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“Kuralları üreten sanat eserleridir; kurallar sanat eseri üretmez.”
Claude Debussy

YARATICI KODLAMA TEKNİĞİNİN
OTO ÜRETKEN TASARIMLARDA KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA
Danışman: Doç. Elif ERGEN
Yazar: Fatoş ÇAKICIOĞLU İLHAN
ÖZ
Yaratıcı kodlama veya aracı bir program ile sanatsal yaratım, günümüzde tasarımın her
alanında olduğu gibi grafik tasarım alanında da ilgi çekmektedir ve bu yöntemi destekleyen
yeni yazılımların ortaya çıkmasıyla alandaki çalışmalar hızla devam etmektedir. Öte yandan
yaratıcı kodlamanın nasıl yapıldığı ve bu yöntemin biz grafik tasarımcılar açısından tasarım
sürecine nasıl katkılarının olduğu sorusu cevaplanmaya değer bir konudur. Programlama
dilinin kodlama eylemi ile birlikte oto üretken tasarım uygulamaları alanında kullanım
pratiklerinin araştırılması bu tezin konusunu oluşturmaktadır.
“Yaratıcı Kodlama Tekniğinin Oto Üretken Tasarımlarda Kullanılması ve Bir Uygulama”
adlı bu tez çalışmasının amacı grafik tasarımcılar için yaratıcı kodlama tekniğinin oto
üretken sanat alanında kullanım pratiklerine dair hem teknik anlamda hem de sanatsal
boyutta temel bir kaynak oluşturmaktır. Kodlama diline yabancı olan grafik tasarımcılara
temel tasarım prensiplerinden başlayarak sistemin sunduğu imkanların açıklanması ve
tasarım süreçlerinin örnekler eşliğinde anlatılması hedeflenmektedir. Yaratıcı kodlamanın
bu araştırmada sadece bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. Tasarım süreci boyunca oto
üretken sanatın dijital çağdan önce var olan analog yöntemler ile oluşturulan örneklerinin
incelenmesi ve oto üretken sanatın “estetik” bağlamına dair tasarım ölçütlerinin ortaya
konulması da bu tezin amaçlarından birisidir.
Çalışmanın ilk bölümünde, kodlama etkinliğinin dijital dönem öncesi kaynakları
belirlenmiş, grafik tasarım ile buluştuğu noktaya dek geçirdiği süreç tasarım kavramları
çerçevesinde incelenmiştir. İkinci bölümde araştırmaların ortaya koyduğu yeni başlıklar
ışığında yaratıcı kodlamanın tasarım alanındaki yansımaları irdelenmiş, oto üretken
tasarımlarda uygulamaları teknik süreçler ve yazılımlar da dahil olmak üzere ayrıntılı şekilde
ele alınmıştır. Tezin üçüncü bölümünde yaratıcı kodlama yönteminin temelleri açıklanmış,
grafik tasarım alanındaki güncel örnekleri yaratıcı kodlama tekniğinin sunduğu avantajlar
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bağlamında tartışılarak anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise süreç boyunca öğrenilenler
çerçevesinde yaratıcı kodlama tekniği ile bir uygulama yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Yaratıcı kodlama, oto üretken tasarım, algoritmik tasarım, görsel
sanatlarda rastgelelik.
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THE USE OF CREATIVE CODING TECHNIQUE IN AUTO GENERATIVE
DESIGNS AND AN APPLICATION
Supervisor: Assoc. Prof. Elif ERGEN
Author: Fatoş ÇAKICIOĞLU İLHAN
ABSTRACT
Creative coding or artistic creation with an intermediary program attracts attention in the
field of graphic design as well as in every field of design today, and studies in the field
continue rapidly with the emergence of new software that supports this method. On the other
hand, the question of how creative coding is done and how this method contributes to the
design process for us graphic designers is a subject worth answering. The subject of this
thesis is to investigate the use of programming language in the field of auto-generative
design applications together with the act of coding.
The aim of this thesis, named “The Use of Creative Coding Technique in Auto Generative
Designs and an Application” is to create a basic resource for graphic designers, both
technically and artistically, on the use of creative coding technique in the field of auto
generative art. It is aimed to explain the possibilities offered by the system, starting from the
basic design principles to graphic designers who are unfamiliar with the coding language,
and to explain the design processes with examples. It should be noted that creative coding is
only one method in this research. One of the aims of this thesis is to examine the examples
of auto generative art created with analog methods that existed before the digital age and to
reveal the design criteria for the "aesthetic" context of auto generative art throughout the
design process.
In the first part of the study, pre-digital sources of coding activity were determined, and the
process until the point where it met with graphic design was examined within the framework
of design concepts. In the second part, the reflections of creative coding in the field of design
are examined in the light of new topics revealed by the research, and its applications in autogenerative designs are discussed in detail, including technical processes and software. In the
third part of the thesis, the basics of the creative coding method are explained, current
examples in the field of graphic design are discussed and explained in the context of the
advantages offered by the creative coding technique. In the fourth part, an application was
iii

made with the creative coding technique within the framework of what was learned during
the process.
Keywords: Creative coding, auto generative design, algorithmic design, randomness in
visual arts.
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GİRİŞ
Bu tez çalışması Yaratıcı Kodlama ve Oto-Üretken Tasarım olmak üzere iki ana başlığı konu
almaktadır. Kodlama eylemi günümüzde her yaştan birey tarafından öğrenilen ve öğretilen,
tıpkı dil öğrenmek veya yazı yazmak olarak açıklayabileceğimiz temel bir kültür haline
gelmiştir. Tasarım eğitimi çerçevesinden bakıldığında kodlama öğrenmek, Bauhaus’un
temellerini attığı temel tasarım müfredatını kavramayı kolaylaştırmakta, tasarımcılara
analitik bir bakış açısı kazandırmaktadır. Şu anki süreç tasarımcı olarak bizleri
sorgulamadan, bizlere hazır olarak sunulan aynı yazılımları kullanarak benzer görsel işler
üretmeye yönlendirmektedir veya başka bir dille zorunda bırakmaktadır. Kodlama dillerini
kullanarak tasarım yapmak tasarımcıyı daha özgür kılmaktadır. Günümüzde henüz
bahsedilen popüler yazılımlar kadar yaygınlaşmamış olan Yaratıcı Kodlama, özünde
tasarımcının seçilen dili kullanarak bilgisayara bir komut vermesi, ardından bilgisayarın bu
komut dizisine (algoritmaya) uyarak estetik değer taşıyan bir görsel üretmesi işidir. Oto
Üretken Tasarım kavramı da tam olarak bu noktada yaratıcı kodlama ile birleşmektedir.
Çalışma dahilinde açıklanacak olan tasarım süreci, tasarımcının kodlama işini yapması
(algoritmayı yazması-kurgulaması) ve ardından bilgisayarın üretme aşamasını devralması
olarak tanımlanabilir. Kapsamı belirlenen tasarım sürecinin tamamlanabilmesi için öncelikle
kodlama eyleminin ve temel mantığının kavranması, oto-üretken tasarımın sunduğu
olanakların açıklanması gerekmektedir.
Tezin birinci bölümünde, yaratıcılığın tanımlanması ile başlanarak yaratıcı kodlamanın ne
olduğu, kod, kodlama, kodlama dilleri ve tarihçesi açıklanmaktadır. 1980’lerde bilgisayarın
hayatımıza

girmesi

ardından

2000’lerde

internet

teknolojinin

küresel

boyutta

yaygınlaşmasının getirisi olarak değişen süreç ve tasarımcı olarak bizlere getirdiği
sorumluluklar irdelenmektedir.
Tezin ikinci bölümünde, oto üretken sanat kavramı açıklanmakta, üretken sanatın, bilgisayar
sanatı ile kesiştiği noktalar ve getirileri incelenmektedir. Bilgisayar öncesi dönemde üretken
sanat bağlamında işler ortaya koyan sanatçıların/tasarımcıların işleri, algoritmik düşünme
yöntemleri açıklanmakta; kodlama yöntemi ile hangi noktalarda ortak paylaşımları olduğu
anlatılmaktadır.
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Tezin üçüncü bölümü, Bauhaus’dan günümüze yansıyan temel tasarım müfredatı
kurgusunda yaratıcı kodlama sürecinin temellerini anlatmaktadır. Kodlama yöntemi ile
temel şekillerin nasıl oluşturulduğu, renk teorilerinin uygulanması, tipografi kullanımı,
animasyon ve etkileşimli tasarımların oluşturulma süreci kodlar ve görseller eşliğinde
sunulmaktadır.
Dördüncü ve son bölümde, yaratıcı kodlama yönteminin oto üretken tasarımlarda
kullanılması ile gerçekleştirilen uygulama tasarımının araştırma süreci, kodlama aşaması ve
sunumu gerçekleştirilmektedir.
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1. BÖLÜM: YARATICI KODLAMA

Tezin birinci bölümünde öncelikle Yaratıcılık ve Kodlama (Kod Yazma) kavramları ayrı
ayrı ele alınacaktır. Ardından yaratıcı kodlama kavramının tanımı yapılacak, kod, kodlama,
kod yazma ve programlama terimleri açıklanacaktır. Yaratıcı kodlamanın tarihçesi, tarih
öncesi dönemlerdeki izleri, bilgisayar sanatının başlangıcı ile değişen süreçteki
değişimlerine değinilecektir. Günümüzde yaratıcı kodlamanın yeri ve geldiğimiz son
noktadaki işlevleri grafik tasarım çerçevesinde anlatılacaktır.

1.1. Yaratıcılık Nedir?
“Yaratıcılığın baş düşmanı sağduyudur.”
Pablo Picasso
Modern zamanlarda yaratıcılığa verilen değer, sanatçılar, yazarlar ve düşünürlerin bu
kavramın tam olarak ne olduğunu, nasıl teşvik edileceğini ve neden önemli olduğunu ifade
etmeye çalışmasına yol açmıştır. Yunan filozofların zamanından beri, yaratıcı süreç
hakkında yazanlar, yaratıcılığın daha ilkel zihinsel süreçlere doğru bir gerileme içerdiğini,
yaratıcı olabilmek için rasyonel ve irrasyonel düşünce arasındaki çizgileri aşma ve yeniden
aşma isteği gerektirdiğini vurgulamıştır. (Neihart, 1998, s. 47).
Yaratıcılık, yeni şeyler yapma veya yeni fikirler düşünme yeteneğidir. Kısmen sanat, kısmen
koparmak, kısmen hayal gücü ve yarı ruhtur. Tek başına sağlam duran bir fikir, düşüncenin
arkasındaki gölge, fikri yaratan kıvılcımdır (Alex ve Cayko, 2016, s. 27). Neihart’a göre
yaratıcılık hem yeni hem de değerli olan bir şeyin üretimi olarak tanımlanır (Neihart, 1998,
s. 47).
Yapay zekâ ve bilişsel bilim alanının öncü ismi Margeret Boden’e göre ise yaratıcılık yeni,
şaşırtıcı ve değerli fikirler veya eserler üretme yeteneğidir. Yaratıcılık hayatımızın neredeyse
her alanına girer. Bu özel bir "yetenek" değil, genel olarak insan zekasının bir yönüdür.
Başka bir deyişle, kavramsal düşünme, algılama, hafıza ve yansıtma gibi günlük yeteneklere
dayanır. (Boden, 2010, s. 30).
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Tina Seelig’e göre yaratıcılık sonsuz cevaplarla problemleri çözmek için kullanılan bir
araçtır. Seelig bu tanımını bir örnekle açıklamaktadır:
“İlkokul öğretmenleri öğrencilerden 5 + 5 kaç eder? gibi soruların cevabını ister. Bu
soruların tek bir doğru cevabı vardır. Sorular zamanla daha karmaşık hale gelir, fakat
zaman içinde her zaman yalnızca tek bir "doğru" vardır. Yaratıcı insanlar dünyaya
farklı bir mercekten bakarlar. Sorunlara farklı açılardan yaklaşırlar. Örneğin, beş artı
beş kaç eder? diye sormak yerine, Hangi iki sayının toplamı 10'dur diye sorarlar.
Burada sonsuz cevaplar olduğunu görebilirsiniz. 5 + 5, 3 + 7, 2 + 8, 5.5 + 4.5, 7.3 +
2.7, 6.24 + 3.76, -4 + 15, vb. Yaratıcılık, bir çözüm aramadan önce sorduğunuz
soruları araştırmaya daha çok dayanır. (Seelig, 2016: çevrimiçi)"

Boden, yaratıcılık kavramını temelde ikiye ayırır: Psikolojik yaratıcılık ve tarihsel
yaratıcılık. Psikolojik yaratıcılık, onu ortaya çıkaran kişi için yeni olan şaşırtıcı, değerli bir
fikir bulmayı içerir. Bu fikre daha önce kaç kişinin sahip olduğu önemli değildir. Ancak yeni
bir fikir tarihsel yaratıcı ise, bu daha önce hiç kimsenin sahip olmadığı anlamına gelir yani
bu fikir insanlık tarihinde ilk kez ortaya çıkmıştır (Boden, 2010, s. 30).
Yaratıcılık aslında birçok tasarımcının da belirttiği üzere bir süreçtir. Farklı düşünmeyi yeni
fikirler ortaya koymayı amaç edinen bir süreç. Tıpkı tasarım süreçlerinde olduğu gibi tasarım
için yaratıcı düşünme süreçleri için de birtakım prensipler geliştirilmiştir. Alex ve Cayko
(2016, s. 35) mimari tasarım projelerinden örneklerle açıkladığı, fakat diğer alanlara da
uygulanabilecek görsel yaratıcılığı artıran prensiplerini iki gruba ayırmıştır: Rasyonel ve
Yaratıcı prensipler.
Görsel 1’de ying ve yang içine kurulu olan çemberde solda rasyonalizasyon sağda ise
yaratıcılık prensipleri yer almaktadır. Çemberin ortasındaki kısım odaklanmamız gereken
kavramları sınırlandırdığımız alandır. Anahtar noktasıdır. Rasyonel yani mantıksal düşünme
çoğu zaman yaratıcılık kavramı ile çelişiyor gibi görünse de aslında bu iki kavram hedefe
giden yolda ikisi birlikte dengeyi kurmaktadır. Grafik tasarım prensiplerinin tasarım
süreçlerine olan katkısı düşünüldüğünde bu çember daha net anlaşılacaktır. Burada belirtilen
prensipler birer yol göstericidir, kavramlar arasında ilişki kurulmasını kolaylaştırır. Tasarımı
daha yaratıcı kılmak için filtre görevini üstlenmiştir de denilebilir.
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Görsel 1. Rasyonel ve Yaratıcı Prensiplerin Sınıflandırılması (Alex ve Cayko, 2016, s. 74).

“Steal Like an Artist” kitabının yazarı Austin Kleon da yaratıcılık konusunda Alex ve
Cayko’nun konseptindeki kavramları sınırlandırma önerisini destekleyen bir yaklaşım
sunmaktadır.
"Bu bilgi bolluğu ve aşırı yükleme çağında, öne çıkanlar neyi dışarıda bırakacaklarını
çözen insanlar olacak ve böylece kendileri için gerçekten önemli olan şeylere
konsantre olabilecektir. Sınırsız olasılıklar fikrinden daha felç edici hiçbir şey olamaz.
Her şeyi yapabileceğiniz fikri kesinlikle ürkütücü. Yaratıcılığın üzerindeki engellerin
üstesinden gelmenin yolu, basitçe kendinize bazı kısıtlamalar koymaktır. Çelişkili
görünüyor, ancak yaratıcı çalışma söz konusu olduğunda sınırlamalar özgürlük
anlamına gelmektedir.
Bizi
ilginç
kılan
sadece
yaşadıklarımız
değil,
aynı
zamanda
deneyimlemediklerimizdir. Sınırlarınızı benimsemeli ve hareket etmeye devam
etmelisiniz. Sonuç olarak, yaratıcılık sadece koymayı seçtiğimiz şeyler değil, dışarıda
bırakmayı seçtiğimiz şeylerdir. " (Kleon, 2012, s. 154)

Kod yazmak da aynı düşünce doğrultusunda, sınırlamalar koymak demektir. Algoritmalar
belirli talimatlar dizisi oluşturarak hangi sırayı izleyerek hangi işlemlerin uygulanması
gerektiğini belirtir ve bu işlem Kleon’un (2012) tanımladığı gibi yaratıcılığı geliştirmek
amacıyla olasılıkları sınırlandırır. Dolayısıyla yaratıcı kodlama yöntemi tasarımcının
yaratıcığına katkı sağlar (bkz. Görsel 2).
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Görsel 2. Yaratıcılığın geliştirilmesi için kısıtlamalar koymak gerekir (Kleon, 2012, s.156).

Bu çalışma kapsamında yaratıcılık başlığı altında konuşulması gereken önemli bir konu da
bilgisayar

yaratıcılığıdır.

Yaratıcı

kodlama

yöntemi

kapsamında

tasarımcılar

bilgisayarlardan yararlanmak durumundadır. İlerleyen bölümlerde anlatıldığı üzere sürecin
başlangıcı kod yazma ve algoritma üretme ile başlamaktadır. Bu nedenle yaratıcı kodlama
yönteminde öncelikle işin başında olan ve kuralları koyan insan kodlayıcının
yaratıcılığından bahsedilmelidir. Bilgisayarların devreye girdiği noktadan itibaren ise
bilgisayar yaratıcılığından konuşulabilir.
Bilgisayarların dilinde yaratıcılığa katkıda bulunan en önemli iki kavram: rastgelelik ve
öngörülemezliktir (tahmin edilemezlik). Aslında rastgelelik, genellikle yaratıcılıkla
uyumsuz olarak görülür fakat belirli sınırlandırmalar çerçevesinde kontrollü bir şekilde
rastgeleliği kullanmak yaratıcı sonuçlara katkı sağlayabilir.
Tahmin edilemezliğe gelince, bu kavram çoğu insanın zihninde yaratıcılıkla güçlü bir
şekilde bağlantılıdır. Öyle ki, yaratıcılığın bilimsel bir şekilde anlaşılması imkânsız olarak
kabul edilir ve yaratıcılık determinist bilim tarafından asla tahmin edilemez. Ancak
öngörülemezliğin bilimle olduğu kadar olumsuz olanlarla da olumlu ilişkileri vardır.
Aslında, temel ilkeleri bilinen kesin olarak belirlenmiş süreçler bile tahmin edilemez olabilir
(Boden, 2004, s. 234).
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Burada her iki kavram için de ortak olarak şunu söyleyebiliriz ki bilgisayarlar insan
tasarımcının sahip olmadığı özellikleri ile yaratıcılık sürecine katkıda bulunabilirler fakat,
nihai görsel ürünün yaratıcı olarak nitelenip nitelendirilemeyeceği sorusunun cevabı tekrar
insan izleyici tarafından verilebilir.
Yaratıcı kodlama açısından bilgisayarların sunduğu imkanlar ve uygulamalı örnekler
ayrıntılı şekilde üçüncü bölümde incelenmektedir.

1.2. Yaratıcı Kodlamanın Tanımı
"Müziğimi makine yapıyor ama makineyi de ben yarattım... Bu durumda sorumluluğun
kimde olduğunu bilmiyorum."
Sean Booth, Autechre
Bu bölümde bir önceki bölümde yaratıcılık kısmını ele aldığımız yaratıcı kodlama kavramı
tanımlanacaktır. Açıklandığı üzere özetle, yaratıcılık yeni fikirler üretmektir. Bu amaçla
birçok prensip ve yöntem sunulmaktadır. Yöntemler değişen teknolojik gelişmelere ayak
uydurmakta, kimi zaman geçerliliğini kaybetmekte veya değişime uğramaktadır. Tasarım
alanında da durum aynıdır. Son yıllarda grafik tasarım bilgisayarlardan bağımsız
düşünülemez hale gelmiştir. Bu durum çoğu zaman tasarımcıları aynı yazılımları ve sayısal
yöntemleri kullanmaya yönlendirdiği için yaratıcı işler üretme noktasında farklı
alternatiflere ihtiyaç duyulmaktadır. Yaratıcı kodlama kavramı da son birkaç yıldır adını
daha fazla duyduğumuz ve ilerleyen zamanlarda sıklıkla karşılaşacağımız bir yöntemdir.
Yaratıcı kodlama, sanat eserleri, tasarım, mimari ve hatta moda yaratmak için bilgisayar
programlama yazılımını kullanma eylemidir (Donovan, 2020: çevrimiçi). Yaratıcı kodlama,
bir kavramı ifade etmek veya sanatsal formlar oluşturmak için yazılım, kod ve hesaplama
süreçlerini kullanır. Yaratıcı kodlamanın genellikle işlevsel olmaktan çok estetik olduğu
düşünülürken, reklamcılıkta, markalaşmada ve daha geniş tasarım endüstrisinde giderek
daha yaygın hale gelmektedir (Ball, 2019: çevrimiçi).
Yaratıcı kodlama sayesinde sanatçılar, bilgisayar sanatı üretmek için yalnızca önceden var
olan yazılımları kullanma bağımlılığını aşmışlardır. Bu sürekli gelişen çalışma ortamında,
sistem kendi kendini programlamaktadır. Başka bir deyişle, “yazılım sanatı bir program
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kullanılarak yapılmaz; sanat aslında programın kendisidir (Maeda, 2004).” Sanatı oluşturan
materyal kâğıt veya piksel topluluğu değil, program talimatlarından ibarettir. (Bunn, 2021,
s. 18).
Bir zamanlar alışılmadık bir uygulama biçimi olarak görülen yaratıcı kodlama, giderek daha
fazla ilgi görmektedir. Görsel sanatlar, müzik, tasarım ve mimarlık okulları, ortamın yaratıcı
bir şekilde kullanılması üzerine eğitimler vermektedir. Yazılım mühendisliği eğitimi
olmayan uygulayıcıları yaratıcı kodlamaya yaklaştırmak için tasarlanmış programlama
ortamlarının sayısı son yıllarda oldukça artmıştır ve bu da yaratıcı kodlamanın genişleyen
kullanıcı tabanına yansımıştır (Bergstrom ve Lotto, 2015, s. 25).
Yaratıcı kodlama alanında güncel projeler üreten ve kendi web sitesinde ücretsiz olarak
eğitim videoları paylaşan Tim Rodenbroeker 2021 yılında yayınladığı “Creative Coding
Manifesto” sunda şu ifadeleri kullanmaktadır:
“GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft) küresel dijital bölgenin
büyük bir kısmına sahiptir. Dijital olarak Avrupa tamamen geride kalmıştır. Bununla
birlikte, özellikle rahatsız edici başka bir şey buluyorum: renkli uygulamaları, araçları,
yeni deneyimleri, oyunları ve sözde yenilikleriyle bizi felç eden ve büyüleyen dijital
konfor bölgesi. Biz tüketiciyiz ve veri tedarikçisiyiz. Ve bu bizi pek rahatsız etmiyor.
Sadece dijital düşünme ve okuryazarlık için gerekli araçlardan yoksunuz. Bu da bizi
güçsüz, eylemsiz tüketicilere dönüştürüyor. Yapay zekâ hemen köşede ve gelecekte
bizi çok zor etik sorularla karşı karşıya bırakacak. Bu problemle nasıl başa çıkabiliriz?
Neyse ki, şu anda dünyanın en büyük bilgisayar müzesinin bulunduğu şehirde
yaşıyorum. Bir süre önce yönetmen Jochen Viehoff bana doktora tezinin bir kopyasını
verdi: Başlık: Code @ Art. Sanatsal bir uygulama olarak programlamaya temel bir
giriş. Programlamanın temel bir kültürel teknik olarak anlaşılmasını gerektirir.
Okuma, yazma ve matematikle aynı satıra koymak. Bu şekilde programlama, dijital
güçlendirme aracımız olabilir, görünüşte üstün ve aşırı güçlü teknolojileri
aydınlatmak için bir araç. Ancak bunu yapmak için, programlama kavramını yeniden
geliştirmeli ve onu kültürsüzlük klişesinden kurtarmalıyız. Programlamayı sanatsal
bir araç olarak anlamalıyız. Temelde programlamayı öğrenirken her zaman
hissettiğim şey buydu, ama asla kelimelere dökemedim. Sanatsal programlama fikri
yeni değil, ancak “yaratıcı kodlama” terimi altında son yıllarda muazzam bir
popülerlik kazandı.” (Rodenbroeker, 2021: çevrimiçi).

Rodenbroeker’in de vurguladığı şekilde yaratıcı kodlama sadece kod yazma ve programlama
ile sanat üretiminden ibaret değildir, özünde insanları düşünmeye ve analitik yöntemleri
kavrayarak üretmeye yönlendiren ve teşvik eden bir araçtır. Bu açıdan bakıldığında
günümüz teknolojisindeki yeri ve önemi daha net anlaşılmaktadır.
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Bunn’a göre yaratıcı kodlama, yaratıcı çıktılar için bilgisayar programlamasıdır. Bu geniş
terim, bilgisayar tarafından üretilen işitsel ve görsel sanatı, etkileşimli kurulumları, deneysel
oyunları ve veri görselleştirmelerini kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. Örneğin, Frederic
Brodbeck, Cinemetrics projesinde Python adlı kodlama dilini kullanarak görsel parmak
izlerini oluşturmak için DVD film verilerini analiz eden bir program geliştirmiştir. Parmak
izi, birçok segmentten oluşan açık bir halkadır; tek bir segment, 10 çekimlik bir aralığı temsil
eder ve eşmerkezli bantlar, bu segmentlerin her biri için renk dağılımını gösterir. Her
parçanın çapraz uzunluğu, hareket miktarını gösterir. Görsel 3’te Quantum of Solace (2008)
filminin Cinemetrics parmak izi yer almaktadır (Bunn, 2021, s. 18).

Görsel 3. Quantum of Solace Fingerprint, Frederick Brodbeck (Bunn, 2021, s.18).

Yazar ve teknoloji uzmanı Jun Wu, yaratıcı kodlamayı ifade için görselleştirmeler yaratma
sanatı olarak tanımlamaktadır. Bir programlama dili kullanarak ve algoritmalar uygulayarak
2 boyutlu, 3 boyutlu ve etkileşimli görselleştirmeler oluşturulabilir. Bu yöntem aslında
Wu’nun da belirttiği üzere tarihsel olarak literatürde üretken sanat (generative art) olarak
tanımlanmaktadır (Wu, 2020: çevrimiçi). Yaratıcı kodlama başlığı altında yer alan içeriklere
bakıldığında çoğu zaman üretken sanat kavramı ile karşılaşılmaktadır. Ancak son yıllarda
yazılan makalelerde yaratıcı kodlama olarak tanımlamalar yapıldığı görülmektedir. Öyle ki
bu durum aslında bir ifade ihtiyacından kaynaklanmaktır. Çünkü üretken sanat ile yaratıcı
kodlama aynı karşılığa sahip değildir, tıpkı yaratıcı kodlama ile uğraşan kişilerin
programlayıcı olarak adlandırılamayacağı gibi. Wu aynı problemi şöyle ifade etmiştir:
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“Bu arada, "yaratıcı kodlama" adını biraz yanıltıcı buluyorum. Yaratıcı kodlamayla
uğraşan programcıların programcı olmadığını onları kodlayıcı olduğunu ima ediyor.
Bu hiç de doğru değil. İşlevsel bir "yaratıcı kodlama" sanatçısı olmak için birçok
disiplini birleştiriyorsunuz: sanat, tasarım, programlama ve matematik. Çoğu zaman,
projeleriniz için algoritmalar oluşturursunuz. Sadece matematik temellerine
ihtiyacınız yok, aynı zamanda bu algoritmaları sanat üretmek için uygulamak için
sanatsal duyarlılıklara da ihtiyacınız var. "Yaratıcı kodlamada" gerçekten harika olan
insanlar, polimatlardır (bilge kişlerdir). Hem yaratıcı evrende hem de mantıksal
evrende anlam ararlar. Çalıştıkları konuları derinlemesine araştırırlar. Sonunda harika
programcılar olurlar. Projelerinin çoğu yazılım projeleridir.” (Wu, 2020: çevrimiçi).

Yaratıcı kodlama, kod yazma, üretken sanat ve bilgisayar sanatı ile doğrudan ilişkilidir.
Üretken sanat tarih öncesi devirlerden başlar, bilgisayarların keşfi ve kodlama dillerinin
doğuşu ile evrimleşir. Üretken sanat için, temel düşünce prensibi aynı kalmak koşuluyla hem
analog hem de dijitaldir diyebiliriz ancak yaratıcı kodlama, günümüzdeki tanımlanan
şekliyle, doğrudan diital sanat sınıflandırmasındadır. Processing gibi yazılımların doğuşu ile
birlikte günümüz sanatına uygun yeni bir kavram oluşturma ve tanımlama ihtiyacından
doğmuştur. Yaratıcı kodlama yöntemi ile ortaya konan sanatsal formları üretken sanat olarak
niteleyebiliriz. Fakat tersi durum her koşulda geçerli değildir. Bu nedenle tez çalışması
kapsamında bahsedilen iki kavram farklı başlıklar altında yer almaktadır.
Yaratıcı kodlamayı daha iyi açıklayabilmek için bilgisayar sanatını ve tarihsel gelişim
süreçlerini incelemek gerekir. Bir sonraki bölümde C-Art (Bilgisayar Sanatı) nın tarihi ve
zaman içerisinde ayrıldığı alt sınıflar ve tanımlamalara yer verilmiştir.

1.3. Yaratıcı Kodlamanın Tarihsel Gelişimi
Bu bölümde yaratıcı kodlamanın tarihi bilgisayar öncesi dönem ve sonrası olmak üzere iki
kısımda incelenmiştir. Sonrasında bu kısma kadar değinilmemiş olan kodlama ve kodlama
dillerinin tarihçesi, yaratıcı kodlama yönteminde geçmişinden bugüne kadar kullanılan
kodlama dilleri ve alandaki önemli sanatçılar anlatılmıştır.

1.3.1. Bilgisayar Öncesi Dönem
Estetik hesaplamalara karşı olan ilgi antik çağlardan beri tüm kültürlerde belirgindir ve
yaratıldıkları

dönemin

birçok

nesnesinde,

yapısında

ve

teknolojisinde

kendini

göstermektedir. O zamanın teknolojisinin el verdiği imkanlar günümüz süper bilgisayarları
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ile kıyaslanamayacak işlevsellikte olsa bile estetik değerler anlamında modern dönem
sanatsal

formları

ile

kıyaslanabilecek

derecede

benzer

sonuçlara

ulaşıldığı

gözlemlenebilmektedir.
Dünyanın dört bir yanındaki birçok kültürde görülen dokumalar, tekstiller, gravürler,
mandalalar ve grafikler matematiksel ilkelere dayalı karmaşık algoritmik desenler
kullanmaktadır. Ancak bu desenlerin çoğu matematikçiler tarafından geliştirilmemiştir (bkz.
Görsel 4 ve 5). Keşfedilen bu formlar bizlere algoritmik hesaplamalara dayanan estetik
güzellik formunun insanlarda iç güdüsel olarak var olduğunu bildirmektedir. (Greenberg,
2007, s. 7-8).

Görsel 4. Aztek Güneş Taşı Replikası
https://tinyurl.com/y4shu7je
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Görsel 5. Oyun parçaları ve tetrahedronlarla Royal Game, yaklaşık M.Ö. 2600, British Museum
https://tinyurl.com/3ryxy532

Eski dönem kültürlerinindeki eserlerin çoğunda, sanatın yaratılmasında simetri kullanımının
örneklerini bulunmaktadır. Simetri kullanımı da kendi içinde bir algoritmik sistemdir. İlkel
insanlar döneminde de tekstilde ve diğer süslemelerde geometrik desenlerin kullanımı, bir
noktadan çıkışlı simetrik tasarımlar, tekrar eden bordür tasarımları görülmektedir (Stevens,
1981). Bu tasarımlar seçilen tasarım biriminin oluşturulan (kodlanan) talimatlar
doğrultusunda yer değiştirmesi veya döndürülmesi sonucunda elde edilmiştir (bkz. Görsel 6
ve 7).

Görsel 6. Noktanın tasarım birimi olarak kullanılması, (Stevens, 1981).
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Görsel 7. Simetrinin tasarım prensibi olarak kullanılması, (Stevens, 1981).

Özellikle mozaiklerin sanatsal kullanımı, belirli yüzeyleri süslemek için soyut sistemlerin
uygulanmasından gelmektedir. Bu konudaki en dikkat çekici örnekler İslam dünyasında
bulunan şaheserlerdir. “İslam dünyasının matematiksel yeniliğin önemli beşiklerinden birini
sağlaması tesadüf değildir. Algoritma kelimesinin köklerinin İslam dünyasına dayandığını
da belirtmekte fayda vardır” (Galanter, 2003, s. 12).
İslami zanaatkârlar bin yıldan uzun bir süre önce evlerin, camilerin ve her türlü mekânın
yüzeylerini İslami geometrik desenlerle süslemişlerdir (Grunbaum ve Shepard, 1992, s.331).
Yüzyıllar boyunca denemeleri, çoğu İslam sanatında yüzeyleri geometri bölgelerine bölen
karmaşık bir yapı oluşturmaya neden olmuştur.

Oluşan özel geometri desenlerinin

birleştirilmesiyle İslami desen adı verilen yüzeyleri süsleyen desenler ortaya çıkmıştır.
Deseni üretmek için kullanılan özel geometrik şekillere motif denilmektedir. Ünlü
motiflerden bazıları Görsel 8'de gösterilmektedir. (Rasuli ve ark., 2008, s. 825-826).

