavramın soyut ve somut özellikleri vardır. Bunların bir kısmında
somut özellikler, bir kısmında ise soyut özellikler ağırlıklı olabilir.
Genel anlamda kavram; hem görünebilen ve

biçimsel

olarak ifade edilen

özellikleriyle, hem de bir veya birçok sözcükle ifade edilen, zihinde çeşitli
anlamlar oluşturan özellikleriyle var olmaktadır. Ancak kavramı tasarıma yönelik
bir açıdan ele almamız gerekirse, hem sözel hem de biçimle ifade edilebilecek
olan işlevsel açıdan da değerlendirebiliriz.
Örneğin; ağaç sözcüğü bizde uyandırdığı biçimsel kavramının, yani imgesinin
yanı

sıra,

sözel

olarak

ifade

edilebilecek

anlamsal

kavramlar

da

uyandırmaktadır. En basit örneğiyle, bireye ağaç kelimesinin çağrıştırdığı,
“doğallık” gibi soyut bir kavram olabilmekte, ve bu kavram da geri planda daha
da soyut kavramları çağrıştırabilmektedir. Ağaç sözcüğü, tasarım düzleminde
düşünüldüğünde bir de işlevsel kavramlar çağrıştırmaktadır. Ağacın ne amaçla
kullanıldığı, ondan ne gibi yararlar sağlanabileceği gibi sorular, bizi ağacın
işlevsel kavramlarına götürecektir (Tablo 2.4.).
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Tablo 2.4.: Nesnenin anlamsal, biçimsel ve işlevsel kavramları
Kaynak: Unwin, 2012 (Tablo için resimlerden yararlanılmıştır.)

Turan (2002), tasarımda kavram görüntüsünü incelerken, tasarımın kendisinin
bilişsel süreç içerisindeki yerini ve kavramsallaştırmayla olan bağıntısını görmek
adına Kant’ın üç eleştirisine dayanarak, hem tasarımın hem kavramın kapsam
ve sınırlarını çizebilmeyi hedeflemiştir.
Kant’ın üç ayrı çalışması, “Saf Aklın Eleştirisi” (1781), (The Critique Of Pure
Reason) “Pratik Aklın Eleştirisi” (1788) (The Critique Of Practical Reason) ve
“Yargı Gücünün Eleştirisi” (1790) (The critique of judgement), kavramı tasarım
düzleminde kategorilendirmeye yönelik birtakım ipuçları vermektedir.
Kant’ın kategorilerini işleyip uyarlayarak mekan tasarımı bağlamında zihinsel
kategoriler olarak ele aldığımızda, karşımıza ilintilik/anlam - nedensellik/işlev ayrıklık/biçim kategorileri çıkmakta ve böylece tasarımda işlerliği olan üç
kavramın da karşılığı olmaktadır; anlam (hangi bilinenden, ne tür bir yüklemle
bağdaştırıldığı), işlev (neden kaynaklandığı, ne amaçla yapıldığı) ve biçim
(bütünün neye bölündüğü, nasıl ayrıldığı).
2.2.3.1. Anlamsal Kavramlar
Kant’ın Birinci çalışması (Saf Aklın Eleştirisi);

bilişin kuramı, yani zihinde

nesnelerin ve olayların anlamlarıyla birlikte nasıl bir işlemden geçtiğinin
çalışmasıdır. Kant, arı us deyimiyle deneyimlerden elde edilen bilgiye işaret
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etmektedir. Bu kategori, nesnenin ne ile ilintili olduğunu, anlam ve nitelikleri
arasındaki bağlantıyı incelemektedir (Turan, 2002).
Gençosmanoğlu (2001)’na göre anlam kavramı, bir sözcükten, bir sözden, hatta
bir davranış ya da olgudan anlaşılan şey; bunların “hatırlattığı nesne” düşünce
ya da imgeleme anlamlarını taşımaktadır.
Anlam, anlak, düşünme gibi ansal işlemlerin sonucunda ulaşılan somut ve soyut
karışımı düşünceyi, neyin hangi bilinirden ya da ilkeden geldiğini ifade
etmektedir. Anlağın sürekli etkin olduğu, bilinirden ya da ilkelerden giderek karar
süreçlerinde tasarıma ne tür anlamlar

yüklenebileceğine ilişkin işlemlerin

yapıldığı kategoridir.
Anlam, kelimenin zihinde yarattığı düşüncelerden her birini kapsamaktadır.
İnsan yaşamının her anında, yani düşüncenin gerçekleştiği her anda bir anlam
söz konusudur. Zihinde gerçekleşen anlamsal kavramlar, sözcüklerle dışa
aktarılır ve ifade edilirler. Anlamsal kavramların sınırları yoktur. Bir anlam pek
çok farklı anlamla ilişkilidir ve zihindeki anlam genelden özele doğru sürekli
çeşitlenir. Anlam kavramı, herhangi bir konuda tarifleyici olabilmektedir. Bu
nedenle anlam, geniş kapsamı ve belirleyiciliği sebebiyle tasarımdaki önemli
sıfatları oluşturur.
Tasarımdaki anlam bileşeni, işe yarar herhangi bir nesnenin biçiminde,
işlevselliğin açıklamaya yetmediği, belki de onu üretenlerin bilinçaltından çıkan,
irrasyonel bir fazlalık olarak yorumlanabilir (Artun, 2012).
2.2.3.2. İşlevsel Kavramlar
Kant’ın ikinci çalışması, (Pratik Aklın Eleştirisi) işlev ve us arasındaki bağıntıyı
ele almaktadır. Uygulamanın, yapmanın usa vurumu ile nedensellik, bağımlılık
ve türevlerini inceler (Turan, 2002).
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İşlev; nedensellik kurallarının ve bağlantılarının oluşturduğu bir kategori olarak
neyin nereden geldiğini açıklayan, nedensellik ilişkilerinin ağır bastığı kavram
kategorisidir. Aynı zamanda, tasarımın ne amaçla yapıldığı, kimin için nasıl bir
hizmet getireceği boyutunu irdeleyen ve “yön veren” niteliği olan bir kategoridir.
İşlevin, anlam ve biçimin dışında üçüncü bir tür olarak ele alınmasının sebebi,
kavramın tasarıma ilişkin olarak inceleniyor olmasıdır. İşlev kavramı, her zaman
insanla ilişkilidir. Bir amacı ve gereksinimi tariflediği gibi, insana hizmet
etmektedir. Mekan tasarımının en önde gelen amaçlarından biri de insanların
gereksinimlerini karşılamaktır. Anlam ve biçim bir anlamda gereksinimi
tarifleyen ve biçimlendiren öğelerdir.
2.2.3.3. Biçimsel kavramlar
Kant’ın üçüncü çalışması (Yargı Gücünün Eleştirisi), ahlak ve us arasındaki
ilişkiyi inceler. Ayrıklık kategorisini oluşturan bu çalışma, görsel algılamanın
temelini oluşturan ayırıcı niteliğiyle biçimle bağdaştırılmaktadır (Turan, 2002).
Biçim, algılanan ve onun da ötesinde var olan bütünün kavram türüdür. O
bütünü oluşturan öğelere inebilmeyi, ya da bütünün bölünebilirliğini ifade eder.
Biçimleri birbirinden ayıran ve

bir bütün içinde algılanmalarını sağlayan da

tümel biçimleridir (Turan, 2002).

Kavramlar, tasarlama sürecinde bir yerde mutlaka iki veya üç boyuta
aktarılmak, biçimleştirilmek durumundadırlar. Bir anlamda, tasarlama yapılırken
anlamın ifadesi için biçim kullanılır. İşlevin yaşanabilmesi ve yönetilebilmesi için
de biçim gereklidir. Yani anlamsal ve işlevsel bir kavramın bir noktada biçimsel
bir kavrama dönüşeceği söylenebilir. Ancak bazı durumlarda biçimsel altyapı,
anlamsal alt yapının önüne geçebilir ve tamamen biçim arayışı içinde olunan
kavramsal çalışmalar da yapılabilir. Genellikle paralel olarak şekillenmelerine
karşılık,

tasarım

alanında

bazen

biçimin

anlamdan

ayrı

düşünülmesi

mümkündür. Yani biçim, ilk anda bir anlam ifade etmeyebilir. Yalnızca biçimsel
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açıdan yaşanan bir çağrışım, yani biçime yönelik bir bağlantı noktası,
tasarımcıyı kendinden esinlenmeye itebilir ve anlamı yönlendiren kavram da
böylece biçim olabilir.
Biçim, diğer yandan işlevselleşmeye başladığı zaman anlam kazanmaya ve
tariflenmeye, yeni bir şey oluşturmaya başlamaktadır. Soyut bir biçime anlam
yüklemek, tasarım sürecinin ileri aşamalarında da yapılabileceği gibi, anlamsal
bir kavramla bütünleştirilerek de anlam kazanması sağlanabilmektedir.
Anlamsal, işlevsel ve biçimsel kavramlar çoğu zaman birbirinin içine geçmiş
durumdadır ve özellikle mekan tasarımcısı amacı doğrultusunda her aşamada
refleks halinde, anlamı ve işlevi biçime çevirme içgüdüsü içerisindedir.
Kategorilerin her biri aynı derecede önemlidir; hangi kavram kategorisinin daha
çok algılanacağı; problemin niteliğine ve koşullarına bağlı olmakla birlikte,
kuşkusuz aynı zamanda tasarımcının seçimindedir.
Özellikle mekan tasarımı kapsamında kavramlara dair bir

aşama sırası

yaratmanın yararı olmadığı gibi, oldukça yanıltıcı olacağı düşünülmektedir.
Bunun iki nedeni vardır: Birincisi; konu, koşul, gereklerin ağırlığı, hangi
kategorinin önce gelmesi gerektiği belirtilebilir, ancak buna önceden karar
verilmiş olması, tasarımın doğasına aykırıdır. İkincisi; her tasarımın yaklaşımı
diğerinden farklı olabileceği gibi, kategori yorumları da başkalık gösterecektir.
Dolayısıyla kategorilerin hangisinin önce ele alınması gerektiği, kişilerin
düşünme

işlemleriyle,

biçimleriyle

saptanacaktır.

Tek

model

yaklaşımı

tasarımcıyı büyük ölçüde sınırlayan, pek de üretken olmayan bir yana
yönlendirmektedir (Turan, 2002).
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Kavram türlerinin birbirinden pek fazla ayrılmayan bileşenler olması sebebiyle
tasarımda

bu

türlerden

yalnız

bir

tanesiyle

yola

çıkmanın

mümkün

olamayacağını da belirtmek gerekmektedir. Ağacın zihindeki anlamı, zihinde eş
zamanlı bir şekilde ağaç imgesini beraberinde getirmektedir. Tasarımda da her
kavram türünün beraberinde diğer türleri de çağrıştırması kavramın birçok farklı
düzlemdeki açılımlarını görmeyi sağlamaktadır. Bu çeşitlilik de tasarımcının
daha sürecin başında iken pek çok farklı yöndeki alternatifi keşfedebilmesini
sağlamakta ve yararlı olmaktadır. Öte yandan anlamsal, işlevsel ve biçimsel
kavramlar çoğunlukla iç içe geçmiş, birbirleriyle paralel ve çağrışımlı olarak var
olmaktadır.

Tablo 2.5.: Bütün sistemsel üçgen
Kaynak: Turan & Beyazıt, 2010

Tablo 2.6.; Tasarımda ilk kavramlar
Kaynak: Turan & Beyazıt, 2010

Turan ve Beyazıt (2010), karmaşık yapıları açığa çıkarması bakımından organik
ve üretken olan bir eşkenar üçgenden oluşan bir şema önermiştir. Bu şema,
kendi kendini oluşturup açığa çıkaran, bütün, sistemsel bir modele işaret eder.
Mekansal durumları temsil eden köşeler, “parçacıkları”, zamansal devinimleri
temsil eden kenarlar ise “dalgaları” ifade etmektedir.
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Bir ilk kavramın kendi devinimini açığa çıkarması, ancak diğer iki kavramın
devinimleri yoluyla olmaktadır. Üçgende açığa çıkan her bir devinim diğer iki
kavramın durumlarıyla sınırlanarak belirlenir. Aynı zamanda bu devinim kendi
durumundan farklı diğer iki durum arasında bir uzamı açıp yayarak onların
arasında bir ilk bağdaşmazlığı açığa çıkarır ve onları birbirlerine göre apaçık ve
farklı kılar. Bu öylesine bir farktır ki, ancak aralayarak çelişik kıldığı iki kavram
durumunun devinimleri yoluyla açığa çıkabilen bir başka durumun devinimiyle
olanaklıdır. Burada iki özellik arasındaki farkın ancak bir araya gelip açığa
çıkardıkları başka bir özellik yoluyla anlaşılabilir olması söz konusudur. Yani
üçgende temsil edilen her esas nedenin durumuyla ve devinimiyle açığa
çıkması, diğer iki ilk kavram yoluyla olanaklı olmaktadır; kavramlar birbirleri için
zorunludur (Turan & Beyazıt (2010), (Tablo 2.5., Tablo 2.6.).
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3. BÖLÜM
MEKAN TASARIMINDA KAVRAM VERİLERİ
3.1. TASARIMDA KAVRAM VERİLERİ
Tasarlama eylemi, her ne kadar olmayanı yaratma eylemi olarak düşünülse de;
tasarlanan her nesne, deneyimlerle elde edinilen kavramların zihindeki
dönüştürme işlemleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Her tasarım, arka planında bu
dönüştürme eylemine kaynak olabilecek bazı veriler içermektedir.
Alvaro Siza, bu düşünceyi “mimarlar herhangi bir şey bulmazlar, onlar gerçeği
başka bir kalıba sokarlar” diyerek ifade etmiştir (Balkan, 2005).
Bireyin yaratma gücü, yaşayıp deneyimlediği, gözlemlediği ve bir parçası haline
geldiği çevresinden bağımsız düşünülemez. Birey, yeni bir nesne yaratması için
kaynak olabilecek verileri yine kendi dünyasında aramak durumundadır. Seçilen
kavram bir anlamda,

tasarımcı ve tasarımcının düşünceleri ile ilgili ipuçları

içermektedir.
Box (2007)’a göre bir kavram, ondan her bahsedilişinde ve kavramın her
deneyimlenişinde biraz daha güçlenmekte ve akılda kalmaktadır. Bu nedenle
tasarımcının kullanıp yorumlayacağı ve bir anlamda destekleyeceği kavramı
bilinçli ve isabetli bir şekilde seçmesi önem taşımaktadır.
Kavramsal alt yapının oluşturduğu tasarımın içeriği; tasarımın problem alanı ya
da tasarım girdilerinin tümüdür. Uraz (1990), içeriği iki grupta açıklamıştır.
Birinci grubu; işverenin, kullanıcının ve yönetmeliklerin amaçları, ikinci grubu
ise; tasarımcı deneyimleri, özlemleri, inançları, saplantıları ve dünya görüşü
olarak tanımlamıştır. Tasarımın yer alacağı yapay ve doğal çevrenin fiziksel,
sosyal ve psikolojik özellikleri; yapımda kullanılacak malzeme, teknoloji ve
ürünün

yerine

getireceği

işlevler

vb.

problemler,

tasarımın

özünü
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oluşturabileceği gibi; tasarımcının kültürel birikimi, kurma sistemi ve düşünce
yapısı da tasarlama ürününü etkilemekte ve gelişimini sağlayabilmektedir.
Tasarıma esin kaynağı oluşturacak bir veri aranırken öncelikle bakılması
gereken, tasarımda çözülmeyi ve belki odaklanılmayı bekleyen ne tür
problemlerin

olduğudur.

Tasarlanacak

nesnenin

kendi

çevresinden

ve

bağlamından bağımsız düşünülmesi eksik ya da sakıncalı bir davranış olacak,
tasarımcıyı fazla dışavurumcu bir yaklaşımla benmerkezciliğe yönlendirecektir.
Çözülmeyi bekleyen bir veya birtakım problemler dizisi, bazen çok baskın olup
tasarımın imajını belirleyen bir hareket noktası olabileceği gibi, duruma göre
geri planda da kalabilmektedir. Tasarımcının; kendiliğinden ortaya konmuş olan
problemleri analiz edip hangi problemin baskın ya da geri planda işlenmesi
gerektiğini bulmak gibi bir görevi vardır. Ancak bu problemlerin nasıl
kavranacağı ve ne şekilde işleneceği noktasında tasarımı yapacak olan bireyin
kendi öz nitelikleri devreye girmektedir. Bu iki tip veri grubundan hangisinin
daha ön planda olacağı kişiden kişiye ve karşılaşılan tasarım problemlerine
göre değişim göstermektedir.

Tasarıma veri oluşturan problemler veya tasarımcının kişisel nitelikleri ve
dışavurum çabası bir kavram oluşturmada yalnız başına düşünülmemelidir.
İdeal bir kavrayış, hangi tasarım için ne tür bir kavram hiyerarşisinin
uygulanacağının bilinmesiyle gerçekleşecektir.
Kavram belirleme sürecinde çoğu zaman tasarımcının zihninde her iki veri
grubundan birçoğu aynı anda belirebilmektedir ve bu düşünme sürecindeki
odaklanma ilk anda çok netleştirilemeyebilir. Odaklanılan her kavram aslında
gerisinde barındırdığı başka kavramlara dayanmaktadır ve tasarlamanın
gerçekleştiği anlamsal düzeyin çok altındadır.
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Hofstadter, kavramsal parçaların nasıl istiflendiğini örneklemek için kullanılan
soyut, anlatımsal bir diyagram geliştirmiştir. Tasarlama eylemiyle anlatımsal
benzerliği dikkat çekici olan bu diyagramı iki türlü anlamak mümkündür. Birincisi
tasarım sırasında kullanılan süreçler ve adımlar olarak parçalar, ikincisi ise bir
kavrayış-kavram olarak tasarımın içindeki –alt düzeylerdeki- kavramlar olarak
parçalardır (Köknar; Erdem, 2010, s.55).

Tablo 3.1.; İstifleme Düşüncesi
Kaynak: Hofstadter, 1973, s.337; aktaran: Köknar; Erdem, 2010, s.55.

Büyükarda (2000, s.105); Brill (1983)’den aktararak, bir tasarımın dilinin,
problemin ortaya konuş biçimine göre değişmekte olduğunu belirtmiştir. Eğer
kavram, tasarımcı tarafından ortaya konmuş ise, tasarımcının öznel dili
kavramın kendisi ile; eğer kavram başkası tarafından verildiyse, tasarımcının
öznel

dili,

tasarımcının

göstermektedir

verilen

kavramı

kavrayış

şekliyle

paralellik
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Zelanski (1987) ise, tasarımın kendi problematiğinden gelen kavramları tasarım
içi kavramlar olarak tanımlamış; tasarımdan bağımsız oluşturulan diğer
kavramları ise tasarım dışı kavramlar olarak tanımlamıştır.
Gürer (1976)’e göre, tasarımın oluşmasında payı olan sayısız etkenler, iki
büyük bileşke halinde etkilerini sürdürürler. Bu bileşkelerden biri, tasarımcının
dışında kalan etkenler; diğeri tasarımı gerçekleştiren bireyin yaratıcı ve yapıcı
gücündeki etkenlerdir. Tasarımcının dışında kalan etkenler, tasarımın gelişme
çizgisine paralel şekilde olmasını gerektirmektedir.
Tasarımda verilmiş olan problemleri soyutlarken tasarımcı bunları kendince
sentezler ve yorumlar. Yaratacağı problemin kendini dışavurma derecesini de,
tasarımcı yine kendisi belirler.
Bir anlamda; tasarım problemleri, tasarımcı niteliklerinin etkisinden bağımsız
yorumlanamaz. Diğer yandan, tasarımcı niteliklerinin getireceği verileri açığa
çıkarmadaki sebep de tasarımdaki problemlerdir denilebilir. Bu iki veri gurubu,
sürekli bir etkileşim içerisinde hareket etmektedir.
Tasarım problemleri, doğrudan tasarım disiplini içerisinde yer aldığı varsayılan
verilerdir. Tasarımcının bilmek ve önemsemekle yükümlü olduğu problemleri
içermektedir.
Tasarımcının kendi yarattığı problemler ise tasarım disiplini dışındaki alanları da
kapsamaktadır. Tasarımcı, bu alanlardan ödünç aldığı
günümüzün

tasarlama

ortamına

adapte

edilebilecek

bazı kavramları
bazı

kavramlara

dönüştürmektedir.
Barthes (1993), tasarımdaki baskın anlamı, öznenin katkılarıyla ortaya çıkan
devingen bir kavram olarak yorumlamıştır.
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Gelerata (1995, s.21) ‘ya göre bazı yaklaşımlar tasarımcıyı, dışındaki çevresel
verileri ön planda tutan, görünen değerleri keşfeden pasif bir gözlemci olarak
nitelendirmekte;

bazı

yaklaşımlara

göre

ise,

tasarımcı

dış

koşullarla

ilgilenmeyip, içtekini dışa vuran aktif bir yaratıcı olarak ele alınmaktadır.
Kortan (1986)’a göre “mimarlık, sanat düzeyine ulaşan yapıdır” tanımı, onun
yalnızca