Görsel 8. İslami Motif Örnekleri 1) Shamseh 2) Pabozı 3) Tabl 4) Zohreh 5) Sili, (Rasuli ve ark., 2008,
s.825-826).
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İslami motif tasarımındaki ana teknikler zaman içinde tahrip edilerek yok olsa da günümüze
kadar ulaşan örnekleri araştırmacılar tarafından analiz edilerek sistematik düzenlerine dair
birçok çalışma yapılmıştır (Izadi ve ark., 2010; Albert ve ark., 2014; Ahadian ve Bastanfard,
2012). Rasuli ve arkadaşları (2008) da bu alanda yaptıkları çalışmalarında 8-Zohreh ve 8SILI adını verdikleri İslami motifler için bilgisayarla oluşturulmuş iki algoritma
önermektedir (bkz. Görsel 9 ve Görsel 10).

Görsel 9. 8-Zoreh motifi için bilgisayarda üretilen 11 basamaklı algoritma önerisi, (Rasuli ve ark., 2008,
s.825-826).

Görsel 10. 8- SILI motifi için bilgisayarda üretilen 12 basamaklı algoritma önerisi, (Rasuli ve ark., 2008,
s.825-826).

Üretken sanat olarak adlandırılabilecek son derece düzenli sistemler 20. yüzyıl sanatında da
ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda popüler bir çağdaş çini sanatçısı ve İslami köklere sahip olan
Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı Maurits Cornelis Escher’in, resmi olarak matematik
eğitimine sahip olmasa da "düzlemin düzenli bölümü" olarak adlandırdığı kavram ile
nesnelerin üretken doğası hakkında önemli bir anlayışa sahip olduğu açıktır. Escher
bilgisayar kullanmadan, algoritmalar olarak adlandırılabilecek sanatsal formlar icat etmiş ve
bunları eserlerinde uygulamıştır (Galanter, 2003, s.13) (bkz. Görsel 11).
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Görsel 11. M. C. Escher tarafından "düzlemin düzenli bölümü" sistemi ile tasarlanan bir örnek, (Escher,
2009 ed. (orj.1959) s.5).

Escher sanatsal üretim sürecini kendi sözleri ile aşağıdaki şekilde ifade etmektedir:
“Günümüzde bir grafik görüntünün büyümesi, iki keskin tanımlanmış aşamaya
bölünebilir. Süreç, kişinin düşüncelerini olabildiğince açık bir şekilde yorumlayacak
görsel bir form arayışı ile başlar. Genelde aklımda netleştiğine karar vermeden önce
uzun bir zaman geçer. Yine de zihinsel bir imge, görsel bir imgeden tamamen farklı
bir şeydir ve kişi kendini ne kadar çok kullanırsa kullansın, zihinde dolaşan ve oldukça
yanlış bir şekilde, var olan bir şey olarak düşündüğü o mükemmelliğin doluluğunu
asla yakalayamaz. Uzun bir dizi denemeden sonra, kaybolduğumda- kaynaklarımın
hemen sonuna geldiğimde- güzel rüyama, ayrıntılı bir kavramsal eskizin kusurlu
görsel kalıbına ulaşmayı başarırım. Bundan sonra, büyük rahatlama için, ikinci aşama,
yani grafik baskının yapılması gelir. İş eller tarafından ele geçirilirken şimdilik ruh
dinlenebilir.” (Escher, 2009 ed. (orj.1959) s.5)

1951 Doğumlu Macar ressam, grafik tasarımcı ve animasyon film yönetmeni olan István
Orosz’un matematiksel hesaplamalara dayanan çalışmaları da algoritmaların sanatta
kullanımında önemli bir yere sahiptir. Günümüzün Escher'i olarak tanımlanan sanatçı,
imkânsız nesneler, optik illüzyonlar, çift anlamlı görüntüler ve anamorfozlarla tanınır.
Orosz'un zorunlu perspektifler ve optik yanılsamalar ile meydana getirdiği geometrik sanatı,
M. C. Escher'in eserleriyle karşılaştırılmıştır (Moravian Collage: çevrimçi) (bkz. Görsel 12).
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Görsel 12. Istvan Orosz, Tower of Babel
https://tinyurl.com/buujt44x

Üretken sanatın tarihinde önemli bir nokta olarak kabul edilen ve adını mucidi Joseph Marie
Jacquard’dan (1752-1834) alan Jakarlı dokuma tezgâhı 1805 yılında icad edilmiştir. Bu
dokuma tezgahının en önemli özelliği, daha sonraları bilgisayarın keşfinde önemli rol
oynadığı düşünülen delikli kartlar prensibi ile çalışmasıdır (bkz. Görsel 13). Dokuma işlemi
bilgisayar devreleri gibi ikili sistemde çalışmaktadır. Dokumayı yönlendiren "iplik yukarı"
ve "aşağı doğru" komutlarının bilgisayar proglamlarında 0 ve 1 kodlarına karşılık geldiği
söylenmektedir. Martin ve Virginia Davis’e göre (2005) Jacquard tarafından icat edilen
otomatik dokuma tezgâhı için bir giriş cihazı olarak kullanılan delikli kartlar, eski
bilgisayarların önemli bir bileşenidir.

Görsel 13. Jacquard Dokuma Tezgâhı ve Delikli Kartlar, Joseph Marie Jacquard, 1805.
https://tinyurl.com/yckk9j9p
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Galanter’in de aralarında bulunduğu üretken tasarım alanında birçok araştırmacı, Jakarlı
dokuma tezgahının bilgisayarın atası olduğunu, hatta bazen Jakarlı dokuma tezgahının bir
bilgisayar olduğunu söylemektedir (Galanter vd). Hatta Galanter’in (2003) söylemiyle
“üretken sanat bilgisayarın keşfine öncülük etmiştir.”
İncelenen örneklerde görülmektedir ki tarih öncesi zamanlardan beri sanatçılar estetik
formlar oluşturmak için tekrarlayan geometrik ve simetrik sistemler kullanmıştır. Yaratıcı
kodlama tarihinde erken dönem olarak nitelenebilecek bu örnekler bilgisayarların keşfinden
çok önce üretken sanatın var olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bir sonraki bölümde bilgisayarın
keşfi ile başlayan bilgisayar sanatı dönemine geçiş yapılmaktadır.
1.3.2. Bilgisayar Sanatı Dönemi
Bilgisayar sanatının tarihi, düşünülenden daha eskilere dayanmaktadır. Bununla birlikte,
bilgisayar sanatına giriş yapmadan önce, bilgi işlem geçmişini inceleyerek bazı tarihsel
gelişmeleri incelemek gereklidir. Matematiğin köklerine dayanan bilgi işlemin hikayesi
4.000 yıl kadar önce, eski Mısırlılar ve Babillilerden başlamaktadır.
Sayı olmadan saymayı hayal etmek imkansızdır, ancak yazılı sayıların olmadığı bir zaman
vardır. En eski sayma cihazı, 10’a kadar sayabilen insan eli ve parmaklarıdır. Daha sonra,
daha büyük miktarlar (on parmak ve ayak parmaklarının temsil edebileceği) sayıldıkça,
saymaya yardımcı olmak için çakıl taşları, deniz kabukları ve dallar gibi çeşitli doğal öğeler
kullanılmıştır. Mal ticareti yapan tüccarlar, satın aldıkları ve sattıkları malların sayımını
(envanterini) tutmanın bir yoluna ihtiyaç duyması nedeniyle kayıtları tutmak amacıyla çeşitli
taşınabilir sayma cihazları icat edilmiştir. Abaküs, büyük sayıları saymaya yardımcı olmak
için icat edilen birçok sayma cihazından biridir. MÖ 300 dolaylarında Babillerin sayma
işlemleri için kullandığı Salamis tableti (bkz. Görsel 14), MS 300’lerde Romalılar tarafından
keşfedilen, ilk taşınabilir el abaküsü (bkz. Görsel 15) ve bugün de kullanılan abaküsün ilk
hali olan 17. Yüzyılda Ruslar tarafından geliştirilen Schoty (bkz. Görsel 16) sayma için
kullanılan ilk araçlardır (Fernandes, 2015: çevrimiçi).
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Görsel 14. Salamis Tablet (yaklaşık MÖ 300)
https://tinyurl.com/bdz454ny

Görsel 15. Roma El Abaküsü (yaklaşık MS 300)
https://tinyurl.com/2tjjz66k

Görsel 16. Schoty (17. Yüzyıl) bugün halen kullanılan bir Rus abaküsü
https://tinyurl.com/wkpbd46s

17. yüzyılda matematiksel işlemleri daha kolay hale getirebilecek sistem arayışları hızla
devam etmiştir. John Napier (1550-1617), İskoçya'nın Edinburgh kenti yakınlarındaki
Merichston arazisinde yaşamış profesyonel

bir matematikçidir ve logaritmanın

mucitlerinden biri olarak bilinmektedir (Lexa, 2002, s. 2). Logaritma, başka bir sayı elde
etmek için bir sayının yükseltilmesi gereken kuvvettir. Örneğin, 100'ün on tabanındaki
logaritması 2'dir, çünkü ikinin üssüne yükseltilmiş 10, 100'dür: log 100 = 2 çünkü 10² = 100
(University of Minesota: çevrimiçi). Napier geliştirmiş olduğu bu sistemi kullanarak çarpma,
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bölme ve karekök alma hesaplamaları yapabilen Napier’in Kemikleri olarak bilinen aleti
geliştirmiştir.

Görsel 17. Napier’in Kemikleri ve çalışma prensibinin gösterimi
https://tinyurl.com/2p9c52z7

Napier, çok basamaklı sayılarla işlem yapmayı kolay bir mekanik bir hesaplama yöntemine
dönüştüren bu icadı geliştirilmesiyle büyük itibar kazanmıştır. Napier’in çalışmasından yola
çıkan Edmund Gunter, 1620 yılında tüm zamanların en önemli ikinci matematiksel aracı
olan sürgülü hesap cetvelini geliştirmiştir (bkz. Görsel 17) (Greenberg, 2007, s. 9). Halk
arasında slipstick olarak da bilinen sürgülü hesap cetveli, mekanik bir analog bilgisayardır.
Sürgü kuralı esas olarak çarpma ve bölme için ve ayrıca kökler, logaritmalar ve trigonometri
gibi işlevler için kullanılır, ancak normalde toplama veya çıkarma için kullanılmaz
(Deskarati: çevrimiçi). Hesap makinelerinden önce sürgülü cetveller vardır, bu nedenle
bilgisayarların gelişiminde önemli yere sahiptirler.

Görsel 18. Sürgülü hesap cetveli ve yuvarlak sürgülü hesap cetveli
https://tinyurl.com/2p97z6zb

19. yüzyıla vardığımızda Charles Babbage ve Ada Lovelace bilgisayar tarihinde iki önemli
isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Cambridge'de matematik profesörü olan Charles
Babbage, 1847-1849 yılları arasında baskı mekanizması da olan Analitik Motor adlı
karmaşık bir hesaplama makinesi geliştirmiştir (bkz. Görsel 18). Makine neredeyse her türlü
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cebirsel işlevi çözebilen, buharlı, otomatik, programlanabilir, evrensel bir makine olarak
tasarlanmıştır. Babbage’ın tasarımı modern bir bilgisayarın neredeyse tüm mantıksal
özelliklerini içermekteydi. Görsel 19’daki makine Babbage’ın tasarımına sadık kalınarak
London Science Museum tarafından Haziran 1991'de Babbage'nin doğumunun iki yüzüncü
yılı için tamamlanmıştır. Babbage, motoru bir dizi sayısal değeri hesaplayacak ve sonuçları
otomatik olarak yazdıracak şekilde tasarlamıştır ancak 2 No'lu Difference Engine hayatı
boyunca asla inşa edilememiştir (Science Museum: çevrimiçi).

Görsel 19. Difference Engine No.2, Charles Babbage, 1847-1849
https://tinyurl.com/ytb34f8x

Ünlü bir şair olan babasıyla hiç tanışmayan Lord Byron'un kızı Ada Lovelace da 19. Yüzyıl
bilgisayar tarihinde anılması gereken önemli isimlerdendir. Olağanüstü analitik yeteneklere
sahip olan Lovelace 1834'teki bir akşam yemeğinde Babbage’ın analitik motorunu duymuş
ve bu fikirden oldukça etkilenmiştir. Makinenin müzik bestelemesi ve hatta grafikler
oluşturması gibi olasılıklar da dahil olmak üzere, herkesin göremediği birçok potansiyel
uygulama fikri geliştirmiştir. Lovelace bir proje için Babbage'a yardım ettiği sırada motorun
Bernoulli sayılarını hesaplamasını öneren bir belge yazmıştır. Lovelace'in Babbage'a yazdığı
bu plan veya algoritma artık ilk bilgisayar programı olarak kabul edilmektedir (Green, 2007,
s. 11).
Babbage’ın tasarlamış olduğu makine, günümüz bilgisayarlarının temelini oluşturmaktadır.
Ada Lovelace ise günümüzde yazılım kavramını ortaya koyan ilk kişi olarak bilinmektedir.
2005 yılında Fransız bilgisayar bilimcisi Jean Ichbiah ve ekibi tarafından Amerika Birleşik
Devletleri Savunma Bakanlığı ile sözleşmeli olarak geliştirilen “Ada” isimli programlama
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dili Lovelace’a ithaf edilmiştir ve onun ismini taşımaktadır (Wikipedia: çevrimiçi) (bkz.
Görsel 20).

Görsel 20. Ada programlama dilinin logosu, 2005
https://tinyurl.com/bd9pvums

Babbage ve Lovelace’in yaşadıkları zamana göre oldukça ileri görüşlü olan buluşlarına
rağmen, bilgisayar tarihindeki gelişmeler aynı hızla devam etmemiştir. Alman mühendis
Konrad Zuse, 1930'ların ortalarına kadar Z1'i geliştirmiştir. 30'lar ile 40'ların ortaları
arasında- kısmen ateşleme masası ve atom bombası hesaplamaları gibi talihsiz ihtiyaçlar
nedeniyle Z1'de çok sayıda değişiklik yapılmış ve John Atanasoff'un ABC bilgisayarı da
dahil olmak üzere diğer önemli bilgisayar girişimleri (Harvard'da Mark 1 ve Penn'de
ENIAC) başlatılmıştır. Bu ilk makinelerin programlanması çok zordur ve Mark 1 ve ENIAC
kesinlikle çok büyüktür. Mark 1, 51 inç uzunluğunda, 8 fit yüksekliğindedir ve 17486 vakum
tüpü içermektedir. ENIAC ise 30 ton ağırlığındadır ve çok fazla güç kaynağına ihtiyaç
duymaktadır (Green, 2007, s. 12) (bkz. Görsel 21).

Görsel 21. ENIAC
https://tinyurl.com/434k76a6
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1951'de bazı programlama standartları da dahil olmak üzere nispeten kullanımı kolay bir
programlama dili ile ilk genel amaçlı bilgisayar olan UNIVAC geliştirilmiştir. UNIVAC'ın
kullandığı programlama dili, Grace Murray Hopper tarafından yazılmıştır (bkz. Görsel 22).

Görsel 22. UNIVAC operatör konsolu (solda) ve bilgisayarın tamamının genel görünüşü (sağda),
https://tinyurl.com/39yh677v

Bazı öncü sanatçıların bilgisayarlardaki etkileyici potansiyeli görmesi ve kullanması çok
uzun sürmemiştir. 1956 gibi erken bir tarihte, UNIVAC geliştirildikten sadece beş yıl sonra,
sanatçılar bilgisayar hesaplamalarını bir ifade aracı olarak denemeye başlamışlardır. Görsel
23’de görülen, 13 Mart 1957 tarihli bu fotoğraf, eski ABD başkanı Dwight Eisenhower ve
Amerikalı diplomat Adlai Stevenson'un UNIVAC olarak adlandırılan Evrensel Otomatik
Bilgisayar tarafından basılan karikatürlerini göstermektedir. Kökeni daktiloya dayanan
ASCII tarzındaki sanatın modern bilgisayarlardaki yansıması olarak nitelenebilecek bu
çalışma ilk bilgisayar sanatı örneklerindendir (Paleofuture: çevrimiçi).

Görsel 23. UNIVAC ile üretilen ilk bilgisayar sanatı işlerinden bir örnek, 1957
https://tinyurl.com/2fczbmcn
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1960'ların başında bilgisayarlar henüz emekleme aşamasındaydı ve erişim hala oldukça
sınırlıydı. Bilgisayar teknolojisi ağır ve hantal olduğu kadar son derece pahalıydı. Yalnızca
araştırma

laboratuvarları,

üniversiteler

ve

büyük

şirketler

bu

tür

ekipmanları

karşılayabiliyordu. Sonuç olarak, bilgisayarları yaratıcı bir şekilde kullanan ilk insanlardan
bazıları bilgisayar bilimcileri veya matematikçilerdi. Jasia Reichardt'ın The Computer in Art
adlı kitabına göre, 1960'ların sonunda hiçbir sanat departmanında veya sanat kolejinde
bilgisayar yoktu. Reichardt 1971 tarihli kitabında şöyle devam etmektedir: "Dünyada pratik
amaçlar dışında bilgisayar grafikleriyle çalışan muhtemelen 1000'den fazla kişinin olmadığı
varsayılabilir." (Reichardt, 1971, s.113).
Bilgisayarları sanat üretme amaçlı kullanan ilk uygulayıcıların çoğu bilgisayarı kendileri
programlamıştır. O zamanlar bilgisayarlarda ikonların yer aldığı bir 'kullanıcı arayüzü ', fare
veya yazılım yoktu. Sanatçılar ve bilgisayar bilimcileri, kendi programlarını yazarak
bilgisayarın yaratıcı potansiyelini daha özgürce deneyebildiler. (Victoria and Albert
Museum: çevrimiçi).
Erken dönemde bilgisayarlardan çıktı alınabilen cihazlar da oldukça sınırlıydı. 1960'ların
ana çıktı kaynaklarından biri, bir kalem veya fırça tutan ve hareketlerini kontrol eden bir
bilgisayara bağlı mekanik bir cihaz olan plotterlardı. Plotter, bilgisayar programı tarafından
verilen talimatlara göre kalemi veya fırçayı çizim yüzeyi boyunca yönlendirir veya alternatif
olarak kâğıdı kalemin altına hareket ettirebilir (bkz. Görsel 24).

Görsel 24. Calcomp 565 plotter, çizim makinası
https://tinyurl.com/3fn9m3r8
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Kullanılan çıktı cihazlarının (plotterların) kısıtlı hareketlerinden dolayı ilk çalışmaların
çoğu, içeriğin aksine geometrik formlara ve yapılara odaklanmıştır. Örneğin, pen plotter
çizimleri doğrusal olma eğilimindeydi ve gölgeleme yalnızca çapraz tarama yoluyla
mümkündü. Bazı ilk uygulayıcılar, saf görsel forma konsantre olmak için kasıtlı olarak
tanınabilir içerikten kaçındılar. Bilgisayarı, objektif bir şekilde görsel deneyler yapmalarını
sağlayacak özerk bir makine olarak görüyorlardı.
Frieder Nake gibi bazı sanatçılar renkli plotter çizimleri yapmasına rağmen, plotter
çizimlerinin çoğunluğu siyah beyazdı. İlk bilgisayar sanatçıları hem formu hem de rengi
mantıklı bir şekilde düzenleme olasılıklarını denediler. Frieder Nake tarafından 1965 yılında
oluşturulan bir plotter çiziminin serigraf baskısı olan “Paul Klee Hommage 13/9/65 Nr.2”
zamanının en karmaşık algoritmik çalışmalarından birisidir. Algoritmik bir çalışma, sanatçı
tarafından yazılan bir dizi talimatla üretilen çalışmadır. Nake ilhamını Paul Klee'nin şu anda
Köln'deki Ludwig Müzesi koleksiyonunda bulunan 'Highroads and Byroads' (1929) adlı
yağlı boya tablosundan almıştır (bkz. Görsel 25).

Görsel 25. Frieder Nake, Homage to Paul Klee,1965
https://tinyurl.com/2p9724kw

1970'lere gelindiğinde, bir dizi sanatçı bilgisayar programcıları ile iş birliği yapmak yerine
programlamayı kendileri öğrenmeye başlamıştır. Bu sanatçıların çoğu, ilk uygulayıcıların
bilimsel veya matematiksel geçmişinin aksine, geleneksel güzel sanatlar eğitimi almış,
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bilgisayarın mantıksal doğasına ve aritmetik süreçlere ilgi duyan kişilerdir. 1970'lerde işin
çoğu ya hesaplama kavramının sonuçlarıyla ya da sanat eserlerinin inşasına dayalı sistem
yaklaşımlarının uygulanmasıyla ilgiliydi. Bu dönemin öne çıkan sanatçılarından Ernest A.
Edmonds FORTRAN adlı yazılım dilini kullanarak çalışmalar üretmiştir (Boden ve
Edmonds, 2019, s. 697-698) (bkz. Görsel 26).

Görsel 26. Ernest Edmonds, Nineteen, 1968-69
https://tinyurl.com/4k3dbfjw

Ernest Edmond 2019’da Richard Bright ile yapmış olduğu röportajda bilgisayar ve yazılım
sanatı hakkındaki görüşlerini aşağıdaki sözler ile ifade etmiştir:
RB: Kendi sanat pratiğinizi tartışırken, onu "dijital" veya "yeni medya sanatı"
ndan ayıran "hesaplamalı sanat" veya "yazılım sanatı" terimini
kullanıyorsunuz. "Hesaplamalı sanatı" yaratmaya nasıl başladığınız hakkında
daha fazla bilgi verebilir misiniz?
EE: "Hesaplamalı" veya "yazılım", sanatı, bilgisayar programlamanın çekirdek
ortam olarak kullanılmasına bağlıdır. Böyle bir sanat, bir ressamın yağlı boyayı
manipüle edebileceği gibi, temel bir unsur olarak kod yazmayı ve değiştirmeyi
içerir. "Hesaplamalı", "yazılım" dan daha iyi bir kelime olabilir çünkü kilit
nokta, programlamanın kavramsal kullanımıdır. Önemli olan bilgisayarın
fiziksel kullanımı ve kodun çalıştırılması değildir. Merkezi olan hesaplama
kavramının araştırılmasıdır ve bu elle de yapılabilir. Örneğin Kenneth
Martin’in çalışması kısmen bu bağlamda anlaşılabilir (Edmonds, 2019:
çevrimiçi).

Edmonds’un da belirttiği gibi yazılımlar ve kodlar aslında sadece bir araç ve yöntemdir.
Sanat üretimi için “hesaplama” kavramının anlaşılabilmesini kolaylaştıran aracılardır. Tabii
ki bu sözler sadece bu tezin de araştırma alanı olan tasarım ve sanatsal formların kodlama
ile üretimi bağlamında anlaşılmalıdır. 1970’lerden günümüze kadar yazılım alanında çok
fazla gelişim kaydedilmiştir ve bu gelişmeler dolaylı olarak sanatçıları da etkilemiş ve
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beraberinde sürüklemiştir. 1970'lerin sonlarında hem Apple hem de Microsoft'un doğuşu ile
ilk kişisel bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. 1980'lerde hem iş hem de kişisel kullanım için
bilgisayarların yaygınlaşmasıyla dijital teknolojiler günlük yaşama girmiştir. Uygun fiyatlı,
kompakt ve evde kullanım için ideal olan bu bilgisayarlar kolay ulaşılabilir teknolojler haline
gelmiştir. Kullanıma hazır halde sunulan yazılım paketlerinin geliştirilmesi ile bilgisayarı
kullanarak görüntü oluşturmanın çok daha kolay olduğu bir döneme geçiş yapılmıştır. Bu
yeni ortam popüler kültüre girdikçe, üretilen sanatın türü de değişmiştir. Bu dönemin yeni
çalışmalarının çoğu, bilgisayar tarafından oluşturulmuş 'bilgisayar estetiği' kaygısını
taşımaktadır ve dijital izler içermektedir.
Yazılımlar ve kodlama dilleri de 70’lerden bu yana oldukça fazla değişime uğramıştır. Dijital
teknolojinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere birçok yeni nesil kodlama dili yazılmıştır.
Bu diller gittikçe karmaşıklaşmış ve öğrenmesi tasarımcılar ve sanatçılar için daha zorlu bir
iş haline gelmiştir. Elbette bu değişime ayak uyduran ve yeni nesil kodlama dillerini
kullanarak sanat üreten kişiler de olmuştur fakat genel olarak sanatçılar arasında kodlamayı
daha pratik bir şekilde görsel forma dönüştürme isteği ortak bir ihtiyaç olarak belirmiştir.
Yazılımcılar ve sanatçılar arasındaki mesafenin giderek açıldığı dönemde Proccessing’in
doğuşu “yaratıcı kodlama” için bir dönüm noktası olmuştur.

1.4. Casey Reas ve Ben Fry ile Processing’in Doğuşu
Programlama dillerinin tarihi kimi kaynaklara göre 1940’larda Kondrad Zuse’un ilk
algoritmik programlama dili olan Plan Calculus’u ile başlarken kimi kaynaklara göre
Jacqurad’ın dokuma makinesinin icadı ile başlamaktadır (Computer history: çevrimiçi). Her
iki durumda da o zamanlardan günümüze dek pek çok programlama dili geliştirilmiştir ve
bu süreç hızla devam etmektedir.
60’lardan bu yana hesaplamalı tasarım alanında birçok programlama dili kullanılmıştır.
Ernest Edmonds ve George Nees gib sanatçılar tarafından kullanılan FORTRAN, BEFLIX,
SPARTA, COMP ART ER 56, G1, G2, G3 gibi diller bunlardan sadece bir kaçıdır (Franke,
1985, s.35-36). Bu dillerden bazıları, örneğin 1957’de John Backus tarafından geliştirilen
FORTRAN, Fortran 2018 sürümü ile halen kullanılmaya devam etmektedir (Fortran-lang:
çevrimiçi).
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Manfred Mohr ve Roman Verostko, Fortran'ı sanat eseri üretmek için kullandılar ve aynı
zamanda plotter’ları sanat yapımı için yeniden tasarladılar. Verostko, imza çalışmalarını
oluşturmak için ağır sulu boya kâğıtlarını kullanmış ve çizici üzerine mürekkep fırçasını
monte etmiştir (Zhai, 2020) (bkz. Görsel 27).

Görsel 27. Roman Verotsko ve plotter ile oluşturduğu eserler
https://tinyurl.com/3y6sbx9u

Zamanla bilgisayarların ve internet teknolojilerinin gelişimi ile birlikte çeşitlenen kodlama
dilleri farklı kullanım alanlarına özgün gelişime doğru yönelmiştir. Oyun geliştirme, mobil
uygulamalar ve savunma sanayii gibi farklı ihtiyaçlara göre değişime uğramışlardır.
Processing de tasarımcıların görselleştirmeye yönelik kodlama ihtiyaçlarını karşılamak
üzere 2001 yılında MIT Media Lab'deki Estetik + Hesaplama grubundaki araştırmalardan
doğmuştur.
Processing’den önce, yazılımı geliştiren grubun lideri John Maeda, bazı öğrencilerinin
yardımıyla Design By Numbers’ı geliştirmiştir. DBN, 1999'da sunulan çok basit bir
programlama dilidir, hesaplamalı tasarıma giriş olarak görsel tasarımcılar ve sanatçılar için
oluşturulmuştur. Profesör John Maeda'nın tasarımcılara ve sanatçılara hesaplama “fikrini”
öğretme çabasının bir sonucudur. Maeda “Medya sanatının ve tasarımının kalitesinin ancak
sanat ve teknoloji okullarında güçlü, disiplinler arası bireyler yaratan eğitim altyapısı
kurarak gelişebileceğine” inanmaktadır (Designbynumbers: çevrimiçi).
Benjamin Fry, DBN 3'ü geliştirmiştir. 2. Sürüm olan DBN 1.0.1, Tom White tarafından
oluşturulmuş, orijinal DBN 1.0 sürümü, John Maeda tarafından oluşturulmuştur (Dbnmedia:
çevrimiçi). Processing’in öncüsü olarak görebileceğimiz DBN çok daha az işleve sahipti,
ekran çıktısı yaklaşık 1,5 x 1,5 inç ile sınırlıydı ve çıktıda renk yoktur. Yine de değerleri
ayarlama ve geri çağırma, özelleştirilmiş komutlar oluşturma ve döngüleri çalıştırma dahil
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olmak üzere bir programlama dilinde beklediğimiz temel süreçlerin çoğuna sahiptir. Hatta
bazı temel ağ iletişimi ve olay davranışına (fare ve klavye algılama) sahiptir (Greenberg,
2007, s. 30).
Yaratıcı kodlama alanında sağladığı kolaylıklar ile dönüm noktası olan Processing, kendi
websitesinde “esnek bir sketchbook yazılımı ve görsel sanatlar bağlamında kod yazmayı
öğrenmek için kullanılan bir dil” olarak tanımlanmaktadır. Processing, dijital sanat ve görsel
tasarım toplulukları tarafından programlamanın temellerini görsel bir yaklaşımla öğretmek
için kullanılan veya elektronik bir eskiz defteri görevi de görebilen açık kaynaklı bir
programlama dili ve tümleşik geliştirme ortamıdır. 2001 yılında Casey Reas ve Benjamin
Fry tarafından başlatılan proje Java üzerine kurulmuş olup daha basit bir grafik programlama
modeli ve sözdizimine sahiptir (Processing: çevrimiçi).
Konuşma dilleri gibi, programlama dilleri de ilgili dillerin ailelerine mensuptur. Processing,
Java adı verilen programlama dilinin bir lehçesidir. Java'nın bazı bölümleri diğer
programlama dilleriyle (C ve C ++) oluşturulmuştur. Dil sözdizimi hemen hemen aynıdır,
ancak Processing’e grafikler ve etkileşimle ilgili özel özellikler eklenmiştir (bkz. Görsel 28).
(Reas ve Fry, 2015, s. 4-5).

Görsel 28. Processing Dil Kökenleri, (Reas ve Fry, 2015, s. 5).
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Processing farklı kombinasyonlarda birlikte çalışan birçok araçtan oluşur. Bir Processing
programı bir satır kadar kısa veya binlercesine kadar uzun olabilir. Yaratıcı kodlama,
animasyonlar, vektör grafikleri, statik görüntüler, PDF dosyaları, 3B nesneler, yazı tipleri
veya akıllı telefon uygulamaları dahil olmak üzere çok çeşitli medya ürünleri oluşturmak
için kullanılabilir.
Processing, her türlü veriyi ve etkileşimi herhangi bir ortama dönüştürmek için kullanılabilir.
Görsel 29’da verilen grafiğin sol tarafında Processing ile işlenebilecek olası giriş kaynakları,
sağ tarafta ise çıktı için olasılıklar listelenmiştir (Rodenbroeker, 2021: çevrimiçi).

Görsel 29. Processing girdi ve çıktı veri türleri
https://tinyurl.com/ynvp96ae

Yaratıcı kodlama alanında tek yazılım Processing değildir. 2001’de bu yana Processing’den
ilham alan, hesaplamalı tasarım üretmek için kullanılan ve onun eksik kaldığı yönleri
tamamlayan birçok farklı araç geliştirilmiştir.
1.5. Diğer Yaratıcı Kodlama Araçları
Yaratıcı kodlama araçlarının hepsi, mevcut bir programlama dilinine dayanarak
geliştirilmiştir ve dolayısıyla o dilin karakterini taşımaktadır. Processing, yaratıcı kodlama
için belki de en çok kullanılan dildir ve ilk sürümü Java ile geliştirilmiştir. Processing
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Java'nın bir alt kümesi olarak düşünülebilir. Processing yayınlandığı zaman Java en popüler
diller arasında ilk sırada yer alırken 2021 yılına geldiğimizde Python ve JavaScript'in
gerisinde kaldığı görülmektedir (bkz. Görsel 30). Python, 1980'lerin sonunda Guido van
Rossum tarafından oluşturulmuştur ve artan popülaritesi ile programlama dillerindeki son
trendlerden biri haline gelmiştir. Stack Overflow tarafından yapılan ankete göre,
geliştiricilerin bilmediği ancak öğrenmek istediği en iyi programlama dilleri arasında ilk
sırada yer almaktadır. Python ayrıca son zamanlarda ivme kazanan makine öğrenimi, veri
bilimi ve Nesnelerin İnterneti alanlarında kullanımı ile de ön plana çıkmaktadır (Chekalin
ve Nechvolod, 2021: çevrimiçi).

Görsel 30. 2001 (solda) ve 2021’de (sağda) en çok tercih edilen programlama dilleri
https://tinyurl.com/5xbzpe9a

Processing sonraki sürümlerinde Python modu ekleme seçeneği sunarak bu programlama
dilini de destekler hale gelmiştir. İkinci popüler dil olan JavaScript’i kullanan programcılar
için p5.js geliştirilmiştir. p5.js, kodlamayı sanatçılar, tasarımcılar, eğitimciler, yeni
başlayanlar ve diğer herkes için erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeye odaklanan, yaratıcı
kodlama için bir JavaScript kitaplığıdır (p5js: çevrimiçi).
p5.js, JavaScript adı verilen programlama dilinin bir lehçesidir. Dil sözdizimi neredeyse
aynıdır, ancak p5.js grafikler ve etkileşimle ilgili özellikler web tarayıcı tarafından zaten
desteklenen yerel HTML5 özelliklerine daha kolay erişim sağlamaktadır (Mccarty vd., 2015,
s.5). Processing gibi Java tabanlı yazılımlar çıktıyı görüntülemek için bilgisayar kurulumu
gerektiririken p5.js ve openprocessing gibi yazılımlarda üretilen kodlamalar doğrudan web
tarayıcılarında görüntülenebilmektedir. Bu özellik kimi tasarımcılar için araçlar arasında
tercih yaparken bir ölçüt olabilmektedir (bkz. Görsel 31).
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Görsel 31. P5.js editör arayüzü
https://p5js.org/

Diğer bir yaratıcı kodlama aracı olan openFrameworks ilk olarak 2005 yılında,
Processing'den dört yıl sonra piyasaya sürülmüştür. OpenFrameworks, basit ve sezgisel bir
çerçeve sağlayarak yaratıcı süreçlere yardımcı olmak üzere tasarlanmış açık kaynaklı bir C
++ araç takımıdır (Openframeworks: çevrimiçi).
Yaratıcı kodlama yöntemi ile üç boyutlu tasarımlar oluşturabilme noktasında Processing ve
p5.js yalnızca 3D için temel destek sağlamaktadır. Kodlama kullanarak 3D projeler
geliştirmek üzere daha kullanışlı yazılımlar geliştirilmiştir. Three.js JavaScript ile
yazılmıştır ve ilk kez 2010'da piyasaya sürülmüştür. Babylon.js ise JavaScript'in bir üst
kümesi olan TypeScript ile yazılmıştır. TypeScript, Babylon.js'nin daha verimli olmasını
mümkün kılarken daha iyi geliştirici deneyimi sunmaktadır ve Zhai tarafından en iyi WebGL
programlama aracı olarak tanımlanmaktadır (Zhai, 2020: çevrimiçi) (bkz. Görsel 32).

Görsel 32. Three.js ile oluşturulmuş 3d proje örneği
https://tinyurl.com/en776am8
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Yaratıcı kodlama yöntemi yardımıyla veri analizi ve görselleştirme alanında yapılan işleri
kolaylaştırabilecek araçlar da mevcuttur. D3.js, zengin grafik araçlar sunması nedeniyle veri
görselleştirme için yaygın olarak kullanılmaktadır. D3.js, belgeleri verilere dayalı olarak
işlemek için kullanılan bir JavaScript kitaplığıdır. “D3, HTML, SVG ve CSS kullanarak
verilere hayat vermenize yardımcı olur. D3’ün web standartları üzerindeki vurgusu,
kendinizi özel bir çerçeveye bağlamadan, güçlü görselleştirme bileşenlerini ve DOM işleme
için veriye dayalı bir yaklaşımı birleştirerek modern tarayıcıların tüm yeteneklerini sunar”
(d3js: çevrimiçi). Dash ise web analitik uygulamaları oluşturmak için verimli bir Python
çerçevesidir. Flask, Plotly.js ve React.js üzerine yazılan Dash, saf Python'da oldukça özel
kullanıcı arayüzlerine sahip veri görselleştirme uygulamaları oluşturmak için idealdir.
Özellikle Python'da verilerle çalışan kişiler için uygundur (Dashplotly: çevrimiçi) (bkz.
Görsel 33).

Görsel 33. D3.js ile oluşturulan veri görselleştirmesi
https://tinyurl.com/3nvpbphz

Kodlama ile veri görselleştirilmesi için kullanılabilecek diğer bir araç da Leaflet’dir. Leaflet,
mobil uyumlu etkileşimli haritalar için önde gelen açık kaynaklı JavaScript kitaplığıdır.
Yaklaşık 39 KB JS ağırlığındadır ve çoğu geliştiricinin ihtiyaç duyduğu tüm haritalama
özelliklerine sahiptir. Basitlik, performans ve kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak
tasarlanmıştır. Tüm büyük masaüstü ve mobil platformlarda verimli bir şekilde çalışır,
birçok eklenti ile genişletilebilir, güzel, kullanımı kolay ve iyi belgelenmiş bir API'ye ve
katkıda bulunmaktan mutluluk duyan basit, okunabilir bir kaynak koduna sahiptir (Leafletjs:
çevrimiçi) (bkz. Görsel 34).
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Görsel 34. Leaflet ile kodlanan interaktif harita uygulaması
https://tinyurl.com/vu2xfftw

İncelenen güncel örneklerinde görüldüğü üzere yaratıcı kodlama araçları da 2001 yılında ilk
olarak kullanıma sunulan Processing’den itibaren son yirmi yılda programlama dillerinin
gelişimine ayak uydurmuştur. Görsel ürün sağlama ihtiyacı noktasında hem tasarımcılar hem
de sanatçılar için çok farklı alanlarda işleri kolaylaştırabilecek araçlar olarak
farklılaşmışlardır. Sadece kodlama kullanarak temel düzeyede görsel formlar üretebilme
işlevine sahip olan araçların yanı sıra daha ileri seviyede kodlama bilgisine ve becerisine
sahip kişilerin üst düzey işler üretebilecekleri ortamlar da geliştirilmiştir.
Bir sonraki bölümde yaratıcı kodlama yöntemi ile oluşturulan sanatsal formların
sınıflandırılması ve oto üretken tasarım konusu incelenmektedir.
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2. BÖLÜM: OTO ÜRETKEN TASARIM

İkinci bölüme tezin araştırma alanını oluşturan iki temel konudan diğeri olan “oto-üretken
tasarım” kavramının tanımı ile başlamak uygun olacaktır. Öncelikle üretken sanatın tanımı
yapılacaktır ardından tarihinden bahsedilecektir. Alanda çalşan sanatçıların ifade ettikleri
ortak tanımlamalardan çıkışla üretken sanata dair ölçütler belirlenecektir. Algoritma,
otonomi ve rastgelelik olarak tespit edilen ölçütler incelenerek dijital ve analog üretken
sanattan örnekler sunularak belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirilmeler yapılacaktır.

2.1. Oto Üretken Tasarımın Tanımı

İngilizce literatürde “generative design” olarak kendine yer edinen kavram, Türkçe dilinde
yazılan bazı çalışmalarda “generatif tasarım veya jeneratif sanat” olarak İngilizceden
çevrilerek kullanılmıştır (Altak, 2021; Güney ve Uysal, 2019) fakat bu çevirinin Türk Dil
Kurumu sözlüğünde karşılığı bulunmamaktadır (Sozluk.gov.tr: çevrimiçi). Bu nedenle tezin
devamında Generate=Üretmek anlamına gelen Üretken Tasarım çevirisi ile kullanılması
düşünülmüştür. Üretken kelimesinin Türkçe karşılığı ise “Üretme gücü olan, çok üreten” dir
(Sozluk.gov.tr: çevrimiçi). Temelde “generative design” kavramına yakın bir anlama
gelmesine rağmen Türkçede yeterli ve doğru bir karşılık oluşturmaması nedeniyle kelimeye
“oto” ifadesi eklenmiştir. Tezin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı üzere
“generative design” otonom bir üretim sisteminden bağımsız olarak düşünülemez. Bu
nedenle “generative design” kavramının Türkçe karşılığı “oto üretken tasarım” olarak
belirlenmiştir ve çalışmanın devamında da bu karşılığı ile kullanılmaya devam edilmiştir.
Generative Art kitabının yazarı Matt Pearson’un (2011, s. 3) da belirttiği gibi “üretken
tasarım nedir?” sorusunun cevabı oldukça basit gibi görünmekle birlikte aslında üretken olan
her şeyin doğası gibi, bu tanımın da belirgin bir karmaşıklığı vardır. Üretken tasarım
konusunda son yıllarda en çok alıntı yapılan açıklama, Texas A&M Üniversitesi'nde sanatçı
ve profesör olan Philip Galanter'in 2003 tarihli “Üretken Sanat Nedir?” adlı makalesinde yer
alan tanımdır. Galanter’e (2003) göre "Üretken sanat, sanatçının bir dizi doğal dil kuralı, bir
bilgisayar programı, bir makine veya başka bir yöntemsel buluş gibi bir sistemi kullandığı
ve bir dereceye kadar otonomi katkısı bulunan herhangi bir sanat pratiğini ifade eder. "
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Her yıl düzenlenen Üretken Sanat Konferansı'nın ana organizatörü Celestino Soddu ve
Enrica Colabella 2021 yılı konferansı için yapılan çağrı metninde şu tanımı kullanmıştır:
“Üretken Sanat, sonsuz varyasyonlar yaratabilen, dinamik karmaşık sistemler
inşa edebilen yapay sistemlerin genetik kodu (genotipi) olarak gerçekleştirilen
fikirdir. Her bir üretken proje, (müzik, üç boyutlu nesneler gibi) benzersiz ve
tekrarlanamayan olaylardan oluşur. Üretken sanat sanatçının vizyonunu ve
benzersiz fikrini ortaya koyan bir yazılımdır.” (Soddu ve Colabella, 2021)

Bu tanımda vurgulanan, üretken sanatçının vizyonunun bir sistem olarak kodlanmasıdır.
Üretken sanatta bu tanım geçerli bir yaklaşımdır, ancak tek geçerli yaklaşım bu değildir.
Bazı durumlarda sanatçı, sonucun ne olması gerektiğine dair önceden fikir yürütmediği,
sonuca dair belirlenmiş bir vizyonu olmayan bir sistem kurar. Sanatçı aslında üretken sistemi
kurgular, daha sonra sistemi yeni bir bölge olarak araştırır ve süreci deneyimler.
Üretken sanat alanında çalışan Dehlinger (2020, s. 33) ise sanat pratiğini ya da kendi
ifadesiyle “girişimlerini” sanatçının kendi tasarladığı biçimsel kurallar sistemini izlediği bir
sanat pratiği olarak tanımlamaktadır.
Üretken sanatın diğer çağdaş bir tanımı, biyolojik metaforların kullanılmasını içerir. Dorin
ve McCormack (2001, s. 239-240) genotip ve fenotip terimlerini üretken bir metodolojinin
analog temsilleri olarak kullanır. Bu kavramlar aslında biyolojik terimlerdir ve literatürde
mevcut en az beş farklı genom, yedi genotip ve beş fenotip kavramı mevcuttur ancak genel
kullanımlarına göre tanımlamak gerekirse Genotip, organizmanın genetik yapısına verilen
addır. Genlerden oluşan bu yapı, enzim ve protein sentezini yöneterek, bireyin dış yapısını,
biyolojik terim karşılığıyla fenotipini ortaya çıkartır (Mahner ve Kary, 1997, s. 55). Dorin
ve McCormack’in yaklaşımına göre “üretken sanat pratiği”, genotipin üretimine ve
kompozisyonuna

odaklanır.

Genotip

çalıştırıldığında,

yorumlandığında

veya

gerçekleştirildiğinde, fenotipi – üretken işi veya sanat eserini- üretir. Fenotip, genotip
tarafından temsil edilen veya kodlanan sürecin gerçekleşmesinin sonucudur (bkz. Görsel
35).
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Görsel 35. Üretken sanatın temel süreci, (Dorin ve McCormack, 2001, s. 240).

Esasen üretken sanatın geliştirme süreci, genotipin yaratılmasına yöneliktir. Genotip, sürecin
resmi bir spesifikasyonudur ve genellikle belirsizdir. Bu süreç tanımı hayata geçirildiğinde,
sanat eserinin deneyimi olan fenotipi üretir. Üretken süreçteki önemli bir faktör, genotipte
belirtilen süreçler yoluyla fenotipin "dünyayı ortaya çıkmasıdır". Bilgilendirici terimlerle,
bu, fenotipte üretilen bilgi hacminin, genotipin kendisinden önemli ölçüde daha büyük
olduğu anlamına gelir (genellikle veritabanı amplifikasyonu olarak adlandırılır). Bu
amplifikasyon, üretici bir sürecin uygulanması yoluyla gerçekleşir (McCormack, 2003, s. 5).

McCormack üretken süreci tarif etmek için çizdiği bu diyagramdaki (bkz. Görsel 35)
öğelerin süreç içerisinde birbirlerinden bağımsız bir şekilde hareket etmediklerini vurgular.
Örneğin sanatçı ve izleyici süreci birbirlerinden farklı konumlarda yaşıyor gibi görünse de
şans kavramı ve fiziksel olaylar gibi etkenler ile etkileşimler de üretken sürecin bir parçası
olabilir. Bu nedenle, tanımlamadaki terimler birer genellemedir ve sınırlayıcı olarak
düşünülmemelidir.

Tipik olarak, genotipi (üretken süreç talimatlarını) bir Turing makinesi veya dijital bilgisayar
tarafından yürütülebilenler gibi “kesin mekanik talimatlar kümesi” olarak düşünebiliriz.
Ancak, durumun her zaman böyle olması gerekmez. Sanatçı Allan Kaprow'un buz
bloklarından inşa edilen ve daha sonra erimeye bırakılan bir dizi büyük dikdörtgen "ev" in
inşası için talimatlar verdiği Fluids (1967) gibi Happening olayları dijital bilgisayarlar
dışında da sürecin yönetilebildiği duruma dair iyi bir örnek oluşturur (bkz Görsel 36).
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Görsel 36. Fluids, STADT/BILD (Bir Şehrin Görüntüsü) ortak projesinin bir parçasıdır, Nationalgalerie A
Happening by Allan Kaprow (1967), Berlin kentsel alanında, 2015.
https://tinyurl.com/rahmvhej

Kaprow’un bu eserinde önemli olan eserin kendisi (fenotip) değil üretken süreçtir (genotip).
Süreci üretken olarak tanımlayabilmemizin nedeni de Kaprow’un eserin üretimi için
oluşturduğu talimatlar dizisidir. Öyleki sanatçının 2006’da ölümünden yıllar sonra dahi
eserin üretimine devam edilebilmektedir. Görsel 36’da Fluids’in Berlin’de STADT/BILD
(Bir Şehrin Görüntüsü) projesi kapsamında yeniden inşa edilen versiyonunu görmekteyiz.
Fluids’de ön planda olan hiçbir zaman ürün (eser) değildir. Aksine süreç ve bu üretken
sürecin parçası olan öğeler ve üretim sürecini etkileyen dış faktörler (hava sıcaklığı,
malzeme vb.) odak noktasıdır.
Kaprow bu süreci kendi sözleriyle şu şekilde anlatmaktadır:
"Fluids'in ilk versiyonu mevcutken, orijinal veya kalıcı bir çalışması yoktur.
Aksine, bir şeyler yapma fikri ve bu fikrin fiziksel bir izi vardır. Fluids devam
etmektedir ve Fluids'in yeniden inşa edilmesi anlamını daha da katlamaktadır "
(kaprowinberlin.smb.museum: çevrimiçi).

İngiliz besteci Cornelius Cardew'in 1960'lardaki deneysel çalışmalarının bir sonucu olan
“The Great Learning'in 7. Paragrafı” da dijital olmayan genotip üretimine dair farklı bir
örnek olarak sunulabilir. Cardew'in bu eseri bir şarkıcı korosu için yazılan üretken bir müzik
eseridir. Müzik eğitimi almış veya almamış her bireyin müzikal bir kaynak olarak
kullanabileceği felsefesini yansıtmaktadır (bkz. Görsel 37).
Çalışmada her sanatçıya aynı talimat seti (genotip) verilir. Talimatlar, "nefesin uzunluğu"
notasında söylenecek bir dizi kelime ve ifadeden oluşur. Sanatçılar rastgele şarkı söylemek
için bir nota seçerek başlarlar, ancak daha sonra "bir meslektaş tarafından söylendiğini
duyabileceğiniz bir notayı seçin" gibi talimatlar verilir. Dusman’a (1987) göre bu eserin
gücü "süreç odaklı (process-oriented)” olmasından kaynaklanmaktadır.
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Görsel 37. “The Great Learning 7. Paragraf Talimatlar,
https://tinyurl.com/mv32jp4m

Bilgisayar tabanlı olmayan başka bir üretken sanat örneği olarak Fransız sanatçı Hubert
Duprat'ın çalışmaları gösterilebilir. Sanatçı Hubert Duprat, 1980'lerin başından beri bazı
"heykellerini" yapmak için böcekleri kullanmaktadır. Duprat, Caddis sinek larvalarını doğal
ortamlarından çıkararak ve onlara değerli malzemeler sağlayarak, onların kuyumcuların
süslemeli işlerine benzeyen kılıflar üretmelerini sağlamıştır. Duprat, bu heykelsi
çalışmalarında larvalar ile "iş birliği içinde" çalışır. Larvaların doğal ortamlarına müdahale
ederek onları altın ve değerli taşlardan oluşan bir dizi yapay elementle değiştirir (Duprat ve
Besson, 2004) (bkz. Görsel 38).

Görsel 38. Henry Duprat, Trichopterae
https://tinyurl.com/y96v89nc
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Duprat ve Besson’ a göre Jacques Monod ve Henri Atlan gibi biyologlar tarafından
açıklandığı üzere bilgi teorisi, böceğin estetik davranışı gibi görünen şeyi anlamamıza
yardımcı olur. Bu durumda sanatçı, sanat eserini üretmek için var olan doğal bir sürece
müdahale etmiştir (Duprat ve Besson, 2004, çevrimiçi). Duprat’ın bu çalışması, birçok
bilgisayar temelli çalışmada keşfedilmemiş bir ilişki olan organizma ve çevre arasındaki
ilişkiye dikkat çekmektedir (McCormack, 2003, s. 6).
Spittel’e (2018) göre, üretken sanat, modern sanattan, özellikle pop sanatından ilham alır ve
düzenli geometrik desenleri yoğun bir şekilde kullanır. Ancak merkezi bir karakteristiğe
sahip kodlarla yaratılmış çok geniş ve zengin bir sanat kategorisidir. Üretken sanat, bir
şekilde kendi kendini yöneten (özerk) bir sistemi içerir. Aslında üretken sanatı diğer
bilgisayar sanatı sınıfları arasında ön plana çıkaran en önemli özelliği Spittel’in de belirttiği
gibi otonom sistem özelliklerine sahip olmasıdır. “Otonom sistemler kendi hedefleri
doğrultusunda aldığı kararlara göre hareket ederek, değișen ortam koşullarına uyum
sağlayabilen ve diğer sistemlerle etkileşime geçebilen sistemlerdir” (Topçu, 2015, s.18).
McCormack (2003, s.4) “Üretken sanat" terimini bir dizi farklı, ancak ilişkili sanatsal
uygulamaları ile ifade eder:
“Bilgisayar teknolojisinin sanat için ilk kez benimsenmesiyle sanat da zorunlu
olarak üretken olmuştur, çünkü önceden yapılandırılmış yazılım anlamında çok
az şey vardı, dolayısıyla geleneksel medyanın simülasyonu için paradigmalar
vardı. Sanatçılar, sonuçları elde etmek için kendi yazılımlarını yazmak zorunda
kaldılar. Kuşkusuz, sistem teorisi ve sibernetik alanları, sistemlere ve bilgiye o
zamanlar yeni olan şekillerde baktıkları için üretken sanat üzerinde büyük bir
etkiye sahipti (Wiener 1961; Bertalanffy 1968; Rosenberg 1983). İlginç bir
şekilde, bu biçimlendirici bilgi işlem ve sibernetik yılları birçok üretken süreç
teorisi ortaya çıkardı.”

Üretken sanat konusunda yayınlanan metinlerde sıklıkla karşılaşılan “rastgelelik”
(randomness) kavramı da bir tür otonom sistem olarak tanımlanabilir. Şans faktörünü
kodlama sanatına dahil ederek, komut dosyaları her çalıştırıldığında, sayfa yeniden
yüklendiğinde veya bazı kullanıcı etkileşimlerine yanıt verildiğinde farklı ve tamamen
benzersiz bir sanat eseri elde etmek mümkündür (Spittel, 2018).
Üretken Sanat, sonsuz varyasyonlar yaratabilen dinamik karmaşık sistemlerin inşasına
imkân tanıyan yapay olayların genetik kodu olarak gerçekleştirilen fikirdir. Her bir üretken
proje, müzik veya 3B Nesneler gibi benzersiz ve tekrarlanamayan olayları mümkün
olduğunca üreten ve bir sanatçı, tasarımcı, müzisyen, mimar ve matematikçiye ait bir vizyon
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olarak güçlü bir şekilde tanınan bir fikir üretme fikrinin çeşitli ifadelerini üreten bir konsept
yazılımdır.
Bilgisayarların kullanıldığı üretken sanatta bilgisayar ve sanatçı iş birliği yaparak çalışır.
Sanatçı eseri oluşturacak kodları yazarken, rastgelelik gibi otonom kararları bilgisayara
bırakabilir. Bu şekilde işleyen bir tasarım sürecinde en başta kuralları koyan (kodları yazan)
kişi insan tasarımcı iken izin verilen kurallar çerçevesinde kendi kendine kararlar verebilme
yetkisi bir dereceye kadar bilgisayara bırakılmıştır. Her tasarım süreci aynı aşamaları
içermeyebilir veya otonom kararlar kısmen sürece dahil edilebilir.
Üretken sanatın örnekleri incelendiğinde bütün işlerin bilgisayarları kapsamadığı
görülmektedir. Bilgisayarlar sürece dahil olmadan da otonom sistemler kurmak mümkündür.
Bazı durumlarda sistemin sonuç üründen daha fazla ön planda tutulduğu görülmektedir.
Önemli olan sürecin tasarlanmasıdır. Bilgisayarlar üretken sürecin daha farklı bir yöntemle
oluşturulmasına olanak tanır. Üretken tasarımda tercih edilen her yöntem veya araç sonuç
ürünü veya çıktıyı da etkiler. Yaratıcı kodlama yöntemi de bilgisayarların kullanımı ile
üretken sürecin tamamlanmasına yardımcı olan bir araçtır ve tarihindeki örneklerine
bakıldığında üretken sanatı farklı bir estetik değere taşımıştır.
2.2. Oto Üretken Tasarımın Tarihi
Birinci bölümde anlatıldığı üzere üretken sanatın tarihi aslında bilgisayar öncesi döneme
hatta tarih öncesi çağlara kadar uzanmaktadır. Bu bölümde bahsedilen üretken sanat kavramı
daha çok bilgisayar sanatı döneminde ortaya çıkan görsel formları kapsamaktadır.
Son elli yılda, dünyamız son derece hızlı bir şekilde dijitale geçiş yapmıştır ve üretken sanat
bu geçişi oldukça iyi yakalayan bir sanat formu olmuştur. Üretken sanat, bilgisayarların
sunduğu olanaklardan tam olarak yararlanarak sanatçıların modern sanatın başlangıcından
itibaren izledikleri aynı ilkeleri ve hedefleri genişleten zarif ve ilgi çekici sanat eserleri
oluşturmasına yardımcı olmuştur. Geometri, soyutlama ve şans sadece üretken sanat için
değil, 20. yüzyılın tüm sanat formları için önemli temalardır.
Karmaşıklığın ve ölçeğin katlanarak daha fazla çaba ve zaman gerektirdiği analog sanatın
aksine, bilgisayarlar hiç yorulmadan neredeyse sonsuza kadar tekrarlayan süreçlerde
mükemmeldir. Bilgisayarların karmaşık görüntüler üretme kolaylığı, üretken sanatın
estetiğine büyük katkı sağlamıştır. Üretken sanatın ilk birkaç yılında potansiyelini araştıran
Georg Nees ile birlikte Frieder Nake ve Michael Noll, sanat üretmek için bilgisayarların
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kullanımını araştıran öncülerdir. O zamanlar, bilgisayarlarda tipik olarak monitörler yoktu
ve iş, vektör grafikleri için tasarlanmış büyük yazıcılar olan çizicilere basılmak suretiyle
paylaşılmaktaydı.
"Üretken sanat”, "bilgisayar sanatı" ve “algoritmik sanat” kavramları, bilgisayar sanatının
ilk yıllarında birbirinin yerine kullanılmış olsa da zamanla üretken sanat bu kavramlardan
ayrılarak kendi tanımını kazanmıştır. Georg Nees ve Frieder Nake 1960’larda "üretken"
terimini ilk olarak kullanan iki sanatçıdır. Kelime o dönemde bir bilgisayar programı
kullanılarak üretilen sanatı tanımlamak için kullanılmıştır. 4 Şubat 1965'te Almanya'daki
Stuttgart Üniversitesi Felsefe ve Bilim Teorisi Enstitüsü’nün seminer odasında “Üretken
Sanat” ın ilk sergisi açılmıştır. Georg Nees tarafından oluşturulan üretken sanat eserlerinin
sergilendiği ilk serginin adı “Computergrafik” adını taşımaktadır. Computergrafik, dijital bir
bilgisayar tarafından algoritmik olarak üretilen grafik çalışmaların dünya çapındaki ilk
sergisidir. Georg Nees, sergide eserleri temsil edilen tek sanatçıdır. Sergilenen işler, uygun
şekilde programlanmış bir dijital bilgisayar tarafından üretilmiştir (bkz. Görsel 39).

Görsel 39. Georg Nees, (1965) Computergraphik adlı sergide sergilenen eserler
https://tinyurl.com/2cmj4k48
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Frieder Nake, The Pioneer of Generative Art: Georg Nees başlıklı makalesinde ilk sergiyi
şöyle anlatmaktadır:
Duvarlarda küçük formatlarda yaklaşık bir düzine çizim sergileniyordu:
geometrik yapıda siyah-beyaz çizimler, çekici düzenlemelerde düz çizgiler,
küçük hayali çokgenlerle doldurulmuş ızgaralar. Çizimler kesin bir şekilde
inşa edilmemişti, daha ziyade, görünüşte rastgele özelliklerle oynaktı; düz
çizgilerin titizliği, basit rastgele özelliklerle birleştiğinde hiç bitmeyen
varyasyon ve sürprizlere izin vermekteydi. Bilgisayarın çıkışı sırayla bir çizim
makinesini kontrol ediyordu. Nihai ürünleri kâğıt üzerine çizimlerdi.
Programlanmış otomatik çizimler! Georg Nees sanatçıydı- mesleği gereği
sanatçı değil, matematikçi olan bir sanatçıydı. Birisi Bense'e Almanya'nın
Erlangen kentinde Siemens için çalışan ve bilgisayar programlayarak çizimler
yapan bir matematikçi olduğunu söylemişti. Nees'in bilgisayarla yüksek
derecede rastlantısal çizimler yaptığını öğrendiğinde, Bense hemen Nees'i kısa
bir makale yazmaya ve bu çizimleri Stuttgart'ta sergilemeye davet etti. Bu
çizimler kamusal alanda ortaya çıktı ve yerel bağlamın ötesinde önemli bir etki
yarattı (Nake, 2018, s. 277).

Sadece birkaç yıl sonra, Georg Nees kendi çalışmalarını “generative Computergrafik” olarak
adlandırmaya başlamış böylece “üretken sanat” terimini kullanan ilk sanatçılardan olmuştur
(dada.compart-bremen.de, çevrimiçi). Ayrıca Nees, dünyada bilgisayar sanatı üzerine
yazılan ilk tez olan doktora tezini “Generative Computergrafik” başlığı altında sunmuştur.
Nees’in tezi Stuttgart Üniversitesi tarafından 1968'de felsefe alanında doktora tezi olarak
kabul edilmiştir. (Nake, 2018, s. 278)
Sonrasında Nees’in açmış olduğu sergi ile aynı adı taşıyan “Computer Grafik”, sanatsal
çalışmalar tarihinde dijital bir bilgisayar için programlanan ve bilgisayar kontrollü bir çizim
makinesi (plotter) tarafından yürütülen eserlerin sunulduğu üçüncü halka açık gösteri
olmuştur. Sergi 5 Kasım 1965'te Stuttgart'taki (Almanya) Galerie Wendelin Niedlich'te
açıldı ve 26 Kasım'a kadar sürmüştür. Aynı yıl bundan önce iki önemli sergi düzenlenmiştir:
Stuttgart'ta Georg Nees'in çalışmalarının yer aldığı ilk dijital bilgisayar grafikleri sergisi ve
New York'taki Howard Wise Gallery'deki sergi. Hem Frieder Nake hem de Georg Nees,
Alman filozof Max Bense'nin rasyonel düşünce tarzından oldukça etkilenmişlerdir (Dada.
compart: çevrimiçi) (bkz. Görsel 40).
Max Bense’in sunduğu bilgi estetiği (information aesthetics) kavramının üretken sanatın
tarihinde önemli bir yeri vardır ve daha ayrıntılı olarak anlaşılması gereklidir. Bu nedenle
ayrı bir bölümde ele alınmıştır.
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Görsel 40. Freder Nake, 1965, Algoritmik tasarımlar.
https://tinyurl.com/3vpyyy52

Bilgisayarların ilkel araçlar olduğu 60'larda ve 70'lerde üretken sanat alanında işler
oluşturmak kolay değildi. Üniversitelerde çalışmayan sanatçıların bilgisayarlara erişimi
oldukça sınırlıydı. Vera Molnár, bu zorlu dönemde (60'lar, 70'ler ve 80'lerde) üretken sanata
katkıları olan önemli sanatçılardan birisidir. Molnar'a göre, onun gözünde eserinin
varsayımsal bir karakteri vardır. Araştırma serisini sistematik olarak işlemek için, "Makine
Hayal Gücü" adını verdiği bir "teknoloji" icat etmiştir. Ardından bir program oluşturup,
sonrasında adım adım kendi kendine yeten basit ve sınırlı bir dizi üretken sanat eseri ortaya
koymuştur (Scholz, 2016: çevrimiçi).
Molnar 1968'de bilgisayarın gerçek yaratıcı vizyonuna ulaşmak için bir sanatçının "sosyal
şeyden" uzaklaşmasına izin veren gücünü keşfetmiştir. İcat edilen hayali bilgisayarı gerçek
bir bilgisayarla değiştirip, ilk çalışması, kare gibi geometrik nesnelerin döndürülerek,
deforme edilerek, tümünü veya bir kısmını silerek veya kısımlarını diğer geometrik
şekillerin temel öğeleriyle değiştirerek dönüştürmeyi içeren eserler üretmiştir. Bu eserler
geometrik tasarım birimlerininin benzer formlar etrafında dönüştürülmesi ve sık sık tekrar
edilmesi ilkesine dayanmaktadır. Eserlerin çıktıları plotter ile alınmıştır. (Carlson, 2017, s.
272) (bkz. Görsel 41).
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Görsel 41. Vera Molnar, Des (ordres), plotter çizimi, kâğıt üzerine mürekkep, 1974.
https://tinyurl.com/r9bwzzjy

Üretken sanatçı ve sanat araştırmacısı olan Lillian Schwartz 70’lerde öne çıkan bir
sanatçıdır. MoMA tarafından satın alınan ilk üretken sanat eserinin sahibidir. Üretken sanat
eserlerinin yanı sıra Lilian, sanat tarihinin analizinde bilgisayar veritabanlarının kullanımına
öncülük eden sanatçılardan biridir. 1984'te Da Vinci'nin kendisinin Mona Lisa'nın modeli
olduğunu kanıtlamak için bir bilgisayar kullandığını anlatan çalışması ile bilinmektedir.
(Lilian.com: çevrimiçi). Üretken sanatın popülerleşmesine katkılarda bulunan diğer önemli
kadın üretken sanatçılar arasında, 1970'te Chicago Sanat Enstitüsü'nde ilk üretken sistemler
departmanını kuran Sonia Landy Sheridan ve Grace Hertlein yer almaktadır.
Bir programcı olarak bilinmese de Muriel Cooper, bilgisayar devriminin estetiğini
oluşturmada herkes kadar etkiye sahiptir. Cooper, Bauhaus'un tasarım ilkeleri konusunda
eğitim aldı ve arkadaşı usta tasarımcı Paul Rand'dan etkilendi. Cooper, bu ilkeleri, uzun
süredir MIT Press'in direktörlüğünü yaptığı MIT'de uyguladı. Daha sonra 1975'te MIT'nin
Görsel Dil Atölyesi'ni (VLW) kurdu ve bu atölye 1985'te "kurucu kaynaklarından biri"
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olarak MIT Media Lab'a taşındı. Medya Laboratuvarı üretken sanatta devrim yaratan önemli
bir kurum olmuştur (Bailey, 2018: çevrimiçi).
MIT Media Lab üretken sanatın seyrini değiştiren çok büyük gelişmelere ön ayak olmuştur.
Media Lab içinde Estetik ve Hesaplama Grubunu (ACG) kuran John Maeda, 90'ların
sonlarında Ben Fry ve Casey Reas da dahil olmak üzere " Design by Numbers" adlı
programlama dili üzerinde çalışmak üzere Media Lab'e birçok zeki ve benzer düşünen
sanatçıyı ve teknoloji uzmanını işe almıştır. Bu grubun çalışmalarının neticesinde öncelikle
DBN ardından 2001’de "Processing" ortaya çıkmıştır. (Benfry.com, 2009: çevrimiçi). Kodla
çizim yapmayı öğrenmek isteyen herkes tarafından kullanılabilecek bu ücretsiz platform
yaratıcı kodlama yönteminin de tarihinde dönüm noktasıdır.
Birinci bölümde de ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı gibi yaratıcı kodlama yöntemi kodlama
dillerinin kullanılması ile bilgisayarlarda görsel formlar üretilmesine olanak tanır. Üretken
sanat bağlamında da kodlama dillerinin artık sanatçılar tarafından kolaylıkla kullanılabilir
ve ulaşılabilir olması, sanat formunun seyrini değiştirmiştir.