belirli

ihtiyaçları

karşılayan

bir

konstrüksiyon

olmadığını

vurgulamaktadır. Bir mimari yapıt sanat için, toplum için, kendi yaşam kalitemiz
için yaratılmalıdır. Mimarlık öyle bir sanat eseridir ki özür kabul etmez. Müzik
dinlenmeyebilir, kitap okunmayabilir, bir resme bakılmayabilir; ancak mimari
daima vardır, bir ihtiyaçtır; onunla birlikte yaşamak zorunludur. Plastik sanatların
bir dalı olarak mimarlık, yalnız bir ifade sanatı değil, aynı zamanda simgesel
anlamı içeren, karşı görüşlere yol açan, bir düşünme sanatıdır. Bir yapının
mimari yapıt olabilmesi – estetik bazı değerlere sahip olabilmesi için kullanışlılık
ve sağlamlığın yanı sıra birtakım değerler daha içermesi gerekmektedir.
Bu noktada tasarım problemleri odaklı kavram geliştiren tasarımcıların daha
rasyonel bir bakış açısıyla, tasarımcı niteliklerine odaklı kavram geliştiren
tasarımcıların ise daha sezgisel bir yaklaşımla tasarlama sürecine başladıkları
yorumunu çıkarmak mümkündür. Ancak karşılaşılan her tasarım süreci için pek
çok farklı girdinin bulunduğunu ve bu girdilerin birbirleriyle olan hiyerarşisinin
tasarlama yaklaşımlarını her zaman etkilediğini unutmamak gerekmektedir.
3.1.1. Tasarımcının Dışındaki Veriler (Tasarım Problemleri)
Tasarlama eylemine başlanacak ilk adımlarda oluşturulacak tasarıma yönelik
tüm çevresel değerlerin, bütüncül ve dengeli bir anlayışla ele alınması
gerekmektedir. Bir mekan tasarımcısı, bu noktada herhangi bir sanatçı
özgürlüğüne

sahip

olamamakta,

birtakım

verilere

kayıtsız

kalamamak

durumundadır. Bu değerler çoğu durumda göz ardı edilemeyecek kadar önemli
olurken, aynı zamanda tasarımcıya yol gösterici ipuçları olarak görülebilir.
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Tasarımcı, çözülmesi beklenen problemleri avantaja çevirebilecek bir yaklaşım
sergilemelidir.
Tasarımı zihinsel bir aktivite olarak gören yaklaşımlar, tasarım olgusunu salt
problem çözmekten çok, problem tanımlama, sınırlandırma ve çözüm bulma
olarak görmektedirler. Tasarım probleminin önceden tanımlanmış bir sonucu
bulunmamaktadır. Bu bağlamda tasarımcı tarafından problemin en önemli
yönünün seçilip, değerlendirilmesi ve sorgulanması, bir çözümün üretilebilmesi
için ilk sıradadır (Turgay, 2009, s.39).
Dış dünyaya ait bilgileri, akıl vasıtasıyla değerlendiren tasarımcının, bunları
anlayıp yorumlaması, kendi iç dünyasında şekillendirip, yeniden ortaya
koymasıyla başlayan bu süreç; bir bilgi kaynağı olarak varlık kazanan bir
yapıtın, yeni bir dışsal veri olarak tasarım dünyasına kazandırılmasıyla devam
eder (Turan 2002).
Tasarımcı, kendisine verilmiş olan problemleri ortaya koyarken, nesnenin hangi
bağlamlar

içerisinde ele alınması gerektiğini analiz etmeli, hangi konularla

ilişkili olduğunu kavramalıdır.
Tasarımdaki en önemli bileşen olan gönderme sisteminin, tasarım projesinin
anlamını yansıtacak şekilde kurulması gerekmektedir (Bielefeld; Khouli, 2010).
Problem belirleme; planlama ve tasarlama sorunlarını etkileyen faktörlerin,
karşılıklı ilişki ve strüktürleri hakkında bilgi, kavrama ve bunların içeriğini verir.
İlişkileri anlama, faktörlerin kendi özelliklerini belirlemekten, çoğunlukla daha
güçtür (İnceoğlu, 1980, s.33).
Problem verilerinin kavranışı, tasarımcının odaklanması gereken noktaları
bulmasını sağlamanın yanı sıra, bunlarla bağlantılı olarak üretilecek bağımsız
problemlerin de hangi alanlarla ilişkili olabileceği konusunda ipuçları verecektir.
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İnceoğlu (1980,s.19,20), problemin; amaç + amaca engel olarak formüle
edilebileceğini belirtir ve problem için şu özellikleri ortaya koyar:
• Arzu edilen bir standart veya performanstan sapmayı temsil eder.
• Bir kimseyi düşünmeye veya harekete geçmeye yönelten, belli bir düzeye
ulaşmış bir tatminsizlik durumudur.
• Kişiyi cevap aramaya veya eyleme geçmeye sevkeden herhangi bir
sorudur.
Tasarım, iyi tanımlanmış problem sınıfına girmediği gibi, belirsiz tanımlanmış ya
da iyi tanımlanmamış sınıfına bile

girecek nitelikleri olan, çoğunlukla kendi

kendini süreç geliştikçe tanımlayan bir problem türüdür. Her şeyden önce
tasarımcı, tasarım konusunun gerektirdiği problemi, ya da problemleri saptamak
zorundadır. Tasarımcıya problem olarak verilen, genellikle problem değil, bir
konu ya da tasarlanacak olan nesnelerdir. Çoğunlukla yalnızca gereksinimle
tariflenen

bu

konu,

ya

da

“tasarım

problemi”,

problemin

özünü

oluşturmamaktadır. Problemin kendine özgü değiştirgeleri belirlenmemiştir;
problemin

amacı

genelin

dışında

yeterince

saptanmamıştır.

Verilerin

bağlamında problemin yapısı ve öğelerin bağıntıları belirtilmemiş olduğundan,
problem çoğunlukla tasarımcının yorumuna ve problemi yeniden tanımlamasına
dayanmaktadır. Konuyla birlikte “iyi tanımlanmış” nitelikte bir problem
sunulmadığından ya da problemin değiştirgeleri yeterince belirtilmediğinden bu
görev, yani problemi bulma işlevi, tasarımcıya düşmektedir. Tasarımcının
getireceği tasarım çözümü problemin bulunmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır.
Problemin bulunması, bireysel düzeyde olduğu için de tasarımcı niteliklerine
bağlılığı büyüktür (Turan, 2002).
Bu noktadan hareketle; tasarıma dair problem analizi yapmanın ve problemleri
tanımlamanın tasarlama sürecindeki kavram arayışını başlatan ilk adım
olduğunu söylemek mümkündür. Kavram geliştirme süreci, tasarım problemleri
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odaklı, veya tasarımcı niteliklerine bağlı olarak gelişebilir; ancak her koşulda
öncelikli olarak incelenmesi ve analiz edilmesi gereken veri gurubunu
tasarımdaki mevcut problemler oluşturur.
Mekan tasarımında, tasarımcıya çıkış noktası yaratabilecek olan tasarım
problemlerine dair verileri genel olarak dört ayrı grupta incelemek mümkündür.
Bu grupları; çevresel ve fiziksel bağlam, sosyal ve kültürel bağlam, kullanıcı
gereksinim ve amaçları, teknik ve malzeme verileri olarak sıralayabiliriz.
3.1.1.1. Tasarımın Çevresel ve Fiziksel Bağlamı
Tasarlanacak nesnenin, konumlanacağı bölge ve bu bölgedeki ölçeği, bir
tasarım sürecindeki problemlerin çoğu zaman ilk olarak incelenmesi gereken
boyutunu oluşturmaktadır.
Bir mimari yapı, kentsel ölçeğinden; bir iç mekan, içinde bulunduğu dış
kabuktan; bir donatı ürünü ise içinde bulunduğu mekandan bağımsız
düşünülemez. Bir tasarım ürünü her zaman çevresi bağlamıyla var olur ve
anlam bulur. Bu durum, tasarımcıya birçok bakımdan sınır getirebildiği gibi,
tasarımın o bağlam içerisindeki duruşuna getirilecek herhangi bir yorum, güçlü
kavramlarla desteklenerek, çoğu zaman tasarımın kavramsal alt yapısında
oldukça etkili bir veri olmaktadır.
Tasarım ürününün içinde bulunduğu fiziksel ortam, kuşkusuz her tasarım
sürecinde önemli bir kriterdir. Ancak kimi zaman bu fiziksel ortamdaki varlık,
farklı bir önem derecesine sahiptir ve tasarımcıya çıkış noktası olabilecek veriler
sağlayabilir. Tasarım ürünü, içinde bulunacağı ana tasarım ürününe dair bir çok
kavramı içermek veya bu kavramlarla karşıt olmak, dolayısıyla elimizde hazır
halde bulunan kavramlarla ilişki kurmak durumunda kalabilmektedir.
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Şekil 3.1.: Mekanın kentsel bağlamı içindeki kavramlarla biçimlendirilmesi
Kaynak: Bielefeld, B.; El Khouli, S. (2012).

Bazı durumlarda tasarlanacak olan nesnenin içinde bulunduğu gereksinimlere
yönelik peyzaj ve iklim gibi fiziksel koşullar çok baskın olabilmekte ve
biçimlenmeyi etkileyen en önemli çıkış noktası olabilirken, içinde bulunulan
tipolojik doku da gerekli durumlarda ön plana çıkabilmektedir. Tasarım ürünü
çevresiyle tamamen aynı dili konuşan, o bölgeye ait bir ürün olarak
tasarlanabileceği gibi, o bölgeyle tamamen karşıt ögeleri içeren kavramlarla da
bağdaştırılabilir. Tasarlanacak ürün, çevresiyle sürekli iletişim halindedir,
dolayısıyla bu fiziksel bağlılık önemli bir veri olarak kavram geliştirme sürecine
etki eder. Tasarım ürünü hiçbir zaman yalnız değildir, çevresindeki diğer
ürünlerle ve çevresiyle ilişkisi, ürünün kimliğine etkide bulunan öğelerdir.
Turan (2002, s.69)’na göre tasarım öncesi yapılar, bulgulama süreçlerinin olası
çözümleri çerçevesinde, hipotez sınanırmış gibi ele alınabilir. Bu süreç daha bir
sezgisel düzeyde yapı öğelerinin ilişki ağını ve yapının bütünlüğünü irdeleyerek
özniteliklerini belirlemeye yönelik olsa da, aynı zamanda sınırlamaları
araştırarak da problemin tanımına ve dolayısıyla çözümüne önemli ölcüde
katkıda bulunur. Başka bir deyişle, probleme yeni bir boyut kazandırır.
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3.1.1.2. Tasarımın Sosyal ve Kültürel Bağlamı
Hançerlioğlu (1997)’na göre ideoloji, toplumun özdeksel altyapısınca belirlenen
siyasal, felsefesel, dinsel, sanatsal vb. düşücelerin tümünü içerir. Uygur (1996,
s.99)’a göre ideoloji; geniş ya da dar sınırlı bir insan öbeğinin, bir ulusun,
toplumun, sınıfın bütünüyle evreni yorumlayışı; tüm yaşama çekidüzen
vermedeki tutumudur. İdeolojide doğaya, insana, toplum, tarih ve kültüre ilişkin
sanılar, bilgiler, görüşler, kanılar birbirine bağlanır. Her ideoloji, insanların
kendilerini ve çevrelerini, şimdilerini ve geleceklerini yoğurup biçimlendirmeye
yönelen istekleri, dilekleri, tutkularıyla bezenir.
Toplumsal ideolojilerin, sosyal ve kültürel anlamda geçmişin veya çağımızın
etkilerinin en önemli yansıtıcısı sanat ve mimaridir.
Bir objenin, bir binanın ya da yapılı çevrenin ifadesi, ilettiği mesaj, belirli bir
zamanda, belirli bir toplum için kazanılmış olan değerlerden ve anlamlardan
kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda anlam, simgesel bir değer taşımaktadır.
Bir formun çevre değerlerine ve kullanıma ilişkin sosyo-kültürel anlamlarını da
yansıtmaktadır (Aydınlı, 1993).
Simge, bir objenin kullanımı sırasında algılama ve çağrışımla ortaya çıkan
kavramsal bir sürecin sonucunu ifade etmektedir. Simgesel anlam, bir objenin
kullanımına ilişkin yararlarını gösterdiği gibi, onun çağrışımsal anlamlarını da
yansıtmaktadır. Bu nedenle “simgesel anlam”ın zihinde bir süreç sonucu ortaya
çıktığı ve değer kazandığı kabul edilmektedir. Simgenin ortaya koyduğu anlam,
her kültürün kendi değerleri bağlamında netleşir. Simgesel anlamların öncelikle
sosyo-kültürel değerler bağlamında saptanabileceği kabul edilirse, çevrenin
gizli, kurnaz bir şekilde taşıdığı anlam ve bu anlamı yansıtan dil de her zaman
kolay anlışılamamaktadır. Ayrıca bu dili anlamayan insanların, bir mimarın bazı
amaçlar doğrultusunda yaratacağı çevreyi de değerlendiremeyeceği açıktır. Bu
nedenle, Aydınlı (1993), mimarın bir dil oluştururken toplumsal gerçeklerden ve
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kültürel değerlerden yola çıkmasının, onun daha kolay anlaşılabilmesine olanak
sağlayacağını belirtmiştir.
Luis Kahn, “Mimarlık, kültürel yaşamın ve amacın dışavurumu olmalıdır”
demiştir. Günümüzde tarihsel ve folklorik öğelerin ticari amaçlarla simgelere
dönüşmesi, çok sık karşılaşılan bilinçli bir vurgulamadır. Venturi, “Las Vegas’ın
Öğrettikleri” adlı kitabında, kentte varolan tüm estetik değerlerin, ticari çekiciliğe
hizmet etme aracı haline geldiği görsel ortamı anlatmaktadır. Mimarlığın
amacının artık, “dikkat çekmek” ve “çağrışımlar uyandırmak” olduğunu
vurgulamaktadır. Bugün bu yaklaşım, diğer plastik sanatlarda da varlığını
sürdürmektedir; her sanat yapıtının veya endüstri ürününün maddi yararlarının
dışında, bir de simgesel anlam taşıması, toplumsal bir talep haline gelmiştir.
(Aydınlı, 1993, s.71).
Yapılı çevre, görsel etkinliğin yanı sıra, insanlar için simgesel anlam taşıyan bir
potansiyele de sahiptir. Bu anlamların dolaylı ya da dolaysız olarak anlaşılması
ve tanınması, insanların bulundukları çevre hakkındaki duygularına, hislerine
katkıda bulunmaktadır. Yapılı çevrenin simgesel anlamlarıyla tanımlanması, tek
faktör olmamakla beraber, insanlara bir topluma veya bir yere ait olma
duygusunu kazandırması açısından önemli bir faktör olarak bilinmektedir
(Rapoport, 1982). Tasarımcının da bu anlamların ne olabileceği konusunda
normlara dayalı bilgilerle biçimsel tavırlar alması gerekmektedir. Birey ve toplum
arasındaki ilişkiyi güçlendiren tatmin edici kültürel bütünlük, bilinen sembol
sistemlerinin varlığına dayanmaktadır. Bu sembol sistemleri yansıtan bir
çevrenin bazı mekânsal görünümleri, belirli bir zamanda, belirli bir toplum için
kazanılmış değerlere ve anlamlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Nasar,
1988). Buna göre güzel; yalnızca nesnenin sahip olduğu bir nitelik değil, aynı
zamanda onu tasarlayan veya algılayan bireyin belleğinde var olan bir
toplumsal olgu olarak tanımlanmaktadır (Aydınlı, 1993, s.71).
İnanç sistemleri, geçmişe dair kültürel özellikler, siyasal ve ekonomik olaylar
tasarımcıların da ister istemez içinde bulunduğu ve dolayısıyla göz ardı
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edemeyeceği birçok girdiyi içinde barındırır. Mekanın tasarımı, ihtiyaç
karşılamanın yanı sıra yaşayış biçiminin de tasarlanmasıdır, ve yaşayış biçimi
bu değerlere çok sıkı bir şekilde bağımlıdır.
Ele alınan tasarım problemi bir müze veya anıtsal tasarım alanında olduğu gibi
sosyal içerimler taşıyorsa, tarihsel ve sosyal olaylarla arasındaki bağıntıyı
kurmak yerinde hatta gerekli olacaktır (Biefeld; Kholi, 2010).
Tasarımda sosyal ve kültürel değerlerin yanı sıra, dönem dönem bu değerleri
tetikleyen ve toplumların yapısını ve ideolojilerini bir çok açıdan etkileyen önemli
olaylar yaşanmakta ve bu da tasarımcılar için çok önemli kavram verileri
oluşturmaktadır. Endüstri Devrimi’nin gerçekleşmesi, tüm alanlarda insanlara
yeni kavramlar kazandırmış, dolayısıyla kavramsal altyapıyı kökten değiştiren
bir bakış açısına yöneltmiştir.
3.1.1.3. Kullanıcının Gereksinim ve Amaçları
Geçmişten bu yana bütün tasarlama

faaliyetlerinin en öncelikli sebeplerini

insanların çeşitli gereksinimleri oluşturmaktadır. Gereksinim, tasarımcının çoğu
zaman amacına ve problemine dair verileri içermektedir. Mekan da insanların
gereksinimlerini karşılamak üzere kurgulanan bir tasarım nesnesi olduğu için
gereksinimden bağımsız düşünülemez.
Mekan tasarımı faaliyetinin

en öncelikli sebeblerini; insanların hayatta

kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları korunma, barınma ve her tür fiziksel
gereksinimleri oluşturmaktadır. İçinde bulunulan fiziksel şartlar veya yapılacak
eylemin

gereksinimleri,

tasarımın

biçimini

oldukça

etken

bir

şekilde

yönlendirmektedir.
İnsan davranışları, insanlar için tasarlanacak mekanlara dair bir yöntem
oluşturmakla kalmaz. Her davranışın ya da her tür işlevsel hareketin kavramsal
bir altyapısı vardır.
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Tasarımcının

tasarlamaya

başlamasına

sebep,

genellikle

bir

işverenin

arzusuyla ortaya çıkmaktadır. Tasarlama sürecindeki amaçları ortaya koyan bu
noktada, işveren bir takım isteklere ve sınırlamalara sahiptir. İşverenin kişisel
özellikleri tasarıma yön verebildiği gibi, ekonomik kısıtlamalar da bu grupta
devreye girmektedir.
Tasarım ürününün kullanıcı ile olan bağlantısının net bir şekilde kurulması
önemlidir, çünkü ürünün en önemli öznesi kullanıcıdır. Kimi tasarım süreçlerinde
kullanıcı boyutu genelleme yapılabilen bir konumdayken, kimi süreçlerde
kullanıcıya dair çok özel detaylar düşünülmek durumunda kalınabilir. Her
canlının fiziksel özellikleri ve yetenekleri aynı olamayacağı gibi bu kriterler,
tasarımda göz ardı edilemeyecek problemleri oluşturur.
Tasarlanacak ürünün çok önemli bir problemi de ürünün ne amaçla kullanılacak
olduğudur. İşlev, her tür mekan tasarımında göz ardı edilmesi imkansız bir
bağlamdır. İşleve yönelik kavramlar, kullanıcı kitlesine hitabettiği gibi, tamamen
giderilecek ihtiyaç ve uygulanacak davranışlarla da ilişkilidir. Ancak benzer
şekilde kimi durumlarda, işlev geri planda çözülürken, kimi durumlarda
tasarımın bütününü etkileyen kararlar verilmesine sebep olabilir.
Alexander, mimari tasarımdaki en büyük sorunlardan birinin, tasarım problemini
sözle ifade etme eğilimi olduğunu savunur. Soyut dilbilim kavramlarıyla
çalışmak yerine, her bir tasarı problemini somut ve küçük problemlere
ayrıştırmayı, onları öylece çözmeyi ve sonra hiyerarşik bir bütün oluşturacak
şekilde birleştirmeyi önerir (Alexander, 1977; aktaran: Jormakka, 2008).
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Şekil 3.2. İşlev kavramının biçime dönüştürülmesi.
Kaynak: Bielefeld, B.; El Khouli, S. (2012)

Cristopher Alexander, gereksinim şeması oluşturmanın bazı

durumlarda

tasarımı tümüyle yönlendirebilecek bir çıkış noktası olabileceğini ifade etmiştir.
Alexander, bu görüşünü örneklemek için, yoğun bir cadde kavşağındaki trafik
akışını göstermek için araba miktarını sayıyla belirtmek yerine, trafiğin yoğun
olduğu caddeyi daha kalın çizerek gösterir. Ortaya çıkan görüntü, işlevsel
gereksinimleri karşılaması için kavşağın alması gereken biçimi göstermektedir
(Jormakka, 2008).
Davranış, Hançerlioğlu (1980 )’na göre çevreye uymak için yapılan bir eylemdir.
Bireyin bilincinde neler olup bittiğini bilemeyiz, ancak davranışlarını bilebilir ve
gözlemleyebiliriz. Bu noktada; var olan davranış şekilleri, tasarımcıya yol
gösterici olabilmekte, diğer yandan tasarımcı da tasarladığı mekandaki davranış
şekillerini belirlemekte ve bir anlamda kullanıcıları yönlendirmektedir.
Kullanıcının

veya

işverenin

çeşitli

istekleri,

tasarım

sürecine

yapılan

müdahaleler gibi kısıtlamalar, bazen tasarımcı için olumsuz bir durum olarak
algılanabilir. Ancak tasarımcı kendisi dışında oluşan müdahaleleri de tasarımcı
öngörüleri sayesinde bir veri olarak ele alıp avantaja çevirebilir. Çünkü
gerçekleşecek tasarım ürünü ile tasarım disiplini dışındaki birey arasındaki
bağlantıyı tasarımcı sağlayacak ve yönlendirecektir.
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Mimarlık tarihinde, modernist dönem manifestolarından “biçim işlevi izler”
görüşü, işlevin tasarımdaki odak noktası olarak görülebildiğine dair önemli bir
örnek olmuştur. Bu deyişle; tasarımda biçimi yönlendiren en büyük kavram
verisinin işlev olduğu, açıkça öne sürülmüştür.
3.1.1.4. Teknik ve Malzeme Verileri

Tasarlanan her sonuç ürün, görülen ve

dokunulabilen somut nesnelerden

oluşmaktadır. Bu nesnelerin hangi malzemelerden oluştuğu ve nasıl bir araya
getirildiği, taşıdığı kavramsal özellikler sebebiyle, tasarımda yadsınamayacak
bir başka özelliktir. Her ne kadar tasarımın uygulama aşamasında devreye
giriyor gibi görünse de, bu nitelikler tasarım sürecinin başlangıcında da yol
gösterici

veya

sınırlayıcı

olabilmekte

ve

kavramsal

bir

altyapı

oluşturabilmektedir.
Brütalist yaklaşım, bu açıdan örnek oluşturabilmektedir. Bu yaklaşımda,
malzeme; doğallık, dürüstlük kavramlarıyla ilişki içinde olup, tasarım konseptini
etkilemektedir. Özellikle brüt beton malzeme, İkinci Dünya Savaşı sonrası
ortaya çıkan ekonomik kriz döneminde hem bir ekonomik zorunluluğun, hem de
güçlü bir kavramsal yaklaşımın yansıtıcısı, sembolü olmuştur.
Adolf Loos, insanın barınma alışkanlıkları ve diğer sosyokültürel etkenlerin
malzemelerin tanımlanmasındaki önemini vurgulamıştır (Leatherbarrow, 1993).
20.yy’da Le Corbusier, aynı malzemenin tasarımın üretim ve kullanım
süreçlerinde nasıl yeniden keşfedildiğini göstermiştir (Burat, 2011). Peter
Zumthor ise, malzemelerin atmosferik niteliklerine dikkat çekmiş, malzemeyle
ortam arasındaki yaratıcı etkileşimi projelerine yansıtmıştır (Burat, 2012).
Frank Lloyd Wright ise, her malzemenin kendine has bir doğası olduğunu,
tasarımcının malzemeye biçim dayatmaması gerektiğini, malzemenin kendi
doğasına uygun biçimlere kavuşturulması gerektiğini savunmuştur (Wright,
1975,193). Wright’a göre bu doğaların dürüstçe ifade edildiği doğru bir
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kullanımda malzeme, kendine özgü biçim, orantı ve estetiğini ortaya
çıkaracaktır (Burat, 2012).
Wright’ın mimarlık anlayışının temel ilkelerini oluşturan

önermelerden biri,

“malzemelerin doğalarını ortaya çıkarmak ve bunları samimice mimari şemaya
dahil etmek”tir (Wright, 1975, 55). Wright için malzemenin doğası; onu az
işlemenin, üzerini herhangi bir maddeyle örtmeden damar ve dokularını açıkta
bırakmanın ötesinde, başka anlamlar da ifade etmektedir. Bu doğayı “ortaya
çıkarmanın” kapsamı da genişleyerek sadece dokuları sergilemekle sınırlı
kalmamış, tasarımı temelden yönlendirici bir eyleme dönüşmüştür. Daha geniş
kapsamda ve teorik bir çerçeveye oturtarak ele aldığı bu ilkeyi Wright sonradan
“yeni bir malzeme bilimi” olarak tanımlamıştır (Wright, 1954, 21; aktaran: Burat,
2012).

Şekil 3.3 Çeşitli Malzeme Dokuları
Kaynak: Hegger, M.; Drexler, H.; Zeumer, M. 2012.

Wright, malzeme felsefesini oluşturan “doğa” kavramı ile sadece “kapısının
dışını”,

yani

bulutları,

ağaçları

ve

hayvanları

kastetmediğini

özellikle

vurgulamaktadır (Wright, 1975, 148; 1995, 61). Malzemenin yapısı, kendisine
ait içsel yapısıdır. Eğitimli bir hayal gücü, malzemenin “içsel stilini” görebilir. Bu
içsel stili Wright, karakter olarak tanımlamıştır. Karakter, içten gelen yaşam
ilkesinin doğasına uygun olarak aldığı biçim, her şeyin kendisini doğal olarak
tarif edişidir. Örneğin taşın doğası, içindeki kristallerin geometrik düzeninde
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yatmaktadır. Wright, mimarları ellerine mikroskoplarını alarak taşı inşa eden
geometrik prensibi, taşın içsel düzenini, yani “gramerini” okumaya davet
etmektedir (Wright, 1975). Malzemenin doğası içsel, şeffaf ve değişmez bir
kompozisyondur. Yani malzemenin içi, dışarıdan keskin bir gözle bakılarak
bütünüyle deşifre edilebilir. İçeride gizli, ancak aynı zamanda kolayca ortaya
çıkarılabilecek geometrik bir stilden ibaret olan bu doğa, bir kere tespit
edildikten sonra yere ve zamana göre değişim göstermez. Wright’ a göre gerçek
usta, bu içsel biçimi görüp, malzemenin ve dolayısıyla yapının dışsal biçimine
direk aktarabilendir (Burat, 2012).
Wright’ın teorisinde malzeme değişken bir kavramdır. Duruma göre malzemenin
dokusu, dayanım kapasitesi veya yerel motifler onun doğası olabilir. Örneğin;
ahşap söz konusu olduğunda dokuyu, çelik söz konusu olduğunda dayanımı,
taş söz konusu olduğunda ise çevresel formları öne çıkarmıştır. Ancak
bunlardan hangisi olursa olsun, o doğanın nesnel, içsel, şeffaf ve sabit
olduğunun ön kabulünü yapmıştır (Burat, 2012).
3.1.2. Tasarımcıya Bağlı Veriler (Tasarımcının Yarattığı Problemler)
Mekan tasarımında problem, genellikle başkalarına ait problemlerdir, ancak,
problemi belirleyen başka bir birey olsa dahi, bu problemleri çözecek olan
tasarımcı, ister istemez kendi yorumunu katacak ve problemi kendince
tanımlayıp geliştirecektir.
De Bakleer (1989)’e göre; nasıl ki her stilin, dönemin, ya da akımın kendine
özgü dünya görüşünden kaynaklanan genel bir konsept karakteristiği varsa, her
tasarımcının bu dünya görüşünü algılama ve iletmesinde rol oynayan bireysel
bir konsept dili de bulunmaktadır. İşte bu özgün dil, yani tasarımın öznel dili,
tasarımcının belirli bir çizgide geliştirdiği konseptlerin anlamsal görüntüsüdür.
Turuthan (1993, s.11)’a göre, tasarımcı, biçimi oluşturacak kavramı, bazen de
çözümlemesi zorunlu problemler dışında aramaktadır. Burada biçimle ifade
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edilmek istenen, ürüne yönelik bir görüş, kazandırılmak istenen bir anlam gibi
tasarımcıya ait yorum ve mesajlardır.
Tasarımda ortaya konmuş olan problemler, bazen yeterince iyi tanımlanmış
problemler

olmayabilir

veya

odak

noktasını

etkileyecek

kadar

önemli

görülmeyebilir. Bunların tamamen dışında, tasarımcının kendini tasarıma daha
fazla yerleştirme isteği içinde olması da mümkündür. Bu noktada bilinçli veya
farkında olmadan başka problemler aranacak, başka kavramların peşinde
düşülecektir.
Witkin (1969),

kişilerin dünyayı ve kendilerini algılamalarındaki karakteristik

yolun kişiden kişiye değiştiğini ortaya koymaktadır. Etkin organizasyonu
belirleyici, parçaları bütüne ve formu fonksiyona kaynaşmış durumda algılayan
kişilerin alana bağımlı olarak algılama yaptıkları öne sürülmektedir. Buna karşın;
parçaları bütünden ayrılmış olarak algılayanların ise alandan bağımsız
algılamalar yaptığı ortaya konulmaktadır. Cross ve diğerleri (1981), Witkin’in bu
nitelikte kişilerin bir elemanı çevresinden ayırıp, yeni ilişkiler içinden tekrar
devreye sokmayı gerektiren problemleri çözmede diğerlerinden daha başarılı
olduğunu gösteren bir çok delil ortaya koyduğunu işaret etmiştir (aktaran:
Turuthan, 1987, s.42).
Tasarım problemi bütün yönleri ile başlangıçta o kadar belirgin olmadığı için bu
yönlerden hangilerinin üzerinde durulması, hangilerinin göz ardı edilmesine
karar vermek de o ölçüde zorlaşmaktadır. Tasarımcı, ancak alandan bağımsız
algılama yeteneği sayesinde problemin bu farklı yönleri arasından biçimi
oluşturmada

etkili

olanını

seçebilmekte,

yani

karmaşık

problemi

basitleştirmektedir.
Alandan bağımsız algılama yeteneği, tasarımcı olmayan kişinin içinde yaşadığı
çevreyi doğru kavrayıp bilmesi için de önemli olmaktadır. Bir figürün ya da bir
objenin algılanmasında arka planının yani onu çevreleyen diğerlerinin veya
kişiye hatırlattıklarının etkisi kaçınılmazdır. Bu etkilerin arındırılarak algılanması
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durumunda daha önce gözden kaçan bir çok özellik farkedilebilecektir
(Turuthan, 1987, s.43).
Tasarımcı, genişleyen bir eğilimle birden fazla ilk çözümler oluştururken, bir
taraftan da alandan bağımsız algılamalar yoluyla bunlardan en etkin olanını
saptamaya çalışmaktadır. En uygun sonuca kolayca varabilmek için her zaman
salt alandan bağımsız olmak yeterli olmayabilir. Bu nedenle gerektiğinde alana
bağımlı olarak konuya bakmak, daralan düşünceyi, yani tek sonuca ulaşmayı
kolaylaştıracaktır (Turuthan, 1987, s.43).
Turuthan (1987), tasarlama sürecinin yaratmaktan çok, bir denge ve kontrol
süreci olduğunu belirtmiştir. Tasarımcı, ne kadar özgün fikirler üretirse üretsin,
süreçteki dengeyi sağlamakla yükümlüdür.
Tasarım problemlerinde olduğu gibi tasarımcının yaratacağı problemler için de
çeşitli veri gruplarının etkisi olduğundan bahsedilebilir. Bunlardan bazıları;
tasarımcının fiziksel ve kültürel deneyimleri, tasarımcının kişisel özellikleri,
tasarımcının biçem (üslup) ve yaklaşımları başlıkları altında incelenmiştir.
3.1.2.1. Tasarımcının Fiziksel ve Kültürel Deneyimleri
Kahvecioğlu (1998); yeni algıların, daha önceden öğrenilip bellekte saklanmakta
olan öğelerle ilişkilerinin kurulmasını kavrama olarak tanımlamaktadır. Kavrama
işlemi, beraberinde “değerlendirme” ve zihinde bir yargının oluşması sonucunu
doğurur. Burada değerlendirmeye konu olan, bir başka deyişle ilişkilendirmeye
veya kıyaslamaya konu olan veriler, geçmiş deneyimlerle öğrenilen ve bellekte
yer etmiş olan öğelerdir.
Bireyin kavrama yeteneği ve algılayışı, onun her tür geçmiş deneyimlerine ve
bilgi birikimlerine dayanmaktadır. Hiç heykel görmemiş bir insan ile bir
heykeltraşın,

heykeli algılama ve kavramaları çok farklıdır. İnsanlar her tür

55

olaya istemsizce geçmiş deneyimlerine dayanarak, olaylara kendi bilgi ve
deneyimleri kapasitesiyle yaklaşırlar.
Morgan (1984)’a göre; bütün düşünme biçimleri gibi imgeler de deneyimlerin
artakalan soyutlamalarıdır.
Bu

noktada

bir

tasarımcının

tasarım

sürecine

yaklaşımında

geçmiş

deneyimlerinin etkisi görülür boyutta olacaktır.
Doğadan aldığı ilham ve etkiyi net bir şekilde her tasarımına yansıtmış olan
Gaudi, hastalıklı bir çocukluk geçirmiş ve hiçbir zaman sağlıklı bir insan
olamamıştır. Bu durum, onu uzun dönemler kır ortamında yaşamaya
zorlamıştır. Keskin gözlemci bir ruhla bu süreç birleşince, eskiye dayalı kültürel
aracılık olmaksızın, ortaya kendine özgü bir biçimde doğayı algılayan biri
çıkmıştır. Gaudi, bu konuyla ilgili olarak şunu söylemiştir:
“Çiçek saksılarıyla, asma ve zeytinliklerle çevrili, horozların ötüşü, kuşların
cıvıltısı ve böceklerin sesiyle şenlenmiş ve arka plandaki Prades Dağları
ile, benim her zaman ustam olacak en saf ve en zevk veren doğa
görüntülerini elde etmiş bulunuyorum” (Ramirez, 2007, s.41).

Şekil 3.4. Gaudi’ye ait tasarım eskizleri
Kaynak: www.gaudidesigner.com
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Westphal’e göre deneyim, “doğadaki gözlemin laboratuvara göç etmesidir”. Bu,
bir gözlem değil, daha önce yapılmış bir gözlemi, laboratuvara götürerek,
doğasal olayı insan eliyle ve yeniden hazırlamaktır . “ Deney, doğaya sorulmuş
bir sorudur”. Bu soruyu insan sorar. İnsan, deneyle, doğayı kendisine karşılık
vermeye zorlar. Alacağı karşılığın olumlusundan olduğu kadar olumsuzundan
da yararlanır. İnsan bir alet yapar, yaptığı aleti dener ve yasalarını bulur; bu
yasalar onu yeni deneylere, yeni aletlere ve yeni yasalara götürür.
(Hançerlioğlu, 1976).
Geçmiş deneyimler, tasarımcının her tür konudaki algılama yapısını etkilediği
gibi, çevreden topladığı bilgi birikimini ve etkileşimlerini ortaya çıkarması
sebebiyle önemli bir kavramsal veri grubu oluşturur.
3.1.2.2. Tasarımcının Kişisel Özellikleri
Tasarımcıya ait kişisel özellikler, tasarımcının kendini dışa vurma isteğinin en
fazla olduğu durumlarla doğru orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu genel
bakışta olduğu gibi kişisel özellikler, sürecin her aşamasında refleks halinde
devreye girmektedir. Bu noktada tasarımcı birey, çok öznel duygularını tasarıma
yansıtabilir. Bu öznel duyguları açığa çıkaran sebepler, tasarım problemleriyle
ilişkili olabilir veya tamamen kişisel bir istek sonucu ortaya çıkmış olabilir.
Tasarım problemlerinin yeterince tanımlanmamış olduğu veya tasarımda baskın
bir dil veya mesaj oluşturabilecek kadar nitelikli olmadığı durumlarda başvurulan
özelliklerdir. Aynı zamanda, tasarımın bilimsel bir anlayıştan uzaklaşıp sanatsal
bir anlayışa yakınlaşması en belirgin olarak bu grupta gözlenmektedir.
Kişisel özelliklerin yanı sıra, bireyin ilgi alanları tasarım için çıkış noktası
olabilecek en büyük verileri oluşturur. Çoğu tasarımcı, ilgi alanları ve
etkilendikleri durum ve nesnelerden ilham alarak tasarım yapmaktadır.
Bu veriler, tasarımcının özgürlüğünün en fazla düzeyde olduğu grup olarak
görülmesine rağmen, bir yandan da tasarımcının adımlarının en cesur olduğu
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alandır. Tasarımcı, ortaya koyduğu fikir ve düşüncelerin arkasında durmakla
yükümlüdür. Bununla birlikte süreçteki diğer problemlerle karşıt konumlara
düşmemesi, ilişkileri iyi kurması önem taşımaktadır.
Corbusier, içinde bulunduğu endüstri çağının etkisi

de yadsınamayacak

biçimde, makinalara ve onların pür işleve yönelik kurgulanışlarına büyük bir ilgi
duymuştur.

Tasarımcı,

makinalara

duyduğu

ilgiyi,

mekanın

sistemiyle

bağdaştırarak kişisel izlenimlerini yeni bir manifestoya dönüştürmüştür.
Uçaklardan, gemilerden ve otomobillerden aldığı etkiyi; gerek işleyiş mantığıyla,
gerekse

biçimsel

karşılıklarıyla

yorumlayarak

mekana

adapte

etmiştir.

Böylelikle, bu düşünceyle geliştirdiği tasarımlarında kendi bakış açısına dair
ipuçlarını net bir şekilde izleyiciye yansıtmaktadır.

Şekil 3.5. Le Corbusier’nin esin kaynakları: uçaklar, gemiler ve otomobiller
Kaynak: Corbusier, 2007.

Endüstri çağının kent yaşamına taşıdığı en görünür öğelerden biri “otomobil”dir.
Kent mekanına büyük bir şiddetle dahil olan bu öğe, yalnızca ulaşım mantığını
değiştirmekle

kalmamış,

aynı

zamanda

modernleşmenin,

ilerlemenin

göstergesine dönüşmüştür. Geçmişin tüm yükünü taşıyan kentlerde geleceğin
imgesi de otomobil olacaktır. Le Corbusier’nin tüm metinlerinde otomobilin tayin
edici bir rol yüklenmesi de, en başta, öncü mimarın bu imgenin gücüne duyduğu
güvenden kaynaklanmaktadır. Bu metinlerde, “gelecek imgesi” otomobil bir yan
anlam düzlemi oluşturur. Düz anlam ise; kent ve mimarlığın otomobilden sonra
artık değişmek zorunda olduğudur. Otomobil yeni bağlamın vazgeçilmez
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öğesidir. Bu vazgeçilmezlik tartışılmaz olduğuna göre kendisini otomobil
üzerinden doğrulayacak bir kent ve mimarlık düşüncesi de vazgeçilmez
olmaktadır (Köksal, 2009).
Le Corbusier, kent ölçeğinden bireysel öğeye geçtiğinde de otomobil ana izlek
olarak yerini korur. ”Ev yaşamak için bir makinedir”. Makine çağındaki
standartlaşmayı ve dizisel üretimi temsil eden öğe ise otomobildir. Corbusier bu
düşüncelerini ilk olarak adını bir araba markasından alan Citrohan konutunda
gerçekleştirdiği süreçte şöyle demiştir; “Eğer konut sorunu araba şasisi gibi
araştırılsaydı, evlerimizin çabucak değiştiğini, iyileştiğini görebilirdik. Eğer evler
şasiler gibi endüstriyel olarak dizisel üretilselerdi, beklenmedik ama sağlıklı ve
savunulabilir biçimlerin çabucak ortaya çıktığını görebilirdik” (Köksal, 2009).
3.1.2.3. Tasarımcının Biçem (Üslup) ve Yaklaşımları
Belli bir sanatçıya ya da belli bir çağa özgü anlatım ve biçimlendirme özelliği
olarak tanımlanabilen biçem, kavram geliştirme sürecinde bazen ilk sırada
gelen belirleyici etkenleri oluştururlar.
Tasarımcıların sahip olduğu niteliklerde, geçmiş deneyimlerinin yanı sıra
aldıkları tüm eğitim ve gelişim sistemi etkilidir. Bu süreçte özellikle tasarım
eğitimi öne çıkmaktadır. Tasarım eğitiminde bireye gerekli bilgi birikimi
kazandırılırken, aynı zamanda bireyin kendini tanıması ve bu anlamda
geliştirmesi sağlanır. Birey, eğitimindeki yönlendiricilerle birlikte, kendi kişiliğini
harmanlayıp tasarım biçemini oluşturmaya başlar. Bu da o bireyin artık her tür
tasarımına benzer bir biçemle yaklaşacağı anlamına gelmektedir. Tasarımcının
biçem dili, bu süreçte kendiliğinden bir çıkış noktası oluşturmaktadır.
Tasarımcı, almış olduğu eğitimin üzerine kendi biçemini ne kadar sağlam ve
güçlü bir temele oturtursa, kavramsal bakış açısı da o kadar güçlü bir yolla
gelişecektir.
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Biçem ve yaklaşımlar; tasarımcının kendine özgü kimliğini en çok yansıttığı,
hatta tasarım ürününün diğer tüm özelliklerinin zaman zaman geri planda
kalabildiği veri gurubunu oluşturmaktadır. Tasarımdaki diğer problem ve veriler,
tasarımcının biçemiyle bağlantılı olarak bir araya gelir ve ortaya çıkan her
tasarımda hep farklı çözümler, aynı yaklaşımla ve aynı biçimleniş diline
gönderme yapacak şekilde gerçekleştirilir. Bu özellik, her tasarımcıda bu şekilde
olmamakla beraber, kimi tasarımcılarda daha baskın olarak gözlenmektedir.

Şekil 3.6. Micromegas
Kaynak: Libeskind, 1991

Şekil 3.6. Yahudi Müzesi’ne Ait Eskizler
Kaynak: Doğan; Nancy, 2012.