2.3. Yapay Zekâ ve Oto Üretken Sanat

Yaratıcı kodlama yöntemi her ne kadar bu tezin odak noktasını oluştursa 2021 yılında
gelinen son noktada üretken sanat kavramı yapay zekâdan bağımsız düşünülemez. O nedenle
yapay zekânın üretken sanatın tarihinde devam etmekte olan etkisine bu bölümde yer
verilmiştir.
Bailey (2018) Artifical Intelligence -AI -Yapay zekâ sanatını üretken sanatın bir alt grubu
olarak sınıflandırmaktadır.

Yapay zekâ sanatındaki yeni çalışmaların çoğu GAN'ler

(Generative Adversarial Networks- üretken karşıt ağlar) tarafından yaratılmaktadır. GAN,
2014 yılında Ian Goodfellow ve Montreal Üniversitesi'ndeki meslektaşları tarafından ortaya
konulan yeni bir Makine Öğrenimi mimarisidir (Goodfellow vd., 2014). GAN sinir ağlarına
dayanan bir kavramdır GAN'ler, tıpkı bir insan beyni gibi düşünmek için tasarlanmış
programlar olan iki sinir ağından oluşur.
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GAN'ları tam olarak anlamak için, denetimli ve denetimsiz öğrenme makineleri arasındaki
farkı anlamak gerekir. Denetlenen makineler, büyük miktarlarda "etiketli" numunelere göre
eğitilir ve test edilir. Başka bir deyişle, "özellikleri" veya "öngörücüleri" ve bunlara karşılık
gelen etiketleri içeren büyük veri kümelerine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, denetimli bir görüntü
sınıflandırıcı motoru, doğru etiketlere sahip bir dizi görüntü gerektirecektir (ör. arabalar,
çiçekler, masalar). Denetimsiz öğreniciler bu lükse sahip değildir ve ilerledikçe iş başında
öğrenirler. Hatalardan öğrenirler ve gelecekte benzer hataları yapmamaya çalışırlar
(Gharakhanian, 2017).
Denetlenen makinelerin dezavantajı, büyük miktarda etiketli veriye ihtiyaç duymalarıdır.
Çok sayıda numunenin etiketlenmesi maliyetli ve zaman alıcıdır. Denetimsiz öğrenme
makineleri bu dezavantaja sahip değildir, ancak daha az doğru olma eğilimindedirler. Doğal
olarak, denetimsiz makineleri iyileştirmek ve denetlenen makinelere olan bağımlılığı
azaltmak için güçlü bir motivasyon vardır. GAN'ları ve RL'leri, denetimsiz makinelerin
(sinir ağları) iyileştirme araçlarını görüntüleyebilirsiniz.
Hatırlanması gereken ikinci yararlı kavram, “Üretken Modeller” kavramıdır. Bunlar, bir dizi
girdi örneği verildiğinde en olası sonucu üreterek tahmin eden modellerdir. Örnek olarak,
üretken bir model, önceki karelere dayalı olarak bir sonraki olası video karesini oluşturabilir.
Diğer bir örnek, kullanıcı tarafından girilmeden önce bir sonraki muhtemel kelimeyi tahmin
etmeye çalışan arama motorlarıdır. GAN'ler bir sinir ağını eğitmenin yeni bir yoludur.
GAN'ler, ayrı ayrı çalışan ve düşman olarak hareket eden bir değil iki bağımsız ağ içerir
(bkz. Görsel 42). İlk sinir ağı Ayırıcı (D) olandır ve eğitimden geçmesi gereken ağdır.
Ayırıcının eğitimi tamamlandıktan sonra normal çalışma sırasında ağır kaldırma işini
yapacak olan birim ise sınıflandırıcıdır. İkinci ağa Jeneratör (G) adı verilir ve gerçek
numunelere benzeyen rastgele numuneler oluşturmakla görevlidir ve bunları sahte
numuneler olarak ortaya çıkarır (Gharakhanian, 2017).
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Görsel 42. GAN-Üretken Karşıt Ağlar şeması
https://tinyurl.com/47yar8fa

Robbie’nin ünlü Fransız ressam Ronan Barrot ile birlikte çalışması Sonucu oluşan "Barrat/
Barrot: Infinite Skulls- Bir ressam ile yapay zekâ alanında bir sanatçı araştırmacı arasında
eşi görülmemiş bir karşılaşma" adlı sergi "sonsuz" sayıda kafatasına yer vermektedir. Son
birkaç yılda Ronan Barrot' nun boyadığı 450 kafatası resmi dijital olarak taranmış, böylece
Robbie Barrat bu çalışmalardan yeni kafatası görüntüleri oluşturmak için bir sinir ağı
eğitebilmiştir. Dijital ve analog yaratıcıları arasında ortaya çıkan bu iş birliği- veya çatışmatamamen yeni bir yaratıcı ortaklık alanının doğuşuna işaret etmektedir (AiArtists.org:
çevrimiçi)(bkz. Görsel 43).

Görsel 43. "BARRAT / BARROT: Infinite Skulls- Bir ressam ile yapay zekâ alanında bir sanatçı araştırmacı
arasında eşi görülmemiş bir karşılaşma" isimli sergi
https://tinyurl.com/ceu7a3w5
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Robbie Barrat gibi sanatçılar, birkaç yıldır bu sistemlerin görüntü oluşturma konusundaki
yaratıcı potansiyelini araştırmaktadır. Barrat, Nisan 2018'de verdiği bir röportajında tasarım
sürecini (ve sanatçı olarak içindeki rolünü) şöyle anlatmaktadır:

“Olan şu ki, siz GAN'yi eğittikten sonra ortaya çıkan gizli uzay denen bir
şey vardır. Mümkün olan tüm olası resimler, jeneratöre beslediğiniz yüksek
boyutlu uzayda yerleştirilir. Ancak yerleştirilme biçimleri rastgele değil,
gerçekten mantıklıdır. Dolayısıyla, önceki resminize benzer bir tablo elde
etmek istiyorsanız, ilk resminizin noktasına çok yakın bir noktayı
seçebilirsiniz. Ancak bazı boyutlar aslında renk şeması gibi şeyler ifade
edilmekte yani daha renkli yapmak istediğim bir resim olsaydı,
boyutlardan birini ayarlayabilirdim. Öyle ki biraz kontrolüm var, ama
ancak bundan sonra. GAN'ye belirli bir tabloyu yapmasını söyleyemem,
ancak hoşlandığım bir tablo bulursam, üzerinde ayarlamalar yapabilirim.”
(Bailey,2018).

Barat’ın sözlerinden de açıkça anlaşıldığı gibi GAN’ler ile üretim sürecinde kontrol bir yere
kadar tasarımcıya aittir. Bir noktadan sonra karar verme yetkisi makineye bırakılmaktadır
(zorundadır). Yani otonomi olarak adlandırılan özerk karar verebilme yetisi kasti olarak
devredilmektedir ki bu özellik üretken sanatın doğasında vardır.
2.4. Bilgi Estetiği Teorisi ve Üretken Estetiğin Tanımı
Bilgi Estetiği, algının nesneleştirilmesine dayanan matematiksel bir estetik teorisidir.
Felsefe, psikoloji, estetik, bilim ve sanat teorisi arasında köprü kurmaya çabalar. Bilgi
Estetiği, öznel unsurlar olmadan estetik bir matematiksel kesinlik teorisi kurmaya yönelik
kısa ömürlü ancak etkili bir girişimdir. Bir sanat eserinin estetik değerlerini algoritmik olarak
değerlendirmeye yönelik mevcut girişimler olarak da tanımlanmaktadır. (Nake, 2012, s.65).
1950'nin ikinci yarısında Wiener'ın sibernetiği, Shannon'ın bilgi ve iletişim teorisi ve
Birkoff'un göstergebiliminden etkilenerek oluşturulan teorinin kurucuları, Max Bense ve
Abraham Moles’dir. Teori 1960'ta Alman ve Fransız tasarımcılar ve sanatçılar arasında geniş
çapta yayılmıştır. Üretken sanat’ın ilk isimlerinden George Nees ve Frieder Nake bu teoriden
oldukça etkilenmiştir (Wiener, 2019).
Max Bense, 1950'de Stuttgard School'a profesör olarak atanmış ve ardından 1953-1958
arasında HfG Ulm’de çalışmıştır. Abraham Moles de Ulm’de sosyoloji ve psikoloji dersleri
vermiştir. Bense ve Moles’in akademik alanda yer edinmiş tanınan kişiler olmaları
teorilerinin sanat dünyasındaki etkisini artırmış ve hızlandırmıştır. Teori, New Tendencies,
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Bit International gibi dergilerde yayınlanmış ancak çalışmaların neredeyse tamamı Almanca
veya Fransızcadır; çok azı yakın zamanda İngilizce'ye çevrilmiştir. Bense’nin teorisine göre
"Modern estetik, felsefi bir kavramdan ziyade metodolojik bir kavrama dayanmaktadır".
Bense'ye göre, metodolojinin kontrolü estetik için objektif kriterlere yol açabilir. Bir nesne
yapılandırılmış öğeler kümesi olduğundan, karmaşıklığın ve düzenin ilişkilendirildiği bir
formül kullanarak nesnenin estetiğini değerlendirmeyi önerir. Bu şekilde, bir programlama
diline veya bir makine koduna çevrilebilecek "makine odaklı" estetik kriterler yaratır
(Pertigkiozoglou, 2017).
Maser'in (1970) kısa ve net bir şekilde belirttiği gibi, “bilgi estetiğinin temel varsayımı, bir
nesneyi estetik bir nesne olarak nitelendiren genel ve nesnel özelliklerin olmasıdır.” Bir
özellik, başka bir gözlemci onu yargılarken değişmiyorsa nesneldir. Bilgi Estetiğinin temel
varsayımı ve amacı, nesnelerin estetik durumun maddi taşıyıcıları olduğu ve bu tür estetik
durumların öznel gözlemcilerden bağımsız olduğudur. Bilgi Estetiği, nesnenin estetiğidir.
(Nake, 2012, s.65).
Bilgi Estetiğinin üzerine kurulduğu ikinci temel ise, belirli bir tür bilginin nesnenin (veya
sürecin) estetik durumu tarafından iletildiği fikridir. Bu bilgi, aştığı nesnenin fiziksel
gerçekliğine bağlı olduğu ölçüde estetik bilgi olarak adlandırılır. Estetik gerçeklik, eşgerçekliktir, nesnenin (veya sürecin) maddi yönleriyle birlikte gelen bir gerçeklik modudur.
İletişimsel süreçlerde işlev görür ve seçim süreçleriyle gerçekleştirilir. Estetik nesne,
karmaşık bir üst işaret olarak düzenlenmiş bir temel işaretler repertuarına dayanır. Temel
işaretleri, istatistiksel bilgilerin (Shannon anlamında) ölçüldüğü seviyeyi oluşturur. Üçüncü
ve son bir önkoşul ise Birkhoff'tan (1950) ödünç alınmıştır. Birkhoff, estetik değerleri
açısından düzlemsel çokgenler veya rotasyon simetrik vazolar gibi bir dizi eseri incelemiştir.
Birkhoff’un nesnel bir estetik ölçüyü tanımlamaya yönelik genel yaklaşımı, bir nesnedeki
karmaşıklık derecesine göre düzen derecesini almaktır. Birkhoff estetik ölçüyü “M = O/C”
denklemi ile tanımlamıştır. Bu denklemde sırayı (O) ve karmaşıklığı (C) sayısal nicelikler
olarak tanımlar (Nake, 2012, s. 65).
Teori estetik kaliteyi ölçmek için matematiksel bir formül kullanmayı savunmaktadır.
Bense'nin matematiksel formülleri sanatsal form oluşturma eyleminde kullanma yönelimi,
tasarımda bilgisayar kullanımı tartışmalarına da bir katkı olarak düşünülebilmektedir.
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Ayrıca, bu teoriyle birlikte tasarımda sorumluluk nesneden çok süreç üzerine
yüklenmektedir. Bu saptama üretken tasarımların süreç odaklı olmasıyla örtüşen, paralel bir
durumdur.
Stuttgart Üniversitesi'nde Bense'nin danışmanlığında doktorasını yapmış olan Georg Nees'in
sanat eserleri, Bense’nin estetik konusundaki teorilerinin uygulamalı gösterimleri olarak
kabul edilmektedir (bkz. Görsel 44 ve 45).

Görsel 44. Georg Nees, Schotter Generator, Kullanılan Programlama Dili: ALGOL 60 plus
https://tinyurl.com/ys5shs8t

Bense, yaratımın üretken sürecine odaklanırken, Moles bir psikolog olarak alıcıya
odaklanmak üzere fikirlerini genişletmiştir. Moles (1968) sanat eserlerinin “bir bilim
çalışmasından çok sibernetik analize daha yatkın olduğunu, çünkü tam olarak geçerlilik
kriterlerinin daha az kesin ve sonrakilere göre çok daha az tutarlı olduğunu” düşünmektedir.
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Görsel 45. George Nees, 1968, Üretken Tasarım Çalışmaları.
https://tinyurl.com/ys5shs8t

Bilgisayarın ortaya çıkışı ve 50'li ve 60'lı yıllarda bilim dünyasındaki otomasyon ve
sibernetik hakkındaki tartışmalar, iki bilim adamı, filozof ve eğitimciyi yeni yaratım tarzları
üzerine düşünmeye ve yeni sanatçının rolünü bir eleştiri olarak önermeye yöneltmiştir.
Bense ve Moles tasarımcının yalnızca nesneleri değil aynı zamanda süreçleri de tasarladığını
ifade etmiştir. Bu ifade üretken tasarımın estetiği ve gelişiminde önemli bir rol oynar.
Max Bense “Üretken estetik projeleri” adlı makalesinde üretken estetik hakkındaki
görüşlerini belirtmiştir:
"Üretken

estetiğin amacı, yenilik veya normdan sapma olasılıklarının yapay olarak

üretilmesidir. Bugün sadece matematiksel mantığa ve matematiksel bir dilbilime değil, aynı
zamanda yavaş yavaş gelişen bir matematiksel estetiğe de sahibiz. Matematiksel mantık bir
sanat eserinin 'maddi taşıyıcısı' ile taşıyıcı aracılığıyla elde edilen 'estetik durum'u
birbirinden ayırır. Süreç, öznel yorumlamadan yoksundur ve 'estetik durumun' belirli
unsurlarıyla veya 'estetik gerçekliğin' belirli unsurlarıyla nesnel olarak ilgilenir. Bu öğeler
önceden oluşturulmuştur ve görünümleri, dağılımları ve oluşumları matematiksel terimlerle
açıklanmıştır. Bu nedenle üretken estetik, bir dizi malzeme elemanına uygulandığında
estetik durumlar (hem dağılımlar hem de konfigürasyonlar) üretmek için kasıtlı olarak
kullanılabilen tüm işlemlerin, kuralların ve teoremlerin bir kombinasyonunu ifade eder.
Dolayısıyla,

üretken

estetik,

gramer

şemasının

ilkelerini

estetik

bir

yapının
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gerçekleştirmelerini formüle etmeye yardımcı olduğu ölçüde üretken dilbilgisine benzer.”
(Jasia (ed), 1971, s.57).

Bense üretken estetiğin tanımını yaptığı bu makalede aynı zamanda öğrencisi Georg Nees’in
Irrwege-Yanlış yollar adlı eserini üretken estetik bağlamında açıklamaktadır. Nees bu
çalışmasında Bense’nin üretken estetik teorisini yazdığı algoritmalar üzerinde uygulamıştır.
Programlama ALGOL'da yapılmış ve rasgele sayı üreteci (random number generator)
bağlantı karelerinin konumlandırılması gibi grafik öğelerinin stokastik dağılımını sağlamak
için kullanılmıştır. Bu durumda, kendisini yalnızca belirli bir değerden sonra tekrarlayan bir
rastgele dağıtıcı kullanılmıştır. Nees tarafından program için yazılan talimatlar günlük bir
dilde şu şekilde ifade edilebilmektedir: Bir dikdörtgenin dar kenarına paralel olarak,
paralellikler rastgele apsislerle dar kenarlara doğru birikecek şekilde 60 çizgi çizin (bkz.
Görsel 46).

Görsel 46. Georg Nees, 1971, Irrwege.

https://tinyurl.com/4z28r2cd
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Bense’nin ifadesiyle:
“Nees’in eserlerinde estetik durumların olanaksızlığının, planlama ve şansın
metodolojik bir bileşimi yoluyla mekanik olarak üretilebileceğini görebiliriz.
Bu şekilde, estetik nesnelerin karşılaması gereken- öngörülemez olma- talep,
planlı yapılarıyla tam olarak birleştirilir.Eğer üretken tasarım sürecine tesadüfi
bir sayı üreteci (random number generator) vasıtasıyla şans faktörü eklenirse,
makinenin bile bir ürünün aynı tekrarını üretemeyeceği açıktır. Estetik
nesnelerin benzersizliği- bir makinenin yardımıyla yapılanlar bile bireysel
veya sözde sezgisel bir şekilde korunur.”

Bense üretken estetiğin tanımlamasının yanı sıra random ve şans parametrelerinin
programlamada kullanılmasıyla estetik nesnelerin benzersizliğinin korunabileceğini ortaya
koymuştur. Bu iki kelime üretken sanat anlamında çok değerlidir ve günümüzde yaratıcı
kodlama yönteminde de halen aynı şekilde kullanılan oldukça önemli işlevler arasındadır.
2.5. Oto Üretken Tasarımın Ölçütleri
Üretken tasarımın tanımını yapan birçok sanatçı üretken sanatın daha net olarak
sınıflandırılabilmesi için birtakım ölçütler belirtmiştir. Bu ölçütler her sanatçıya göre
farklılık göstermekle beraber ortak olarak vurgulanan değerler mevcuttur.
Alanda en sık alıntılanan tanımın sahibi olan Galanter’e göre:
•

Üretken sanat, kompozisyonda rastgeleleştirmenin kullanılmasını (randomization)

içerir.
•

Üretken sanat, formu geliştirmek için evrimsel sistemlerin (evolutionary systems)

kullanılmasını içerir.
•

Üretken sanat, sergilenirken zamanla sürekli değişen (constantly changing) sanattır.

•

Üretken sanat, merkezi bir fikrin varyasyonlarını içeren ve otomatik olarak yaratılan

sanattır. (Automatically created as variations of a central idea)
•

Üretken sanat hem dijital hem de dijital olmayan otonom sistemleri kullanarak sanat

yapmanın bir yoludur. (Galanter, 2012, s. 274-275).
Üretken sanatın çarpıcı bir örneği olarak kabul edilen “Condensation Cube” Yoğuşma
Küpü” adlı eserin sahibi olan Hans Haacke'nin 1965'te yazdığı aşağıdaki sanatçı açıklaması,
bugün üretken sanatçılar için bir manifesto olarak kabul edilebilir ve üretken ve etkileşimli
sanatçılar ve tasarımcılar için temel bir kurallar dizisi olarak görülebilir (Selz, 1966, s. 37).
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Üretken sanat yapmak:
•

Deneyimleyen, çevresine tepki veren, değişen, dengesiz bir şey yapmaktır,

•

Her zaman farklı görünen, şekli kesin olarak tahmin edilemeyen belirsiz bir şey

yapmaktır,
•

Çevresinin yardımı olmadan 'gerçekleştiremeyecek' bir şey yapmaktır,

•

Işık ve sıcaklık değişimlerine tepki veren, hava akımlarına maruz kalan ve işleyişinde

yerçekimi kuvvetlerine bağlı olan bir şey yapmaktır,
•

'Seyircinin' ele aldığı, oynadığı ve böylece canlandırdığı bir şey yapmaktır,

•

Zamanda yaşayan ve 'izleyiciye' zaman kazandıran bir şey yapmaktır,

•

Açıkça ifade edilebilen, doğal bir şeydir.

Spittel’e (2018) göre:
•

Üretken sanat düzenli geometrik desenleri yoğun bir şekilde kullanır ve bir şekilde

kendi kendini yöneten ve özerk bir sistemi içerir.
•

Sanat eseri, bilgisayar ve sanatçı arasında bir iş birliği haline gelir. Sanat eserinin

bazı yönleri kodlayıcı tarafından kontrol edilir, ancak hepsi değil. Sanatçı, sanattaki
rastgeleliği ve düzeni kontrol eder. Rastgelelik, bir tür otonom sistemdir.
•

Üretken sanat var olan hiçbir şeye benzemeyen, tamamen benzersiz sonuçlar üretmek

için otonom sistemleri kullanır.
•

Kodlayıcı-sanatçı, daha arzu edilen ve genellikle daha şaşırtıcı sonuçlar elde etmek

için sürekli olarak bir sistemde ince ayar yaptıkları bir geri bildirim döngüsüne girer. Üretken
sanatçılar olarak, döngüler, kontrol akışı ve özel işlevler gibi kod temellerini kullanılır.
•

Üretken sanat yaratmak için rastgelelik çok önemlidir. Oluşturma komut dosyasını

her çalıştırdığınızda sanat farklı olmalıdır, bu nedenle rastgelelik genellikle bunun büyük bir
parçasıdır.
•

Algoritmalar üretken sanatta önemlidir – Bir algoritmayı görsel olarak uygulamak

çoğu zaman harika sanatla eserleri üretebilir.

Dorin ve arkadaşları (2012) üretken sanat eserlerinin tanımı, analizi ve karşılaştırılması için
bir çerçeve sunmaktadır. Dorin ve arkadaşlarına göre üretken sanatın tanımlanmasında,
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kinetik sanattan ve süreç tanımının öne çıktığı diğer alanlardan (process art, processoriented art) gelen mevcut fikirler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bu ihtiyacı karşılayan
yeni bir çerçeve önerilmektedir. Çerçeve dört ana bileşene ayrılmıştır:
•

Çalışmanın varlıklarının tanımı (entities)

•

Süreçler (processes)

•

Çevresel etkileşimler (environmental interactions)

•

Ve eserin izleyicisinin deneyimlediği sonuçlar (outcomes, sensory outcomes)

Bu çerçeve farklı üretken sanat eserlerini tanımlayarak, bunları karşılaştırmak için
kullanılabilmektedir.
Üretim süreçleri, bir dizi karakteristik varlık konfigürasyonunu gösterir. Varlıklar, üretim
sürecinde çok önemli bir rol oynayan karakteristik özelliklere sahiptir. Hesaplamalı üretim
sistemlerinde bu özellikler resmi olarak tanımlanmıştır. Örneğin Conway'in Hayat
Oyunu'nda (Gardner, 1970), hücreler iki durumdan birine sahip olabilir ve iki boyutlu bir
ızgarada sabit bir konumda olabilir. Tipik varlık özellikleri mekansal, zamansal ve biçimsel
nitelikleri içerir (örneğin konum, yaş ve renk). Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi,
varlık özellikleri ile üretken bir sanat eserinin algılanan sonuçları arasında mutlaka doğrudan
bir ilişki yoktur; bu özellikler genellikle yalnızca bir haritalama yoluyla algılanır (bkz.
Görsel 47).

Görsel 47. Conway'in Hayat Oyunu, Horton Conway, 1970
https://tinyurl.com/3tj662ew

Çerçevenin ikinci bileşeni olan süreçler, üretici bir sistem içinde meydana gelen değişim
mekanizmalarıdır; birbirleri üzerinde işlemler gerçekleştiren veya birbirleriyle etkileşime
giren varlıkları içermesi gerekir. Süreçler, fiziksel, mekanik, hesaplamalı, insan kontrolü
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altında veya hatta bunların birçoğunun uyum içinde çalışmasının sonucu olabilen bir sistem
tarafından canlandırılabilir.
Süreçler, bir eserin izleyicisine doğrudan açık olabilir veya olmayabilir. Varlıklar gibi,
süreçler de küresel veya makroskopik bir sürecin birçok mikro süreçten oluştuğu hiyerarşik
ilişkileri içerebilir. Üretken sanatın belirlenmesinde süreçlerin tanımlanması çok büyük
önem taşır. Bir sürecin temel özelliklerini tanımlamak üretken sanatın belirlenmesinde daha
sınırlayıcı olabilir. Sürecin, başlangıç koşullarını veya başlatma prosedürlerini- süreci
başlatmak için gerekli eylemleri veya koşulları, süreci sonlandırmak için tetikleyen koşullar
veya olaylar, ayrıca sürecin devam etmesine olanak tanıyan faktörleri öğrenmek, sürecin
tanımlanmasında yardımcı olur.
Sanatçı ve çalışma arasındaki etkileşimler hem üretken hem de geleneksel sanat ve tasarım
uygulamalarının merkezinde yer alır. Üretken sanatın farkı, yaratıcının sonuçları üretken
sistem aracılığıyla (algoritmaları kullanarak) manipüle etmesidir. Bu etkileşimler sistemin
sonuçlarını veya olasılıklarını sınırlandırıp sonuç çıktıyı yani üretken sanat eserini etkiler.
Bahsedilen durum hem dijital hem de dijital olmayan üretken sistemler için geçerlidir. Dijital
olan üretken sistemlerde etkileşimler algoritmalar aracılığıyla olabilirken diğer sistemlerde
kullanılan otonom sistemin de özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Her iki
durumda da sistemin sonuçlarını etkileyen unsurların olması üretken sanat için bir ölçüt
olarak belirlenmiştir.
Örneğin Hans Haacke’nin Grass Grows (1969) adlı eserinde, sanatçının eser üzerinde
sistemin kurulmasından sonra, bir etkisi yoktur. Eserin ortaya çıkışı tamamen çevresel fiziki
koşullara (ısı, ışık, nem, karbondioksit vs.) bağlıdır. Sanatçı eser üzerinde çok az kontrol
sahibi olduğu veya hiç kontrolü olmadığı için eser sürekli değişir. Haacke başlangıç olarak,
sadece çim ekdiği bir tümsek yapmıştır ve o andan itibaren onu kontrol edemez – çimler
büyüyebilir ya da büyümeyebilir (Rivera, 2019) (bkz. Görsel 48).
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Görsel 48. Hans Haacke, Grass Grows, 1969
https://tinyurl.com/p2832eyp

Üretken süreçlerde nihai çıktılar çok çeşitli formlarda olabilir. Bu noktada bir ölçüt koymak
mümkün değildir. Sonuçlar, statik veya zamana dayalı, dinamik formlar şeklinde olabilir.
Üretken eserler görsel, sonik, müzikal, edebi, heykelsi vb. olabilir. Statik eserler, zaman
içindeki süreçlerin seçici “anlık görüntülerini” gösterebilir. Sanatçı süreç boyunca kayıt
altına alınan üretken sistemin bir kısmını sunabilir veya sadece sonuç çıktıya odaklanabilir.
Rastgelelik faktörünü kullanarak aynı üretken sistemin benzer çıktılarını bir konsept halinde
sunabilir (bkz. Görsel 49).

Görsel 49. Alice Eldridge, You Pretty Little Flocker (Eldridge, 2015, s. 291).
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Bazı çalışmalarda izleyici, üretken sürecin işleyişini yaşanırken algılar. Gerçek zamanlı
etkileşim mümkün olabilir. Birçok süreç birden çok sonuç üretebilir. Bunlar genellikle bir
süreç içindeki olası çeşitliliği gösterme işlevi görür. Tim Knowles’in doğadaki sistemleri
örneğin ağaç dallarını kullanarak ortaya koyduğu üretken sanat eserleri bu duruma bir
örnektir (bkz. Görsel 50).

Görsel 50. Tim Knowles, Tree drawings, 2005.
https://tinyurl.com/2sc67rn6

Üretken sanatın ölçütlerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmalardan çıkan ortak sonuç,
üretken sanatın başta kendi kendine karar verebilen bir otonom sisteme sahip olma
gerekliliğidir. Bu sistem dijital veya non-dijital olabilir. Çevre ile etkileşim ölçütü
otonomluk başlığı altında ele alınacaktır. İkincisi üretken sistemin aynı zamanda bir otonom
sistem olarak da tanımlanan rastgelelik (rastlantısallık) faktörüne sahip olmasıdır. Bu iki
ölçüt (rastgelelik ve otonomluk) benzer olmayan, tahmin edilemeyen ve öngörülemeyen eser
üretebilme ve değişken olma kriterlerine de cevap vermektedir. Son olarak bu tezin
konusunu oluşturan yaratıcı kodlama yöntemi bağlamında algoritmik düşünce kullanımı
üretken sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Belirlenen bu ölçütler alt başlıklarda
incelenmektedir.
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2.5.1 Otonomi (Özerklik)
“Autonomy” "Özerklik", öz (otomatik-oto, auto) yönetim-kontrol, governance (nomos)
kavramlarını ifade eden Yunanca terimlerin kombinasyonundan türetilmiştir, ancak günlük
kullanımda iki farklı anlamı vardır. İlk anlamda, kendi kendine yeterliliği, bir varlığın kendi
kendine bakma yeteneğini ifade eder. Bu anlam Fransızca otonom (autonome) teriminde
mevcuttur, bağımsız yaşama yeteneğine sahip bir birey için kullanılabilir. İkinci anlam,
"özerk bölge"dir ve kendi kendini yönetme niteliği veya dış kontrolden kurtulma niteliği
anlamına gelir (Bradshaw ve ark. 2013, s. 54).
İki farklı görüş, özerkliğin kavramsallaştırılma biçimini ve dolayısıyla "otonom"
makinelerin neler yapabileceğine dair düşünceleri etkilemektedir. Birinci görüş, değişen
derecelerde otonomluğu, bir ajanın fiziksel çevresinden veya sosyal grubundan bağımsızlığı
olarak, kendi kendini yönetmenin göreceli bir ölçüsü bağlamında tanımlamaktadır (Braynov
ve Hexmoor, 2003, s.56). İlk görüşü bu derece göreceli olmasından dolayı yetersiz bulan
diğer görüş ise “hedeflerin kendi kedine üretilmesinin” self-generation of goals
otonomluğun tanımlayıcı özelliği olması gerektiğini savunmaktadır (Luck ve ark., 2003, s.
12).
Garcia-Martinez ve Borrajo’nun (1997) tanımına göre ortamda bağımsız olarak hareket eden
(otonom) sistemler, üç temel davranışı entegre edebilmelidir: planlama, yürütme ve
öğrenme. Planlama, otonom sistemin bilinmeyen bir dünyada yüksek fayda elde etmesine
ulaşmasına izin verecek bir dizi eylemi tanımlamayı içerir. Yürütme, planlanan eylemlerin
uygulanması ve ortaya çıkan algıların gözlemlenmesi yoluyla çevre ile etkileşimle ilgilenir.
Ortamın sistem eylemlerine tepkilerini tahmin etmek için ise öğrenmeye ihtiyaç vardır,
böylece sistemin hedeflerine ulaşması için rehberlik edebilir.
Üretken Sanat, tamamen veya kısmen özerk bir sistem kullanılarak yaratılmış sanata atıfta
bulunur. Bu bağlamda özerk bir sistem, genellikle insan olmayan ve bir sanat eserinin, aksi
takdirde doğrudan sanatçı tarafından karar alınmasını gerektiren özelliklerini bağımsız
olarak belirleyebilen bir sistemdir. Bazı durumlarda, insan yaratıcı, üretici sistemin kendi
sanatsal fikrini temsil ettiğini ve diğerlerinde sistemin yaratıcının rolünü üstlendiğini iddia
edebilir. "Üretken sanat" genellikle algoritmik sanata (algoritmik olarak belirlenmiş
bilgisayarda oluşturulmuş sanat eseri) atıfta bulunur, ancak sanatçılar bunu kimya, biyoloji,
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mekanik ve robotik, akıllı malzemeler, manuel randomizasyon, matematik, veri haritalama,
simetri, döşeme (tiling) ile yapabilirler (Kepisty, 2020).
Daha önce tartışıldığı üzere, üretken sistemlerle çalışmanın ana cazibelerinden biri, onların
otonomi (agency and autonomy) kapasiteleridir. Boden, bilgisayar sanatında otonomluğun
kapsamlı bir incelemesini sunarak (Boden, 2010, s.175) teknolojik olmayan bağlamlarda iki
farklı özerklik türünü ve bunların hesaplamalı sanattaki paralelliklerini birbirinden
ayırmaktadır:
•

Homeostatik biyolojik sistemlerde sergilendiği gibi fiziksel özerklik ve

•

İnsan özgür iradesi ile simgelenen zihinsel / kasıtlı özerklik

Boden, bu farklı özerklik türlerinin üretken sanatta nasıl rol oynadığını tanımlamaktadır.
“Emergence, agency, autopoesis, homoeostasis and evolutionary adaptation” gibi üretken
sanatta sıklıkla kullanılan kavramların tümü kendi kendine örgütlenme tarafından
desteklenir. Boden, "sistemin bağımsızlığının özellikle güçlü olduğu vurgular: sadece kendi
kendini kontrol eden değil, aynı zamanda kendi kendini yaratan" kendi içinde "benlik" olan
belirli bir özerklikle eşanlamlı olarak gördüğü bir şey” olduğunu söyler ve kasıtlı ve zihinsel
benliğe değil, sistemin kişisel olmayan bileşenlerine atıfta bulunur. (Boden 2010, s. 180).
Otonom sistemin gerekliliği oto üretken sanatın tanımında kesin olarak yerini almıştır.
Ancak otonomluğun seviyesi konusunda farklı görüşler mevcuttur. Galanter’in de belirttiği
gibi aslında “Üretken sanat yalnızca zayıf bir özerklik-otonomluk biçimi gerektirir”.
Galanter üretken sanatın tanımında yer alan otonom sistem hakkındaki görüşleri şu şekilde
eleştirmektedir:
“Tanımı çevreleyen ikinci bir kafa karışıklığı, üretimsel sanat yapmak için otonom
bir sistemin gerekli kullanımını içerir. Bazı eleştirmenler, hiçbir mekanik sistemin
tamamen özerk olarak kabul edilemeyeceğine itiraz ediyor, çünkü böyle bir
sistem, devam eden çalışması için tamamen insanlara bağlı. Diğerleri, özerk
sistemlerin özgür irade ve bilinç gerektirdiğinde ısrar ediyor, bu da üretken sanat
teorisini karmaşık ve tartışmalı felsefi meseleler hakkındaki tartışmalara çekiyor.
Üretken sanatın yukarıdaki tanımında, özerk bir sistem kavramı basit ve
mütevazıdır. Robotik de aynı terminolojinin kullanımını izler. Bazı robotlar,
model arabaları yönlendirmek veya model uçakları telsizle uçurmak için
kullanılanlardan farklı olarak, konsolda bir insan operatör tarafından an be an
kontrol edilir. Daha sofistike robotlar, bir insan sürücüsü olmadan çevrelerinde
gezinmelerine ve ortamlarına uyum sağlamalarına olanak sağlamak için sensörler,
GPS birimleri, görüntü işleme bilgisayarları ve diğer teknolojileri kullanır. Bu tür
robotlar, özgür irade veya bilinçle ilgili herhangi bir ima veya iddia olmaksızın
"özerk" olarak adlandırılır. Bu anlamda üretken sanat sistemleri “özerktir”. Sanatçı
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tarafından an be an karar vermeyi veya kontrol etmeyi gerektirmezler. Sanatçıya
göre işlevsel olarak özerktirler.” (Galanter, 2016, s.151-152)

2.5.2. Rastlantısallık ve Olasılıkçı Yaklaşım
Üretken sanat yaratmak için rastgelelik çok önemlidir. Oluşturma komut dosyası her
seferinde çalıştırıldığında beliren çıktı farklı olmalıdır, bu nedenle rastgelelik genellikle
sistemin büyük bir parçasıdır. Sanat eseri, bilgisayar ve sayısal olmayan bir sistem ve sanatçı
arasında bir iş birliği sonucunda meydana gelir. Sanat eserinin bazı yönleri kodlayıcı
tarafından kontrol edilir, ancak hepsi değil. Sanatçı, sanattaki rastgeleliği ve düzeni kontrol
eder. Rastgelelik özünde bir tür otonom sistemdir (Spittel, 2018: çevrimiçi).
Yaratıcı Kodlama yöntemi ile tasarım sürecinde tasarımcı, şekilleri kompozisyonda nereye
yerleştireceğine ve hangi boyutta olmaları gerektiğine kendisi karar verir. Elbette,
kompozisyonun daha iyi düzenlenmesini sağlamak için tasarımcı fikir değiştirip yerleri ve
boyutları iyileştirmiş olabilir, ancak yine de bu sayıları tasarımcı kendisi seçmiştir. Rashid
(2018, s. 77) bu aşamada üretken süreçlerdeki rastgeleliğin kullanımını şöyle aktarmaktadır:
“Ya karar veremezsek? Ya bilgisayarımızın karar vermesine izin verirsek? Bu,
sanatın yaratılma biçiminde çok büyük bir değişikliktir. Yaratıcı sürecin bir
kısmını kendimizden bilgisayarlarımıza aktarmış olacağız. Programlamanın
teknik ayrıntılarına kapılmak kolaydır, ancak her zaman daha büyük resmin
bilincinde olmalıyız. Bu durum yaratıcı eylemin bizden (insanlardan)
bilgisayarlarımıza ve makinelere dramatik geçişidir. Öyleyse bir bilgisayar, bir
dairenin veya karenin kanvasta nerede (hangi koordinatlarda) yer alacağını
nasıl seçer? Bilgisayarların kolayca yapabileceği şeylerden birisi de rastgele
seçilmiş sayılar bulmaktır. Bilgisayarımızdan 1 ile 6 arasında rastgele bir sayı
seçmesini isteyebiliriz. Bu tıpkı birçok masa oyununda olduğu gibi altı kenarlı
bir zarı yuvarlamak ve yukarı bakan sayıyı seçmek gibi olur. Bilgisayarımızın
1 ile 6 arasında hangi sayıyı bulacağını bilemeyiz. Gelecek hafta geri gelip de
aynısını yapmasını istersek, büyük olasılıkla farklı bir numara seçerdi.
Rastgele sayıların büyüsü budur, gerçekten tahmin edilemezler.”