Tasarımcının kendine özgü biçimlendirme dilini ifade eden biçem, belki de her
tasarımcının geliştirmesi gereken, tasarımcıyı özgün kılan özelliklerden biridir.
Ancak biçemin anlaşılır ve baskın olması, hatta tasarım ürünündeki en baskın
özelliği oluşturması, yoğun bir çaba ve deneyimi gerektirir. Bir anlamda biçem,
tasarımcının yaşayacağı her tasarım sürecinde kullanmak üzere geliştirdiği
kişisel bir konsept dilini ifade etmektedir. Karşılaşılan problemler bu konsept
diliyle ele alınır ve uygun bağdaştırmalarla işleme sokulur. Bu konseptin ise
daha çok biçimsel özellikleri önde tutan bir yaklaşım olduğu genellemesi
yapılabilir.
Daniel Libeskind’in belirgin şekilde çoğu projesinde görülen biçem (üslup) dilinin
temelini

“Micromegas”

isimli

biçim

kompozisyonlarının

oluşturduğu
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bilinmektedir. Libeskind’in anlam veya işlev kaygısı taşımadığı bu kişisel dışa
vurumlar, zamanla tasarımcıya ait bir biçem (üslup) haline gelmiş ve tasarımcı
mekanlarında belki de bu içgüdüsel yaklaşımla farklı kavramları bu biçimsel
ifadelerle bağdaştırmaya başlamıştır (Şekil 3.6.).
Bu bölümde genel anlamda tasarımcıların tasarlama sürecine başlarkenele
aldığı çıkış noktalarını hangi alanlarda aradıkları iki tür grup altında
incelenmiştir. Bu gruplardaki başlıkların yanı sıra başka alanlarda tasarımcıya
çıkış noktası oluşturacak veriler elde edilmesi de mümkün olmaktadır. Veri
gruplarında verilen örneklerde de görüldüğü gibi, tasarımcı sürece başlarken tek
bir noktaya odaklanmamalı, elindeki bütün veri alanlarını analiz etmelidir. Ancak
bazı tasarımlar ortadaki net problemlere yönelik olmayı, bazı tasarımlar ise,
tasarımcının kazandıracağı verilerle yeniden yorumlanmayı gerektirmektedir.
Burada belirtilmesi gereken, bir tasarımda yalnızca tek veri alanının çoğu
zaman yeterli olamayacağıdır. Bir tasarım problemine her tasarımcı farklı
yorumlarla yaklaşmakta, her farklı tasarım problemi de farklı yorumlamaları
gerektirmektedir.
3.2. MEKAN TASARIMINDA SOYUTLAMA – KAVRAMLARA ULAŞMA
Hançerlioğlu (1979) soyutlamayı, bir nesnenin özelliklerinden ya da özellikleri
arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan ansal işlem olarak
tanımlamaktadır.

Soyutlama,

bilgilenme

sürecinin

en

yetkin

aşamasını

gerçekleştiren soyut kavramlar elde etmek için yapılır, gerçekte ayrılamayanı
düşüncede ayırmaktır. Soyut kavramlar elde edilmeden hiçbir olgu ve olayın
özünün ve gerçeğinin bilgisine varılamaz. Somut olgu ve olaylar, bize ancak
biçimsel ve dış gerçeği verebilirler, özsel bilgiyi veren soyutlamadır. Somuttan
soyuta gitmek, eşdeyişle soyutlama, insanı gerçeklerden uzaklaştırmaz, tersine,
gerçeğe daha da yaklaştırır. Soyutlama, bir bilgiye ulaşma yöntemi olarak, insan
zihninde yapılır. Gerçekte, yeniden somuta varmak ve somut bütünü de
parçalarında birbirleriyle olan ilişkileri içinde tümüyle kavramak için kullanılan bir
yöntem, bir araçtır (Hançerlioğlu, 1979).
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Kavramlar soyuttur, ancak somut olgu ve olaylardan soyutlanır. Düşüncenin
gücü, soyutlayabilme yeteneğinden ileri gelmektedir. Herhangi bir olayın özünü,
gerçeğini anlayabilmek için onu somut olarak tanıyıp bilmek yetmez. Gerçek
bilgi için soyut kavramlar türetmek gereklidir (Hançerlioğlu, 1979).
Mekan tasarımı faaliyeti için çıkış noktası olabilecek sözü edilen grupların
dışında da pek çok veri kaynağı bulunabilmektedir. Ancak bu veriler, tek
başlarına tasarımdaki çıkış noktası olabilmeleri için yeterli değildirler. Her hangi
bir kavram elde edebilmek ve onu yorumlayabilmek için “soyutlama” faaliyeti
gereklidir.
İnceoğlu (2005) , soyutlamanın kavramlaştırma olduğunu belirtmiştir. Kavramsal
düşünme, nesneler üzerinden değil, nesnelerin ortak özellikleri üzerinden
kapsamlı düşünmektir. Tasarım problemlerine çözüm ararken, o problemlere
ilişkin kavramları analiz etmek ya da kavramlar seti oluşturmak, çözümleri
kolaylaştırmaktadır.
Kavramlaştırmak, anlam vermek; anlam vermek ise tanımlayabilmektir.
Tanımlama işlemi her zaman göstermekle yapılamaz, bazı durumlarda
anlatmayı, onun gelişme sürecini aktarmayı gerektirir (Hançerlioğlu, 2011,
s.211)
Yeni bir şey yaratma niyetinde olan birey; o şeye ilişkin bütün bilgileri öğrenmek,
bunun ötesinde, bu bilgilerin özünü görebilmek zorundadır. Diğer bir deyişle;
kavramsal düşünme, bireyin durumla ilgili kendince veya yapılacak tasarım için
alakalı bulduğu özellikleri bulup aradan seçmesi ve yeniden kurgulamasını
gerektirmektedir.
Bir anlamda kavram zaten bireyin zihinsel bir süreç yaşaması sonucunda
ortaya çıkmakta, ancak yeni bir şey ortaya sürmeden önce bu kavramın da
özüne ulaşmak, yani soyutlamak gerekmektedir. Çünkü bu öz, yaratma
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aşamasında başka bir biçimde; yeni ama eskisinden kopmamış bir biçimde
tekrar bir araya getirilmektedir.
Tasarım diliyle soyutlamak ise, o kavramı bireysel olarak süzmenin yanı sıra,
amaca yönelik ve tasarıma çıkış noktası olabilecek özellikleriyle görüp
soyutlamayı gerektirir.
Kişi, kendi gözlemleri sonucu belli nesnelerin belli özellikleri olduğunun farkına
vararak, zihnindeki zamanla birikmiş imgeler üzerinde daha ileri bir takım
işlemler yapmaktadır (Turuthan, 1987, s.33).
Ertürk (1981); çocukların çoğu zaman herhangi bir sopayı rahatça, tüfek, at ve
baston gibi kullanabildiğini hatırlatarak kişideki en temel soyutlama davranışını
örneklemiştir. Burada çocuk; tüfek, at ve bastonun kullanılış biçimlerini, diğer
özelliklerinden ayırarak, sopa ile vücudun ilişkisinde yeniden ortaya koymaktadır
(Turuthan, 1987, s.32).
Soyutlama yapmanın amacı, tasarımcının zihninde oluşan çok sayıda girdiyi,
çok sayıda problemi tek bir bütün oluşturacak şekilde karmaşadan uzak tutmak,
fazlalıktan arındırmaktır. Böylelikle tasarıma yön verecek olan konsepte adım
adım yaklaşılırken her düşünce gerektiği oranda işlenmiş ve süzülmüş olacaktır.
Ele alınan veri, doğada yalın halde bulunan bir nesne veya tarih boyunca birçok
tasarımcı tarafından defalarca işlenmiş ve yorumlanmış bir düşünce de olabilir.
Ne kadar yalın veya işlenmiş olursa olsun tasarımcı, verilerini kendince
soyutlamalıdır.
Geçmişten miras kalan geleneksel aracılık olmaksızın, doğal yasaları ve doğal
biçimleri dolaysız bir biçimde inceleyen Gaudi; dünyada kısır olan hiçbir yasanın
yaratılmadığını, yani tüm yasaların bir uygulaması olduğunu belirtmiştir. Ancak
tüm bunlar insanoğlunun gözlemlediği biçimleri, gözü kapalı başka bir yöne
aktarmakla yetinmesi anlamına gelmez (Ramirez, 2007, s.42).
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Fransız düşünür Quatremere de Quincy, geliştirdiği Taklit Kuramı’nda şöyle
belirtmektedir:
“..doğa gözün görebildiği şeylerde olduğu kadar görünmez olanlarda da
(doğa’nın kanunları, prensipleri) var olmaktadır. ...sanat yapıtlarında
doğayı, onun izlediği kurallara bağlı kalarak taklit etmek... yaşayan
canlıların biçimlerinin altında yatan amaçları, doğanın eylemlerine yön
veren prensipleri,... onu hareket ettiren amaç ve araçları araştırmak
demektir. Taklit etmek bir şeyin benzerini yapmak olarak anlaşılmak
zorunda değildir, zira hem iş hem yapan taklit edilemez. Dolayısıyla taklit
edilen doğanın ne yaptığı değil nası yaptığıdır: demek ki, yaptıklarını taklit
etmeden de doğa taklit edilebilir” (Quincy, 1825; aktaran: Bingöl, 2007).

Quincy’e göre, mimarlık doğayı harfiyen değil mecazen (metaforik olarak) taklit
eder. Mimar doğanın tüm yapıtlarında geliştirdği sistemi izleyerek ve ortaya
çıkararak onu taklit etmiş olur. Herkes taklidin imgesel (hayali) olduğunu bilir.
Aynı zamanda taklidin doğaya referansının farkındadır (Bingöl, 2007).
Başka bir deyişle; doğa, taklit edilebilir biçimlerden oluşan bir veri kaynağı gibi
görülmemeli, hiçbir zaman tükenmeyecek bir metaforlar kaynağı olarak
değerlendirilip, soyutlanmalıdır.
Tasarımcının

yaratıcılık

adı

altındaki

soyutlama

faaliyetlerinin

eyleminin

net

bir

açıklanabilmesi
şekilde

ve

anlaşılabilmesi

için

algılanması

gerekmektedir.

Tasarımcı, hiçbir şeyi yoktan var etmez, her üretiminde bir

kavramdan yararlanır. Ancak bu kavrama ulaşmak, yalnızca soyutlama eylemi
aracılığı ile yapılabilmektedir. Bu soyutlama, her bireyde ayrı bir öznellikte
gerçekleştirilecektir.
Tasarlama eyleminde yapılan soyutlama türlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için
soyutlamayı anlam, işlev ve biçime göre
vardır.

ayrı ayrı değerlendirmekte yarar
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3.2.1. Anlamsal Soyutlama
Bir nesnenin herhangi bir özelliğini diğerlerinden ayırarak tek başına ele alan
ansal işlem felsefede soyutlama olarak adlandırılır. Bir bilgi edinme yöntemi
olarak, soyutlamayı insan zihni yapmaktadır (Hançerlioğlu, 1980).
Anlam; kelimenin söz içindeki diğer unsurlarla bağlantılı olarak zihinde yarattığı
kavramlardan her biri olarak tanımlanabilmektedir. Sözcüğün yansıttığı
kavramlardan her biri ayrı ayrı anlam olarak düşünüldüğü için, onun değişik
anlamları “kelimenin anlam çerçevesi” olarak kabul edilmektedir. Anlam terimi,
Türkçe’de “an” kökünden türetilmiştir ve an’ın anlamlandırdığı

şey olarak

tanımlanır (Gençosmanoğlu, 2008).
Tasarımda soyutlama, tasarlanacak nesnenin, bölümün, kesitin veya alanın en
küçük anlamlı parçaya kadar indirgenerek okunabilirliğini artırmaktır. Bir nesneyi
anlamsal açıdan soyutlamak, onun “o” olmasına sebep olan tüm özelliklerinin
tek tek saptanarak incelenmesiyle sağlanabilir.
Kavramların oluşabilmesi için, dış dünyadaki nesnelerin belli bir genelleme ve
sınıflandırmaya sokulması gerekmektedir. Her kavram, bir soyutlama ve
genelleme sürecinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bir kavramın anlam
sınırının nerede başlayıp nerede bittiği, toplulukların gereksinimlerine göre
belirlenmiştir.
Bireylerin bir nesneden veya olaydan edindikleri anlam, o nesne veya olayla
ilgili yaşanılan deneyimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kişisel ilgi alanına,
duyulan herhangi bir gereksinime veya o an yaşanılan birçok değişkene bağlı
olarak bireyin algılama biçimi değişmekte ve bu ele alınan veri, zihinde bir
anlamla karşılığını bulmaktadır.
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Kavram geliştirmeyi yeni öğrenen çocukların

nesne ve olaylarla yaşadıkları

deneyimler o şeyi soyutlamalarını ve bir anlam yüklemelerini sağlar. Örneğin
çocuğun canının yanmasına sebep olmuş bir olay, onda bir korku uyandırmışsa
çocuk bu nesneye artık korku kavramını yükleyecektir. Çocuk bu nesneyi her
gördüğünde soyutlama yaparak zihninde aynı korku kavramını canlandıracaktır.
Tasarım disiplininde de, yapılan her hamle aslında kullanıcının ve izleyicinin
zihninde bir anlam yaratmaya yöneliktir. Tasarım ürününün iletişim boyutunda
üstleneceği rol, taşıyacağı anlam, bir kimlik oluşturmaktadır. Bu kimliğin
oluşumunu ise insanın içinde bulunduğu her tür düşünce biçimi belirleyebilir.
Mekanı oluşturmakla yükümlü olan tasarımcı, görsel ve işlevsel anlamda bir
somutlandırma eyleminde bulunduğu halde, bu somutlandırmayı hep anlam
oluşturacak şekilde sürdürmelidir. Yapılan her hamle zihinde bir anlam yaratır
ve bu da iletişimi sağlayan temel noktadır.
Tasarımcının

zihninde

canlanan

izlenimler

ve

esin

kaynağı

oluşturan

düşünceler, başlangıçta çok karmaşık ve her yöne açık bir yapı sergiler, pek
çok anlam içerirler. Bu anlamları soyutlamak, bir bakıma düşünceleri tasarım
bağlamında arındırmayı, yönlendirmeyi ve netleştirmeyi sağlamaktadır.
Saf anlamı oluşturan şey, birçok parçanın biçimin veya biçimlenmenin, hep o
anlama gönderme yapacak şekilde bir araya gelmesi ile oluşturulur.
3.2.2. İşlevsel Soyutlama
Mekan tasarımında; aslında insanların duruşları, davranışları, hareket edişleri,
yer değiştirmeleri de soyut kavramlar olarak incelenir ve tasarlanmakta ve bu da
belirli soyutlamaları gerektirmektedir.
Mekan

tasarımında

soyutlama

irdelenirken,

soyutlamalara dönmekte yarar vardır.

öncelikle

en

eski mimari

Ormanda yağmur altında bekleyen
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neandertal insan,

başının üstünde yağmuru geçirmeyen ağaçlar olduğunda

daha az ıslandığını ve daha az hasta olduğunu fark etmiştir. Bunu belki de
diğer hayvanların yuvalar yapıp, çukurlar açarak saklanmasından ve dış
etkenlerden kendilerini korumasından öğrenmiştir. Mağaraları kendini dış
etmenlerden, diğer hayvanlardan vb. korumakta kullanabileceğini anlayan ilk
insanlar, kendi "mağara" larını kendileri üretmeleri gerektiğinde, aslında mağara
tavanını çatıyla bağdaştırmış ve böylelikle mağarayı dönüştürme süreci de
başlamış olmaktadır. Yani kendini koruma ihtiyacı sonucu bir çeşit kültürel
evrimle korunma gereksinimi, mimarlığın ortaya çıkışını tetiklemiştir. Bu
anlamda soyutlama eylemi, doğal ihtiyaçlar sonucu kendiliğinden ortaya çıkan
bir

stratejik

kararlar

bütünü

olarak

yorumlanabilmektedir

(http://tr.wikipedia.org/wiki/soyutlama) (şekil 3.10).
Gereksinimler sonucu oluşan oturma eyleminin kendisi de bir soyutlamadan
meydana gelmektedir. Oturma pozisyonunun insanın doğasına sonradan
eklenmiş öğrenilmiş bir davranış olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde
doğadaki keskin cisimlerin soyutlanarak bazı amaçlar için kullanılmaya
başlaması, işlevsel bir kavram geliştirme eylemiyle ilk “alet”lere dönüşmüştür.
Bir anlamda insanların barınma amacıyla yaptıkları her tür mekan tasarımı,
aslında işlevsel soyutlamalara ilişkindir.

Şekil 3.10. İnsanlar gereksinimlerini karşılayabilmek için işlevsel soyutlamalar yapar.
Kaynak: Unwin, 2012
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Soyutlama bir anlamda bilgisi edinilen bir kavramla kurulan benzetme işlemi
olarak da yorumlanabilir.
3.2.3. Biçimsel Soyutlama
Görsel anlatım, insanların sürekli başvurdukları bir anlatım biçimidir. Bazı
nesneler, sözcüklerle ifade edilmekte zorlanıldığı zaman, biçimleri taklit edilerek
ifade edilmeye çalışılır. Doğadaki herhangi bir biçimi taklit etme amacıyla
insanlar, bir şeyleri çizerek anlatırken tüm detayları betimlemekte zorlanırlar.
Bu detayların birebir verilmesi, anlatılmak istenen ana konudan uzaklaşılacağı
için, gerekli de değildir. Çocuk çizimlerinde insan figürünün başı oluşturan bir
daire ve gövdeyi oluşturan bir kaç çizgiyle yeterince açık ve net anlatılabilmesi,
biçimsel soyutlamanın farkında olmadan ve sık sık yapıldığını ortaya
koymaktadır.

Şekil 3.7. Figürün ana hatlarını çizmek, çizgilerini azaltmak aynı ifadeyi verebilmektedir.
Kaynak: Ching, F.D.K., 2003

Tasarlama eyleminde de bazı hazır biçimleri kullanmak gerekir. Bu biçimlerin
kullanımı aktarılmak istenen ileti doğrultusunda gerekli olabilir, ancak bir biçimi
birebir kullanmak, tasarım iletisi için uygun değildir. O biçimin bazı özellikleri
veya bölümleri seçilerek indirgenir, böylece zihindekileri aktarmak bu yolla biraz
daha olanaklı hale gelir.
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Soyutlama eyleminin

tasarım tarihindeki en etkili örneklerinden birini, soyut

resmin ve De Stijl akımının öncülerinden Piet Mondrian’ın çalışmaları
oluşturmaktadır. Mondrian, resimlerinde doğa görüntülerini biçimsel olarak
soyutlamaktadır.

Şekil 3.8. Doğa görüntülerinin biçimsel olarak soyutlanması
Kaynak: Kinght, 1994

Doesburg (1914)’a göre, modern sanatçı doğayı inkar etmez, fakat taklit de
etmez, portresini de çizmez. Onu değişik bir imge olarak yeniden yaratır.
Doğayı, ana formlarına, renklerine ve oranlarına indirgeyerek kullanır.
Mondrian doğadaki biçim ve renk özelliklerinin öznel duygular uyandırarak, salt
gerçekliğe

gölge

düşürdüğünü

düşünerek;

bu

gerçekliğe

varabilmeyi

amaçlamıştır. Mondrian’a göre bu yeni plastik düşünce, yani doğal biçim ve
renk; görünüm ayrıntılarına önem vermeyecektir. Tam tersine, kendi anlatımını
biçim ve rengin soyutlamasında, yani düz çizgi ve açıkça betimlenmiş temel
renklerde bulmalıdır.
Mondrian, soyutlamayı temel alan sanat kuramını şöyle açıklamaktadır:

“Çizgileri ve farklı kombinasyonlardaki renkleri, düz zemin üzerine
yansıtarak, genel güzelliği en belirgin şekilde ifade etmek için kullanıyorum.
Doğa bana ilham kaynağı oluyor, beni diğer ressamlarda olduğu gibi farklı
bir duygusal pozisyona sokuyor ve bu benim bir şeyler yapmamı tetikliyor.
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Fakat ben, hala varlıkların en basit ve gerçek haline ulaşmak istiyorum, ta
ki onların özünü bulana kadar. Enine ve boyuna çizgilerin hesaplamayla
olmayan, onun yerine farkındalık ile yaratılarak, estetiğin en basit halinin
uyumunu yansıtacağına inanıyorum ve bu uyum renkler eklenerek gerçek
kadar güçlü bir sanat eseri haline getirilebilir” (Altunöz, 2007, s.1-19).

Mondrian’ın resimlerinde yaptığı biçimsel soyutlama çalışmaları, biçimsel
kavramlar olarak kabul edilerek daha sonra mekana dönüşecek, mekanın biçim
öğeleri de bu kavramların bir amaç doğrultusunda somutlaştırılmasıyla
şekillendirilecektir. Böylelikle doğada bir nesne olan ağaç, soyutlanarak biçimsel
kavramlarına indirgenmiş, tekrar yorumlanarak yeni bir varlığa, yani mekana
dönüştürülmüştür. Bu işlem sırasında, anlamsal ve işlevsel kavramlarla da
dönüştürme işlemi desteklenmektedir (Şekil 3.9.).

Şekil 3.9. Doğa görüntülerinin yeniden yorumlanarak mekana dönüşmesi.
Kaynak: Kinght, 1994

Turuthan

(1987)’a

göre,

soyutlama

eylemi,

birinci

süreçte

mevcudun

irdelenmesi, katma, ayırıp atma, birleştirme, büyütme, küçültme, benzetme,
nitelik değiştirme ve tersini düşünme işlemleri ile yapılmaktadır. Bu sırada da
tasarımcı “aktarmalar” yaparak ortaya koyduğu biçimi “sıralamalar” ve
“dönüştürmeler” yaparak bozmuş ve yabancılaştırmış olmaktadır. Diğer süreçte
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ise detaylar atılarak basitleştirme yolu ile daha soyut bir yeni biçim elde
edilmektedir.
Bu anlamda soyutlaştırma yaklaşımı, bir bakıma eldeki herhangi bir biçimin
detaylarından arındırılarak daha basit olarak ortaya konulması demektir.
Tasarımcı, böylece düşüncesini biçim yoluyla daha kolay ifade etmeyi
öğrenmektedir ve başardığı ölçüde düşünme yetisi de gelişmektedir (Turuthan,
1987).

Burada

bir

görsel

model,

algılamayı

rahatlatmakta,

ifade

etmeyi

çabuklaştırmakta ve biçimi ortaya koyarken düşünmeyi, yani grafik düşünmeyi
sağlamaktadır. Soyutlama sonucundaki biçim, çoğu kez ilk biçimle ilgisiz, onun
adım adım bozulmuş, değişmiş ve sonuçta ona benzeyen, bazen de hiç
benzemeyen bir türevi olmaktadır (Turuthan, 1987).
Hacıkadiroğlu (1991), doğal olarak hiçbir benzeşimin tümüyle doğru olmasını
beklemememiz gerektiğini belirtmiştir. Bu düşünceye göre , her şey ne ise odur,
başka bir şey değil. Sorun, birçok benzetmeden en aydınlatıcı ya da en az
yanıltıcısının hangisi olduğudur.
Tasarlama eyleminde soyutlama faaliyeti, genel anlamda anlam, işlev ve
biçimin sürekli birbirlerine gönderme yapacak şekilde bağlantılanmalarıyla
oluşmaktadır. Bir biçim soyutlanırken o biçimin ifade ettiği anlam ve işlev de
soyutlanmakta ve kavrama dahil olmaya başlamaktadır.
Ungers (2012), soyutlama faaliyeti ile bağlantılı olarak tasarlamanın yeni bir şey
bulmak değil, kendi bakışımızla tekrar keşfetmek olduğunu söylemiştir.
Etrafımızdaki

dünyayı

algılayışımız,

onunla

olan

deneyimimizle

şekillenmektedir.
Birtakım gerçeklere dayanan görsel ve sezgisel bir dönüştürme olarak
tanımlanan tasarım eyleminde, öncelikle bir fikirle yola çıkılmaktadır. Burada
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nesneye en genel haliyle bakılmakta, sonra detaylarına inilerek nesne
kavramlaştırılmakta ve soyutlanmakta, böylelikle daha özel bir bölümüne dikkat
çekilmektedir.
Bu anlamda Ungers (2012)’e göre, fiziksel bir olayı kavramanın üç aşaması
vardır: Saf fiziksel gerçeği keşfetmek, bu keşfin kendimizdeki psikolojik etkisini
görmek ve kavramlaştırmak için o fenomeni hayal gücüyle işleme sokarak
yeniden inşa etmek.
Tasarımın; sadece teknik bir aktivite olsaydı, matematik formülleriyle pragmatik
çözümlerle sonuç bulacağı; yalnızca psikolojik bir aktivite olsaydı ise, sonuçta
bir tasarım değil sadece duygusal bir değer oluşturacağı düşünülmektedir.
Ungers (2012)’e göre; fiziksel gerçeklik o gerçeğin imgelemiyle anlaşılması ve
soyutlanmasıyla analojik olarak kavramlaştırılabilir; bu kavramlaştırmanın
genişletilmesi ve kutuplaştırılmasıyla da her bir öğe tamamlanarak bir konsepte
ulaşılabilir. Böylece kendi saf kavramlarına sahip olan bir sanat eseri
oluşturulabilmektedir.
Gerçek bir olayın figüratif bir ifadeye dönüşmesini tarifleyen eğretilemeler
(metaforlar), konuşma dilinde sürekli kullanılan yapılardır. Biçimlerin de genel
anlamda zihinde soyut kavramları çağrıştırması, genellikle üstü kapalı bir
karşılaştırmayla gerçekleşir. Tasarımcılar net ve etkili bir sezgisel düşünü
anlatmak için genellikle metaforları bir enstrüman gibi kullanmaktadırlar. Bu
sezgisellik bazen birbirine benzeyemeyecek kadar uzak varlıkların, yaratıcı ve
cesur adımlarla benzerliğinin kurulmasını da gerektirmektedir.
Bilimsel çalışmalarda da olduğu gibi yeni bir bilgi ortaya koyma çabasındaki
birey, bunu yaparken mutlaka geçmişten referans vermek zorundadır. Bir
tasarımın geri planındaki kavramları göstermek de bir anlamda tasarımın
referans mekanizmasını oluşturur. Yeni bir bilgi, her zaman geçmişteki
deneyimlerden kaynak bulur, diğer yandan geçmişteki referans, tasarımcının
algılayış biçimi ile sürdürülebilmektedir.
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Le Corbusier, yapılarını makineyle karşılaştırdığında daha önce kimsenin
görmediği bir benzetmeyi (analojiyi) görmektedir. Aalto, organik biçimli
vazolarını Finlandiya’nın doğasıyla karşılaştırdığında da aynı benzetme (analoji)
söz konusudur. Bu soyutlama sonucunda yeni kavramlar geliştirmek ve yeni
ilişkiler kurmak mümkün olmaktadır.
Ungers (2012), “Şehir Metaforları” adlı derlemesinde, işlevlere veya ölçülebilir
kriterlere göre analiz edilmemiş, ancak kavramsal bir soyutlamaya işaret eden
biçimsel bir sezgiyle fikir, imaj, metafor ve analojileri içeren

bağdaştırmalar

örneklemiştir. Soyutlama ve bağlantılandırmanın görüldüğü bu örneklerde bir
yaşamın herhangi bir alanından seçilmiş gerçek bir görüntü, benzetmeyi
(analojiyi) oluşturan şehir planı ve düşünceyi ifade eden bir kelime, bir arada
ortaya koyulmuştur.
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Şekil 3.11. Yayılma
Kaynak: Ungers, 2012

Şekil 3.12. Karşılaşma
Kaynak: Ungers, 2012
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Şekil 3.13. Büyüme
Kaynak: Ungers, 2012

Şekil 3.15. Organizma
Kaynak: Ungers, 2012
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Şekil 3.14. Düzenlilik
Kaynak: Ungers, 2012

Şekil 3.16. Bağlantı
Kaynak: Ungers, 2012
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Şekil 3.17 Bağlılık
Kaynak: Ungers, 2012

Şekil 3.18. Ekleme
Kaynak: Ungers, 2012
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4. BÖLÜM
MEKAN TASARIMINDA KAVRAMIN GELİŞİMİ:
“KONSEPT”

4.1. “KONSEPT”
Konsept kelimesi; tasarıma yol gösterici olabilecek verilerin soyutlanarak
kavrama ulaşılmasının sonucunda gerçekleştirilen, tasarımcının kavramlar
üzerine yaptığı kişisel yorumlamalarla oluşan öznel bir eylemin sonucunu
tariflemektedir.
Tasarım sürecinin tamamı içerisinde konsept aşamasının yeri, en başlarda
bulunmaktadır. Konsept, tasarım sürecindeki ilk adımların görünebilir ve
anlatılabilir hale gelmesiyle oluşur. Ancak tasarım sürecindeki kavram geliştirme
eylemini ayrı bir süreç olarak ele almamız gerekir ise; konsept, büyük
çoğunlukla zihinde geçen bu sürecin ilk kez dışlaşmaya, somutlaşmaya
başladığı noktada oluşuyla, kavram geliştirme sürecinin sonu, tasarım sürecinin
ise başlangıcını oluşturmaktadır.

Bu nedenle hem bir sonuç, hem de bir

başlangıç niteliğine sahip olarak, tasarımın şüphesiz en önemli bölüğünü
oluşturur. Konsept artık, tasarımcı açısından, sürecin her aşamasında
başvurulan bir hareket noktası olacak, karşılaşılan her yeni problemde ve her
ayrı aşamada başvurulacak bir bilgi, bir kuram, bir yöntemle eşdeğer hale
gelecektir. İzleyici tarafından ise tasarım ürünü, her koşulda konsepti
aracılığıyla ele alınacak, yorumlanacak ve konsept, tasarımın tanımlanmasını
ve kavranmasını sağlayan sebep ve öz olacaktır.
Tasarımdaki konsept oluşturma anına kadar geçen süreç, bazen çok kısa
zamanda çözümlenebilen aşamalar olmasına rağmen, süreç içerisinde
incelenmeye ve araştırılmaya belki de en fazla önem verilmesi gereken
noktadadır. Çünkü tasarımcı, bu süreçleri ne kadar hızlı yaşarsa yaşasın, veya
zihninden dış ortama ne derece aktarırsa aktarsın konsept, tasarım ürününün
özünü oluşturan noktadır.
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Bireyin yaratıcılığı olarak nitelendirilen eylem, aslında zihinde çeşitli işlemlerden
geçen kavramın yeni bir boyut kazandığı ilk anda başlamaktadır. Bu kavram,
yaşamımızdaki çok genel ve temel bir kavram olabileceği gibi, alanında
ustalaşmış bir bireyin daha önce geliştirdiği herhangi bir düşünce de
olabilmektedir. Bu kavram ne kadar işlem görmüş veya görmemiş olursa olsun,
birey bu kavrama kendi amacı doğrultusunda bir yorum kattığı zaman, artık
tasarımcının kendine özgü konseptine dönüşebilmektedir.
Ancak bir konsept geliştirebilmenin başarısı, sadece herhangi bir kavrama
yorum

getirmiş

olmakla

değil,

nasıl

bir

kavramın

nasıl

bir

amaçla

bağdaştırılacağının ustalıkla bulunması ve aktarılmasıyla ölçülmelidir. Buradaki
ustalıkla kastedilen, bireyin kendi alanındaki bilgi birikimine ve hayal gücüne
dayanarak yapacağı isabetli bağdaştırmalardır.
Tasarımcı, çözmesi gereken problemle aynı mantığı ve içeriği taşıyan kavram
veya kavramları titizlikle bulmak ve bağdaştırmakla yükümlüdür.
Konsept, bireyin zihnindeki kavramsal düşünme aşamasının artık giderek
dışlaşmaya başladığı ve amaca yönelik ilk fikrin, bireyin kendisine veya
izleyiciye rahatlıkla aktarılabileceği aşamadır. Bu özelliğiyle konsept geliştirme,
tasarım süreci boyunca ortaya çıkacak her tür problemde fikirlerin dağılmadan
tekrar tekrar farklı şekillerde uygulanabilirliğini sağlamaya yardımcı olmaktadır.
East’e göre mimari bir konsept, tüm ölçeklerin ötesindedir. Bu konsept, tüm
ölçeklerde uygulanabilecek kadar net olmalıdır ve bu ifade edildikten ve mimari
dile aktarıldıktan sonra, şantiyede bile ortaya çıkacak farklı ölçeklerdeki
problemlerin çözümünü sağlamaktadır (Anderson, 2011).
Konsept; başka bir deyişle, tasarıma yönelik düşüncenin özgünce formüle
edilmiş hali, aktarılmak istenenlerin sıkıştırılmış bir ifadesi, hatta ikonu olarak
görülebilir. Tasarımın gelişmemiş, ancak sonuç ürününe yansıyan ilk kararıdır.
Bu nedenle tasarlama eyleminin kilit noktasıdır.
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Mc Ginty , “Konsept, bir peçete üzerine çizilen bir eskizle anlatılabilecek kadar
sade olmalıdır; konsept formülasyonu otomatik bir eylem değildir, daha önce
dağınık olan pek çok şeyi bir araya getiren yoğun bir çaba gerektirir” demiştir
(Anderson, 2011).
Böylesine yoğun bir hareket noktasına ulaşma çabası, her tasarımcıda aynı
şekilde gerçekleşmemektedir. Büyük oranda zihinde gerçekleşen bu aşamanın
dışlaştırılması oldukça zor görülmektedir. İzleyicinin, sonuç ürününe bakarak
tasarımın

konseptini

anlaması

ve

ifade

etmesi

her

zaman

mümkün

olamamaktadır. Ancak tasarımcının bu aşamayı ne kadar dışlaştırabilirse o
derece doğru anlaşılır bir sonuç ürüne ulaşacağı söylenebilir.
Tasarım sürecinde, sonuç ürününe doğru giden her aşamada tasarımcının
karşısına çözmek zorunda olduğu farklı alanlarda ve farklı ölçeklerde problemler
çıkacaktır. Tasarımcı, bu problemleri göz ardı edemeyeceği gibi, bütün bu
problemleri belirlemiş olduğu konseptten bağımsız düşünme şansı da yoktur.
Bu bağlılık başka bir problem gibi görülmemeli, aksine tasarımcının her noktada
tekrar tekrar danışabileceği bir öz bilgi olarak görülmelidir.
Büyükarda (2000, s.100)’ya göre makaleler, belirli bir sonuç çıkartılabilecek bir
olayı, bir sözü, bir problemi yazarın kendi üslubunu makale yazım kuralları
çerçevesinde

ele

alması

yönüyle,

konsept

çalışmalarıyla

oldukça

benzeşmektedir.
Yeni bir bilgi ortaya koyan her birey, bilimsel çalışmalarda da olduğu gibi,
geçmişte kabul görmüş bilgilerden referans vermek zorundadır. Bir konsept
çalışması da aslında tasarımın referans mekanizmasını açıklar. Tasarımın geri
planındaki kavramları gösterir.
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4.1.1. Konsept Geliştirme Süreci
Tasarım sürecindeki en büyük

payı oluşturan konsept geliştirme aşaması,

tasarımcının birçok veriyi bir arada görmesi, aralarında uygun bağlantılar
kurması ve en önemlisi bunların hepsini tek bir yapıyla açıklama ya da kurma
çabasını gerektirir. Bu çaba başka bir deyişle, bir kuram geliştirme olarak
adlandırılabilmektedir.
Turan (2002)’a göre işlev, amaç, nedensellik gibi kavramlar, bağlam, çevre,
duygusallık gibi kavramlarla zihinde başka bir düzeye çıkıp işlem görmektedir.
Tek bir kategoriyle düşünmenin getirebileceği indirgemeci süreç, başka bir
kategorinin

yeni

verileri

daha

kapsamlı

bir

düzeyde

ele

alabilmesini

sağlamaktadır. Bir yanda davranış ağır basarken, öte yandan gelen seziş,
düşünme boyutlarını genişlettiği gibi aynı zamanda problemin sınırlarını da
değiştirmektedir.
Kavramların kendilerinden önce gelenlerden edindikleri bilgi, kendi ortaya
koyduklarının ne denli karşıtındaysa, tasarımcının bir o kadar da karşıtı olan
bilgiyi değerlendirmesi olanağı doğmaktadır. Tasarımda olan üretkenlik ve
yaratıcılığın özünde, yalnızca somut bilginin değerlendirilmesi değil, onlara
karşıt olabilecek, ama onları tamamlayabilecek başka sınırlamaların ya da soyut
düşüncenin de yeri bulunmaktadır (Turan, 2002).
Tasarım

kavramlarının üretilmesi ve biçimlendirilmesi, problemin tanım ve

yorumunda yer alan anlam, işlev ve biçim, bu kategorileri tamamlayan ve
birleştiren başka kategorilerle birlikte onları bir başka açıdan tamamlayan
karşıtlarına da dayanmaktadır. Bir şeyin iki yanını görerek erişilecek bireşim,
kuşkusuz daha sağlıklı ve tutarlı olacaktır. Mantığa aykırı görünse bile, gerçekte
daha doğurgan olabilecek bu düşünme biçiminin, karşıtları, ya da karşı yönde
baskı yapılabilecek kavramları, bir araya getirme etkisi güçlüdür. Başlangıçta
birbirlerine karşı gibi görünen etkilerin bir araya getirildikleri zaman uyum
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yaratma olasılıkları yüksektir. Algılama, karşıtların birbirini etkilemesidir (Turan,
2002).
Geçmiş deneyimlerden, algılardan yararlanarak gündeme getirilen bir görsel
imge ya da kavramsal bir yapı, inceleme aşamasında yeniden yorumlanabilir.
Ya da bellekten aktarılan birden çok imge ve kavram “yakıştırma” yoluyla
oluşturulan yeni biçimleriyle tasarım öncesi yapılar altında yer alabilirler.
Konsept geliştirme süreci bu anlamda, üretsel süreçlerin en temel olanını, yani
bellekte olanı aktarma yoluyla kimi yapıları tasarım sürecinde kullanmak üzere
hazır hale getirmeyi tanımlamaktadır. (Turan, 2002).
Bu anlamda konsept oluşturma, bir önceki aşamada belirlenen kavramların
tasarımcının belirleyeceği bir yolla bir araya getirilmesiyle, yani

birbirleriyle

etkileşime geçebilmeleri için bir hazırlığın oluşturulmasıyla mümkün olmaktadır.
Bu sayede kavramlar yorumlandıkça işlem görüp yeni bir şey söylemeye
başlamaktadırlar.
Konsept oluşturma eyleminin bilinçli ve amaca yönelik olarak yapılması, çok
sayıda tasarım öncesi yapıyı üretme olanağı hazırlamaktadır. Değişik sayıda
öğe, çeşitli biçimlerde düzenlenir, yeniden biçimlendirilir; istenen biçim bulunana
kadar görsel düzen belirli bir sonuca ulaşmaz. Tek kavram başka bir kavramla
birleştirildiğinde sonuç olarak daha karmaşık ve anlamı değişikliğe uğramış
yepyeni bir kavram çıksa da, tasarım öncesi yapıyı zenginleştirmesi açısından
tercih edilen bir durum yaratır. Doğurucu süreçlerin içinde yer alan “andırım”
belirli bir kapsam için geçerli olan bağlantıyı ya da bağlantı kümesini başka bir
kapsama uyarlayarak, bilinen bir yapıyı başka bir kapsamda kullanmaktadır.
(Turan, 2002).
Bir işlemin çıktısı, başka bir işlem tarafından değerlendirilerek geri besleme
yoluyla birinci işleme gönderilir ve o işlemin yeni verilerle yinelenmesi sağlanır.
Böylece

yeni

çerçevesinde

sayılabilecek
oluşturulup,

tasarım

inceleme

öncesi
sürecinde

yapıların,
de

üretsel

gerekirse

süreçler

değişikliğe
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uğrayarak yeni biçimiyle, tasarım sürecine bir girdi olması söz konusudur.
Turan, 2002).
Kavram verilerinin bir araya geliş yöntemi, tasarımcının özgürlüğüne bağlı
olarak sonsuz sayıda olasılığı içermektedir.
Tasarımcının sonuç ürününe doğru giden tasarlama sürecindeki dizgeyi büyük
oranda belirleyecek olan konsept geliştirme süreci, tasarımın başlangıç
aşamasındaki kavramlara ulaşma süreciyle doğru orantılıdır. Tasarımcının
tasarımdaki önemli problemleri analiz etmesi ve kendini dışsallaştırma ölçüsüyle
birlikte soyutlanan ve yorumlanan belli bir aşamaya gelmiş olan kavramlar,
tasarlamanın yöntemine dair ipuçları vermektedir.
Tasarım öncesi yapılarda önemle vurgulanan ve araştırmaların da desteklediği
bir nokta, birden çok kavramı birleştirebilenlerin, oluşan özgürlükler aracılığıyla
yeni, yaratıcı biçimlere daha kolay ulaşabildikleridir (Murphy, 1988). Ansal
model ve karışımlar, eğretilemeler ve sözel bileşikler, yeniliğe ve yaratıcı niteliği
olan sonuçlara daha yakındırlar. Karışım ve bileşim sonucu özgün kavramların
yeniden yapılanması kaçınılmaz olmaktadır. Ancak bu yapılanmanın olumlu
yanı, kişinin yapılanma denetimini kendi elinde tutup, imgelem ve kavram
ilişkilerinin gelişmesinde söz iyeliğinin olmasıdır (Turan, 2002).
Konsept

geliştirmenin

yöntemini

belirleme,

çoğu

zaman

kavramların

oluşturduğu dizgeye adapte edilerek yapılmaktadır. Art arda getirilen düşünce
görüntüleri, zamanla tasarım taslaklarına dönüşecek ve tasarıma ait bir dizge,
yani kurgu oluşturmaya başlayacaktır.
Mekan tasarımında, bilgiye yönelmede kişinin çevresiyle olan bağı, geçmiş
deneyimlerini de kapsayan güncele ve geleceğe dönük ilişkiler kurmayla
mümkün olmaktadır. Mantıksal ve sezgisel bilgi, önceden bulunan ancak
deneyim esnasında oluşmuş kategoriler ve duyusal içeriğin karşılaşmasının bir
ürünüdür. Bilgiye ulaşma, yönelme ve bilgiyi dönüştürme etkinliği olarak