Olasılıkçı yaklaşım algoritmik sanat için yeni bir kavram değildir, algoritmik sanatın ilk
günlerinden beri, sanat üretiminde oldukça popüler olmuştur. Çalışma şekli şu şekilde
özetlenebilir:
(1) Bir olasılıklar alanı açık matematiksel terimlerle tanımlanır,
(2) Bu boşluk üzerinde bir olasılık dağılımı tanımlanır,
(3) Olasılık dağılımına göre uzaydan rastgele örnekler alan bir algoritma yürütülür.
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Tesadüfe dayalı sanat fikri ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında Lewis Carroll, Marcel
Duchamp ve Tristan Tzara tarafından ortaya atılmıştır. Tutarlı uygulamasına ise 1950'lerde
Ellsworth Kelly, François Morellet ve John Cage tarafından öncülük edilmiştir. Mark Boyle,
Karl-Otto Götz, Jackson Mac Low, Kenneth Martin, Manfred Mohr, Frieder Nake, Georg
Nees, A. Michael Noll, Peter Struycken, Zdenek Sykora, Herman de Vries ve Ryszard
Winiarski gibi çok sayıda sanatçı tarafından devam ettirilmiştir (Radicalart: çevrimiçi).
Rastgele örnekleme
Bilgisayar, yeni bir soyutlama düzeyinde soyut sanat yapmak için kullanılabilir. Görsel
stillerin resmi tanımlarını uygulayabilir ve ardından bu stil içindeki parçaları örneklemek
için şans fonksiyonlarını kullanabilir. Martin, Mohr, Nake, Nees ve Sykora tarafından
yapılan işler ve Noll'un Mondriaan simülasyonu bu tarz kullanıma örneklerdir.
Bu yaklaşımın en iyi temsilcisi, belki Harold Cohen'in, karmaşık program dizisi
AARON'dur. Bu tür programlar bazen bir insan sanatçının modelleri olarak görülür. Çünkü
programın tarzında belirli bir miktar öngörülemezlik yaratmak rastgele örnekleme işleminin
rolüdür. Bu işlem daha sonra "yaratıcılık" (Nees, 1969, s. 49) veya "sezgi" (Nake, 1974, s.
53) için yer tutucu olarak görülebilir. Bu yanıltıcıdır; gerçek çeşitlilik ve öngörülemezlik,
programın stilinin karmaşıklığına bağlıdır.
Şans
Öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen formu aramak üretken sanatın doğasında var olan
amaçlardan birisidir. Şans kelimesi de sanatsal üretim anlamında gerçek hayattaki
öngörülemezliği ifade eder. Olasılıkçı yaklaşım ile birlikte oldukça sıklıkla karşılaşılan bir
terimdir ancak rastgelelik ile farklı kavramlardır.
Birkaç sanatçı, yalnızca rastgele örnekleme random sampling işlemleri kullanmakla
kalmayan, aynı zamanda “seçimden kaçınmak ve keyfiliği sembolize etmek için” şansı daha
belirgin bir rolde kullanan işler ortaya koymuştur. Bu tür bir çalışma, çok temel alanlardan
(tüm olası ızgaralar, olası tüm nokta yapılandırmaları, tüm olası çizgi yapılandırmaları) veya
kendileri rastgele seçilen boşluklardan rastgele örnekler çizilerek oluşturulur. Örnekler
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Duchamp'ın Erratum Müzikali, Morellet, Cage ve De Vries'dir. Teknik olarak böyle bir
çalışma "algoritmik sanat" olarak kabul edilebilir.

Görsel 51. Kenneth Martin, Chance 6, 1978.
https://tinyurl.com/abrtf8wv

Görsel 51 'Şans ve Düzen' başlıklı daha önceki bir seriden geliştirilen kapsamlı bir çalışma
serisindendir. Başlık, tesadüfi olayların ve sanatçının tabloyu yapan düzen prosedürlerinin
ordering procedures birleşimine atıfta bulunur. Çizgilerden oluşan bir ağ oluşturmak için,
sanatçı önce bir dikdörtgenin etrafında saat yönünde hareket eden noktalarla bir çizimi
işaretler. Daha sonra, bir torbadan rastgele iki tane olmak üzere sayılar alınarak çizgiler
oluşturulur. Martin bu çalışma için sekiz çift sayı seçmiştir. Daha sonra çizimi 90 derece
çevirip işlemi tekrarlamıştır. Bu işlem iki kez daha tekrarlanmış, çizim daha sonra tuvale
aktarılmıştır (Tate: çevrimiçi).
Bir sanat eseri rastgeleliği kullanabilse de bu tamamen düzensiz olduğu anlamına gelmez.
Biyolojiden bir örnek vermek gerekirse: Bir çocuğun genetik yapısı, ebeveynlerinin genetik
yapısının rastgele bir karışımıdır, ancak çocuk rastgele bir kemik, kas ve organ karmaşası
değildir. Yapımında rastgelelik kullanan oldukça yapılandırılmış bir müzik parçası örneği,
David Birchfield'ın yazdığı Topluluk Sanatı: perküsyoncu ve bilgisayar için Rezonant
Enerji'dir. Bu parçanın hesaplanması, genetik materyalin rastgele yeniden karıştırılması
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biyolojik fikrine dayanan bir algoritma olan çok seviyeli bir genetik algoritma kullanılarak
gerçek zamanlı olarak üretilir. (Monro, 2009, s. 5)
Rastgelelik, çeşitli türlerde istatistiksel tekdüzelik anlamına gelir ve birçok pratik amaç için,
"rastgele" bir diziden herkesin ihtiyacı olan budur. İstatistiksel tekdüzelik için etkili kriterler
ilk olarak Kendall ve Babington Smith (1939) tarafından önerilmiştir. Bu temeller üzerinde
gelişen rastgelelik teorisi üretken sanatçılar tarafından erken dönemlerden itibaren
eserlerinde kullanılmıştır. Kenneth Martin ve Michael Noll bu sanatçılardandır (bkz. Görsel
52).

Görsel 52. A. Michael Noll, Rastgele nokta dizileri boyunca yollar, 1965.
https://tinyurl.com/bttv429v

2.5.3. Algoritmik Düşünce
"Algoritmik sanat" ve "üretken sanat" terimleri birçok kaynakta eş anlamlı olarak kullanılsa
da aslında farklı nüanslara ve tarihe sahiptirler. Üretken sanat özünde algoritmik düşünmeyi
gerektirir. Üretken sürecin oluşturulması ve otonom sistemin entegrasyonu sırasında sanatçı,
belirli bir algoritmik düşünce çerçevesinde hareket eder.
Algoritma, “belirli bir problemi çözerken uyulması gereken bir dizi kural” olarak tanımlanır
(Oxford Learners Dictionaries: çevrimiçi). Diğer bir tanıma göre “özellikle bir bilgisayara
verilirse, bir sorunun cevabının hesaplanmasına yardımcı olacak bir dizi matematiksel
talimat veya kural dizisidir” (DictionaryCambridge: çevrimiçi). TDK’ya göre ise “Orta
Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve
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işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde
ulaşılması işlemi, Harezmi yolu.” olarak yer alır. (Sozluk.gov.tr: çevrimiçi)
Bir algoritma basitçe, bir görevi yerine getirmek için kullanılacak olan ayrıntılı bir tarif
olarak değerlendirilebilir. Terimin kökeni matematikten gelir, bir problemi çözmek için
adım adım uygulanması gereken prosedürleri tanımlar. Sayıları çarpmak ve bölmek için
kullandığımız yaygın yöntemler algoritmalardır. Her adım için kesin ayrıntılara yer verilir.
Prosedürler ister bilgisayar ister insan tarafından gerçekleştirilsin aynı sonucu verir. Üretken
süreçlerde olduğu gibi algoritmik uygulamalarda da hem dijital hem de dijital olmayan
uygulayıcılar kullanılabilir. Örneğin bir matematiksel denklemi ister hesap makinesi ister
insan çözümlesin sonuç aynıdır. Algoritmalar, sanatsal kullanımlarında da aynı mantık ile
çalışır (Verotsko, 1994).
Fakat günümüzde algoritmalar bilgisayarlar ile özdeşleşmiş konumdadır. Algoritmik sanat
bilgisayar sanatının bir sınıflandırılması olarak kabul görmektedir. Öyle ki üretken tasarım
konusunda da durum benzerdir. Yaratıcı kodlama yöntemi de bilgisayar destekli bir
uygulama olarak algoritmaların kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.
Algoritmik sanat, algoritmalar kullanılarak görsel sanat eserlerinin üretilmesine, yani
bilgisayarın adım adım yürüttüğü kesin olarak tanımlanmış prosedürlere dayanır.
Algoritmalar,

bazı

programlama

dillerinde kodlanmış

bilgisayar

programlarında

uygulanmaktadır. Algoritma veya onu uygulayan bilgisayar programı, ekranda veya basılı
olarak görebileceğimiz görüntü oluşturma sürecini tanımlar. Görüntü oluşturma programı,
yazarın görüntü hakkındaki fikrinin yanı sıra bu fikrin bir görüntüye dönüştürüldüğü tekniği
içerir. Ayrıca hangi grafik elemanların ve bunların yapılarının oluşturulması gerektiğini de
tanımlaması gerekir. (Düz veya eğri çizgiler, şekiller, belirli bir yapıya sahip bir grup
eleman, vb. parametrelerinin değerleri, örneğin bir dikdörtgenin konumu, boyutları ve
eksenlere doğru yüksekliği, çizgi ve şekillerin renkleri, vb.) (Ceric, 2008, s. 79-80). Teknik
olarak algoritmalar, çeşitli matematiksel ifadelerin yanı sıra döngüler, alt programlar ve
özyineleme (loops, subprograms ve recursion) gibi hesaplama yapılarını kullanır.
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Algoristler
1970'lerde ve 1980'lerde bilgisayarlar sanatçılar için daha erişilebilir hale geldikçe, bazı
sanatçılar algoritmik prosedürü denemeye başlamış, yeni teknoloji, bilgisayarların ortaya
çıkmasından önce mevcut olmayan algoritmik çalışma yöntemlerini sunmuştur. Bu gruba
dahil olan sanatçı RomanVerostko o dönemi şöyle anlatmaktadır:
“1980'lerde birçoğumuz "çizim kolu" olan bir makine olan pen plotter ile
çalışıyorduk. Başkalarının çalışmalarını çeşitli mekanlarda görerek, birbirimizi
tanımaya ve fikir alışverişinde bulunmaya başladık. Harold Cohen, Manfred
Mohr, Jean Pierre Hebert ve benim gibi algoritmacılar olgun bir çalışma elde
etmişlerdi ama ortak bir kimliğimiz yoktu. Her biri kendi yöntemleriyle,
sanatlarını üretmek için algoritmik prosedürler icat etmişti. Bunu yaparak her
biri kendi özgün tarzını yarattı. Açıkça stil ve algoritma çok önemli bir şekilde
bağlantılıydı.1980'lerin başında eğitimcilerin endişelerinden biri, sanat
okullarımızda programlama öğretmemiz mi, yoksa daha doğrusu bilgi işlem
gücünde, yazılım programlarında ve baskı teknolojilerinde ilerlemeleri
beklememiz mi gerektiğiydi. PC bilgi işlem gücünün artması, raster baskı
teknolojilerinin iyileştirilmesi ve görsel sanatçılar için profesyonel
yazılımların gelişmesiyle birlikte, giderek daha fazla sayıda sanatçı, genel
olarak "bilgisayar sanatı" olarak adlandırılan şeyi benimsedi. Sanatçının
elindeki algoritmik prosedür için benzersiz özellikler ve biçim üretme
yetenekleri, "bilgisayar sanatı" nın genişleyen dünyasında kolayca kayboldu.
Bu ortamda, aralarında bu yazarın da bulunduğu küçük bir sanatçı grubu,
"algoritmalar ve sanatçı" rolünü ele alan paneller sundu. 1995 SIGGRAPH
konferansındaki böyle bir panelin ardından, algoritmik sanatı uygulayanlar
için ortak bir kimlik için çalışmayı kabul eden Jean Pierre Hebert, Ken
Musgrave ve ben oldu.” (Verotsko: çevrimiçi)

Kısa bir süre içinde kimliklerini tanıtan "algoristler" için Jean Pierre Hebert, "algorist"i
tanımlayan bir algoritma şeklindeki manifestolarını yazmıştır (bkz. Görsel 53):

Görsel 53. Jean Pierre Hebert, Algorithm, 1995.
https://tinyurl.com/2uw8hb84
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Verotsko’nun sözleri algoritmik sanatın bilgisayarlar ile tanışmasından sonra nasıl
değiştiğine ve sanat okullarında programlama eğitimi verilmesiyle ilgili gelişmeleri nasıl
yönlendirdiğine dair çok değerli bilgiler sunmaktadır. Bugün 2022 yılında yaratıcı kodlama
yeniden popüler hale gelmiştir ve aslında 80’lerde değeri anlaşılmış ve bilgisayar sanatı ile
kaybedilmiş olan algoritmik düşünmenin tasarımcılara katkısı aynı şekilde dile
getirilmektedir
Algoritmik sanatçılar (algoristler) kural olarak özel grafik yazılımlar kullanmazlar, bunun
yerine çizgi, daire veya dikdörtgen gibi temel grafik öğeleri çizmeyi sağlayan genel program
dilleri (ve temel dilin çeşitli lehçeleri dahil çoğu programlama dili) kullanırlar (Ceric, 2008,
s. 80). Böyle bir yaklaşım daha fazla çalışma gerektirir, ancak sonuç olarak çok daha fazla
esneklik ve ifade özgürlüğü sunar. Genel program dillerini kullanarak algoritmacılar,
sanatsal fikirlerini içine yerleştirdikleri kendi yazılımlarını geliştirirler. Görüntü
oluşturulduktan sonra görüntü işleme araçlarına başka bir müdahale yapılmaz (Adobe
Photoshop vb. programlarda olduğu gib). Görüntüyü değiştirmeye yönelik müdahaleler,
yalnızca algoritmayı (ilgili bilgisayar programını) değiştirerek yapılabilir.
Daha önceden de söylendiği gibi algoritmalar insan beyni tarafından da yürütülebilir ancak
modern bilgisayarların muazzam işlem gücü üretken sanatçılara bariz avantajlar
sağlamaktadır. Bilgisayarlar çok sayıda fonksiyon içeren ileri seviyede karmaşık
algoritmaları oldukça kısa sürede ve hatasız olarak yürütebilirler. Bu nedenle bilgisayar
teknolojisinin algoritmik sanatta kullanılması onu bambaşka bir noktaya taşımıştır.
Bilgisayarların öne çıkan bir diğer önemli özelliği de algoritmadaki, yani karşılık gelen
bilgisayar programındaki, değişikliklerin ve sonuçlarının analizinin, manuel yöntemlere
kıyasla çok daha basit ve daha hızlı olmasıdır. Bu sayede üretken süreçte algoritmaları
değiştirmek, farklı parametre değerlerinin oluşturduğu sonuçları gözlemleyebilmek oldukça
kolaylaşmıştır. Bilgisayarların kullanılmadığı süreçlerde üretken tasarımların farklı deneysel
sonuçlarına ulaşmak oldukça fazla zaman alabilmektedir. Bu durum sürecin deneyselliğini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Algoritmik yaklaşım esasında klasik görsel sanatlarda, algoritmik sanatın çok daha
öncesinde mevcuttur. Muhtemelen en iyi bilinen örneği daha önce ilk bölümde de
bahsedilmiş olan M. C. Escher'dir. Escher eserlerinin çoğunu, onları üreten algoritmalar
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üzerine kurgulamıştır. Yıllar sonra bilgisayarların algoritmik sanatı ele geçirdiği dönemde
Michael Trott, Escher’in ünlü litograf sürüngenlerin görüntüsünü oluşturan algoritmasını
kodlama dili ile yeniden yazarak bir bilgisayar programı oluşturmuştur (Trott, 2004, s.345366) (bkz. Görsel 54).

Görsel 54. Honeycombs ve Escher Çizimleri, Michael Trott, (Trott, 2004, s. 345).

Bu bölümde algoritmaların tanımı yapılarak algoritmik düşüncenin sadece üretken tasarım
değil genel olarak bütün görsel sanatlardaki yeri anlatılmıştır. Sanat tarihindeki yerini ve
konumunu Algoristler’in kurulması ile tam olarak tanımlayan algoritmik sanat
bilgisayarların gelişimiyle yerini bilgisayar sanatına bırakmıştır. Fakat yaratıcı kodlama ve
üretken sanat bağlamında aslında bu iki sanat dalı çok benzer olarak örtüşmektedir. İlk
algoristlerden Verotsko’nun da belirttiği üzere aslında algoristler ilk yaratıcı kodlayıcılar
olarak kabul edilebilirler. Üretken sanat açısından bakılırsa algoristler bu sanatın devamında
yer almaktadırlar çünkü üretken sanat çok daha erken dönemleri kapsamaktadır. Ancak
algoritmik düşüncenin üretken süreçlerde daimî olarak var olduğu ve bundan sonraki
dönemlerde de önemli bir ölçüt olarak devam edeceği söylenebilir. Algoritmik sanat kavramı
ve hangi durumlarda üretken sanat olup olmadığı sonraki bölümlerde örnekler ile daha
ayrıntılı olarak incelenmektedir.
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2.6. Üretken Sanat Nedir? Ne Değildir?
Sanatçının oluşturduğu sistemin kısmen veya tamamen otonom yetilere sahip olması,
sürecin random durumlara açık olup olmaması ve algoritmik düşünce süreçlerini içermesi
her durumda üretken sanat olarak tanımlanması için yeterli olmamaktadır. Önceki
bölümlerde üretken sanat için saptanan ölçütler sistem ve çıktılarını kapsayan bir bütün
olarak ele alınmalıdır.
Bazı durumlarda sürecin genel olarak değerlendirilmesi gerekir. Özellikle algoritmik sanat,
kural tabanlı sanat, kinetik sanat, elektronik sanat, koşulu sanat vb. başlıklar altında
sınıflandırılan eserlerin üretken sanat olup olmadığı sanatçılar arasında da oldukça
tartışmalıdır. Sonraki başlıklarda üretken sanatın ne olup olmadığına dair tanımlamalar
görseller eşliğinde sunulmaktadır.

2.6.1. Kural Tabanlı Sanat
Üretken sanat 20. yüzyılda sanat hareketleri boyunca ilerleyerek var olmuş, ancak nadiren
"üretken sanat" olarak adlandırılmıştır. Bunlar arasında “sistemik sanat, sistem sanatı” veya
“kural tabanlı sanat” olarak adlandırılan hareketler ve eğilimler vardır ve genellikle
minimalizm ve kavramsal sanat gibi hareketlerle karıştırılırlar (Galanter, 2006).
2005 yılında New York City’de “Kural tabanlı sanatın kırk yılı” adlı bir sergi açılmıştır. Serginin
küratörü olan Marc Glimcher serginin açılış metninde kural tabanlı sanat için şu ifadeleri

kullanmıştır:
“Bu araştırmanın amaçları doğrultusunda, kural temelli sanat, nesnenin
tasarımını ve yaratılmasını yönlendirmek için bir veya daha fazla mantık
tabanlı sistem kullanılarak yaratılan sanat olarak tanımlanacaktır. Temelleri,
geometrik ve sayı teorilerine dayananlar gibi matematiksel olabilir. Veya
mantık üzerine kurulabilirler: örneğin solipsizm ve diğer totolojik yapılar. Ve
son olarak, sanatçının sanatı belirli keyfi kurallara uymaya zorladığı oyun
teorisi uygulamaları vardır.” (Bernice, 2005).

Galantere göre kural tabanlı sanat için yapılan bu tanım sunulan işler ile kıyaslandığında
bazı yönlerden yetersiz ve karşılıksız kalmaktadır. Öncelikle “kural” teriminin karşılığının
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anlaşılması gereklidir. Basit aritmetik mantığa dayalı sistemlerin kural çerçevesine girip
girmediği de başka bir sorudur.
Sanatçının eseri için yazdığı manifesto kural olarak tanımlansa bile kuralların üretken süreci
oluşturması belirli ölçütler mevcuttur. Bunların başında otonomluk gelir. Eseri üretken sanat
olarak kabul edilmesi için tarif edilen kuralların sürecin bir kısmından sonra eseri sanatçıdan
devralması ve sanatçının ön görmediği bir sonuca ulaştırması beklenir.
Bu beklenti doğrultusunda kural tabanlı sanat olarak sınıflandırılan birkaç eser
incelenecektir. Bunlardan ilki Ad Reinhardt’ın 1952 tarihli Abstract Painting (Blue) adlı
tablosudur. Eser 9' 1/4" x 40 1/8" (275 x 102 cm) ebatlarında kanvas üzerine yağlıboya
tekniği ile uygulanmıştır (Moma.org: çevrimiçi) (bkz. Görsel 55). Reinhardt’ın eseri için
yazdığı kural aşağıda belirtilmiştir:
… Tek bir biçimsel eğilim, tek bir renk-monokrom, her yönde bir doğrusal
bölünme, bir simetri, tek doku, tek elle boyama… Çizgiler ya da imgeler yok,
şekiller, kompozisyonlar, temsiller, görüntü, his ya da dürtü yok ...

Görsel 55. Ad Reinhardt, 1952, Abstract Painting (Blue)
https://tinyurl.com/yphh8ske

Eser için verilen kurallar (ya da kural olarak tanımlanan manifesto) ile eser arasında bir ilişki
olduğu belirgindir ancak bu eser kural tabanlı sanat sınıflandırmasına girmemekle birlikte
üretken sanat olarak da tanımlanamamaktadır. Çünkü kurallar, sanatçının sürecin
kontrolünden vazgeçmesine ve kuralların sanatı devralmasına ve özgün bir eser üretmesine
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izin verecek kadar yeterli özerkliğe (otonomiye) sahip değildir. Buradaki kurallar sadece
sanatçıyı kısıtlayıcı işleve sahiptir. Bu eser üretken sanat olmayan bir kural tabanlı eser
örneği olarak gösterilebilir.
Alfred Jensen’in “The Apex is Nothing” adlı eseri bir önceki örnekten farklı olarak daha
belirgin bir kural sistemine sahiptir. Bu eser kural tabanlı sanat olarak adlandırılabileceği
gibi aynı zamanda bir üretken sanat olarak nitelenebilir. Esere ilk defa bakıldığında
sanatçının kullandığı sayısal sistemi anlamak pek mümkün değildir. Sanatçının hayatı
hakkında bilgi edinmek tasarımı daha iyi anlayabilmemize yardımcı olmaktadır. Jensen’in
bu eseri altı yılını geçirdiği Guatemala’dan ve çocukluğundan aşina olduğu Maya kültüründe
yer alan 20’lik sayı sisteminin görsel karşılıklarına dayanan bir sistem üzerine kurulmuştur
(Tubbs, 2014, s.174-175) (bkz. Görsel 56).

Görsel 56. Alfred Jensen, The Apex is Nothing, 1960, (Tubbs, 2014, s.174-175).

Tablo biçimsel olarak ortada küçük bir dikdörtgenin bir arada tuttuğu dört adet
dikdörtgenden oluşmuştur. Bu dikdörtgenlerin üzerinde x işareti şeklinde semboller göze
çarpmaktadır. Maya sayı sisteminde 1’den 4’e kadar olan sayılar nokta ile gösterilir. 5 için
dikey bir çizgi kullanılır. 0 için ise ayrı bir sembol mevcuttur. Mayaların kullandığı takvim
olan Haab her biri yirmi günlük toplamda 18 aya bölünmüştür. Jensen’in bu nedenle eserin
merkezine 18 sayısını yerleştirdiği düşünülmektedir (Tubbs, 2014, s.176). Jensen’in bu
şekilde uyguladığı kurallar, kompozisyonun bir bölümünü harici bir otonom sisteme aktarır
ve sezgisel yargıya (kısmen) teslim olur. Üretken sanatın belirleyici yönü budur. (Galanter,
2006).
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Kural temelli sanat ve üretken tasarım, birbiriyle örtüşen fakat bağımsız alanlardır. Daha
önce de belirtildiği gibi, bazı üretken sistemler hiçbir şekilde kurala dayalı değildir. Bu
sistemler, çeşitli mekanik boyama yöntemlerini, çizim makinelerini, kimyasal reaksiyonları,
canlı bitkilerin kullanımını, yoğunlaştırma ve kristalleşme gibi fiziksel süreçleri ve kinetik
sanatta yer alan çeşitli formları içerebilir. Genel olarak üretken olmayan kurala dayalı
sistemler, "kendi başlarına" sonuçlar yaratacak özgünlük ve özerklikten yoksundur. Hem
kurala dayalı sanat hem de üretken sanat aslında kesin hatlarla birbirlerinden ve diğer sanat
formlarından ayrılmış değillerdir, bazı çalışmalar, ikisinin veya daha fazlasının kesişimde
yer alabilir.