83

tanımlanabilen mekan tasarımı, tasarıma yönelik tüm olgusal şeylerin kendi
oluşumları içinde görülebildiği süreçtir (Sayın, 2007).
Bir etkinlik olarak sanat, insan yaşamının bedensel, psikolojik ve tinsel tüm
olanaklarını kullanırken ona bağımlıdır. Yaşamın bütünlük karakterini taşır ve
yaşamın bütünlüğünü sürekli değişen geçmiş, şimdi ve geleceğe ait algı
düzeneği içinde dönüştürür. Sanat, insan tininin bir denemesi olarak bir kurma
ve şekil verme girişimi, bilinçsiz bir dışa vurum (taklit) olarak görülebilir ya da
sanatsal etkinlik, bilinçli şekil vermeler, kurgular olarak kendi evrenini
yaratmaktadır (Sayın, 2007).
Eğer somut, bir ürün olarak görülürse, onun süreçsel etkinliğinden çok, sonuç
ürünleri üzerinden yorum yapmak yeterli olacaktır. Ancak, tasarımın ürün ve
süreç olarak, her iki türlü ele alınışı da yorumlanmak zorundadır. Bu yorumlama
etkinliğinde, metodolojik yaklaşım ister istemez sınırlandırmalar gerektirecektir.
Yaratıcılığın eğitim sürecinde ortaya çıkarılması, ancak etkinlik sürecinin bilinçli
bir şekilde ele alınışıyla mümkündür (Sayın, 2007). Tasarım öncesinde kavram
geliştirme ve konsepte ulaşma eylemlerinin bilinçli olarak yapılması, tasarımcı
adayına veya tasarımcıya kendi metodolojisini oluşturma ve bu konuda
tamamen özgür olma imkanı vermektedir.
Tasarım öncesi yapıların özünde yatan dengesizlik ve de usun çok dışında
oluşu, bir bakıma bir tür belirsizlik ortamı oluştursa da yaratıcılık için iyi bir ortam
oluşturur. Bu belirsizlik, konsepte dönüşürken tanımlanmaya ve biçimlenmeye
başlamaktadır.
Turan (2002)’a göre; konsept oluşturma olarak nitelendirebileceğimiz bulgulama
süreçlerinin işlevi, üretsel süreçlerin ortaya koyduğu tasarım öncesi yapıları
bulgulayarak

ve

inceleyerek

gerekli

olan

sınırlamaları

getirip

tasarım

değiştirgelerini belirlemek ve ansal gelişmenin somuta dönüşmesine, yani
tasarıma geçişine aracı olmaktadır; ilk önce düşüncede var olan kavramı,
düşünü somutlaştırarak dışavurum aşamasına hazırlamaktır.
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Kavramsal yorumlama, bir tasarım öncesi yapıyı alarak onun soyut,
eğretilemsel ya da kuramsal yorumunu yapmaktır. Tasarımın kendisi, en az
tasarım eyleminin karmaşıklığı kadar, çok yönlü ve çok katmanlı bir üründür. Bu
denli değişik katmanlardan oluşan “tasarımın doğduğu kaynak”, Tunalı’nın da
vurguladığı gibi, “İnsandır, insanın düşünce varlığıdır, idedir, konsept’tir.
Tasarım, bir idenin, konseptin bir nesnede somutlaşmasıdır (Tunalı, 2002,
s.57). Soyuttan somuta dönüşümde daha önceden imgelem ve kavramla
başlayan sürecin yorumu, yalnızca geliştirilen kavramın yorumu değil, aynı
zamanda o kavramın temel oluşturacağı başka yaratıcı kavramların da
yorumudur (Turan, 2002).
Kavramdan konsepte ulaşılan geliştirme sürecini

Descartes’ın yorumu ile

bağdaştırmak ve özetlemek gerekirse; “Anlık, imgelem, duyu algılaması ve
belleğin yardımıyla ilk önce, basit önermeleri açıkça sezmemiz; ikinci olarak
araştırdığımız konuya dair bildiklerimizin tümünü bir araya getirmemiz, üçüncü
olarak,

gücümüzden

tümüyle

yararlanabilmek

için

nelerin

birbirleriyle

karşılaştırılması gerektiğini bulmamız gereklidir” (Turan, 2002).
Tasarımcının sonuç ürününe doğru giden tasarlama sürecindeki dizgeyi büyük
oranda belirleyecek olan konsept geliştirme süreci, tasarımın başlangıç
aşamasındaki kavramlara ulaşma süreciyle doğru orantılıdır. Tasarımcının
tasarımdaki önemli problemleri analiz etmesiyle ve kendini dışsallaştırma
ölçüsüyle birlikte, soyutlanarak ve yorumlanarak belli bir aşamaya gelen
kavramlar, tasarlamanın yöntemine dair ipuçları vermektedir.
Konsept geliştirme süreci içinde kavramlar, art zamanlı olarak bir düzlemde yer
alabilecekleri gibi, problemin türüne göre eş zamanlı bakılabilen ve beklenmedik
şekillerde bir araya gelen bir kavram düzlemi de oluşturulabilmektedir. Bir
tasarım ürününün anlamını çözebilmek, o ürünün “kod”unu açmak ya da ürünün
yapısını oluşturan “şifre”yi çözümlemekle gerçekleşebilir. Tasarımcı, yeni bir
şifre oluşturma kaygısı taşıyan kişidir. Ancak her yeni şifre, eski şifreler aracılığı

85

ile çözümlenebilir. Eski şifrelerin ipuçlarıyla çözümlenemeyen tasarım, sadece
tasarımcı tarafından anlaşılabilmektedir.
Johnson ve Henderson (2002), konsept modelini tasarımın altyapısına ve
sistemine dair gelişmiş, üst düzey bir tanımı olarak tariflemektedir. Buna göre
bir konsept model;
(metaforları),

eğer varsa önemli benzetme (analoji) ve eğretilemeleri

kavram

belirlemedeki

tasarımcıya

ve

kullanıcıya

bağlı

yönlendiricileri, kavramlar arasındaki ilişkileri ve bu kavram bütünlüğünün
oluşturacağı haritaları içermektedir.
Bernard Tschumi’nin uygulanmış sonuç ürüne kıyasla daha çok kuramsal
açıdan ağırlığı olan projeleri, bu üst düzey konsept terimini örneklemek için
incelenmesinin yararlı olabileceği çalışmalardır.
Mekanın tasarımıyla değil, mekan tasarımının süreciyle ve anlatımıyla
ilgilendiğini özellikle belirten Tschumi (2000); mekan tasarımını sadece bir
fiziksel mekan olarak değil; eylem, deneyim ve mekan gibi üç etmen etrafında
tanımlamıştır. Mekan, kullanılışıyla, kişilerin mekan içindeki devinimleri
aracılığıyla da tanımlanmak zorundadır. Tschumi’nin

projelerinde, Jacques

Derrida ile yaptığı fikir alışverişlerinin de etkisiyle yapı bozumcu yaklaşımların
önemli rolü bulunmaktadır.
Tschumi’nin yapıtlarında kavramların en titiz ve içselleştirilmiş biçimde
çözümlemesi, ama aynı zamanda bu kavramların ve geçmişlerinin içinde
bastırma ya da benzemezlik biçiminde neleri sakladıklarının sorgunabilirliği
amaçlanmaktadır. Bu çalışmaların ardında yer alan kuramsal kavramlardan biri
de “olay” kavramıdır.
Tschumi’ye göre olay; mimarlık, yani, yapı ile onu kuşatan etkinliklerin
çarpışmasıdır. Burada ilginç olan şey olay değil, yaratmadır. Olay yaratılamaz,
denetim altında değildir, ancak bir tasarımcı, tasarladığı mekanda oluşacak
olaylar için gerekli koşulları yaratabilir.
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Tschumi (1992)’ye göre “Manhattan Transcripts” gibi yapıtlarda mekan
tasarımının tanımı, biçim ya da duvarlar olamazdı; tersine, çok örnekli ve
bağdaştırılamaz terimlerin bir araya getirilmesi olmak zorundaydı. Burada olay,
(biçim işlevi izler gibi önermelerin tersine) bir çıkış ya da bitiş noktası değil,
tersine bir dönüm noktası olarak görülmektedir.
Tschumi, tasarımın konsept modeli olarak nitelendirilebilecek olan gelişmiş
tanımlamalarını yaparken birtakım program dizileri kullanmaktadır. Mekanların
biçimi ile bir programlar dizisi arasında ilişki kurar. Bu ilişki ise arada bir yerlerde
bir çatışma anı olacağını göstermektedir.
Özellikle her projenin programını ve bunların nasıl oluştuğunu; çapraz
programlama (cross programming), geçişli programlama (trans-programming)
ve

programsızlaştırma

(dis-programming)

vb.

kavramlar

çerçevesinde

açıklamış, ve mimarlığın geleneksel biçim-işlev ilişkisi dışında, o mekanda
yaşanacak olaylarla ilgili olarak ele alınması gerektiğini vurgulamıştır (Tschumi,
2000).
“The Manhattan Transcripts” adlı yapıta adını veren transkripsiyon terimi;
genetikte, DNA’da bulunan bilginin RNA aracılığıyla bir protein dizisine
çevrilişini tarifler. Dilbilimde transkripsiyon, konuşmayı yazılı hale getirme
işlemidir. Müzikte ise bu işlem, bestelenen parçanın kağıda aktarılarak
notalandırılmasıdır

(http://tr.wikipedia.org/wiki/transkripsiyon).

Bir

notasyon

sistemi olarak da adlandırılabilecek transkripsiyon işlemi, tasarımda da konsepti
oluşturan sistematiği tanımlamaktadır.
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Tschumi (2000)’ye göre tasarımcılar da incelikli notasyon sistemlerine
sahiptirler. Plan, kesit, cephe, perspektif çizimlerinin yanı sıra; senaryo, metin,
fotoğraf, eskiz gibi aracılara sahip olmak doğrudan bağlantılı olmayan çok
sayıda farklı bilgi katmanını görme başarısı sağlamaktadır. Notasyon kavramı,
yalnızca takdime ilişkin değildir; zihnin tüm kavramsal araçlarının üzerinedir.

Şekil 4.1. Manhattan Transcripts – MT1 The Park
Kaynak: Tschumi, 1994
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Şekil 4.2. Manhattan Transcripts – MT1 The Park
Kaynak: Tschumi, 1994

The Manhattan Transcripts’te üstlenilen notasyon çalışmasında, tasarımın
bileşenleri parçalarına ayrılır ve yeniden bir araya getirilir. Buradaki veriler
birbirleriyle bağlantılı değildir ancak çatışma ilişkileri, bütünlüğü reddederek
korunmaktadır. Çerçeveler ve ardıllıklar; yazın, felsefe, hatta sinema kuramı gibi
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başka alanların farkındalığı içinde olsa da mekan tasarımı disiplini içinde
çalışmaktadırlar (Tschumi, 2000).
Dört ayrı programdan oluşan bu çalışmada, olaylar ve insanların davranışlarıyla
ilgili saptamalar yapılıp bunların mekanla olan bağlantısı araştırılmıştır.
Tschumi’nin kendine özgü bir notasyon sistemi kullandığı bu çalışmanın her
bölümü, ayrı bir temayı içeren hikayeleri anlatır. Programların bazıları doğrusal
bir düzlemde ilerlerken; bazılarında ekleme, tekrar etme, yığma, çarpıtma,
bozma gibi işlemler uygulanır. Böylece fotoğraf ve eskizlerle bağlantısı kurulan
mekan görüntülerinde formlar bozuma uğratılmaktadır. Burada önemli olan
nokta, her aşamadaki sonuç görüntünün bir sonraki aşamadaki dönüşüme
kaynaklık etmesidir. Böylece birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen programlar, belli
aşamalarda bağlantılanarak bir konsept geliştirilmektedir.

Şekil: 4.3 Manhattan Transcripts MT3.
Kaynak: Tschumi, 1994

Şekil: 4.4. Manhattan Transcripts – MT3 The Fall
Kaynak: Tschumi, 1994
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Şekil 4.5. Manhattan Trancripts - MT4 The Block.
Kaynak: Tschumi, 1994

Şekil 4.6. Manhattan Trancripts - MT4 The Block.
Kaynak: Tschumi, 1994
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Şekil 4.7. Manhattan Trancripts - MT4 The Block.
Kaynak: Tschumi, 1994

Şekil 4.8. Manhattan Trancripts - MT4 The Block.
Kaynak: Tschumi, 1994
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4.1.2. Konsept Geliştirme Araçları
Tasarımcı, çeşitli alanlardaki verileri soyutlayarak kavram geliştirmeye başladığı
andan itibaren, zihnindeki bilgiyi dışarı aktarabilmek için bazı araçlara
gereksinim duymaktadır. Zihinde geçen düşünceler, ne kadar çabuk dışlaşmaya
başlarlarsa, gelişme sürecinin de o derece hızlı olacağı söylenebilir. Kavramdan
konsepte geçilen aşamayı büyük oranda bu araçlar sağlamaktadır.
Tasarım geliştirme araçlarının, düşünürken, bir şeyden başka bir şeye götüren,
aracı olan, anlamları ister istemez zihnimizi yönlendiren birer rehber işlevini
üstlendiği düşünülebilir (Köknar & Erdem, 2010, s.57).
Köknar ve Erdem (2010, s.54)’e göre “tasarım araçları” ifadesi ve işaret ettikleri,
bizi ister istemez kavramların hakim olduğu anlamsal bir evrene taşır.
Kavramlarla düşünürken bazı önemli sorunlarla karşılaşırız. Bunlardan biri
“ölçek” sorunudur. Nasıl tasarladığımızı anlamaya çalışan bir modelin,
tasarlama

becerimizi

iyileştirecek

bir

katkı

sağlayabilmesi

için

modeli

kurduğumuz kavramların uygulamada kullandığımız kavramlarla aynı ölçekte
olması beklenir. Başka bir deyişle, nasıl tasarladığımızı anlamak için
kuracağımız kavramsal model, tasarlarken kullandığımız süreçlerin ve terimlerin
düzeyinde olmalıdır. Aksi takdirde oluşacak modelin tasarlama pratiğimize
katkısı imkansızlaşacaktır.
“Tasarlama sürecinden arda kalan çizimler, eskizler, davranış kayıtları,
sürece ilişkin sohbetler, tek başlarına tasarımı ve tasarım süreçlerini
anlamamıza yeterli değildirler. Ham verilerin belirli bir kavrayış etrafında
şekillendirilmeleri ve anlamlandırılmaları gerekir. Kaydedilmiş bir tasarım
sürecinden geriye kalan çizim takımını farklı kavrayışa sahip yorumcular
farklı biçimlerde yorumlayabilirler. Halbuki, temelde tasarım süreçlerini
anlamak için geliştirilen modellerin tasarlama becerimizi iyileştirmemize
yardım edebilecek, kişiselleştirilebilir, yoruma açık ve çoğunluk tarafından
anlaşılır olmaları gerekmektedir. Bunun için tasarımı anlama modeli,
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tasarlarken kullandığımız davranışlara ve kavramlara yakın kavramlardan
kurulmalıdır” (Köknar & Erdem, 2010, s.56).

Tasarım kavramlarını zihinden dış ortama aktarmada yararlanılan teknikler;
başlangıçta ilk biçimleri tarifleyen eskizler olmak üzere; daha sonra ise bu
eskizleri yani

alternatif arayışlarını düzene

sokan,

kavramları

tasarım

konseptine dair yönlendiren ve ilişki kurmayı sağlayan çizimler, çözümleme
diyagramları, kavram haritaları gibi grafik anlatımlar olarak tariflenebilmektedir.
Bu araçların kullanımı tıpkı tasarım kavramlarının belirlenişinde olduğu gibi,
tasarımcının niteliklerine veya karşılaşılan tasarım problemlerine bağlı olarak
belirlenmektedir. Tasarımcının bu amaçları kullanış biçimi, çoğu zaman tüm
tasarım sürecine etki eden bir biçem karakteri ortaya koymaktadır. Bazı tasarım
problemleri ise konsept geliştirme aşamasında problemin karakterine özgü
araçların kullanılmasını gerektirmektedir.
4.1.1.1. Eskiz
Eskizler; anlamsal, işlevsel veya biçimsel kavramların gelişim amacıyla dış
ortama aktarıldığı arayış görüntüleridir.
Zihinde kavramların biçimlenmesini sağlayan adımların ilk kez görünür hale
gelişi, eskizlerle sağlanmaktadır. Eskiz, düşünülen kavramın somutlaştırılması
olarak görülebildiği gibi, aynı zamanda, düşünme eylemini beyinle eş zamanlı
olarak gerçekleştirmeyi sağlayan bir araçtır.
Eskiz, beyindeki kavramın en saf ve yalın şekilde biçime yönelik olarak
gerçekleştirilen ilk yorumudur. Konseptin tasarıma yönelik ilk yorum oluşu gibi
eskiz de düşünceye yönelik ilk yorumdur. Tasarım konseptine süreç içerisinde
yapılmış birçok eskizin derlenmesiyle ulaşılabileceği gibi, fazlalıktan arındırılmış
tek bir eskizle de ulaşılabilinir.
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Eskiz çalışması, beyindeki düşüncelerin tam yansıtılamadığı veya tıkandığı
zamanlarda destekleyici ve yardımcı bir yöntemdir. Düşüncenin aktarımını
sağlamakla birlikte, onu zenginleştirir, geliştirir. El,

zihinden yarı bağımsız

olarak çalışır ve bize düşündüğümüz ancak farkına varamadığımız bilgileri
ulaştırabilir. Artık kişiden ve beyinden bağımsız bir varlığı olan eskiz, yeni
fikirleri ve yeni ilişkileri içinde barındırmaktadır. Hem eskizin sahibine, hem de
dışarıdan bakan bir kişiye bambaşka şeyler söyleyebilmekte ve bir anlatım aracı
olmasının yanı sıra, tasarımcının kendisiyle iletişim kurabilmesini sağlayan
zihinsel bir araç haline gelmektedir. Düşünceyi dışlaştırmayı ve geliştirmeyı
sağlayan eskiz, dışlaştığı zaman ise artık bağımsızlaşacak, farklı yorumlar
çıkartılabilecek bir veriye dönüşecektir. Bu gelişme sürecinde eskiz, bazen de
geriye gidebilecek, ancak bu durum tasarımcıya kendisiyle bir tartışma ortamı
sağlayacaktır. Geri dönüşlerle incelenen her eskiz, bireyin zihninde farklı ve
yeni fikirler oluşmasına olanak sağlamaktadır.

Şekil 4.8. Londra, Leicester Meydanı’na ait konsept eskizleri
Kaynak: Laseau, 1937

Eskiz, düşünceyi destekleyici ve yönlendirici oluşunun yanı sıra, düşünceleri
düzene

sokmakta,

netleştirmekte

ve

akılda

tutmak

için

not

etmeyi

sağlamaktadır. Bir anlamda düşüncenin gerçekleştiği anların görüntüleri,
raporlarıdır.
İnceoğlu (1997)’ya göre, eskiz yapma sürecini, tasarlama sürecinden ayırmak
mümkün değildir. Eskizler, tasarım sürecinin ve düşüncesinin “belirli kesitlerde”
görselleştirilmiş somut ürünleridir. Tasarım süreci devam ettiği sürece, grafik bir
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anlatım yoluyla görselleştirme olacaktır. Bu grafik anlatımın belki de en kişiye
özgün yolu, eskiz çizimleri ve maketleridir.
Taslak ve düşünme aracı olarak serbest el çizimleri, tasarımın üçüncü boyutta
daha iyi algılanabilmesi ve strüktürel yapısının düşünülebilmesi için de eskiz
maketleri yapılmaktadır. Düşünceyi eş zamanlı olarak dışlaştıran, görünebilir
hale getiren her tür yöntem, eskiz çalışması olarak kabul edilebilir.

Şekil 4.9. Eskizler konsept sisteminin en önemli anlatıcısıdır.
Kaynak: Laseau, 1937

Eskizin bir diğer özelliği, kavramların, fikirlerin, bireyin zihninden el aracılığıyla
dışa aktarımında tasarımcıyı ister istemez yorum yapmaya yönlendirmesidir.
Tasarımcının eli vasıtasıyla gerçekleşen bu dışlaştırma, artık o bireye özgü bir
hal alır. Bu nedenle eskiz, konseptin kişiye özgülüğüyle bağdaşmaktadır.
Eskizde, bireyin nasıl bir soyutlama yaparak düşündüğü, neyin ön planda
tutulduğu görülebilir. Bu sebeple eskiz hem kavramın, hem konseptin, yani odak
noktalarının en önemli anlatıcısıdır.
Tasarlama

eylemi,

imgeler

dünyasında

oluşan

bir

durum

olarak

düşünüldüğünde, bu imgelerden çoğunun gerçeği varolmayan soyut şeyler
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olduğu, çünkü aklın, tasarım süresince genellikle soyutlama düzeyinde
çalışmakta olduğu bilinmektedir (Zelanski, 1987). Tasarımcının belleğinde çok
sayıda imge, aklın bilinçlilik düzeyinin altında oluşmaktadır. Tasarımın ya da
tasarımcının kendi kimliğini oluşturması ise bu imgeleri yakalayıp, kendini dıştan
içe gözlemlemek gibi ters yönde bir işleyişi başlatmasıyla gerçekleşmektedir. Bu
işlem sırasında imgeleri saptamak ve tanımlamak çok güçtür. Çünkü belleğin bir
video gibi ileri geri sarılıp, görüntünün dondurulması olanaksızdır. İmgeler
tanınmaya çalışırken kolayca yok olabilirler ya da başka bir imgeyle yer
değiştirebilirler. Bu nedenle bu tür imgelere ilişkin eskizler, onların yakalanıp
oluşturulan proje içerisine kaydedilmesinde önemli rol oynarlar.
4.1.1.2. Grafik Düşünme ve Anlatım
Tasarım düşüncesinin ana fikirler etrafında biçimlenmesi, öncelikle bazı
şemaların ortaya çıkması ile başlar. Bu şemalar, tasarım probleminin
anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Dolayısıyla problemi kavratmak
ve problemi anlatmak gibi iki işlevi vardır. İnceoğlu (1997, s.25)’ya göre bu evre,
şematik düşünme evresidir.
Eskiz çalışmaları, kimi zaman tasarımın birden fazla düzlemde ilerleyen gelişim
aşamalarını anlatmak için yeterli olmayabilir. Kavram geliştirme sürecinde
etkileşim haline olunan fotoğraf, metin, herhangi bir nesne veya hikaye de,
zihindeki çağrışımların akılda kalmasını ve izleyiciye anlatılmasını sağlayan
araçlar olarak kullanılabilmektedir.
Picasso’nun algılama bütünlüğünden etkilenen Gropius ve Corbusier’nin
aksonometrik anlatımlar ve kübik diyagramlar kullandığı; Gaudi’nin çizimlerden
çok, mühendis ve heykeltraşlarla yaptığı işbirliğinde metal modelleri denediği,
kimi zaman gerçek modeller üzerinde çalışarak ürününü geliştirdiği; Mendelson,
Neimer ve Corbusier’in kendilerine özgü, etkili grafik anlatımlar kullandıkları
bilinmektedir. Saarinen ise, yalnız kağıt, kalem teknikleri aracılığı ile akıcı ve
dinamik mekanlar tasarlayamayacağını açıklamaktadır (Ertürk, 1982, s.56).
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Şekil 4.10. Gaudi’ye ait eskiz modelleri
Kaynak: www.atmosphericfront.wordpress.com

Bu anlamda grafik anlatımlar, süreçteki verileri algılamak, kavram hiyerarşisini
görebilmek,

kavramların diğer kavramlarla nasıl bağlantılı olabileceğini

anlamak, hangi kavramsal yapının süreçte daha baskın olduğunu görebilmek ve
en önemlisi sürecin gelişimini izletmek gibi görevler üstlenirler.
Buzan (2011)’ın kavram haritası olarak tariflediği yaratıcılığı geliştirme
yöntemlerinden birisi, belli bir konudaki tüm yaratıcı ihtimalleri ortaya çıkarmayı
hedefler. Haritada sözel veya görsel olarak ifade edilen her kavram, aslında bir
fikri tariflemektedir. Olabildiğince fazla kavrama ulaşmak ve bu kavramlar
arasındaki uzak ya da yakın ilişkiyi belirlemek, yeterli sayıda alternatife
ulaşmayı sağlamaktadır. Kavram haritaları, var olan verilerden yeni çağrışımlar
üretebilmeyi, sıra dışı öğeleri bir araya getirebilmeyi, var olan verileri yeniden
düzenlemeyi ve ilişkilendirebilmeyi ve gerektiğinde var olan düşünceyi tersine
çevirebilmeyi sağlamaktadır.
Zihinde canlandırılan ya da ifade edilen model, onu düşünürken kullanılan
aracıların niteliğini yansıtacaktır (Turuthan, 1987, s.94). Bu anlamda, tasarımcı
bireyin kullanacağı araçlar, onun tasarımcı kişiliğiyle de bire bir orantılıdır.
Düşünceyi ifade edişi ve geliştirme şekli, tasarım sürecinin tümüyle bağlantılıdır.
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Somut bitmiş ürün, bir çok girdinin etkisiyle artık başkalaşmış, kendi kendine bir
şey olmuştur. Bir başkası içindir, kullanıcı onu alır, müdahalelerle değiştirir. Bu
yüzden tasarımcının esas değerleri; kavram geliştirme süreçleri ve bu
aşamadaki eskiz ve anlatımlarıdır. Bunlar çoğu zaman, sonuç üründen daha
gerçek ve daha değerli, belki daha özgür ve daha kişisel eserler olabilmektedir.
Kimi tasarımcıların kavramsal eskizleri ve grafik diyagramları sonuç ürün
yapılarından çok daha fazla etkili olabilmekte ve bu şekilde ardından gelen
tasarımcılara esin kaynağı olmaktadır. Tasarımcının imzası niteliğindeki eskiz
ve anlatımları, tasarımcısıyla bir bağ kurarak bir ölçüde kişisel özelliklerin
yansıtıcısı olmaktadırlar.

Şekil 4.11. Einstein Kulesi eskizleri
Kaynak: www. archidialog.com

Şekil 4.12. Sydney Opera Binası eskizleri
Kaynak: www.facadesconfidential.blogspot.com

Köknar ve Erdem (2010)’e göre temelde zihinsel bir süreç olan dünyayı temsil
etme, tasavvur etme, kavrayış biçimimiz, yavaş yavaş bu temsili betimleyen
resim, çizim gibi yığılarak artan evraka doğru kaymış ve ardından gelen büyük
bir görselleştirme sonucunda temsil kelimesi zihinsel süreçlerle değil, evrakla
beraber anılır olmuştur.
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Artık mimari proje ve inşa edilen yapı, aynı fikrin temsilleri olarak
algılanmaktadır. Yürekli (2002)’ye göre mimarlık; fikirden çizime, makete,
uygulama çizimlerine ve inşa edilmiş yapıya doğru yozlaşır. “İnşa edilmiş yapı
mimarlığın en kötü benzetimidir”. Artık mimari tasarım ürünü olan “yapı” yerine,
mimarlığın “söylemi ve sözü” tasarlama etkinliğinin kalbine oturur (Köknar &
Erdem, 2010).
Benzer şekilde Le Corbusier için de mimarlık, fikirler aleminin saflığında var
olan kavramsal bir oluşumdur. İnşa edilip hayata karışınca saflığını yitirir,
bozulur. (Artun, 2012).
Tasarlama eylemi sadece bir andan ve bir işlemden oluşmamaktadır. Bazen
tasarımcının bile farkına varmadığı çok kısa sürede birden çok işlem
gerçekleşerek tek bir işlem izlenimi yaratabilmektedir. Köknar ve Erdem
(2010)’e göre bir anda gerçekleşen tasarım izlenimin başka bir kaynağı, tasarım
sürecinde nesnenin son şeklini aldığı işlemler grubunu tasarımın çekirdeği
olarak kabul etme eğilimidir. Bu eğilim ise zihinde gerçekleşen çok sayıda
işlemin gereken değerlendirmeyi bulamadan kaybedilmesi ile sonuçlanabilir.
Halbuki tasarımcıların, özel anları beklemek yerine bu anları yaratacak koşulları
oluşturmayı öğrenebilecekleri söylenebilmektedir.
Oxman (2003)’a göre günlük hayatımızda kullandığımız, dünyayı algılamayı ve
düşünceleri iletmeyi sağlayan kavramlar, fikirlerimizin zihindeki strüktürleridir.
Lakoff ve Johnson (2010), düşünme sisteminin genelde benzetme (analoji) ve
eğretilemelerle (metafor) çalıştığını belirtmiştir. İki farklı kavram arasındaki
ilişkiyi ortaya koyan araçların kullanımı, aslında konseptin gelişim sisteminin
temelini oluşturmaktadır. İki kavram arasındaki ilişki gösterilmeye çalışılırken,
hem algılama sağlanmakta, hem de biçime yönelik alt şifreler ortaya
çıkmaktadır.
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Hacıkadiroğlu (1991)’na göre bazen düşünmeksizin eylemde bulunduğumuz
söylenebilse bile hiç kimse düşüncesiz davrandığımızı söyleyemez. Kuşkusuz
kavramlar hiç bir zaman simge kullanmadan kazanılmış olamazlar, sözcük
kullanmadan kazanılamayacakları da kesin gibidir. Tasarlamaya ait düşünme
bazen aracısız, dışarıdan izlenemeyen bir yolla gerçekleşebilir. Ancak bu tür bir
tasarım nesnesinin izleyici tarafından doğru anlaşılması da zorlaşmış olacaktır.
Kavram ve konsept çalışmaları, tasarıma atılan ilk adımı sağladığı gibi
tasarımcının fikirlerini geliştirmesinde de büyük oranda rol oynamaktadır. Bu
gelişimin sağlanmasında atılan tüm adımların ve tüm denemelerin değeri çok
büyüktür. Tasarımcı ortaya sürdüğü tüm fikirlerini karşılaştırmalı ve tekrar tekrar
sorgulamalıdır. Süreç içerisinde bu sorgulama sayesinde, fikirlerin birbirlerini
geri beslemelerle zenginleştirip geliştirmesi ve karşılaştırmalarla yeni ilişkiler
kurulabilmesi, dolayısıyla alternatif üretebilmesi sağlanmaktadır.
Tasarım ürününün başarısının ölçütlerinden birisi, tasarlamanın düşünüldüğü
gibi algılanmasıdır. Yani, zihinde yaratılan tasarım kavramının tasarım formuna
büyük bir oranda yansıması yanı sıra bu sürecin kullanıcı zihninde de benzer
şekilde karşılığını bulmasıdır (Çelik; Turgay, 2011, s.2).
Çelik ve Turgay (2011, s.3)’a göre tasarımcı adayını; düşünmeyi kalıplaştıran,
esnek olmayan düşüncelerden uzaklaştırıp zihnini açmak, tasarım sürecinin en
önemli amaçlarından biridir. Sezgileri, tasarım içgüdülerini bilinçli olarak
harekete geçirerek, tasarım sürecini rastlantısal ilişkilerden kurtarıp, kavramın
oluşum mekanizmasının izlenebilirliğinin sağlanması gereklidir.
Tasarımın sonuç üründen farklı olarak gelişim aşamasının incelenebilirliği, bir
anlamda yapılan işin altyapısındaki zihinsel tecrübeleri, deneme ve yanılmaları
izleyicinin farketmesini sağlayacak, tasarlanan nesnenin daha iyi anlaşılması
için destekleyici veriler olarak sunulabilecektir.
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4.2.1. Konseptin İletişim Özelliği
Konsept geliştirme eylemi, tasarımcıya süreçte sağladığı yararın yanı sıra
izleyici için de bir nevi iletişim aracı olmaktadır. Tasarlamada nedensiz hiçbir
hamlenin yapılamayacağı düşünülürse, tasarımcıya sorulacak en basit “neden”
sorusunun cevabını tasarım diliyle vermeyi sağlamaktadır.
Tasarıma yön veren konsept, yaratıcı bir problem çözme aracından fazlasıdır;
tasarımcının hem kendine, hem de eğitimci, müşteri ya da meslektaşlarına
anlattığı ve mekanı canlandırmamıza yarayan bir hikayedir. Önerilen proje
gelişirken, tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Güçlü bir konsept,
mimariye anlam olarak tercüme edildiğinde kullanıcılarına da geçmeyi başarır.
Bu anlam, kullanıcılar ile farklı düzeylerde iletişim kurar ve uzun vadede yapının
kullanım deneyimini zenginleştirir (Anderson, 2011).
Problemlerin çözülmesi, tasarımcıya mesleki anlamda kazandırılmış birtakım
bilgi donanımıyla kendiliğinden sağlanıyor gibi görülebilir. Mekan tasarımı, temel
anlamda gereksinimlerin çözümünü sağlayan teknik yöntemlerin uygulamaya
geçirilmesiyle elde edilen bir eylem olarak düşünülebilir. Ancak bir tasarımı
özgün kılan nokta, tasarımcının yaşadığı süreçte problemleri belirleme
yaklaşımı ve bu problemleri çözme yöntemi, probleme ilişkin yorumu olarak
nitelendirilebilen konsept çalışmalarıdır. Konsept, hem tasarımda ilk hissedilen
özellik, iletişimi sağlayan ince bir mesaj, hem de tasarımcının kendini ifade etme
aracı, bir anlamda imzasıdır.
Denel (1981, s.7)’e göre, olaylara sistematik, adım adım

yaklaşmak,

her

şeyden önce tasarım önerilerini getirecek kişiye, hem üretim, hem anlatım,
hem iletişim, hem de izleyiciler açısından doğru görsel algı oluşturma kolaylığı
sağlayacaktır.
Anderson (2011)’a göre, her tasarımcı, tasarımınızın ana fikri nedir sorusuna
farklı yanıtlar verebilir ancak yapıların sadece inşa edilmiş binalar değil, mimari
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eserler olmasını asıl kavram sağlar. Bu asıl kavram sadece tasarımcının bildiği
bir şey olarak kalmamalı, yapıyı gören ve kullananların da anlayabileceği
şekilde tasarım diline aktarılmalıdır.
Mimari bir konsept geliştirmek, mimari bir dille düşünmek olarak görülebilir.
Onat (2010, s.129)’ a göre tasarım yaparken keşfedici ve yaratıcı düşünüp,
verilecek kararları nesnel biçimlere dönüştürürken, bir bakıma bu kararlara
neden olan duygu ve düşüncelerimizi tasarım diline dönüştürüp sergileme ve
anlatma gerçekleşir. Biçimlendirme kararlarıyla elde edilecek tasarım ürününün
kalitesi, tasarım üzerine kurulan kavramsal altyapıya, kavramsal oluşu nesnel
bir oluşuma dönüştürmedeki yeteneğe, anlatımda kullanılan tasarım dili
konusundaki bilinçliliğe, tutarlılığa ve duyarlılığa bağlıdır. Nasıl ki iletişim ve
düşünme aracı olan konuşma dilinin nasıl kullanılacağı bilinmediğinde anlamlı
bir iletişim gerçekleşmezse, tasarım dili konusunda da yeterli kavramsal bilgiye,
görgüye ve duyarlılığa sahip olunmazsa, tasarım diliyle düşünmek ve anlatmak
da yeterince sağlanamamaktadır.
Box (2007)’a göre anlatılmak istenen bir kavram ya da bir hikaye, bütün sanat
dalları aracılığıyla aktarılabilir; ancak en etkili olan iletim, bütün diğer sanat
dallarının mekan tasarımıyla entegre olduğu zaman gerçekleşmektedir.
Konseptin ve mekanın kurgulanmasındaki dili, konuşma dilindeki kurgunun
başarısıyla

kıyaslamak

mümkündür.

Bunun

nedeni

ise

mekanın

kurgulanmasındaki dilin, konuşma dili kadar anlaşılır olmasıdır. Anlaşılır olan bu
dilin en büyük özelliği ise, anlam ve amaçla örtüşmedeki tutarlılık olarak ön
plana çıkmaktadır. Konseptin kurgulanması ise başlangıç hareketini tanımlarken
bir anlamda bu dilin oluşturulmasını sağlamaktadır.
Müzikte beste anlamına gelen kompozisyon, nasıl ki ritm ve ses değerlerinden
oluşan bir işitsel bütünlük içerirse, mimarlıkta da kompozisyon, düzen, oran,
uygunluk, ritm, denge gibi ilkelerle görsel bir bütünlük ortaya koymalıdır. Gerek
işitsel, gerek görsel kompozisyonda en önemli ilke, her şeyin bütüne ait ve
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uygun olması, hiçbir öğenin birbirine yabancı ve uygunsuz olmaması, yani
“bütünlüktür”. Mekan da bütünlüğe ulaşmak için bazı kurgular içermelidir. Ancak
görsel değerlerin ve ilkelerin uygulanması mimari bir dili anlamak için her zaman
yeterli değildir. Mimari bir dili anlamak, yorumlamak için onun felsefesini de çok
iyi bilmek gerekmektedir (Aydınlı, 1993 s.42).
İnsan kavramının yanı sıra, “evren” kavramına da işaret eden bütün, böylece
hem özne olarak tasarımcıyı, hem de nesne olarak onun üzerinde çalıştığı
ürünü anlatır; bütün hem kullanıcıyı, hem de kullandığı ürünü, hem de o
kullanımla ilişkili hikayeyi kapsar. Bütün kavram, ayrıca tasarımcının ve tasarım
araştırmacısının da yöneldiği, konu edindiği ve orada yerleşerek işleyişine
katıldığı esas varlığa işaret etmek için kullanılmaktadır (Turhan; Beyazıt, 2010).
Çoğu zaman mekan tasarımında izleyicinin odaklandığı nokta sonuç ürün
olmasına rağmen, aslında izleyicinin her defasında gördüğü ve deneyimlediği
şey, tasarımın konseptidir.
Tasarımın ilk aşamasında belirlenen konsept, sonuç ürününe bakıldığı zaman
bir çok yerde hissedilebileceği gibi tasarımcısının isabetli olduğunu düşündüğü
tek bir noktada da kendini hissettirebilir. Konseptin belirlenmesinin yanı sıra,
onun sonuç ürününe ne miktarda ve ne şekilde yansıyacağı, izleyicinin onu
nasıl algılayacağı da dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Mimarinin amacı insan için tasarlamak, diğer bir deyişle insanlar ve çevresel
faktörler arasındaki uygunluğu artırmak için kavramsal bir ortam hazırlamaktır.
Bu ortamda insan - mekan arasında görsel bir iletişim söz konusudur. İletişim;
öğelerin biçimsel simgesel değerleri ile kurulmaktadır (Aydınlı, 90).
İletişimin ilk aşamasında kültürel yapı, çevre ve doğaya bağlı olarak rastlantısal
bir biçimde kavramlar oluşur. İkinci aşamada ise, bu kavramların nasıl temsil
edileceği söz konusudur. Örneğin ev denildiğinde, çatısı, kapısı, penceresi gibi
her türlü unsuru ile zihnimizde somut bir imge oluşur. Aynı anda

o somut
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imgenin getirdiği soyut, duyumsal birtakım özellikler de canlanır (Taşkıran,
1998).
Tasarım dilini şiir diline benzeten bazı tasarımcılar bu benzerliğin, her iki dilin de
bir yandan bütün oluşturmaya çalışırken, diğer yandan göstergelerin özerk
değerlerini

de

vurgulama

eğilimi

içinde

olmalarından

kaynaklandığını

savunmaktadırlar (Myers, 1991) (Büyükarda, 2000, s.103). Tasarlama eylemine
sebep olan şey, çoğu zaman yalnızca ihtiyaç değil, iletilmek istenen bir iletidir.
Bir anlamda konsept, geri planında barındırdığı kavramların nasıl bir gösterge
ile iletileceğinin belirlendiği yapıdır.
Bu noktada göstergebilim kuramından söz etmekte yarar vardır. Göstergebilim
kuramı öncelikle bir “anlamlama kuramı” olarak ortaya çıkmaktadır. Yani ilk
kaygısı; anlama, kavrama ve üretme koşullarını kavramsal bir kuruluş şeklinde
ortaya koymaktır. Anlamanın temel yapısını kavrayabilmek için gerekli tüm
kavramları bir araya getirmek zorundadır (Guirad, 1977).
Erkman (1987) göstergeyi, kendisi o şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak
iletişim sağlayan her çeşit aracı olarak tanımlamaktadır. Gösterge, bizi bir dizi
ölçümü doğrudan doğruya yapmaktan kurtaran, ölçme eylemimizin yerine
geçen bir araçtır.

Açıklayıcı el, beden ve yüz hareketleri olan “jest ve mimikler”in çoğu nitelik
açısından oldukça soyut olmakla beraber gösterge kodlarının atası olarak kabul
edilmektedir (Arnheim, 1977). Fiziksel nesnelere ait özelliklerin son derece
doğal bir şeymiş gibi, fiziksel olmayan göstergelere uyarlanması, tümüyle
evrensel bir olgudur. Doğal dillerin oluşumu da bu şekilde gerçekleşmektedir
İletişimi sağlayan doğal diller gösterge olabileceği gibi, bilimsel amaçlarla
kullanılan matematik, mantık, işaret, formül gibi yapma kurallar da, kendi
dışında bir şey temsil ettikleri ve bu şeyin yerini alabilecek nitelikte oldukları için
göstergeleri tariflerler. Bu göstergelerin her biri kendine ait simgelerle varlık
bulmaktadır (İzgi, 2005).
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Göstergenin işlevi, bir kavramla bir iletişimin imgesini birleştirerek iletişim
sağlamaktır (Saussure). Guirad’a göre gösterge, bir uyarıcıdır, yani duyusal bir
tözdür. Uyandırdığı belleksel imge, kafamızda başka bir uyarıcının imgesine
bağlanır;

bu

sayede

bir

iletişim

doğrultusunda

bu

ikinci

imge

canlandırılabilmektedir (İzgi, 2005).
Göstergenin en çok irdelenen yanı “gösterilen” olandır; biçim, gerçek
dünyadakilerin

tam

olarak

kopyası

olmayıp,

dünya

ile

ilgili

olarak

algılamalarımızın ve duyumlarımızın soyutlanmış halidir. Gösterge bir uyarıcıdır.
Uyandırdığı belleksel imge, kafamızda başka bir uyarıcının imgesine bağlanır.
Göstergenin amacı, bir iletişim doğrultusunda bu ikinci imgeyi canlandırmaktır.
Semiotik üçgende yer alan “belirlenen” ve “belirleyen” kavramları, bir gösterge
sisteminin “gösterilen” ve gösteren bileşenleri ile benzer bir yapıya sahiptir; ve
ayrıca bunlar, sanat yapıtının anlamını ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Bu
bağlamda dile benzetilen bir sanat yapıtı, dil gibi semiolojik bir fenomeni ifade
etmektedir. Dilde varolan konuşan ve dinleyen arasındaki iletişim, sanat
yapıtında da, sanatçı ve gözlemci (izleyen) arasında oluşmaktadır (strauss,
Her branş,

içinde kendi göstergelerini, kendi dilini oluşturmaktadır. Her ne

kadar göstergeler, aslına dair bilgileri dolaylı yoldan verseler de, bu yol ne kadar
kısa olursa, bütünü ve anlamı ne kadar desteklerse, ileti de o kadar kolay
anlaşılmaktadır.
Mekan tasarımcısı, geliştirdiği imgelerin, diğer bir deyişle göstergelerin yeniliği
ile her zaman bir dil kaynağı olma özelliğine sahiptir. Çünkü bir tasarımdaki her
yeni kod - gösterge gösterileniyle,tasarımcısının iletisini aktarmaktadır.
Tasarım sürecinin göstergebilim ile bağdaştırmasını yapmamız gerekir ise;
gösteren (anlatım düzlemi), ritim, renk, doku, yoğunluk, ses, koku, doku gibi
biçimsel elemanları tariflerken; gösterilen (içerik düzlemi) ise, fikir, düşünce seti,
mekansal kavram, ideolojileri tarifler. Diğer bir deyişle İçeriksel kodlar, yaşam
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biçimi, yerleşim ve konfor özellikleri, aktivite olanakları, geleneksel fikirinançlara, fonksiyonel çeşitliliklere- sosyo antropolojik anlama-psikolojiye ilişkin;
anlatımsal kodlar ise, mekan kullanımına, yüzeysel kaplamalara, biçimsel
ifadeye ilişkindir (Jenks, 1969, s.15). Mekan tasarımında gösteren, yani form,
çoğunlukla bir form grubu olarak belirmektedir (Knight, 94).
Tasarım sırasında tasarımcının belleğinde öncelikle bir gösterilen ya da ona
dair bir kavram, yani iletmek istediği mesaj bulunmaktadır. Daha sonra bunun
ne tür gösteren yardımıyla iletilebileceği düşünülmeye başlanır. Konseptin yeri
tam arada,