2.6.2. Kinetik Sanat
Kinetik kelimesi “hareketle ilgili” anlamına gelir. Yirminci yüzyılın başlarından beri
sanatçılar hareketi sanata dahil etmektedirler. Bu, kısmen hareket olanaklarını araştırmak,
kısmen zaman unsurunu tanıtmak, kısmen modern dünyada makine ve teknolojinin önemini
yansıtmak ve kısmen de vizyonun doğasını keşfetmek için olmuştur.
Hareket, kinetik sanatın öncüsü Naum Gabo’nun 1919–20 tarihli Duran Dalgası’nda
(Standing Wave) olduğu gibi, motorlar tarafından mekanik olarak veya bir alandaki havanın
doğal hareketini kullanarak üretilmiştir. Kinetik sanat, 1950'lerin sonlarında ve 1960'larda
önemli bir fenomen haline gelmiştir. 1960'larda Bridget Riley ve Victor Vasarely gibi
sanatçılar, izleyicinin algısını bozan geometrik şekiller denemiş ve statik olmasına rağmen
hareket izlenimi veren sanat eserleri üretmiştir. (Tate.org: çevrimiçi) Hareket kavramını
eserlerinde sıklıkla kullanan sanatçı Jean Tinguely’nin 1950’lerde üzerinde çalıştığı
Matemetics adlı kinetik heykelleri üretken tasarımın bu alandaki uygulamalarına özgün bir
yaklaşım olarak örnek gösterilebilir (bkz. Görsel 57).
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Görsel 57. Jean Tinguely, Metamatics, 1959.
https://tinyurl.com/5b2j4pef

Tinguely’nin Matematics adlı kinetik heykel serisinin arkasındaki fikir “herkesin bir
makinenin bile sanatçı olabileceği”dir. Tinguely aynı zamanda makinenin seyirci ile
etkileşim halinde olmasını istemiştir. Böylelikle makinenin ürettiği hiçbir sanat eseri
birbirinin aynısı değildir. Bu özellikler Haacke’nin öne sürdüğü ölçütler ile neredeyse birebir
örtüşmektedir. Tinguely ilk başta makineyi kurgulamıştır, sürecin devamında ise kontrol
tamamen makinededir. Öyleki Tinguely’nin 1959’de Paris’te yokluk içinde ürettiği bu
makine günümüzde halen çalışıp eserler üretebilir haldedir. Tamamen bir üretken sanat
örneği olarak kabul edilebilir.
Kinetik sanat ya da süreç odaklı sanat (process-oriented art) alanında önemli işler üreten bir
diğer sanatçı ise Tim Knowles’dir. Tasarım süreçlerinde kimi zaman doğanın hareket
enerjisini kullanırken kimi zaman da yaratıcı dinamikleri çok daha farklı görsel çıktılar
üretken bir sisteme dönüştürebilmektedir (Timknowles: çevrimiçi) (bkz. Görsel 58).
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Görsel 58. Tim Knowles, Tree Drawings- Circular Weeping Willow Drawing, 2005.
https://tinyurl.com/2p8wxvz4

Tim Knowles, doğası veya tasarımı gereği görünmeyen şeyi görünür kılmasıyla tanınır.
Fotoğraf ve videodan çizim ve ışık enstalasyonuna kadar bir dizi medyada çalışan Knowles,
şansa ve çevresel unsurlara dayanan “süreç odaklı” işler yaratmaktadır. Knowles, Tree
Drawings serisinde ağaçların doğanın etkileşimi ile yarattığı hareketi sistem haline
dönüştürmüştür (bkz. Görsel 57).
Knowles "Kayıtlı Teslimat" (2011) isimli projesinde daha çok insan yapımı süreçleri
kullanmıştır. Knowles, bu video ve hareketsiz görüntü koleksiyonunu oluşturmak için bir
pakete bir kamera ve GPS cihazı takarak, nesnenin Birleşik Krallık posta sistemindeki
yolculuğunu 20 saatten fazla kaydetmiştir. Bir paketin içindeki dijital kamera, küçük bir
delikten dışarı bakarak ve posta sistemindeki yolculuğunun görüntülerini yakalamıştır.
Casus Kutusu (bkz. Görsel 59). Royal Mail'in bilgisi veya izni olmadan stüdyodan galeriye
gönderilmiş ve her 10 saniyede bir toplam 6994 görüntü kaydetmiştir. Bunlar daha sonra
animasyonlu bir slayt gösterisi oluşturmak üzere biraraya getirilerek düzenlenmiştir
(Timknowles: çevrimiçi). Bu üretken eserde otonom sistem yine insan sanatçı tarafından
başlatılmıştır fakat dijital bir makine tarafından yürütülmüştür. Ancak sürecin devamında
sistem, tekrar insan ve çevre elemanları ile etkileşime girerek öngörülemeyen bir üretken
sanat eseri ortaya koymuştur.
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Görsel 59. Tim Knowles, Spy Box, 2011.
https://tinyurl.com/2jk9vr8a

2.6.3. Koşullu Tasarım
Koşullu Tasarım, grafik tasarımcılar Luna Maurer, Jonathan Puckey, Roel Wouters ve
sanatçı Edo Paulus tarafından formüle edilen, öngörülemeyen bir tasarım veya sonuca
ulaşmak üzere “düzenlenmiş” bir süreç içinde iş birliğine davet eden, oyun koşullarının ve
kurallarının oluşturulduğu bir tasarım yöntemidir. Koşullu Tasarım şans, çerçeveler ve
üretken sistemlerle oynayan ve her yaratıcı birey için olanaklar sağlayan bir “oyun”
yöntemidir. Sistem oldukça basittir ve her takımın kendi kurallarını belirlemesine izin verir.
(Conditionaldesign.org: çevrimiçi)
Maurer ve arkadaşlarından oluşan bir tasarımcı grubu tarafından 2008 yılından beri üzerinde
tartışılan ve geliştirilen koşullu tasarım yöntemi, websitelerinde yayınladıkları bir manifesto
ile deklare edilmiştir:
Koşullu Tasarım
Sanatçılar ve tasarımcılar için bir manifesto.
Medyanın ve teknolojinin dünyamız üzerindeki etkisiyle, hayatlarımız giderek
daha fazla hız ve sürekli değişim ile karakterize edilmektedir. Sürekli olarak
yeni insan etkileşimi biçimlerini ve sosyal bağlamları ateşleyen dinamik, veri
odaklı bir toplumda yaşıyoruz. Geçmişi romantize etmek yerine, çalışma
tarzımızı bu gelişmelerle örtüşecek şekilde uyarlamak istiyoruz ve
çalışmalarımızın burayı ve şimdiyi yansıtmasını istiyoruz. Bu manzaranın
karmaşıklığını kucaklamak, ona içgörü sağlamak ve hem güzelliğini hem de
eksikliklerini göstermek istiyoruz.
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Çalışmalarımız ürünlerden çok süreçlere odaklanıyor: çevrelerine uyum
sağlayan, değişimi vurgulayan ve farklılık gösteren şeyler.
Grafik Tasarım, Etkileşim Tasarımı, Medya Sanatı veya Ses Tasarımı terimleri
altında çalışmak yerine, Koşullu Tasarımı seçtiğimiz medyadan ziyade
yaklaşımımıza atıfta bulunan bir terim olarak tanıtmak istiyoruz.
Faaliyetlerimizi filozofların, mühendislerin, mucitlerin ve mistiklerin
yöntemlerini kullanarak yürütüyoruz.

Yöntemi geliştiren grup manifestonun devamında koşullu tasarımın yöntemini, mantığını
girdilerini de tanımlamışlardır.
Process/Süreç
Süreç üründür.
Bir sürecin en önemli yönleri zaman, ilişki ve değişimdir.
Süreç, formlardan çok oluşumlar üretir.
Beklenmedik ama bağlantılı, ortaya çıkan kalıpları ararız.
Bir süreç nesnellik görünümüne sahip olsa da sübjektif niyetlerden
kaynaklandığı gerçeğinin farkındayız.
Logic/Mantık
Mantık bizim aracımızdır.
Mantık, kavranamaz olanı vurgulama yöntemimizdir.
Açık ve mantıklı bir ortam, ona uymayan şeyi vurgular.
Sürecin gerçekleşebileceği koşulları tasarlamak için mantık kullanırız.
Anlaşılır kuralları kullanarak koşulları tasarlayın.
Keyfi rastlantısallıktan kaçının, farklılığın bir nedeni olmalıdır.
Kuralları kısıtlama olarak kullanın.
Kısıtlamalar, sürece ilişkin perspektifi keskinleştirir ve sınırlamalar dahilinde
oyunu teşvik eder.
Input/Girdi
Girdi bizim materyalimizdir.
Girdi, mantığı harekete geçirir ve süreci harekete geçirir ve etkiler.
Girdi, dış ve karmaşık çevremizden gelmelidir: doğa, toplum ve insan
etkileşimleri. (Conditionaldesign.org/manifesto/: çevrimiçi)

Koşullu tasarımın manifestosu ve tanımlanan sürecinde de görüldüğü üzere üretken sanat ile
neredeyse birebir örtüşmektedir. Üretken sanatçının duyduğu nesnellik ihtiyacının tasarım
alanında da hissedilmesinin bir sonucu olarak ortaya konulan bir yöntemdir. Koşullu
tasarımda da süreç ön plandadır ve random (rastlantısallık) faktörü kurallar ile kısıtlanmıştır.
Mantık ve kurallar tasarımcının öznel yorumundan uzaklaşmak için kullanılmaktadır.
Diğerlerinden farklı olarak yöntem bir “oyun” olarak sunulmaktadır ve katılımcıların iş
birliğini teşvik etmektedir.
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Görsel 60. Nodes and Edges kitabının tanıtımı sırasında sergilenen koşullu tasarım performansından bir
görüntü, 2013.
https://tinyurl.com/7xf8d9nz

Görsel 60’da koşullu tasarım yönteminin uygulandığı bir performans görülmektedir.
Performans bir kitap tanıtımı etkinliğini sürece dahil ederek kullanmıştır. Yere 25 adet
düzenli şekilde yerleştirilmiş kitap konulmuştur. Her bir kitap satın alınıp yeri boşaldıktan
sonra “oyuncular” belirlenen kurallara göre boşalan noktalardan diğerlerine çizgiler
çekmektedir. Kurallar şunlardır:
Alıcı/Buyer
• Izgaradan bir kitap seçin.
Asistan
• Koniyi çıkarın.
• Üçgenler yapın.
• Bu düğümü ızgaradaki en yakın boş düğüme bağlamak için bir çizgi çizin.
• Eğer bu bir üçgeni kapatacaksa yeni satın alınan kitabın düğümünü mümkün
olduğunca çok sayıda başka düğüme bağlayın.
• Üçgen kitap içermemelidir
• Üçgeni yeni satın aldığınız kitabı işaret eden çizgilerle doldurun.
• Asla bir çizgiyi veya noktayı geçmeyin.

Diğer bir koşullu tasarım uygulaması örneği olan Clay Analytics, sanata ve tasarıma
katılımla ilgili söylemlere değinen kelime dağarcığına somut bir şekilde yaklaşmaya çalışan
bir atölye formatıdır. Atölye, Luna Maurer tarafından tarafından yazılan Participation is
Riskky kitabıyla diyalog halinde tasarlanmıştır. Katılımcılar, kullanıcı ve yapıcı, melezlik,
özerklik, yazarlık, topluluk vb. kelimeler etrafında uygulamalı temsiller ve hatta hikayeler
oluşturmak için kili kullanır (bkz. Görsel 61). Bu oyunda da koşullar aşağıdaki şekilde
listelenmiştir:
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Atölye çalışması için talimatlar:
• Turlarda oynayın, her tur yaklaşık 1 dakika sürer
• Kil dolu bir el al
• İlk oyuncu listedeki ilk kelimeyi, sonraki oyuncu ikinci kelimeyi vb. seçer.
• Kelimeyi kâğıda yazın ve kilden modelleyin.
• Kâğıt üzerindeki mevcut kil şekillerine tepki verin, mevcut şekilleri
değiştirmekte özgürsünüz
• Yaratıcılığınızı diğer oyunculara açıklayın.

Görsel 61. Clay Analitics, Koşullu tasarım atölyesinden bir görüntü, 2013.
https://tinyurl.com/7xf8d9nz

Ortaya konulan örneklerine bakıldığında koşullu tasarım için süreç ve kurallar oldukça önem
taşımaktadır. Diğer sanatsal alanlardan farklı olarak sürecin katılımcı odaklı olduğu
görülmektedir. Koşullu tasarım her nekadar manifestosunda öznellikten uzaklaşmayı
vurgulasa da özellikle süreç Clay Analitics atölyesinde katılımcıların yorumlarına çok
açıktır. Öyle görünmektedir ki sonuç üründen ziyade katılımcıların süreçten elde ettikleri
kazanımlar ve tecrübeler daha çok önemsenmektedir. Yöntemin “oyun” olarak tanımlanması
da bu yaklaşımın bir göstergesidir. Oyuncular sadece süreci devam ettirmek üzere
görevlendirilmiş bireyler konumunda değillerdir, işbirlikçilerin de süreçten kazanımlarının
olması istenmektedir. Bu anlamda teorik olarak bakıldığında koşullu tasarım üretken sanata
çok yakındır ancak uygulamalarına bakıldığında farklılaştığı görülmektedir.
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2.6.4. Algoritmik Sanat
Üretken tasarım ölçütlerinin açıklandığı önceki bölümlerden algoritmik düşünme kısmında
algoritmalar ve algoritmik sanatın tarihi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümde ise
algoritmik sanat bağlamında değerlendirilen eserlerden bazıları örneklenerek, bunların
üretken sanat olarak kabul edilip edilemeyeceği ve gerekçeleri tartışılmaktadır.
Önceden de belirtildiği gibi algoritmik sanat, algoritmalar kullanılarak görsel sanat
eserlerinin üretilmesine, yani bilgisayarın adım adım yürüttüğü kesin olarak tanımlanmış
prosedürlere dayanır. Algoritmik sanatın tarihi bilgisayarların icadından çok daha önce
başlamaktadır. Fakat Roman Verotsko ve Manfred Mohr’un da aralarında bulunduğu
kodlama sanatçılarının kendilerini “algoristler” olarak tanıtmaları ile algoritmik tasarım
80’lerde bilgisayar sanatı ile ilişkilendirilmiştir.
Bilgisayarların bir araç olarak kullanıldığı algoritmik sanat eserlerinde aynı zamanda
imgeler de doğrudan bilgisayar tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla tasarımcının süreçteki
rolü ve sürece katkısı da sorgulanmaktadır. Tasarımdaki insan girdisinin nerede olduğu,
sürecin bilgisayar sanatından ne kadar etkilendiği sorulan sorular arasındadır. (Lambert ve
ark., 2013, s. 371). Nake’nin (2014) deyimiyle “Soruların özü bilgisayar sanatı kadar eskidir.
Ben böyle bir çalışmaya algoritmik sanat demeyi tercih ediyorum; Algoritmik sanat, mutlaka
bir bilgisayarı içermese de bu terim daha belirgindir.”
Algoritmik sanat, bir algoritmanın geliştirilmesiyle başlar. Bu insan sanatçının işidir.
Üretken süreç, bazı maddi nesnelerde sona erer (örneğin kâğıt üzerine mürekkep çizimi
gibi). Bu makinenin işidir. Makinenin farkına vardığı şey, potansiyel olarak sonsuz bir parça
kümesinin bir örneğidir. Ancak sanatçı bu sonsuz parçalar kümesini aza indigemek üzere
tanımlamalar yapar. Sanatçının yazdığı tanımlamalar kurallar bütünü halinde algoritmları
oluşturur. Algoritmik açıklamada yer alan parametrelerin ifade gücüne bağlı olarak,
parçaların görsel görünümündeki farklılıklar çok büyük olabilir. Tanımlama kapasitesinin
de belirli bir sınırı yoktur.
Öyle ki algoritmik sanat için insan sanatçının yaratıcısı ve karar vericisi olduğu konusunda
hiçbir şüphe yoktur. Yalnızca algoritmayı çalıştırma ve sonucu çıktılama konusundaki
sürece makineler (dijital veya dijital olmayan) katkıda bulunur.
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Sanatçı, algoritmayı bilgisayara göndererek (bir program biçiminde), makinenin işin manuel
kısmını yapmasına izin verir. Bilgisayar tarafından gerçekleştirilen işlemler göstergebilimsel
(semiotik) kökenlidir. Bu nedenle bazıları operasyonların zihinsel olduğunu düşünmektedir.
Algoritmalar,

özel

hesaplanabilirlik

biçimindeki

kavramlardır.

Otomatik

olarak

gerçekleştirilebilen ve sonsuza kadar tekrarlanabilen kavramlardır. Algoritmik sanat da bu
nedenle, hesaplanabilir kavramsal sanattır. Algoritmik sanat şühesiz birçok beklenmedik
sonucu içerir. Kaotik ve kurallara dayalıdır. Algoritmik sanattaki sanatın kaynağı insan
katkısı ile oluşan algoritmalara dayanır ve bu sanat ancak algoritmik sanatın çıktısında
görülebilir (Nake, 2014, s. 108).
Solomon "Sol" LeWitt (1928-2007) kavramsal sanat ve minimalizm dahil olmak üzere
çeşitli hareketlerle bağlantılı Amerikalı bir sanatçıdır. Sol Lewitt üretken tasarım alanında
20. yüzyılın en etkili ve ilginç sanatçılarından birisidir. Bilinen eserlerinin çoğu kendisi
tarafından bizzat icra edilmemiştir. Eserleri “belirli talimatlara sahip "kodlar" veya
prosedürlerden oluşmaktadır (Generativelandscapes: çevrimiçi).
Sol LeWitt, yapılandırmacı / minimalist geleneği algoritmik yaklaşımla açıkça ilişkilendirir.
Minimalist çizimler, resimler ve heykellerden oluşan zengin bir koleksiyon geliştirmiştir ve
bu eserlerin kavramsal doğasında ısrar etmiştir. İşlerinin çoğu sözlü açıklamalara
dayanmaktadır (radicalart: çevrimiçi).
Çizim, baskı, fotoğraf, resim, enstalasyon ve sanatçı kitaplarını içeren geniş bir medya
yelpazesinde işler üretmiştir. Ancak LeWitt, 1960'ların sonlarında duvar çizimleri ve
"yapıları" ("heykeller" yerine tercih ettiği bir terim) ile ün kazanmıştır (Tate: çevrimiçi).
Çağdaş kavramsal sanat dünyasında Sol LeWitt, esrarengiz, merak uyandıran ve çokça
övülen ve saygı duyulan bir figür olarak öne çıkmaktadır. Sanatı ve dahası, süreci, esas
olarak oldukça benzersiz ve yenilikçi bakış açısı ve sanatı yaratması nedeniyle, yaygın olarak
tartışılan ve üzerinde çalışılan bir sanat tarihi eseri vardır ve açıkça hala devam ediyor. Onun
görüşü en iyi kendi sözleriyle özetlenebilir;
“Kavramsal sanatta fikir veya kavram, işin en önemli yönüdür. Bir sanatçı
kavramsal bir sanat biçimi kullandığında, bu, tüm planlama ve kararların
önceden yapıldığı ve yürütmenin formalite icabı bir iş olduğu anlamına gelir.
Fikir, sanatı yapan bir makine haline geliyor. "
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Sol LeWitt’in sanat eserleri, yanlarında yazdığı talimatlara bağlı olmaları bakımından
benzersizdir. İkisi birbiri olmadan var olamaz ve ikisi de hem yaratıcı hem de izleyici için
eşit miktarda bağlam sağlar (Patruno, 2016).
Sol'un bu kurala sadık kalarak yarattığı bir sanat eseri, bir işin Talimatlarına ve Prosedürel
eylemlerine karşı nasıl işleyebileceğini ve yorumlanabileceğini gerçekten belirleyen, kâğıt
üzerinde basit ama gerçekte zor bir parça olan "Duvar Çizimi 49" dur (bkz. Görsel 62).

Görsel 62. Sol LeWitt, Number 49, 1970.
https://tinyurl.com/7h3h2edk

Yukarıda LeWitt'in talimatlarının bir yorumu ve orijinal talimatlar ve parçanın nasıl
işlenmesi gerektiğini belirleyen diyagram eklenmiştir. LeWitt'in duvar çizimleri asistanlar
tarafından sanatçının talimatları doğrultusunda yapılmıştır. Bu çalışmada, çizgiler eşit
aralıklarla yerleştirilmiş ve renkli kurşun kalemle çizilmiştir. Her renk farklı bir çizgi türüne
karşılık gelir: yatay için sarı, dikey için siyah, soldan sağa diyagonal için kırmızı ve sağdan
81

sola diyagonal için mavi. Çizgiler, on beş dikdörtgende mümkün olan tüm
kombinasyonlarda çizilir ve soldan sağa doğru daha yoğun hale gelir. Bu katmanlama
sayesinde, LeWitt'in basit kurallarından yeni renkler ve karmaşık desenler ortaya çıkmıştır.
2004 (Tate: çevrimiçi) (bkz. Görsel 63).

Görsel 63. Sol LeWitt, Wall Drawing #1136, 2004.
https://tinyurl.com/yahppv85

Wall Drawing # 1136, LeWitt'in renkli ve canlı bir akrilik boya enstalasyonudur ve
sanatçının sanatsal pratiğinin merkezi bir bileşeni olarak duvar çizimine uzun vadeli
bağlılığının bir örneğidir. Çalışma, her birincil (kırmızı, sarı, mavi) ve ikincil (yeşil, turuncu,
mor) renk artı gri kullanılarak doğrudan bir duvarın yüzeyine boyanan hem eğimli hem de
düz katı renk bantlarından oluşur. Bu yedi renkte (her biri kırmızı ve yeşil olmak üzere iki
şerit vardır) birbirine geçen dokuz şeritten oluşan eğri, duvar boyunca yılanlar, çeşitli
noktalarda duvarın üstüne ve altına dokunur. Aynı yedi renk, eğri için bir arka plan deseni
görevi gören dikey bantlar olarak düzensiz bir sırayla yeniden görünür. Duvar çiziminde her
bant aynı genişlikte olup, renksiz alan kalmamıştır. Sanatçı, 1968'de New York'taki Paula
Cooper Gallery'de sergilenen ilk duvar resmi dışında, duvar çizimlerini kendisi yapmadı;
daha ziyade, çizim diyagramını duvarın kendisine kopyalamak ve büyütmek için özel
talimatları yerine getirmek için teknik adamlar veya asistanlar görevlendirmiştir (Straine,
2010: çevrimiçi).
Bir caz müzisyeni olarak müzik alanındaki deneyimlerinden yola çıkan ve Alman filozof
Max Bense’in rasyonel estetik konusundaki teorilerinden etkilenen Manfred Mohr,
algoritmik sanat alanında öncü bir isimdir aynı zamanda algorist’lerden birisidir. Mohr, 11
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boyutlu hiperküpün sayısız varyasyonunu işlemek için, FORTRAN programlama dilinde
algoritmalar yaratmış ve bunları lazer yazıcıların ortaya çıkmasından önce düz yataklı
çizicilere yazdırmıştır. Mohr’un "Klangfarben" serisi (2008), düz siyah bir arka plan
üzerinde parlak renkli çapraz çizgiler ve kesişen düzlemlerin resimlerini ve dijital
animasyonunu içermektedir (Artsy.net: çevrimiçi) (bkz. Görsel 64).

Görsel 64. Manfred Mohr, Klangfarben, 2006-2007.
https://tinyurl.com/8y9rjwka

Mohr eserin algortimik yapısını ve çalışmanın temelindeki mantığı şöyle tanımlamaktadır:
"Klangfarben" (2006-07) adlı bu çalışma, 11-d hiperküpü temel alır. İşin kendisi
iki kare LCD ekran, bir bilgisayar ve Mohr’un kendi özel yazılımından
oluşumaktadır. 11-d hiperküpün yapısı, 40 Milyar olası "diyagonal yol" dan oluşan
bir grafik repertuar içerir. (Köşegen, bir hiperküpün yapısındaki iki zıt nokta
arasındaki bağlantıdır. "Köşegen-yollar", her boyuttan bir kez geçen 11-d
hiperküpün ağı boyunca bu tür iki zıt noktayı birbirine bağlamanın tüm birleşimsel
olasılıklarıdır).
Bu çalışmanın altında yatan mantık, bir dizi öğenin her bir öğesinin, dizi
tekrarlanmadan önce en az bir kez görünmesi gereken "seri müzik" kurallarına
benzer. "Klangfarben" referansı, bir müzik notasını çalmanın, ancak o notayı çalan
enstrümanı sürekli olarak değiştirmenin bir kompozisyon tekniğine atıfta bulunur.
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Her müzik enstrümanının karakterini oluşturan üst ve alt frekanslardaki doğal
farklılıklar nedeniyle ince bir ses modülasyonu veya "klangfarbemelodie" ortaya
çıkar. Her çapraz yoldaki rastgele renk modülasyonu, çalışmam için tam olarak bu
ince kaliteyi sağlar.”

Mohr’un önemli çalşmalarından bir diğeri ise Artificiata II’dir. Bu eserin ilham kaynağı
olan ilk kitap 1969'da Paris'te Edition Agentzia ile Mohr’un ilk görsel sanatçı kitabı
"Artificiata" adıyla yayınlanmıştır. Mohr o zamanlar, algoritmalara dayalı ve bilgisayar
tarafından hesaplanıp çizilen ikinci bir Artificiata oluşturmayı teklif etmiştir. 2012 yılı
civarında yaptığı görsel araştırmalar neticesinde 1969 Artificiata'ya benzer bir müzik notası
akışında görsel müzikle güçlü bir ilişki geliştirerek bu işi Artificiata II olarak adlandırmaya
karar vermiştir ve aynı zamanda aynı isimli bir görsel kitap yaratmıştır (Emohr: çevrimiçi)
(bkz. Görsel 65).

Görsel 65. Manfred Mohr, Artficata II, 2014.
https://tinyurl.com/8y9rjwka

Mohr’un eserini oluşturan genel algoritma aşağıdadır:
“Bu çalışmada, 11 ile 15 boyut arasından rastgele seçilen bir hiperküpten bir
"çapraz yol" çizilmiştir. Çapraz yol, her yön değişikliğinin tek bir boyuttan
geçişi gösterdiği çok parçalı bir çizgidir (çapraz yollar 1978'de "Boyutlar I" da
çalışmama dahil edilmiştir). Yatay çizgiler, her boyut değişiminde çizgiye
eklenir, yani yatay çizgiler, 2-B'ye yansıtılırken, çapraz yolun her bir köşesinin
y değeri boyunca çizilir. Çapraz yolun her iki tarafındaki (sol / sağ) yatay
çizgiler arasındaki boşluklar, rastgele seçilen farklı renk kümeleriyle
doldurulur. Aynı prosedür ayrıca her bir tepe noktasının x değeriyle dikey
yöndeki çizgileri ve renkleri hesaplar. Dikey çizgiler çizilmez, ancak ortaya
çıkan renk kümeleri korunur. Bu prosedür, elde edilen görüntüyü oluşturmak
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için rastgele üçünün seçildiği dört renk seti oluşturur. Renk kümelerini art arda
üst üste bindirerek, öngörülemeyen takımyıldızlar görünür. Çapraz yol (beyaz
çizgi) yavaş hareket halindeyken (hiper boyutlu uzayda dönüp sonra 2 boyutlu
olarak yansıtılır) renk uzayları ve yatay çizgiler yapı ile birlikte hareket eder
ve gerçek zamanlı bilgisayar animasyon çalışmalarımda gözlemlenebilir.”

Algoritmik sanat alanında işler üreten Lewitt ve Mohr’un işleri farklı üretim aşamasında
farklı teknikleri kullansalar dahi temelde aynı mantık ile kurgulanmışlardır. Hepsini kesin
ve net olarak tanımlayan algoritmalar yazılmıştır. Lewitt uygulayıcı olarak insan asistanları
yönlendirirken, Mohr FORTRAN kodlama dili ile kendi programlarını yazmış bilgisayarı
eser çıktısı için yönlendirmiştir. Her iki durumda da başta kurallar insan sanatçı tarafından
kurgulanmış sonrasında süreç otonom bir sisteme devredilmiştir. Bu nedenle bu algoritmik
çalışmalar üretken sanat olarak değerlendirilebilir.
2.6.5. Sistem Sanatı
Sanatçı Hans Haacke'nin 1965'te üretken sanat için yazdığı tanımlamalar bugün, üretken
sanatçılar ve tasarımcılar için temel bir kılavuz olarak görülebilir fakat Haacke’nin eserlerini
incelediğimizde bütün eserlerinin üretken olmadığını da görmekteyiz.
Köln’deki ilk kariyeri boyunca, çalışmalarında genellikle ışık, su, ateş ve teknoloji gibi
geleneksel olmayan medyayı içeren uluslararası sanat grubu Zero’nun bir parçası olan
Haacke, sonrasında grubun misyonundan etkilenip resimden uzaklaşarak, biyolojik ve doğal
malzemelerden oluşan enstalasyon çalışmaları yapmaya başlamıştır. Yoğunlaştırma Küpü
“Condensation Cube” (1963-1965), Haacke’nin sistemlere ve süreçlere odaklanan üretken
çalışmalarının en erken örneğidir. Haacke eserinde, dışarıdaki koşullar değiştikçe gelişen ve
yeni görsel görünümlere bürünen bir sanat parçası yaratmak için boş bir pleksiglas kutunun
içindeki doğal yoğunlaşmayı kullanır. Küp, hava modellerinin öngörülemezliğinde bulunan
karmaşık ve kaotik sistemleri yansıtan kendi mikro iklimini geliştirir (bkz. Görsel 66)
(Theartstory: çevrimiçi). Yoğunlaştırma Kübü günümüzde de halen tam olarak bir üretken
sanat eseri olarak kabul görmektedir.

85

Görsel 66. Hans Haacke, Condensation Cube, 1963-1965.
https://tinyurl.com/nsy9jz5u

Sonrasında Haacke, doğal ve sosyal sistemlere odaklanan sistem sanatı hareketinin bir
parçası olan eserler üretmeye devam etmiştir. Sistem sanatı ve üretken sanat arasında
benzerlikler olsa da özünde sistem sanatı, sistem hakkında yorum yapar. Siteme dahil olan
dış etkenlerin süreci yönlendiren yorumları ile meydana gelir. Üretken sanat ise sistem
tarafından yaratılır.

Görsel 67. Hans Haacke, MOMA Poll, 1970, şeffaf oy sandıkları ve renkli oy pusulaları.
https://tinyurl.com/3xm5fa44

Haacke’nin

"MoMA

Poll"

(1970)

enstalasyonunda

(bkz.

Görsel

67)

serginin

ziyaretçilerinden mevcut sosyo-politik bir meseleye dair oy vermeleri ve ardından oy
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kartlarını şeffaf oy sandıklarına bırakmaları istenmiştir. Gösteri sırasında sanat eseri
gelişecek ve izleyicinin çeşitli demografik özelliklerini yansıtan yeni görünümler
kazanacaktır. "Yoğunlaştırma Küpü" nün aksine, bu enstalasyon bir sosyal sistem hakkında
yorum yapmaktadır. Eser sistemin kendisi tarafından yaratılmamaktadır. Bu nedenle
Haacke’nin

üretken

olarak

adlandırılamayacak

çalışmalarının

bir

örneğidir

(Graphicdimensions: çevrimiçi).
Bu iki eser arasındaki fark üretken sanatın ne olduğu sorusuna çok önemli bir yanıt
vermektedir. Açık ve net olarak şunu söyleyebiliriz ki üretken sanat yoruma açık değildir.
Eğer üretken süreç, sanatçının kurmuş olduğu ve sonrasında kendini kasten uzaklaştırdığı,
insansı ve duygusal bir düşünceyi içeren yoruma maruz kalıyorsa o sürecin üretkenliğinden
söz edilemez.
Benzer durum kural tabanlı sanat bölümünde anlatılan Abstract Painting (Blue) isimli
Reinhardt’ın eserinin neden üretken olmadığını da açıklar. Çünkü süreci betimleyen kurallar
dizisi (algoritma) yeterince net değildir. Sadece üretim sırasında sanatçıyı bir dereceye kadar
kısıtlamaya yetecek düzeydedir. Öyle ki bazı aşamalarda sanatçı kararları kendisi vermek
zorunda kalmaktadır. Örneğin “doğrusal bir simetri” den bahsedilmektedir fakat bu görsel
elemanların şekli, ölçüsü, kompozisyondaki yerleşimi ve koordinatları hakkında belirgin bir
görevlendirme yapmamaktadır.
Bu örneklerden çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise üretken sistemlerde otonomluğun insan
tarafından uygulandığı durumlarda kuralların kesinlikle çok daha net olması gerekliliğidir.
Örneğin Knowles’in Tree Drawing’lerinde otonomluk doğanın fiziksel kanunlarına göre
işlemektedir. Düşünüldüğünde doğa sürece kendi yorumunu katmaktadır fakat bu durum
üretken süreç için bir problem olarak kabul edilmemektedir. Burada önemli olan sanatçının
bilinçli insansı yorumlardan, duygusal ifadelerin karşılığının aranması isteğinden vazgeçiyor
oluşudur.
Üretken sanatın temel çıkış noktası da aslında budur. Belirli bir sistem kurmak, devamında
süreci başkasına devretmek. Dijital teknolojinin otonomluk sağlaması ile süreci hızlandırma
ve sonuca daha çabuk ulaşabilme avantajları da devamında farkedilen etmenlerden olmuştur.
Genel olarak üretken sanat eserleri ele alınırsa hiçbirinde insansı bir form göze çarpmaz.
Hepsinde bir vazgeçiş vardır. Soyut resim sanatında bile tam olarak ulaşılamamış olan bir
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uzaklaşma mevcuttur. Bu yolda da başvurulan ilk yöntem matematiksel kurallar yani
algoritmalar olmuştur. Devamında sanayi devrimiyle birlikte makineler, Tinguely’nin
Metamatics’lerinde olduğu gibi motorlar kullanılmıştır. Bilgisayarların ve kodlama
dillerinin keşfi ile de üretken süreç bambaşka bir yönteme kavuşmuştur. Aynı zaman
diliminde tamamen bilgisayarlara bağımlı kalınmamış doğanın kanunlarını kullanan nondijital sistemler de sanat bağlamında kullanılmaya devam edilmiştir. Farklı sanat akımları
ve manifestolar aslında farkında olmadan hep aynı arayışın peşindedir. Kural tabanlı sanat,
kinetik sanat, algoritmik sanat, koşullu sanat, sistem sanatı ve belki çok daha fazlası, hepsi
bir noktada üretken sanat başlığı altında buluşmaktadır. Kodlama dillerinin gelişmesiyle
yaratıcı kodlama veya kodlama sanatı olarak adlandırılan yöntem de önceki gelişmelerin
devam basamağı niteliğinde yer almakta, günümüzde üretken sanatta tarihsel bir devamlılık
olarak kabul görmektedir.
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3. BÖLÜM: YARATICI KODLAMANIN TEMELLERİ

Yaratıcı kodlama yöntemi, oto üretken tasarım üretme amacına yönelik olarak geliştirilen
sayısal ortamlarda farklı kodlama dillerini kullanılarak çalışan bir tekniktir. Gerekli
durumlarda tasarımcının ihtiyaç duyduğu alana göre (etkileşimli web tasarımı, üç boyutlu
tasarım, veri görselleştirme, mimari tasarım vb.) kodlama dilini destekleyen kütüphaneler
yaratıcı kodlama ortamlarına aktarılabilmektedir. Bu yöntemde tek bir kodlama dili geçerli
değildir öyle ki zaman içinde farklı sürümleri geliştirilen ve kendisine daha geniş bir
kullanıcı kitlesi bulan diller ile ortamlar uyumlu hale getirilebilmektedir. Örneğin yaratıcı
kodlama alanında devrim yaratan ilk ortam olan Processing ilk sürümünde sadece Java dilini
destekler halde iken zamanla Java script, Phyton, Android gibi diğer kodlama dillerini de
destekleyecek şekilde sürece uyum sağlamıştır. Her ne kadar kullanılan diller farklılık
gösterse de bu yöntemin en temelden öğretilmesine yönelik sunulan kaynaklar
incelendiğinde başlıkların ortak bir paydada buluştuğu ve kodlama eğitiminin temel
müfredatına dair öne çıkan bir sistem oluşturulduğu görülmektedir (Bunn, 2021; Reas ve
Fry, 2015; McCarty ve ark., 2015).
Tezin üçüncü bölümünü oluşturan bu kısımda yaratıcı kodlamanın temelleri anlatılmakta,
yöntemin öğrenilmesi için güncel olarak kullanılan dijital ve basılı kaynakların ayrıntılı
olarak incelenmesi sonucu saptanan başlıklar altında yöntemin nasıl işlediğine dair
tasarımcılara yol gösterilmekte ve gerekli temel bilgiler verilmektedir.