bir aşamadan diğerine geçişi tarifleyen alandadır. Konsept,

içeriğin biçime nasıl dönüşeceğinin bilgisini verir. Bu aşama aynı zamanda,
tasarımcının tasarım dilinin oluşmaya başladığı süreçtir.
Gösterge kavramının en çok tartışılan yanı, “gösterilen” yani konseptle ya da
içerikle ilgili olan kısmıdır. Öznel tasarım dilinin oluşması da yoğunlukla
göstergenin bu kısmına bağlı olmaktadır. Başka bir deyişle, form ile içeriğin bir
araya gelişindeki nedenselliğin, diğer göstergelerin tasarlanmasında da
sürdürülmesiyle bir tasarım anlayışı ve dili oluşturulabilmektedir. Bu sebeple, bir
mekan tasarımının göstergelerinden bahsederken, tasarımın sunduğu kendi
gerçekliğini ana fikirle bağıntılı olarak kavramak gereklidir.
Gündelik konuşma dili bir göstergeler dizgesidir. Ancak toplumsal ve tarihsel
yaşamın kendine özgü gereksinimlerini karşılamak üzere matematik, tıp bilimi,
bilgisayar gibi sistemler için yapay diller oluşturulmuştur. Lewitt (1969)’e göre
sanat da kendi özgün dil yetilerine sahiptir. Sanatçı, bilincinde duyumsadıklarını
ve anlatmak istediklerini sanatsal imgelere dönüştürür. Düşünsel hazırlık evresi
olarak da adlandırabileceğimiz duyumsama aşamasının alıcıya ulaşabilmesi için
maddesel bir yapıya bürünerek nesneleşmesi gerekir. Sanatsal düşüncenin
maddeleşmesi demek, tıpkı insanın düşünsel etkinliğinin diğer biçimlerinin
netleşmesinde olduğu gibi göstergebilimsel bir nitelik taşır. İmgelerle yürütülen
düşüncenin göstergeler dizgesi biçiminde kurulmasının, sanatın bildirim işlevi
bakımından büyük önemi vardır.
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Sanat nesnesini sanatçının bilincinde oluşan imgeyi alıcının kendi öz bilincinde
kavrayabilmesine olanak veren bir çeşit şifre olarak gören Sol Lewitt (1969),
kavramsal sanat akımının öncülerinden biridir. Fikir sanatı olarak da
adlandırılan kavramsal sanatta fikir veya kavram, sanat eserinin en önemli
kısmıdır. Tüm planlamalar ve karar almalar önceden yapılır ve fikrin
uygulamaya geçirilmesi ikinci planda kalır. Fikir, sanat yapan bir makina haline
gelir.
Lewitt (1969)’in kavram geliştirme eylemini “sanatın kendisi” olarak yorumladığı
kavramsal sanat akımında, sanat nesnesinin neye benzediği çok önem
taşımamaktadır. Eğer fiziken bir formu varsa, bu yeterlidir. Bir fikirle başladığı
sürece, hangi formda olduğu önemsizdir. Sanatçının içsel sürecinde oluşan
yaratının dışa vurulmasıdır. Sanatçı tarafından nesneye fiziksel bir form verildiği
anda, nesne artık sanatçının kendisi de dâhil olmak üzere herkesin algısına
açıktır. Sanatsal nesne, sadece tamamlandığı andan itibaren algılanabilir. Sanat
ilk bakışta göze hitap ettiği için kavramsal olmaktan çok algısaldır. Bu algı daha
çok görsel, devinsel, ışık ve renk sanatını içerir.

Sanatçı düşünsel boyutta

kavramın işlevi ile algılanması arasındaki çelişkiyi (birinin diğerine üstünlüğü),
kendi öznel yargısına başvurarak hafifletir. Öznellikten kaçınmanın tek yolu bir
plan dâhilinde çalışmaktır. Bu aynı zamanda her tasarımın nesnel dönüşümü
için gereklidir. Plan işin tasarımıdır. Bazı planlar milyonlarca çeşitliliği, bazıları
ise sınırlı birkaç tasarımı içerir. Fakat her ikisi de sonuca götürür. Bazıları ise
sonsuzluğu ifade eder. Ancak her ne olursa olsun, her durumda sanatçı yalın bir
form seçerek problemi çözüme kavuşturur.
4.2.2. Konseptin Somutlaştırması
Soyut bir düşünce, pek çok yolla bir başkasına aktarılabilir. Zihindeki fikir, soyut
haliyle kalarak uzun süre varlığını sürdürebilmektedir. Ancak insanlar, çoğu
zaman, somut bilgiye ulaşma içgüdüsü taşırlar. Somut nesne, kendi soyut
bilgisini de içermekte, bununla birlikte net bir şekilde onu ortaya koymakta ve
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yansıtmaktadır. Mekan tasarımındaki bilgi aktarımı için de, somut bilgi ve
görüntü gereklidir. Mekan, her zaman somuttur ve soyut bilgisini içinde taşır.
Tasarımcı, zihninde pek çok soyutlamalar yapsa da, bu soyutluğu bir noktada
somutlaştırmalı ve mekanı oluşturmaya başlamalıdır.
Somutlaştırmanın en basit hali olarak tarifleyebileceğimiz ilk an, kavram
geliştirme aşamasında, zihindeki herhangi bir düşüncenin biçimle ifade
edilmeye çalışıldığı andır. Bireyin görselleştirdiği her türlü düşüncede, bir
bakıma somutlaştırma eyleminin yapıldığı söylenebilir.
Yani soyutlama evresinin sonucunda ulaşılan kavramlardan, sonuç ürününe
giden her adımda bir somulaştırma mevcuttur. Ancak tasarım sürecinin
genelindeki esas somutlaştırma süreci, tasarımcının ortaya koyduğu konsepti
sonuç ürüne götürmeye başladığı anda başlar. Bu aşamada, tasarlamanın
zihinde süregelen karmaşık süreci, yavaş yavaş sona ermektedir. Tasarımcının
adımları, daha akılcı, sonuca ulaşmaya çalışan bir yolla, problemleri çözmeye
yöneliktir. Tasarımcı, bu aşamaya gelmeden önce, yaratıcılığını en üst düzeyde
kullanmış ve alternatiflerini sonuna kadar değerlendirmiş olmalıdır.
Bir anlamda, kısmen somutlaşmış olan konsept çalışmasının da, tasarım
sürecinin tamamına bakıldığında hala soyut bir model olduğu söylenebilir.
Tasarımcının kavram arayışında olduğu ilk eskizinde olduğu gibi, fikirlerin sonuç
ürününe yansıyan kararlara dönüştüğü daha sonraki kapsamlı aşamalarda da
var olan somutlaştırma eylemi, tıpkı soyutlama gibi, tasarım süreci boyunca
devam eden ve farklı yoğunluklarda tekrar tekrar yapılan bir eylemdir.
Turuthan (1987, s.146), dönüştürme yoluyla biçim oluşturma faaliyetini, önce
atak, bütüncü, alandan bağımsız ve alternatif üretmeye elverişli, yani genişleyen
nitelikte; sonraki aşamada da sıralama ve aktarma yoluyla biçim somutlaşırken,
daha temkinli, adım adım, alana bağımlı seçmeler ve katmanlarla zenginleşen
ve kesinleşen bir faaliyet olarak tanımlamaktadır.
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Soyutlamadaki

“bilinenin

yabancılaştırılması”

faaliyetinin

karşıtı

olarak

somutlaştırmada, “yabancının ya da tuhafın bilinen hale getirilmesi” vardır. İlk
başta, sorun yabancıdır; onun için kişi, onu değiştirip bilinen şekle sokmaya
çalışır. Sıralama ve aktarmalarla da daha çok bilineni sürece katar (Turuthan,
1987, s.145).
Somutlaştırma

eylemi,

tıpkı

soyutlama

gibi,

kişiye

özgü

davranışlarla

gerçekleşir. Kavramlar, farklı bireylerde, tasarlama ilkeleri doğrultusunda, farklı
biçimlerle yansıtılabilir. Bir kavram, aynı tasarımcı tarafından da sonsuz sayıda
farklı biçimle ifade edilebilir.

Şekil 4.13. Somutlaştırma eylemi kişiye özgü davranışlarla gerçekleşir.
Kaynak: Laseau, 1937

Biçime doğru yol alan süreçte ise, tasarımcının gözetmek zorunda olduğu
birçok teknik gerçeklik bulunacaktır. Mekan tasarımcısı, konseptini tasarıma
uyarlarken,

oranlama

sistemini,

renk

ve

doku

kararlarını,

kullanacağı

malzemelerini, yani her tür somut adımını, kavramlaştırma sistemine paralel
şekilde, bir bütün halinde düşünmek durumundadır.
Mekanı oluşturan nesnel elemanlar çok sayıda uyaran aracılığı ile algısal
sürece konu olurlar. İnsan duyuları tarafından duyumsanan bu fiziksel
uyaranların bir kısmı direkt olarak mekanın fiziksel bileşenlerinden kaynaklanır.
Yüzeylerin renkleri, mekanı oluşturan çeperlerin dokuları, orantısal ve boyutsal
büyüklükler gibi veriler mekanı oluşturan fiziksel elemanların özellikleri olarak bu
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tür uyaranlara örnek gösterilebilir. Fiziksel kaynağı mekanın nesnel bileşenleri
olmayan, ancak mekansal bileşenlerden etkilenen veya bu bileşenleri etkileyen
ikinci bir grup fiziksel uyaran daha vardır. Örneğin ışık, ses, koku gibi uyaranlar,
salt mekanın fiziksel bileşenlerinden kaynaklanmayıp, mekanda gerçekleşen
her tür fenomenle ilişkili uyaranlar olarak algıya konuk olurlar. Sonuçta bu iki
grup fiziksel uyaran; renk, biçim, görüntü, ses, yankı, ışık, yansıma, koku gibi
veriler olarak görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma, denge gibi duyular
aracılığı ile mekanın fiziksel bileşenlerinin, içinde gerçekleşen fenomenlerin ve
tüm bağlamın insan tarafından duyumsanmasını sağlar (Sayın, 2007).
Turuthan (1987)’a göre soyut; önceleri yabancı ve tuhaf iken, sonuçta daha az
soyut ya da somut ve bilinen olmaktadır. İlk başta sorun yabancıdır ve bu
sebeple tasarımcı onu değiştirip bilinen bir şekle sokmaya çalışır. Sıralama ve
aktarmalarla da daha çok bilineni sürece katar. Yeni düzenler, yeni biçimler
bulmaya ilk adım, soyut kavramların dönüştürülmesi ile atılmaktadır. Bundan
sonra sıralamalar ve aktarmalarla bilinen kurallar, düzenler, ölçüler, oranlar işin
içine

sokularak,

düzen

kesinleşmekte

ve

somutlaşmakta,

dolayısıyla

alternatifleri de azalmaktadır. Hem soyutlaştırma hem somutlaştırma, grafik
düşünmeyi gerektirir. Soyut biçimlerin alternatifleri somut biçimlere kıyasla daha
çok olmaktadır.
Somutlaştırma işlemi, kavramların mekana yönelik yüzey ve hacimlerde tek tek
karşılıklarını bulması ve bu aşamadaki her kararın konsepte bağlı olarak
verilmesiyle gerçekleşir. Bu bağlam ise, bir dizge oluşturmakla mümkün
olmaktadır.
Dizge, bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin
tümü, sistemi anlamına gelmektedir (Dil Derneği, 2005).
Bir mekan tasarımında dizgeler, bir cümlede olduğu gibi kolay ayırt
edilememektedir. Çünkü burada dizgeler bir söz dizgesinde olduğu gibi, nokta
veya virgülle ayırt edilmemiş, iç içe geçmiş durumdadırlar. Bu nedenle kavram
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doğrultusunda oluşturulmuş düzenin, yani kurgunun, kavramın geliştirilmesinde
rolü büyüktür. Her dizge, bir üst dizgenin anlatı taslağını oluşturur. Kavram ya
da konsept, bir mekan tasarımı içindeki tüm soyut ve somut elemanlarla kendini
geliştirme, genişletme ve açıklama eğilimde olup böylelikle kendi dilinin
oluşumunu sağlamaktadır (Zelanski, 1987).
Büyükarda (2000, s.41)’ya göre, dizgeyi oluşturan şifreler, bir tasarımın
oluşmasında ve anlaşılmasında, bir başka deyişle, tasarımcı-tasarım ve
tasarım-izleyici iletişiminin sağlanmasında önemli rol oynayan, tasarımın teknik
dili olarak da yorumlanabilmektedir. Tasarımda karşı tarafa aktarılmak istenen
ileti, gösterge rolünü üstlenen “arkitektonik kod”larla sağlanmaktadır.
“Arkitektonik kod”, bir tasarım bütünü içerisinde, o bütüne ait özellikler taşıyan
en küçük göstergedir. Nasıl ki bir maddenin karakteristik özelliklerini taşıyan en
küçük yapı taşı atom ise, tasarımın yapı taşlarını da arkitektonik kodlar
oluşturmaktadır. Bir tasarım dilinin oluşmasında bu yapı taşlarının seçimi ve
kullanımı önemli rol oynamaktadır. Bu oluşumun gerçekleşmesinde, hangi
iletilerin

ne

şekilde

iletileceklerinin

belirlenmesi,

o

mekan

tasarımının

“düzgü”lerini belirlemektedir (Brill, 1983) (Büyükarda, 2000, s. 9).
Konsept geliştirme için bir araç olan eskizler, tam anlamıyla bellekteki imgelerin
kopyası değil, onların genel özelliklerini taşıyan ve temsil ettikleri düşüncenin
bazı boyutlarını yansıtan arkitektonik kodlardır. Arkitektonik kod, tasarım
içerisindeki bir malzeme, bir renk, bir örüntü ya da bir form olabilmektedir
(Büyükarda, s.71)
Arnheim (1977, s.81)’a göre, bir mekan tasarımı kompozisyonunda yapısal
düzen, arkitektonik kodların ve diğer tasarım öğelerinin belli ilkeler bağlamında
bir araya gelişleri ile mümkün olmaktadır. Tasarımı bir dize, başka bir deyişle
yapısal bir düzel olarak ele alabilmemizi sağlayan en önemli nokta, dilde olduğu
gibi tasarımda da, öğelerin belli ilkeler doğrultusunda gelişerek ya da biçim
değiştirerek oluşturulması ve aynı ilkelerin, oluşan bu öğelerin bir araya
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gelmelerinde de etkili olmasıdır. Bu durum aynı zamanda, tasarımda örüntü
birimlerinin oluşumu anlamına gelmektedir.
Anlam taşıyan her nesne, bir dil aracılığı ile ifade kazanmaktadır. Bu bağlamda
anlam, içeriksel değerler taşımakta ve bunların iletilmesi, mesaj haline
dönüşmesi, biçimsel çabalarla gerçekleşmektedir. Mekan tasarımında anlam,
gerek bilişsel, gerekse görsel alanda ifade kazandığından, tasarımcının
tasarımıyla olan karşılıklı etkileşimi; bilme, anlama ve değerlendirme sürecinde
gelişmektedir. Bu bağlamda anlam, yalnızca mekan tasarımının nesnel ve
işlevsel boyutundan kaynaklanan bir düzlemde değil, tasarımcının düşünceleri,
deneyimleri ve izlenimlerinin belirlediği bilişsel alan kapasitesine bağlı olarak
ifade kazanmaktadır. Tasarımcının öznel dilini oluşturan bu boyut, tasarım dili
dizgesinin

her

tasarımcıda

farklılık

kazanmasına

neden

olmakta

ve

tasarladıkları mekanlarla kullanıcıların yaşamsal deneyimlerine yenilikler
getirmesini sağlamaktadır (Büyükarda, 2000, s.106).
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5. BÖLÜM
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İnsana ait bir özellik olan kavram geliştirme eyleminin mekan tasarımına ilişkin
yansımalarını ele alan bu çalışmanın tamamı, bazen çok kısa sürede ve sadece
zihinde gerçekleşen, bazen ise uzun süren bir çaba ve dışlaştırma ile dışarıya
izlettirilen bir düşünme sürecini konu almıştır. Tasarıma dair ilk adımların atıldığı
bu süreç, tüm tasarım sürecine yönelik önemli bir etken olan kavram geliştirme
sürecidir.
Bu noktada, yeni bir şey yaratan her bireyin zihninde, bilinçli veya bilinçsizce var
olan bazı kavramlar olduğu ve tasarlama eyleminin bu kavramların soyutlanarak
ve yorumlanarak birtakım dönüştürme işlemleriyle gerçekleştiği gözlenmiştir.
Burada vurgulanması gereken; tasarlama adı altındaki eylemlerin, hiç olmayan
yeni bir şeyi yaratmak olarak tanımlanması yerine, doğada var olan hazır
bilgilerin soyutlanarak tasarıma yönelik dönüştürme işlemleriyle tariflenmesidir.
Yeni bir ürün ortaya koyabilmek için hangi kavramlardan yola çıkıldığının,
zihindeki düşüncelerin nasıl bir hiyerarşi içinde varlık gösterdiğinin ve bu
düşüncelere nasıl işlemler uygulandığının

algılanmasıyla tasarım sürecine

daha sağlam bir temelle başlamak mümkündür.
Tasarlamaya nasıl bir yöntemle başlayacağını bilmeyen tasarımcı adayı,
kavram geliştirme aşamasını verimli bir şekilde yaşayarak, tasarım probleminin
ve kendi kişisel özelliklerinin gerektirdiği bilgileri keşfedecek ve düzene
sokacak, böylece tasarlama yaklaşımını rahatlıkla belirlemiş olacaktır. Her
alanda olduğu gibi tasarlama eylemi için de çıkış noktasını net bir şekilde ortaya
koyan birey, yaşayacağı tasarım sürecinin başlangıcını yapmış olarak kabul
edilir.
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Tasarımcıya çıkış noktası olabilecek veri alanlarının incelenmesi sonucunda,
tasarımda bazen bir alandaki kavramın daha baskın olduğu ve süreci
yönlendiren birincil unsuru oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Ancak tasarım
sürecinde genellikle birden fazla kavramın etkisi vardır. Bu kavramlar zihinde bir
hiyerarşi içinde dizilmekte ve bu dizilim de tüm süreci yönlendirmektedir.
Burada önemli olan, çıkış noktası oluşturabilecek verilerin tasarımcı tarafından
yorumlanarak soyutlanabilmesidir. İnsana ait içgüdüsel bir eylem olan
soyutlamanın,

tasarım

sürecine

yönelik

kavramların

belirlenmesinde

kullanılması için bir üst düzeyde, yani tasarımcı farkındalığıyla gerçekleşmesi
gereklidir. Soyutlama, kavramlaştırma; aynı zamanda ele alınan verinin
barındırdığı bilgiyi “anlama” ve “anlatma” eylemidir. Böylelikle, verilerin
tasarımcı tarafından nasıl algılandığı ve ne yönde seçilerek öze indirgendiği
ortaya koyulmaktadır. Tasarıma yönelik bir soyutlama; ele alınan kavramın
anlamsal, işlevsel ve biçimsel özelliklerinin seçilerek başka bir amaç için
yeniden kurgulanmasını gerektirmektedir.
Tasarlama eylemi, gereksinim karşılamanın ötesinde, tasarımcının doğadan
öğrenip deneyimlediği bilgileri akıl yoluyla bir işlemden geçirip, tekrar doğaya
sunması olarak algılanmalıdır. Başka bir deyişle bu süreç, tasarımcının
soyutlamalarla ulaştığı kavramları ve ele aldığı kavramlara yönelik öznel
yorumlamaları sonucunda ürettiği yeni bilgiyi, konsepti oluşturmayı içerir. Bu
sürecin yaşanması, hem tasarımcının yaşadığı düşünsel sürecin farkına
varmasını hem de bunu izleyiciyle paylaşabilmesini sağlamaktadır.

Sonuç olarak;
• Tasarlama eylemi, insanların tarih boyunca içgüdüsel olarak
yapmayı sürdürdükleri en temel düşünme şekli olan “soyutlama” ile
gerçekleşmektedir.
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• Tasarlama eyleminin ilk adımlarını oluşturan kavram geliştirme
süreci, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, ancak her tasarımcının
yaşadığı bir süreçtir.
• Kavram, tasarımcının doğadan aldığı verilerden deneyimlerle elde
ettiği

bilgi; konsept

ise kavramın artık

tasarımcıya

ait

bir

yönlendirici olduğu bilgi şeklidir.
• Tasarıma

ait

konsept,

tasarım nesnesinin iletişim boyutunu

barındıran ilk somut adımları oluşturur.
• Konsept, geri plandaki düşüncelerin biçime nasıl dönüşeceğinin
şifresini oluşturur.
• Tasarım sürecinde konseptin gelişim aşamalarının dışlaştırılması,
tasarımcının alternatiflere daha rahat ulaşabilmesini sağlamaktadır.
• Kavram geliştirme eylemi, sanatın her alanında olduğu gibi mekan
tasarımında da ileri bir iletişim sistemini tariflemektedir.

Bu bulgulardan yola çıkarak; tasarlama eyleminin en önemli bölümü olarak
görülen kavram geliştirme sürecinin daha bilinçli adımlarla yapılmasının, hem
tasarımcı, hem de kullanıcı için doğru yönlendirme ve iletişimi sağlayan bir
tasarım sürecinin başlamasını sağlayacağı söylenebilmektedir.
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