3.1. Yaratıcı Kodlama İçin Tasarım Odaklı Düşünme
Tasarımın her alanında olduğu üzere yöntem olarak yaratıcı kodlamanın tercih edildiği
tasarım projeleri için de tasarım odaklı düşünme metodu, verimli bir tasarım süreci
oluşturmak üzere kullanılabilir. Tasarım odaklı düşünceyi eyleme geçiren temel faktör
aslında tasarım sürecinin kendisidir. Bu yöntem herhangi bir problemin çözümüne dair fikir
üretmek ve geliştirmek üzere kurgulanmış bir yaklaşımdır. Bir tasarım problemini
tanımlamak, geliştirmek, çözüm bulmak ve yapılandırmak üzere tanımlanmış aşamalardan
oluşmaktadır. Yöntem faklı kaynaklarda çeşitli şekillerde gösterilmiş olmasına rağmen
temel olarak beş veya altı basamak halinde sunulmaktadır.
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Çeşitli tasarım odaklı düşünme modelleri farklı sayıda basamaklardan oluşsa ve çeşitli
terimler kullansa da hepsi aynı fikre dayanarak oluşturulmuştur. Temel olarak, başlangıçta
tasarım probleminin tanımı ile başlar, gözlem, fikir geliştirme, prototip oluşturma, test etme
gibi basamaklardan geçerek sonunda bir çözüme ulaşmayı hedefler. Bu süreçte çözüme
yinelemeli bir prosedürle ulaşılır (Lewrik ve ark., 2018, s.38) (bkz. Görsel 68).

Görsel 68. Mikro ve makro döngülerden oluşan altı basamaklı tasarım odaklı düşünme modeli. (Lewrik,
Link ve Leifer, 2008, s.38)

Lewrik Link ve Leifer’in önerdiği (2008) altı basamaklı modelin ilk basamağı olan
“Anlama” (understand) sürecin başlangıç noktasıdır. Bu aşamada ulaşılması gereken
sorunun çözümüne dair bir yanıt değil, sorun çerçevesinde ele alınması gereken kapsamın
ortaya konulmasıdır. İkinci basamak olan “gözlem” (observe), hedef kitlenin ihtiyaçlarına
yönelik genel bir araştırma yapmayı kapsar. Gözlem sonucu elde edilen bulguları
belgelemek ve görselleştirmek her zaman çok önemlidir, böylece daha sonra sürece dahil
olan başka kişiler ile paylaşılabilirler. Üçüncü aşama olan “bakış açısı tanımlama”, önemli
olan tüm bulgular üzerinde düşünmek, bulguları yorumlamak ve bir nokta üzerinde
odaklanma sürecidir. Bu aşamada tasarım ekibinin başındaki kişi grubun tüm üyelerini
deneyimleri hakkında konuşmaya teşvik etmelidir. Amaç ortak bir bilgi tabanı oluşturmaktır.
Dördüncü basamak olan fikir üretme aşamasında, yaratıcılığı artıran çeşitli yöntemler ve
yaklaşımlar uygulanmaktadır. Beyin fırtınası, eskiz oluşturulması gibi yöntemler bu
yaklaşımlardandır. Amaç mümkün olduğu kadar çok farklı konseptler geliştirmek ve bunları
görselleştirmektir. Fikir aşaması, prototiplerin yapıldığı ve test edildiği sonraki aşamalarla
yakından ilişkilidir. Bu aşamada birincil hedef her tekrarda yaratıcılığın adım adım
artmasıdır. Problemin açıklamasına bağlı olarak, başlangıçta olası fikirler üzerine mümkün
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olduğunca fazla sayıda eskiz çalışması yapılmalıdır. Bu sayede sonraki aşama için gerekli
prototip fikirler ortaya çıkarılabilir.
3.2. Üretken Tasarımlarda Eskiz ve Prototip Oluşturma Süreci
Eskiz çizmek eğlenceli ve hızlı bir düşünme biçimidir. Temel amaç, kısa sürede tasarıma
dair birçok fikri keşfetmektir. Grafik tasarım projeleri, genellikle kâğıt üzerinde veya dijital
ortamda eskiz çizerek başlar. Benzer bir başlangıç yaratıcı kodlama süreci için de
önerilmektedir. Animasyon ve etkileşimler için fikirler genellikle notasyonlarla birlikte
hikâye tahtaları olarak çizilir. Bazı önerilerin çizimleri yapıldıktan sonra, en iyi fikirler
seçilir ve prototipler halinde birleştirilir. Belirlenen seçimler kodlanarak sonuca ulaşılır. Bu
süreç kâğıt ve ekran arasında gidip gelen, test etme ve geliştirme aşamalarını kapsayan
döngüsel bir süreçtir (Reas ve Fry, 2015, s. 2).
Prototip oluşturma aşaması önceki aşamalar ile yakından ilişkilidir. Çünkü prototipler her
zaman fikirlere bağlıdır. Prototip, fikir aşamasına gelmiş olan bir tasarımın potansiyel
kullanıcıların onu deneyimlemesini ve değerlendirmesini sağlayan bir biçime getirilmiş
halidir. Prototipin başlangıç formunun, fikir aşamasındaki tasarım önerisi ile ilgili temel
özelliklerin hedef kitle tarafından yeterince anlaşılabilmesini sağlayacak halde olması
yeterlidir. Prototip oluşturma, kullanıcılardan hızlı geri bildirim almayı mümkün kılar bu
nedenle oldukça etkili bir adımdır. Yaratıcı kodlamanın kullanıldığı süreçlerde bilgisayarlar
sayesinde sonuç görseli üretme ve tasarımcı tarafından değerlendirme aşaması oldukça hızlı
olmaktadır. Oluşturulan prototip yaratıcı kodlamada aslında yazılan bir dizi koda karşılık
gelmektedir. Test edilen kod dizisinin görsel karşılığında değiştirilmek istenen tasarım
birimleri için temel kodlama ekranında dönüş yapılarak yeniden döngüye devam edilir.
Prototip oluşturma tasarım düşüncesinin önemli bir unsurudur. Kullanıcı görüşleri ile
bağlantılı olarak üretilen fikirleri ve çözümlerini test etmemizi sağlar. Bunun başarılı olması
için, sürece dâhil olan herkesin açık fikirli olması gerekir, böylece üzerinde tartışılan fikir
değiştirilebilir veya bu aşamada o fikirden vazgeçilebilir. Burada önemli olan, radikal
değişiklikler yapabilme yetisidir.
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Yaratıcı kodlama yöntemini tasarım projelerinin sadece prototip oluşturma aşamasında
kullanmak da mümkündür. Projenin tümünde temel yöntem olarak tercih etmek yerine sonuç
ürünün üretimine geçmeden önceki halinin bir sayısal simülasyonunu oluştırmak amacıyla
da kodlamanın gücünden faydalanılabilir. Görsel 69’da tasarımcı Nick Sayers’in “Bicycle
Spirograph 3” adlı projesin kapsamında sanatsal üretim amacıyla tasarladığı boyama
makinesi görülmektedir. Sayers makinenin üreteceği farklı hipotrokoid örüntülerin nasıl
oluşacağını görmek ve hangi renkleri kullanması gerektiğini test etmek için Processing’i
kullanarak bir algoritma yazmıştır (Sayers, 2020, s. 361-366). Makine orijinal halinde
geleneksel yöntemle boya kullanarak sanatsal formlar oluşturmaktadır. Prototip makineyi
çalıştırmadan önce renk seçimine ve oluşabilecek biçimlere dair bir öngörü sunmaktadır.
Sonuçta ortaya konulan işler Processing’de üretilip görülen sayısal görüntülerin birebir
çıktısı değildir. Sanatçı tasarım sürecini planlamış, genel kuralları koymuştur fakat boyanın
akışkan yapısı gibi kontrol edemediği farklı çevresel etmenler tasarım sürecini
etkilemektedir. Bu nedenlerle Bycle Spirograph 3 üretken tasarım olarak tanımlanabilir.
Yaratıcı kodlama üretken sürecin kendisinde yöntem olarak yer almasa bile üretken sürecin
tasarımında prototip oluşturma aşamasında oldukça faydalı olmuştur.

Görsel 69. Bicycle Spirograph3 ve Processing Prototipi ile üretilen örüntü varyasyonları (Sayers, 2020).
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Üretken tasarımlar oluşturmak amacıyla yaratıcı kodlama yöntemi ile çalışırken tasarım
odaklı düşünce sürecini kullanmak bazı noktalarda anlatılan aşamalar ile örtüşmeyecektir.
Çünkü üretken tasarımın doğası gereği tasarımcı bazı ölçütlerini kasten kesin olarak
tanımlamadığı ve insan sanatçı olarak öngöremediği sonuçlara ulaşmayı hedefler. Bu
durumlarda tasarım süreci aynı şekilde yukarıda bahsedilen aşamalar ile başlar. Eskizler ve
prototipler karmaşık kodların uygulanmasını daha anlaşılır hale getirebildiği için
atlanmaması gereken basamaklardır. Eskizler yaratıcı kodlama yönteminde kodları yazmak
ve algoritmayı belirlemek için temel bir çerçeve sunar. Yazılan algoritmalar ise prototiplerin
karşılığıdır. İstenen sonuca ulaşmak için algoritma birçok kez çalıştırılır ve gerek duyulursa
kodlama aşamasına geri dönülüp kodlarda değişiklikler yapılır. Bu aşama test basamağını
oluşturur. Algoritma kesinleştirildiğinde tasarım süreci tamamlanmış olur.
Yaratıcı kodlama üretken tasarım üretmek üzere tercih edilen bilgisayarların da hızlı
hesaplama yetisini arkasına alarak oldukça güçlü bir şekilde öne çıkan bir tekniktir. Tasarım
odaklı düşünce yöntemi bu tekniğin kullanıdığı projelerde tasarımcının süreci daha verimli
bir şekilde kurgulamasını ve özellikle yeni başlayan kullanıcılar için algoritmaların daha
anlaşılabilir olmasını sağlamaktadır.
Üretken tasarımlar süreç odaklıdır. Tasarım odaklı düşünme yöntemi bu sürecin
tanımlanmasında ve karşılaşılan sorunların çözümünde sistematik bir düzen sağlamaktadır.
Bu süreci hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla yaratıcı kodlama için seçilen
ortamın ve kodlama dilinin temel özelliklerine oldukça hâkim olmak gereklidir. Sonraki
bölümlerde yaratıcı kodlama için bilinmesi gereken temeller, temel tasarım ilke ve
elemanları çerçevesinde ele alınarak anlatılmaktadır.

3.3. Oto Üretken Tasarım Geliştirme Ortamı Özellikleri
Tezin bu bölümünde yaratıcı kodlama yönteminin temel düzeyde nasıl işlediği yaratıcı
kodlamanın gelişmesinde çok önemli rol oynayan Processing üzerinden anlatılmaktadır.
Çünkü Rodenbroeker’in de belirttiği gibi “Processing, arkaik bir programlama dilidir ve bu
nedenle Processing’de öğrenilen her şey, diğer tüm teknolojiler için de uygundur.
Processing'i biliyorsanız, herhangi bir programlama dili biliyorsunuzdur.” (Rodenbroeker,
2021).
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Processing ilk sürümünde Java destekli olarak sunulmuştur ve zaman içinde hızlı bir şekilde
güncel kodlama dillerini de destekler hale gelmiştir. Processing’in yaratıcı kodlamayı
kullanan kullanıcı tabanını artırmasındaki en önemli etken kullanıcı dostu arayüzüdür.
1960’larda ilk bilgisayarlar ile kodlama dillerini kullanarak görsel formlar üretmeye
çabalayan tasarımcıların çıktı almak için kullandığı yöntemler oldukça karmaşık ve
ulaşılması zordur. Görüntüyü direkt olarak görebilecekleri ekranlar yoktur, çıktılar plotter
adını verdikleri yazıcılardan elde edilebilmektedir. Aradan geçen on yılın ardından
Processing bu süreci oldukça optimize ederek tasarımcıların kendi kodlarını yazarak görsel
formlara ulaşmasını oldukça anlaşılır bir düzeye indirgemiştir.
Processing, üretimini sağladığı görsel çıktılar tek bir format ile sınırlı değildir. İki boyutlu
grafiklerin yanı sıra üç boyutlu nesneler, müzik, metin, yürütülebilir yazılım uygulamaları
ve kullanıcı etkileşimini içeren çok daha fazla çıktı üretimini desteklemektedir (bkz. Görsel
70).

Görsel 70. Processing ile üretilebilen çıktı türleri.
https://tinyurl.com/yjfdptcv

Yaratıcı kodlama araçlarının en önemli özelliklerinden birisi de ücretsiz olarak
sunulmalardır. Processing https://processing.org/download/ adresinden donanıma uyumlu
olan tercih yapılarak kolay bir şekilde bilgisayara kurulabilmektedir. P5js ise web editörde
çalıştığı için herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymamakta https://editor.p5js.org adresinden
ulaşılarak doğrudan kullanıma hazır bir halde sunulmaktadır.
Görsel 70’de Processing’in kullanıcı arayüzü görülmektedir. Oldukça sade bir arayüze
sahiptir ve neredeyse sadece bir text editörden oluşmaktadır. Tasarım yazılımlarında
görmeye alışık olduğumuz oldukça fazla sayıdaki araç ve menüler yoktur. Çünkü bütün bu
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işlevler kodlama dilleri kullanılarak kullanıcı tarafından en baştan oluşturulmaktadır.
Örneğin Adobe Photoshop’ta tek bir simgeye tıklayarak seçilen fırça aracı yerine
Processing’de kendi kodlarımızı yazarak özgün fırçalarımızı oluşturabilir, istediğimiz gibi
fırçalarımızı düzenleyebiliriz. Hazır olarak sunulan bir yazılıma bağlı olmak yerine kodlama
ile tasarım yapmanın en önemli avantajı da bu noktada başlamaktadır. Her zaman araçlarda
değişiklik yapabilme ve süreci özgün hale getirebilme imkânı kodlamayı tasarımcılar için
tercih edilebilir kılmaktadır.
Text editör kodların yazıldığı alandır. Yazılan kodların görsel çıktılarının alındığı ve test
edildiği pencere ise “sketch” yani “eskiz” olarak adlandırılmıştır. Eskizde gözlemlenen
sonuçlar text editörde yazılan kodların karşılığıdır. Kodlarda yürütülmesine engel olacak bir
hata ile karşılaşıldığında “mesaj alanı”nda uyarılar belirmektedir.

Görsel 71. Processing Ara Yüzü, (Reas & Fry, 2015, s. 8).

https://openprocessing.org/ adresinde çevrimiçi kullanıma sunulan open.processing’in
arayüzü de Processing ile oldukça benzerdir. Sol tarafta yer alan bir text editör ve sağ tarafta
bir görüntüleme penceresinden oluşmaktadır. Her iki ortam da farklı kütüphaneleri
(referansları) kullanmaktadır fakat özünde aynı tasarım temellerine sahiptir (bkz. Görsel 71).
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Görsel 72. open.processing.org Ara yüz tasarımı
https://tinyurl.com/c8csvjrb

Yaratıcı kodlama ile üretken tasarım süreci, kodlama ve eskizler arasında bir döngü halinde
çalışır. Tasarım projesinin hedefleri doğrultusunda farklı ortamlar tercih edilebilir.
Processing

ile durağan

sanatsal

formlar oluşturabildiği

gibi web tarayıcılarda

görüntülenebilen etkileşimli ve hareketli çıktılar veya üç boyutlu mimari formlar da elde
edilebilir. openprocessing.org veya p5js.org, java yerine java script dilini kullanan, web
tarayıcılarda görüntülenebilen çıktılar sunan bir ortamdır. Bu nedenle kullanıcı öncelikle
hangi alanda tasarımsal formlara ihtiyaç duyduğunu belirlemelidir.
Görüldüğü gibi yaratıcı kodlama ortamlarına ulaşım oldukça kolaydır ve ortamlar kullanıcı
odaklıdır. Arayüz tasarımları oldukça minimal olarak tasarlanmıştır. Bu noktadan sonra
kullanıcı tasarıma başlamak üzere hangi programlama dilini tercih edeceğine karar
vermelidir. Aslında süreç benzer olduğu için seçilen kodlama dillerinden birisini öğrenmek
sonrasında diğerlerini öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır. Önemli olan yaratıcı kodlamanın
temellerini kavramak, algoritmik tasarım sürecini kullanarak üretilebilecek çıktılara dair
yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaktır.
Sonraki bölümlerde temel ilkeler ile başlanarak yaratıcı kodlamanın tasarım sürecinin
planlaması, çalışma ortamının düzenlenmesi, temel tasarım elemanlarının ve görsel
elemanların üretilmesinde kod yazma mantığının anlaşılması, üretken tasarımlar için
vazgeçilmez olan rastgele (random) fonksiyonunun kavranması, temel fonksiyonların
kullanılması, renk uygulamaları ve etkileşimli uygulamalar anlatılmaktadır.
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3.4. Sihirli Üçgen ile Fikir Geliştirme
Sihirli Üçgen, Rodenbroecker’in Thomas ve Martin Poschauko'nun “Nea Machina” adlı
kitaplarında sunmuş oldukları bir fikirden yola çıkarak Münster Tasarım Okulu'nda
öğrenciyken geliştirdiği pratik yaratıcılık tekniğidir. Bu yöntem sadece yaratıcılığı teşvik
etmekle kalmamakta, aynı zamanda sonuçların seri olarak çalışmasını ve yüksek tanınırlık
değerine sahip olmasını sağlamaktadır. Sadece sanat ve tasarım için değil, aynı zamanda
yaratıcı çalışmanın hemen her alanında uygulanabilmektedir. Rodenbroeker (2021) kendi
yaratıcı kodlama projelerinde fikir geliştirme aşamasında kullanmak üzere geliştirdiği
tekniğin nasıl çalıştığını şöyle anlatmaktadır:
“Boş bir kâğıt parçasının yüz binlerce değerli fikirle dolu devasa bir alan olduğunu
hayal edin. Hiçbir insan beyninin kavrayamayacağı devasa bir evren. Şimdi bu
kâğıda birlikte kapalı bir üçgen oluşturan üç çizgi çiziyorum. Üç satırın her biri
benim tanımladığım kırılmaz bir kuralı temsil ediyor. Bununla, bu sonsuz fikirler
evreninin mümkün olan en küçük alanını çerçeveliyorum. Üçgenin içinde artık
görselleştirebileceğim ve eğlenceli bir şekilde uygulayabileceğim tutarlı fikirler
var. Bu şekilde oluşturduğum sisteme “keşif” üçgeni diyorum (bkz. Görsel 73).

Görsel 73. Sihirli Üçgen
https://tinyurl.com/2cnaecpn

Sihirli üçgen tekniğinin tam olarak nasıl çalıştığını kavrayabilmek için birkaç kullanım
örneği sunulmaktadır. İlk örnek tasarımcının 2014 yılında yakın arkadaşı Patrik Hübner ile
sürdürdüğü solo müzik projesi “Injuvik”in canlı gösterisi için sahneye yansıtılabilecek
görseller geliştirme projesidir. Bu projeye yön çizmek için, Sihirli Üçgen yöntemi ile
görselleştirilen bir dizi kural geliştirmişlerdir (bkz Görsel 74). Kurallar şunlardır:
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Kural 1: Processing. Yazılım açısından elbette böyle bir projeye yaklaşmanın yüzlerce yolu
vardır ancak Patrik yetenekli bir programcı olduğu için bir programlama dili kullanmaya
karar vermiştir, Tim Processing'e hâkim olduğu için proje için bu dili seçmişlerdir.
Kural 2: Gerçek zamanlı ses girişi. Processing, üretken görseller geliştirme konusunda ideal
bir dil olduğu için, canlı görselleri temel olarak, sahne müziğinin ses girişi ile kontrol etmeye
karar vermişlerdir. Bu şekilde görseller müziğe gerçek zamanlı olarak tepki verecektir.
Kural 3: Sahne Projeksiyonu. Görselleri geniş açılı bir projektörle sahneye yansıtmaya karar
vermişlerdir. Çok kısa kurulum süreleri sayesinde sorunsuz seyahat edebileceklerdir.

Görsel 74. Canlı görseller için sihirli üçgen
https://tinyurl.com/2cnaecpn

Grup aylarca bu kural dizisini sürekli takip ederek çok kısa sürede büyük mekanlarda
konserler gerçekleştirmiştir. Bu durum çalışmasında görüldüğü üzere tasarım sürecinin
başında belirli kurallar koymak projenin devamı için bir yol haritası çizerek tasarımcının
daha verimli şekilde ve dağılmadan sonuca doğru yol almasını sağlamaktadır.
Tez boyunca özelliklerini incelediğimiz oto üretken tasarımlar da aynı şekilde belirlenmiş
olan bir kurallar dizisine dayanır. Sihirli üçgen yöntemi benzer bir mantık ile değişkenleri
(parametreleri) sınırlandırarak (3’e indirgeyerek) tasarımın temel aldığı çıkış noktasını
kurgulayan bir sistemdir. Tasarımcı problemin başında oluşturmuş olduğu bu düzene sadık
kalarak yolculuğunu tamamlar.
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Sihirli üçgen tekniğinin kullanımı için sunulan ikinci bir örnek ise tasarımcının
(Rodenbroeker) “Programming Posters” adlı projesidir. Programlamanın yaratıcı
olanaklarını gösteren ve öğrencileri dönem boyunca özellikle iletişim tasarımıyla ilgili olan
kendi projelerini geliştirmeye motive eden ilham verici bir kurs geliştirmek maksadıyla yola
çıkan tasarımcı, proje için 3 kural belirlemiştir:
Kural 1: Posterler oluşturun
Kural 2: Yalnızca mavi ve beyaz renk kullanın (Daha net tanımlanmış kural ile #2921AF +
White)
Kural 3: Processing kullanın (bkz. Görsel 75)

Görsel 75. “Programming Posters” projesi için kullanılan sihirli üçgenler
https://tinyurl.com/2cnaecpn

Görsel 76. “Programming Posters” için sihirli üçgene bağlı kalarak Processing ile yazılan çerçeve
https://tinyurl.com/5h7jb6dm
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Görsel 77. “Programming Posters” projesinin görsel çıktıları, afiş çalışmaları
https://tinyurl.com/5h7jb6dm

Kuralların, proje sürecinde hemen farkedilebilen pek çok olumlu etkisi vardır. Önceden
tanımlanmış bir renk şemasına ilişkin net karar vermek, tasarımcıyı gereksiz renk denemeleri
ile enerjisini boşa harcamaktan alıkoyar. Ayrıca kısıtlanmış renk teması, tasarımların
tanınma değerini büyük ölçüde artırır. Sihirli Üçgen kullanmanın en önemli iki avantajı
“yaratıcılığın güçlendirilmesi ve tanıma değerinin amplifikasyonudur”. (Rodenbroeker,
2021). Bu nedenlerle yaratıcı kodlamanın kullanıldığı tasarım projelerinde fikir geliştirme
aşamasında sihirli üçgen, tavsiye edilebilecek bir yöntem olarak öne çıkmaktadır (bkz.
Görsel 76 ve 77).
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3.5. Algoritmik Tasarım
Dijital boyama gibi geleneksel tasarım tekniklerinden yola çıkılarak geliştirilen örneklere
benzer şekilde yaratıcı kodlama yönteminin görsel çıktıları da dijital bir kanvas üzerinde
görüntülenir. Kâğıt kalem ile resmetme süreci, yazılan kodların oluşturduğu formların dijital
kanvasa aktarılması halinde dönüşüm geçirmiştir. Yaratıcı kodlama ile bir bilgisayar
ekranında çizim yapmak, çizim kâğıdı üzerinde çalışma tekniğine oldukça benzemektedir.
Bu bölümde öncelikle yaratıcı kodlamada kullanılan algoritmaların temel yapısı
incelenmektedir. Sonrasında çalışma alanına dair özellikler anlatılmaktadır. Başlangıç
seviyesindeki projelerde gerekli olan temel görsel elemanların çizimi ile başlanıp, ilerleyen
adımlarda yeni fonksiyonlar eklenerek proje, animasyon ve etkileşimli tasarımlara doğru
anlatım genişletilmektedir. Daha karmaşık uygulamalar için kullanılacak olan algoritmanın
oluşturulması ise ileri seviyede kodlama bilgisi dikkatli bir teknik çalışma gerektirir. Temel
şekiller ve fonksiyonların kullanılmasına geçmeden önce kodlama yapılan ortamın çalışma
alanına dair özelliklerin kavranması ve algoritmaların anatomisinin çözümlenmesi oldukça
önem taşımaktadır.

3.5.1. Algoritmik Tasarımın Anatomisi
Kodlama ile tasarım yapmaya başlamadan önce kullanılan ortamın yaratıcıları tarafından
ortam kütüphanesine aktarılmış olan bir dizi temel fonksiyonun kavranması gereklidir.
Bundan sonraki bölümlerde sıklıkla kullanılacak olan “fonksiyon” lar “Bir görevi yerine
getiren talimatlar kümesi” olarak tanımlanmaktadır (Runberg, 2015, s. 12).
Görsel 78’de Processing’de bir algoritma oluşturmak üzere kullanılan iki temel fonksiyon
gösterilmektedir: “setup()” ve “draw()” fonksiyonları. Bu fonksiyonlar ortam tasarımcıları
tarafından yazılmış olan, hazır fonksiyonlardır. Kullanıcıların kendi yazdığı fonksiyonları
kullandığı algoritmalar da mevcuttur bu konu ilerleyen bölümlerde anlatılmaktadır.
Bir Processing eskizinde setup() ve draw() fonksiyonları iki ana bölümü oluşturur. Bu iki
fonksiyon, çizimin organizasyon sırasını oluşturur ve nasıl çalışacağını belirler. setup()
fonksiyonu, algoritmanın ilk kısmıdır. Bu fonksiyon, çizimin başlangıcında, içindeki
fonksiyonları (kıvrımlı parantezler arasında yer alanları) yalnızca bir kez çalıştırır. draw()
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fonksiyonu ise ikinci kısımdır. Aksi söylenmedikçe Processing’de, draw() döngüsü 1
saniyede 60 kez kendini tekrar eder (frame rate, fps=60 ise).

Görsel 78. Processing’de yazılan algoritmaların temel yapısı
https://tinyurl.com/34v97399

Bu iki işlev arasındaki temel fark, draw() fonksiyonunun bir döngü (kendini tekrar eden bir
kod parçası) olması ve setup() fonksiyonun ise yalnızca bir kez çalışmasıdır. Kısaca,
Processing'e durması söylenene kadar saniyede 60 kez bu kodlar kendini yineleyerek çalışır.
Oluşturulan her çizimde mutlaka bir setup() fonksiyonu yer almalıdır. Bununla birlikte,
draw() döngüsü olmayan bir çizim olabilir ve tüm fonksiyonlar setup() içine yerleştirebilir.
Ancak bu durumda hepsi yalnızca bir kez çalışır. Fonksiyonların kullanımı tasarımcının
oluşturmak istediği görsel çıktılara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
3.5.2. Algoritmik Tasarımda Söz Diziminin Önemi
Kodlama ile tasarım yaparken grafik tasarımda alışık olduğumuz yöntemlerden farklı olarak,
kullanılan dilin sözdizimi kurallarına tam olarak hâkim olunmalıdır. Kodlar belirli kurallara
bağlı kalınarak yazılır ve her algoritmada kodların dizilimi ve yeri çalışma sırasını etkilediği
için oldukça önem taşır.
Processing de yalnızca doğru söz dizimi izlenirse kodların hangi bölümlerinin “fonksiyon”
olduğunu bilebilir. Sözdizimi, bir cümle kurmanın doğru yolunu dikte eden dilbilgisi
kuralları gibi, bir programı bir araya getirmenin doğru yolunu tanımlayan kurallar dizisidir.
Tıpkı yazılı diller gibi, tüm programlama dillerinin de kendi söz dizimleri vardır (Runberg,
2015, s.13).
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Görsel 79. Processing’de söz dizilimi ve fonksiyonların yerleşimi
https://tinyurl.com/34v97399

Processing’de, küme parantezleri { } çifti, önceki fonksiyonun parçası olarak yürütülmesi
gereken tüm fonksiyonları veya komutları gruplandırır. Görsel 79’da “setup()” fonksiyonu
“size()” fonksiyonunu içerir, “draw()” fonksiyonu ise

line() fonksiyonu içerir. Tüm

fonksiyon adlarının ardından bir çift parantez ( ) gelir ve fonksiyona bağlı olarak, genellikle
bu parantezlerin içine parametreler eklenir. Parametreler, fonksiyonların işlerini yapmak için
ihtiyaç duyduğu bilgileri içerir Örneğin, “size()” kanvasın boyutunu belirtir, ancak kanvasın
boyutlarını belirlemek için parantezin içine parametrelerin girilmesi gereklidir. Bütün
fonksiyonlar parametre olarak sayı almayabilir, bazıları (setup() gibi) hiçbir parametreye
ihtiyaç duymaz.
Noktalı virgül (;) Processing sözdiziminin bir diğer önemli parçasıdır. Tüm fonksiyonlar
noktalı virgülle bitmelidir. Aksi durumda Processing fonksiyonların nerede durması
gerektiğini bilemez. Tıpkı bir cümlenin sonundaki nokta gibi, noktalı virgül bir fonksiyonun
sonunu belirtir ve bilgisayara bir sonrakine gitmesini söyler. Kodlamada kullanılan temel
sözdizimi yapıları, başlangıç düzeyindeki kullanıcılar için bilinmesi gereken bilgilerdir.
Bir proje üzerinde çalışırken dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer nokta da hata
mesajlarıdır. Processing ve diğer yaratıcı kodlama ortamları yazılan kodlarda bir hata olması
durumunda eksik veya hatalı bilgileri kullanıcıya iletir. Örneğin Görsel 80’de
“line(0,0,200,200)” fonksiyonunun sonuna noktalı virgül konulmadığı için Processing kodu
çalıştıramamış, “Syntax error, maybe a missing semicolon?” uyarısı ile hatalı kod satırını
işaretleyerek kullanıcıyı uyarmaktadır.
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Görsel 80. Processing’de kodlamada eksik sözdizimi sonucu oluşan hata uyarısı (Kişisel arşiv)

3.5.3. Kodlama Ortamında Kanvas Yapısının Anlaşılması
Bilgisayar ekranı, piksel adı verilen hafif öğelerden oluşan bir ızgaradır. Her pikselin,
koordinatlarla tanımlanan ızgara içinde bir konumu vardır. Yaratıcı kodlama ortamlarında,
x koordinatı Görüntü Penceresinin sol kenarından olan mesafedir ve y koordinatı üst
kenardan olan mesafedir. Bu durumda bir pikselin koordinatları (x, y) olarak ifade edilir.
Fonksiyonlar, yaratıcı kodlamanın temel yapı taşlarıdır. Bir fonksiyonun davranışı
parametreleri tarafından tanımlanır. Hemen hemen her kodlama programında, Görüntü
Penceresinin genişliğini ve yüksekliğini ayarlamak için bir “size()” işlevi (fonksiyonu)
vardır. Eğer programda “size()” işlevi belirtilmemiş ise boyut 100×100 piksele ayarlanır.
“size()” işlevinin iki parametresi vardır: ilki pencerenin genişliğini, ikincisi ise yüksekliğini
ayarlar (Reas &Fry, 2015, s.13).
Görsel 81’de Processing’de “size (550,550)” fonsiyonu ile genişlik ve yüksekliği 550 piksel
olan bir kanvasın oluşturulması gösterilmektedir. Kodlama ile tasarım yaparken her bir
parametrenin sayısal değer olarak “sketch” adı verilen eskiz penceresinde tanımlanması
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gerekir, daha sonra kodlar çalıştırılarak “görüntü penceresi”nde görsel karşıklıkları elde
edilir.

Görsel 81. Processing’de “size()” fonsiyonu ile kanvas özelliklerinin ayarlanması (Runberg, 2015, s. 14)

Kodlama ile kanvas oluşturmak için farklı dillerin kullanıldığı ortamlarda farklı fonksiyonlar
yazılması gerekir. Örneğin java yerine java script dilini kullanan Openprocessing veya p5.js
de kanvası şekillendirmek için kullanılan fonksiyon “createCanvas()” dır. Görsel 81’de
görüldüğü gibi algoritmanın anatomisi aynıdır ve sözdizimi java script için de dikkat
edilmesi gereken bir noktadır fakat openprocessing için kullanılan ayrı bir fonksiyon
kütüphanesi mevcuttur (Görsel 82). Büyük harf yerine küçük harf kullanılması durumunda
kodlar çalışmayacaktır. Noktalama ve yazım dili bütün kodlama dillerinde tam olarak
uyulması gereken kurallardır.
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Görsel 82. Openprocessing de kanvas oluşturmak için yazılan kodlama örneği
https://openprocessing.org/

3.5.4. Kartezyen Düzleminin Kodlama Ortamında Kullanılışı
Temel şekillere geçmeden önce öğrenilmesi gereken bir diğer önemli kavram da “Kartezyen
Korrdinatları Sistemi”dir. Kodlama ile çalışılan ortamlarda çizim penceresi piksel cinsinden
ölçülür. Piksel, monitördeki tek bir renk noktasıdır. Bilgisayarınıza veya akıllı
telefonunuzun ekranına çok yakından bakıldığında, küçük küçük kareler görülür.
Ekranlardaki her görüntü piksellerden oluşur, çok sayıdaki küçük renkli kareler uzaktan
bakıldığında bir görüntü yanılsaması yaratır. Görsel 83’te, bilgisayar ekranındaki bir elma
görüntüsünün küçük renkli kare piksellerden nasıl oluştuğu gösterilmektedir. Processing'de
pikseller ölçü birimidir. “size()” fonksiyonuna verilen genişlik ve yükseklik ile uzunluk,
derinlik vb. dahil olmak üzere bir boyutu olan her parametre piksel cinsinden verilir (Rashid,
2018, s.25).

Görsel 83. Pixel görüntüsü. (Rashid, 2018, s.25).
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Processing, çizim penceresinde kartezyen koordinat düzlemini kullanır ve her piksel o
düzlemdeki bir koordinata karşılık gelir (bkz. Görsel 84). Sol üst köşe, çizim penceresinin
orijinidir ve (x,y) parametreleri sayısal değer olarak (0,0) şeklinde yazılır. Orijin (başlangıç)
noktasından sağa doğru hareket ettikçe x değeri (veya genişlik) artar. Çizim penceresinde
orijinden aşağı doğru hareket ettikçe ise y değeri (veya yükseklik) artar. Matematiksel olarak
bir grafikte orijin noktasından yukarı çıktıkça y değeri pozitif yönde artar, fakat Processing
ve diğer kodlama ortamlarında bu grafik kavramı ters yönde çalışır. Fonksiyonlara verilen
parametrik değerler de bu kurala göre çalşmaktadır.

Görsel 84. Matematiksel koordinat düzlemi ve kodlama ortamında kullanılan kartezyen koordinat düzlemi,
(Runberg, 2015, s. 15).

3.6. Temel Şekiller ile Yaratıcı Görseller
Processing temel şekillerin çizimi için bir grup fonksiyon içermektedir. Bu fonksiyonlar
şekile göre farklı parametreler almaktadır. Kodlama ile tasarım yapmayı öğrenirken ilk
olarak temel şekilleri koordinat düzleminde yerleştirip kompozisyonlar oluşturularak
başlanması başlangıç düzeyindeki kullanıcıların ortama ve kodlama diline alışması
sürecinde faydalı olmaktadır. Kodlama ortamında temel şekilleri oluşturabilmek için tıpkı
grafik tasarımda olduğu gibi öncelikle nokta kavramının tanımlanması gereklidir. Nokta,
yeri sıralı bir dizi koordinat tarafından belirlenebilen konuma sahip olan sıfır boyutlu
geometrik bir öğedir. Nokta, tüm görsel iletişim öğelerinin ve ilkelerinin temel yapı taşıdır.
Aynı zamanda bir grafik tasarımcının sözlüğündeki tüm geometrik öğelerin en basiti ve en
safıdır. Ayrıca geometri, fizik, vektör grafikleri ve diğer ilgili alanlarda temel bir öğe olarak
kullanılır (Poulin, 2012, s.12).
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Kodlama ile nokta çizmek için “point()” fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon hem java hem
de javascript dilinde aynıdır. Noktanın tanımlanabilmesi için “x” ve “y” koordinat
düzlemindeki yerini belirleyen iki adet parametreye sahip olması gereklidir (bkz. Görsel 85).

Görsel 85. Noktanın “point()” fonksiyonu ile p5.js de çizimi
https://p5js.org/reference/#/p5/point

Nokta grafik tasarımda temel tasarım elemanlarının ilkidir. Diğer temel şekiller ve görsel
elemanlar ile veya tek başına görsel formlar oluşturmak üzere ve görsel kimliklerde
kullanılmaktadır. Yaratıcı kodlama ile oluşturulan projelerde de önemli bir yapıtaşıdır (bkz.
Görsel 86).

Görsel 86. Manolo ide, rrcc.
https://tinyurl.com/nr33fvxc

Nokta diğer şekillerin koordinat düzleminde tanımlanması için gerekli olan bir parametredir
ve basit şekillerin (çizgi, üçgen, dikdörtgen, elips) oluşturulmasını sağlayan fonksiyonlar
farklı sayıda ve türde parametre girdilerine ihtiyaç duyarlar (bkz. Görsel 87).
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Görsel 87. Kodlama ile koordinat düzleminde temel şekillerin oluşturulmasında kullanılan fonksiyonlar
(Reas & Fry, 2015, s. 20).
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Kodlama ile çalışan pek çok tasarımcı için, görsel elemanlar kodlar ile üretilmiş olsa dahi,
işlerindeki etkinlik standartları hala ya bilişsel ya da estetik hedeflere dayanmaktadır
(Heifetz, 1966; Tijus, 1988; Stokes, 2009). Herhangi bir çizimin, resmin, heykelin veya
tasarımın genel etkisini çözümleyebilmek, analiz edebilmek için işi temel tasarım
birimlerine ayrıştırmak ve incelemek gerekir. Çizgiler, renkler, şekiller, ölçek, biçim ve
dokular hem sanat hem tasarım hem de kodlama sanatı için estetik ve bilişsel algının genel
temel ve ortak bileşenleridir. (Zhang ve Funk, 2021, s.15) (bkz. Görsel 88).

Görsel 88. Kazimir Malevich’in soyut geometrik eserinden ilham alan üretken sanat örneği (“Suprematisme”
1915) (Zhang ve Funk, 2021, s.10).

110

Kodlama araçları ile basit şekillerin çeşitliliği ve kombinasyonu ile oluşturulabilen çok
sayıda ve farklı formlar çizilebilir. Kodlama yönteminin diğer sayısal tasarım yöntemlerine
göre en önemli avantajı tasarımın arkasında çalışan bir algoritmaya sahip olmasıdır.
Tasarımcı bu algoritmayı kullanarak aynı tasarımın çok sayıda farklı versiyonunu üretebilir.
Temel şekillerin kullanıldığı bir kompozisyonu örnek olarak ele alırsak görsel elemanların
farklı ölçeklerde, dizilimlerde ve renk değerlerinde yeniden kurgulanması çok kısa bir süre
gerektirmektedir. Sürecin oldukça kısa olması kodlama yönteminin güçlü bir özelliğidir
(bkz. Görsel 89).

Görsel 89. Manolo ide, hhxxggnnl,
https://tinyurl.com/47zrhtrs
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3.7. Yaratıcı Kodlamada Renk
Renk, bir ışık fenomeni (kırmızı, kahverengi, pembe veya gri gibi) veya kişinin aynı
nesneleri ayırt etmesini sağlayan görsel algı olarak tanımlanmaktadır. Renk, bir grafik
tasarımcının dilindeki en güçlü ve iletişimsel unsurlardan biridir. Günlük olarak
gördüğümüz ve deneyimlediğimiz nesnelere görsel enerji ve çeşitlilik sağlayarak hepimizi
etkiler. Renk, dikkat çekmek, farklı öğeleri gruplandırmak, anlamı güçlendirmek ve görsel
kompozisyonları geliştirmek için kullanılır. Aynı zamanda tasarımda bir tutumu veya
duyguyu anında iletebilen, tepki uyandırabilen, vurgu ve çeşitlilik yaratabilen, belirli bir
mesajı iletebilen ve kurulu hiyerarşiyi daha da güçlendirebilen önemli bir elemandır. Renk,
görsel ilgiyi artırdığı gibi herhangi bir görsel kompozisyondaki öğelerin anlam ve
organizasyonunu da güçlendirebilmektedir. Birincil görsel unsur olarak renk, herhangi bir
görsel mesajın duygusal ve psikolojik nüanslarını geliştirir. Arzu edilen ruh halinin
yaratılmasına yardımcı olur. Örneğin, açık renkler hoş tepkiler üretirken daha koyu renkler
daha sessiz etkiler üretir (Poulin,2012, s. 59-60).
Geleneksel yöntemlerde sanatçılar, akrilik, yağlı boya, sulu boya, mürekkep, renkli kalemler
veya karışık malzemeler gibi farklı malzemeler aracılığıyla renkleri kullanırlar. Her
malzemenin kendine has özellikleri vardır ve her biri sanat pratiğinde kullanmak için özel
teknikler gerektirir (Zhang ve Fu, 2021, s. 23). Yaratıcı kodlama yönteminde ise malzeme
kodlardır ve sayısal görüntü ortamında renkleri kullanmak üzere oluşturulmuş özel renk
fonksiyonları ve renk modları mevcuttur. Renk fonksiyonları farklı kodlama dillerinde
çeşitlilik göstermekle birlikte temel kullanımları benzerdir.
3.7.1. Yaratıcı Kodlamada Renk Fonksiyonları
Önceki bölümlerde anlatıldığı üzere algoritmik tasarımlarda her bir kural kodlar ile net bir
şekilde tanımlanmalıdır. Bu özellik renk fonksiyonları için de geçerlidir. Kodlama
yönteminde dijital bir kanvas üzerinde çalışıldığı için renk değerleri de fonksiyonlarda
sayısal bir değer sistemi üzerinden belirtilir. Renkler görüntü ekranında beliren her bir
tasarım elemanına ve arkaplana tek bir kod ile tanımlanabileceği gibi çizilen her bir görsel
eleman için ayrı ayrı renk kodları da kullanılabilir.
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Görüntü penceresinin arka planını ve oluşturulan diğer görsel elemanların renk değerlerini
belirlemek için kullanılan temel fonksiyonlar “background()”, “fill()” ve “stroke() tur. Bir
şekil çizilmeden önce stroke() ve fill() fonksiyonları yazılarak herhangi bir şeklin rengi
ayarlanabilir. Kodlamanın temel işleme prensibine göre her zaman en son belirtilen
fonksiyon ve değerler kullanılır ve kod daima yukarıdan aşağıya doğru okunmaktadır.
Algoritmik dilde renk fonksiyonları temel şekil fonksiyonlarının üzerinde yer alır (bkz.
Görsel 90) (Reas & Fry, 2015, s. 26).

Görsel 90. Renk fonksiyonlarının Processing kodlama ortamında hiyerarşik yerleşimi.
https://tinyurl.com/34mnjv5x

Renk fonksiyonları faklı parametreler alarak çalışır. “fill()” fonksiyonu üzerinden örnek
verilirse, “fill(100”) gibi sadece tek bir parametre alabileceği gibi “fill (100,30,40)” gibi üç
değer ile rgb renk modunu kullanabilir. Dördüncü parametre ise şeffaflık (alfa) değeridir
(bkz. Görsel 91).

Görsel 91. Renk fonksiyonlarının algoritma içinde kullanımına bir örnek
https://tinyurl.com/34mnjv5x
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3.7.2. Yaratıcı Kodlamada Rengin Tanımı
Dijital ortamda renk, bir sayı aralığı olarak tanımlanır. Bu sistemi açıklayan en basit durum
siyah beyaz veya gri tonlamalı renk aralığıdır. Renk fonksiyonlarında kullanılan
parametrelerin değerleri 0 ile 255 arasında değişir. Burada 255 beyaz, 128 orta gri ve 0
siyahtır. (Schifmann, 2015, s.10) Örneğin “fiil(89)” fonksiyonunun Görsel 92’de verilen
üçüncü aşamadaki gri değerinde bir renk karşılığı olacaktır.

Görsel 92. Renk fonksiyonlarında 0 ve 255 değerlerinin renk karşılıkları.
https://tinyurl.com/34mnjv5x

İnsan yapımı kaynaklar beyaz ışık üretir. Beyaz ışığın ortaya çıkması için bir ışık kaynağının
tüm görünür dalga boylarını yayması gerekmez. Beyaz ışık, bir kaynak kırmızı, yeşil ve mavi
dalga boylarını kabaca eşit oranlarda yaydığı sürece üretilir. Kırmızı, yeşil ve mavi (RGB)
ışığın ana renkleridir. Ek dalga boyları (renkler) yayan bir kaynak hala beyaz ışık üretir,
ancak üç birincilden herhangi biri eksikse, bu ışık bir renk olarak algılanır. Işığın ana
renklerinden ikisinin karıştırılması yeni bir renk üretir. Mavi ve yeşil dalga boylarının
birleşimi camgöbeği (mavi-yeşil) üretir. Kırmızı ve mavi dalga boyları bir araya geldiğinde
macenta (kırmızı-mor) üretir ve yeşil ve kırmızı dalga boyları bir araya geldiğinde sarı üretir.
Camgöbeği, macenta ve sarı, ışığın ikincil renkleridir (Holtzschue, 2017, s. 85-86) (bkz.
Görsel 93).

Görsel 93. RGB Renk Modeli
https://tinyurl.com/34mnjv5x
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Yaratıcı kodlama ortamında renk fonksiyonları farklı renk modları ile çalışabilir. Kodlama
ortamındaki renk fonksiyonları RGB ve HSB olmak üzere iki temel renk modunu
kullanmaktadır. Kodlamada tercih edilen renk modunun algoritma içinde tanımlanması
gereklidir. Bu görev için “colorMode()” fonksiyonu kullanılır (bkz. Görsel 94).

Görsel 94. RGB renk modunun renk fonksiyonlarında kullanılması
https://tinyurl.com/d45c9a7u

Tüm programlama dili renkleri için kullanılabilecek diğer bir renk modu da HSB’dir. (ton,
doygunluk ve parlaklık). HSB (hue, saturation, brightness) modunda (hue) ton, renk türüdür
ve varsayılan olarak 0 ile 255 arasında, (saturation) doygunluk, rengin canlılığıdır,
varsayılan olarak 0 ila 255 arasında, (brightness) parlaklık, rengin parlaklığıdır ve varsayılan
olarak 0 ila 255 arasında değişir (bkz. Görsel 95 ve 96).

Görsel 95. HSB Renk modu gösterim şeması
https://tinyurl.com/y8v44p4c
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Görsel 96. HSB Renk modunun colorMode() renk fonksiyonunda kullanılması
https://tinyurl.com/d45c9a7u

Rengin Şeffaflığı
Her rengin kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerine ek olarak (RGB), rengin “alfası” olarak
adlandırılan isteğe bağlı ek bir dördüncü bileşen vardır. Alfa “şeffaflık” anlamına gelir ve
özellikle birbirinin üzerine kısmen şeffaf görünen öğeler çizmek istenildiğinde kullanışlıdır.
Bir görüntünün alfa değerleri bazen toplu olarak bir görüntünün "alfa kanalı" olarak
adlandırılır (Processing: çevrimiçi). Piksellerin tam anlamıyla şeffaf olmadığını anlamak
önemlidir, bu sadece renkleri karıştırarak elde edilen kullanışlı bir yanılsamadır. Perde
arkasında, Processing renk numaralarını alır ve bir yüzdeyi diğerine yüzde ekleyerek optik
karıştırma algısı yaratır. Alfa değerleri de 0 ile 255 arasında değişir, 0 tamamen şeffaftır
(yani % 0 opak) ve 255 tamamen opaktır (yani %100 opak) (Reas ve Fry, 2015, s.26-27).

Görsel 97. Transparan değerin renk parametresinde kullanılması.
https://tinyurl.com/d45c9a7u
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Görsel 97’de şeffaflık değerinin (alpha) fill() fonksiyonunda dördüncü parametre ile
belirtilmesine dair bir örnek uygulama gösterilmektedir. fill(255,0,0,255) fonksiyonu
sağdaki tasarımın en yukarısında yer alan kırmızı dikdörtgeni etkilemektedir ve opasite
değeri 255 yani % 100’dür. Bir altındaki dikdörtgen ise fill(255,0,0,191) fonksiyonu ile
kodlanmıştır ve şeffaflık değeri yüzde yetmiş beştir. Önceki bölümde belirtildiği üzere
algoritmalarda yer alan kodlar yukarıdan aşağı doğru okunur ve renk fonksiyonları bir
altındaki görsel elemanı etkiler. Eğer şeffalığa dair bir parametre yok ise şeklin alfa değeri
yüzde yüz kabul edilir.
Yaratıcı kodlama yönteminde renk kullanımı için gereken fonksiyonlar çok çeşitlidir ve
kullanılan referans kütüphaneye göre değişkenlik gösterebilir. Ancak temel algoritmik
kullanım mantığı ve dijital renk modları benzer biçimde çalışmaktadır. Renk, tasarımda
iletilmek istenen duygu ve düşünceleri ileten en hızlı öğedir. Algoritmik dilin kullanımı
dışında tercih edilen renk paleti ve renklerin harmonik uyumu tasarımlarda büyük önem
taşır. Sonraki bölümde renk kullanımı yaratıcı kodlama yöntemi ile oluşturulan oto üretken
tasarım uygulamalarından örnekler ile açıklanmaktadır.

3.7.3. Oto Üretken Tasarımlarda Renk Kullanımı
Oto-üretken tasarımlarda otonom sistemin kurulumu için algoritma oluşturulurken verilmesi
gereken önemli kararların başında renk seçimi gelir. Üretken sanatta, çalışmalardaki öğeler
için renk seçimleri üzerinde genellikle çok daha az kontrolünüz olur çünkü üretken sanatta
standart olan rastgeleleştirme türü, son renkleri sizin değil, algoritmanın seçtiği anlamına
gelmektedir (Hobbs: çevrim içi, 2021). Yine de sanatçı tamamen rastgele renk seçimleri
yerine, bilgisayarın renk seçim aralığını koyduğu kurallar ile daraltabilir ve otonom sistemi
renk uygulamasını yapabileceği alternatif sistemler ile kurgulayabilir. Renk seçimleri
oluşturmak ve düzenlemek için kullanabilecek birtakım stratejiler mevcuttur. Bu yöntemler
ile renkler arasında uyumlu bir ilişki kurulabilir ve kompozisyonun gücü artırılabilmektedir.
Gradyan Geçiş
Kodlama sanatçılarının kullandığı tekniklerden biri, renkleri geçişli olarak düzenlemek veya
seçmektir. Bu teknik renklerin ton (hue) veya doygunluk (saturation) değerleri değiştirilerek
uygulanabilir. Görsel 98’de bu renk sistemin kullanıldığı ISOHEDRAL I adlı eserde
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tasarımcı biri sarıdan kırmızıya, diğeri yeşilden maviye giden ve dik yönlerde hareket eden
iki gradyanım kullanmıştır.

Görsel 98. Tyler Hobbs, ISOHEDRAL I, 2016.
https://tinyurl.com/rufr7496

Indigo Dream adlı eserde ise devam eden birkaç farklı gradyan sistemi vardır, ancak bunlar
daha rastgeledir. Genel eğilim, üstteki parlak değerlerden alttaki daha koyu değerlere
doğrudur. Olasılıksal gradyan sıcak renklerin daha yukarıda rastgele seçilmesi ve soğuk
renklerin altta rastgele seçilmesi daha olasığı yüksek olacak şekilde kodlanmıştır (bkz.
Görsel 99).

Görsel 99. Tyler Hobbs, Indigo Dream, 2016.
https://tinyurl.com/rufr7496
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Kümelenme
Bir diğer kompozisyon oluşturma yönelimi ise renklerin kümeler halinde uygulanmasıdır.
Bu yaklaşımda renkler genel bir dağılım algoritması içinde hareket etmek yerine görselin
belirli alanlarında yerleşim gösterir. Görsel 100 ve 101’de gösterilen oto üretken
tasarımlarda renkler bu yöntem ile uygulanmıştır. Algoritmanın çalıştırıldığı farklı süreçler
farklı görsel sonuçlar üretmektedir.

Görsel 100. Hydeel alharti, Repelled, 2020.
https://tinyurl.com/2na3mfan

Görsel 101. Roni Kaufman, Poisson Trees, 2021.
https://tinyurl.com/47jxbna2

Sıralama
Kodlama ile üretilen eserlerde sıklıkla karşılaşılan bir yaklaşım da renklerin sıralanmasıdır.
Bu yöntemde çok sayıda renk seçimi oluşturarak başlanıp ve ardından renkler ton gibi bazı
niteliklerine göre sıralanabilir. Kompozisyonun oluşturulma şekline göre renkler sıralanma
esnasında karışarak farklı değerler alabilir (bkz. Görsel 102).

119

Görsel 102. ITASCA, 2020.
https://tinyurl.com/rufr7496

Haritalama (Mapping)
Kodlama yöntemi ile görsel elemanlar için seçilen renkler tamamen ikinci bir görüntü ile
tanımlanabilir. Kompozisyondaki belirli bir konumdaki öğelerin rengini belirlemek üzere bir
fotoğraf, dijital tablo veya hareketli bir nesne kullanılabilir. Yaratıcı kodlama aynı zamanda
eş zamanlı etkileşim gücü oldukça yüksek bir ortamdır. Renk seçiliminin dışardan sürekli ve
değişim gösteren bir veri girdisine bağlı olarak gerçekleşmesi de mümkündür.
Yaratıcı kodlama alanında öne çıkan bir sanatçı olan McCormack'in Colourfield’ı (bkz.
Görsel 103) “evrimsel bir renk ekosistemidir”. Bu dijital çalışmada “renk ajanları”
bulundukları ortama uygun renkler üreterek basit bir evrende var olmaya çalışırlar. Bu ortam
diğer etkenlerden ve ürettikleri renklerden etkilenir. Colourfield renk desenleri ve seslerden
oluşan basit bir tek tür ekosistemidir. 0 ≤ m ≤ n bireyler tarafından doldurulmuş, sabit
genişlikte, n, tek boyutlu ayrık bir dünyadan oluşur. Renkler, değişen tonlardan oluşan
gelişen bir palet sunarak karmaşık geri bildirim döngülerine girer. Ekosistemin birlikte
yaşama ve birlikte bağımlılık için keşfettiği stratejilere dayalı olarak farklı konfigürasyonlar
ortaya çıkartır. (McCormack, 2007, s. 301-307).
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Görsel 103. Jon McCormack, Colourfield, 2017.
https://tinyurl.com/8nph6u8m

Görsel 104. Jon McCormack, Colourfield Lux, 2017.
https://tinyurl.com/v9n3rhae

Görsel 104’te ise Jon MacCormack’in Colourfield Lux adlı üretken bilgisayar enstalasyonu
görülmektedir. Colourfield Lux, algılanan renklere dayalı olarak simbiyotik ve stigmerjik
ilişkiler oluşturan yapay yaşam ajanlarının üretken bir ekosistemi olan Colourfield'ın yeni
bir yinelemesi olarak tanımlanmaktadır (Experimenta: çevrimiçi).
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“Aslen bilim adamı ve çevreci James Lovelock'un organizmaların ve
çevrelerinin sinerjik, kendi kendini düzenleyen ve kendi kendini destekleyen
karmaşık bir sistem oluşturduğuna dair Gaia hipotezinden ilham alan
Colourfield, bireysel renge dayalı, sürekli değişen, minyatür bir ilişkiler
modeli dünyası yaratır. Çalışmanın bu yeni yinelemesinde, sanal simülasyona
gerçek çevresel bağımlılıklar dahil edilmiştir. Işık ve renk, sanal ekosisteme
geri beslenen işin hemen önündeki ortamdan algılanır. Değişen renk, ajanları
hem simüle edilmiş hem de gerçek ortamlarına uyum sağlamaya zorlar.
Faaliyet gösterdiği ortam tarafından yönlendirilen ve dolayısıyla her ortama
özgü olan içsel mantığı ile kendini yenileyen, bitmeyen ve tekrar etmeyen bir
dizilim oluşturur.” (Experimenta: çevrimiçi).

McCormack’e ait her iki çalışma da temelde oto üretken sistemin renk tercihlerini izleyiciye
yansıtma düşüncesi ile çalışmaktadır. Yaratıcı kodlamada etkileşim özelliklerinin renk
değerleri bağlantısı ile kurgulanmasının ortaya koyduğu etkileyici sanat eserleridir.
Kalıtım
Kodlama tekniği ile daha gelişmiş ve karmaşık kompozisyonlar oluşturmak istenildiğinde
çeşitli yinelemeli sistemler kullanılmaktadır. Genetik algoritmalar, reaksiyon difüzyon
sistemleri, hücresel otomatlar, yapay yaşam, deterministik kaos, fraktallar ve Lindenmayer
sistemi yıllar boyunca üretken sanatçıların yararlandıkları algoritmik kurgulardır (Galanter,
2013, s. 204).
Bu tarz sistemler ile özyinelemeli veya başka bir üst/alt ilişkisi olan şekiller
oluşturulduğunda kompozisyondaki renk dağılımı kalıtımsal düzende ilerleyecektir.
Örneğin, ana şeklin rengi kırmızıysa, o şeklin herhangi bir alt tekrarının da kırmızı olma
olasılığı yüksektir (yeni bir renge geçme olasılığı düşüktür). Bu, aynı renkten büyük parçalar
veya şekiller oluşturmaya yardımcı olurken, yine de ilginç renklerde varyasyonlar için
esneklik sağlayacaktır (Hobbs, 2021) (bkz. Görsel 105).
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Görsel 105. Tyler Hobbs, Album / Poster art for One Hundred Billion Sparks, 2018.
https://tinyurl.com/rufr7496

3.8. Yaratıcı Kodlamada Döngüler
Kodlama yöntemiyle görsel çıktılar oluşturmanın en basit yolu, sıralı ve tekrarlayan sayısal
değerlerin matematiksel olarak yeniden hesaplanması ile oluşturulan sayısal kalıpları
kullanmaktır. Sayı dizileri, bir sanat eserine veya tasarıma görsel düzen ve uyum sağlayan
tekrarlanabilir ızgaralar ve diğer yapılar oluşturmak için kullanılabilir. Bir sayfaya, ekrana
veya tuvale uygulandığında dizilerin mekanik tutarlılığı ve öngörülebilirliği, net bir ritim,
denge

ve

uyum

duygusu

oluşturur.

Basit

geometrik

şekillerin

tekrar

tekrar

konumlandırılması ve birleştirilmesi ileri düzeyde karmaşık desenler oluşturmak için tercih
edilen bir yöntemdir (Richardson, 2017, s. 82).
Tekrar ve ritim kavramları, birçok oto-üretken tasarım sürecinin merkezinde yer alan bir
kavramdır. “Kopyala ve yapıştır” veya “adımla ve tekrarla” prosedürleri birçok çizim
yazılımında yaygındır. Karmaşık yinelenen tasarımlar oluşturmak için şekillerin tekrar
tekrar ve doğru bir şekilde yeniden üretilmesine ve dönüştürülmesine (ölçeklendirilmesine,
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döndürülmesine, taşınmasına vb.) izin verilir. Basit bir şekli bile tekrar tekrar
ölçeklendirmek ve hareket ettirmek, sürekli değişen bir şekil ve desen dizisi oluşturabilir.
Tekrar ve ritim kavramları grafik tasarımda temel ilkeler arasında yer almaktadır ve otoüretken tasarımlarda da yansımaları sıklıklıkla görülmektedir. Yaratıcı kodlama bu noktada
tekrar sürecini hızlandıran ve farklılaştıran döngüsel fonkiyonları ile tasarımcılara yardımcı
olan bir yöntemdir. Döngüsel fonksiyonlara geçmeden önce tekrar ve ritim kavramlarının
tanımı ve kompozisyonlardaki kullanımlarından örnekler sunulmaktadır.
3.8.1. Algoritmik Tasarımda Tekrar ve Ritim Kavramı
Ritim, sanatın ve üretiminin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilebilir. Daha fazlasını ve
öngörülemeyeni keşfetmek ilgilenen oto üretken sanatta tekrarlama, sanatçıların hareketli ve
karmaşık kompozisyonlar oluşturmak üzere uyguladıkları yöntemlerden birisidir.
Yaratıcılığın temellerinden biri olarak görülen tekrar, ritme benzer şekilde sanat eseri içinde
hareket duygusu yaratmaya yardımcı olur. Görsel üretimde, belirli bir çizginin, desenin,
şeklin veya diğer görsel öğelerin bir dizinin tek veya bir bölümünde yinelenmesidir.
(Widewalls: çevrimiçi).
Tekrara benzer bir şekilde, ritim, sanatın öğelerinin düzenlenmesi anlamına gelir.
Edebiyattaki kafiye, müzikteki vuruşlar gibi, sanatçıların istenen efekti üretmek için
kullandığı ve manipüle ettiği birkaç kural veya daha doğrusu temel görsel hareket türleri
vardır. Parçaların düzenlenmesi, aralarında düzenli bir boşluk ve aralık izlenerek yapılabilir
ve bu, düzenli bir ritmi tanımlar. Bu tür ritmin yanı sıra, herhangi bir biçimsel yapıdan,
değişen ritimlerden kaçınan, tekrarlanan motifin dinamiğini, odağını ve hızını değiştiren,
kademeli artış veya azalma ile ortaya çıkan ilerleyici ritim, rastgele düzenlemelerimiz de
var. Tekrarlanan öğelerin boyutu, rengi, sayısı veya diğer bazı nitelikleri. Bahsedilen bu
hareket çeşitlerini birleştirmek, resim veya çizimlerdeki motifleri ve boşluğu büken ve büken
akıcı bir ritimdir (Flyeschool: çevrimiçi).
Motifler veya öğeler tekrarlandığında, değiştirildiğinde veya başka bir şekilde
düzenlendiğinde, aralarındaki aralıklar veya nasıl örtüştükleri, ritim ve hareket duygusu
yaratabilir. Görsel ritimde tasarım motifleri vuruşlara dönüşür. Ritimler genel olarak
rastgele, düzenli, değişken, akıcı ve aşamalı olarak kategorize edilebilir. Düzenli olmayan
bir şekilde tekrar eden benzer motiflerin veya öğelerin gruplandırılması rastgele bir ritim
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oluşturur. Ancak bir ölçekte rastgele görünen şey, başka bir ölçekte amaç ve düzen
sergileyebilir. Değişen Ritimde, Görseldeki kareler gibi iki veya daha fazla farklı tasarım
elemanı değiştirilebilir; tek bir motif birçok yinelemede ters çevrilebilir, yansıtılabilir veya
döndürülebilir veya motifler arasındaki yerleşim veya boşluk değiştirilebilir. Bu aslında
daha karmaşık motiflere veya meta motiflere sahip düzenli bir ritimdir. Eklenen çeşitlilik,
düzenli bir ritmin monotonluğunu azaltmaya yardımcı olabilir (bkz. Görsel 106).

Görsel 106. Cycling Tutone, Chris Reid, 2021.
https://tinyurl.com/48b4d2u5

Düzenli ritim, ızgaralar gibi düzenli veya benzer aralıklarla yerleştirilmiş, genellikle aynı
veya benzer bir dizi öğenin değişken parametreler ile tekrarı ile oluşturulur. Aşağıda Baptiste
Bernazeau’nun Matrix Stamps adını verdiği iki set puldan oluşan projesi görülmektedir (bkz.
Görsel 107). Tasarımcı, pulları yaratıcı bir kodlama yazılımı olan Processing'de bir
algoritma programlayarak tasarlamıştır. Bernazeau projesini şöyle açıklamaktadır: “Bir
algoritmanın organik formlar üretebilmesini gerçekten ilginç buldum, çünkü ilk başta bunlar
iki farklı şey gibi görünüyor. Ama gerçekte, doğanın kendisi bir algoritmadır. Pembe olanlar
kasları çağrıştırırken ve yeşil olanlar daha çok bitkiye benzemektedir.” (Behance: çevrimçi).
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Görsel 107. Baptiste Bernazeau, Matrix Stamps, 2016.
https://tinyurl.com/bdh7k6r4

Akan ritimde, dalgalı elemanlar, aralıklar, büküm, eğri motifler ve boşluklarla oluşturulur.
Aşamalı Ritim de ise bir motif her tekrarlandığında biraz değişir, sabit bir sırayla dönüşür
ve tercüme edilir, motif bir şeyden diğerine ilerler. Aşağıdaki görselde tasarımcı Pierre
Tallier tarafından Processing’de kodlanan festival kimliği tasarımları görülmektedir. Hypno
Pattern adlı bu projeyi tasarımcısı “hem dikey hem de yatay eksende çoğaltılan tek bir
şekilden oluşan görseller oluşturmak için dijital bir araç” olarak ifade etmektedir. Kullanıcı,
fareyi hareket ettirerek bu görsel ile etkileşime girebilmekte, imlecin konumu şekillerin
boyutunu

değiştirirken

imlecin

bulunduğu

yerde

şekiller

küçülüp

uzaklaştıkça

büyümektedir. Kullanıcı ayrıca sonsuz sayıda desen oluşturmak için şekil, renk seçimi,
tekrar sayıları gibi diğer ayarlara da erişebilmektedir (Behance: çevrimiçi).
Hypno Pattern, yaratıcı kodlama ortamında ritim kavramının kullanıcı etkileşiminden
sağlanan veriler ile entegre edilmesi yöntemi ile kurgulanmıştır. Temel tasarım birimleri
rotasyon kuralı ile kodlanarak kullanıcını hareketinin tasarım sürecini yönlendirmesi
istenmiştir. Bu sistemde otonom süreç fareyi veya klavyeyi kullanan insan kullanıcı ile
sağlanmıştır. Yaratıcı kodlama ile desteklenen oto üretken sistemlerin grafik tasarım
projelerinde kullanım alanlarına dair örnek bir iş olarak sunulabilmektedir (bkz. Görsel 108).
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Görsel 108. Hypno Patterns, Pierre Tallier, 2020.
https://tinyurl.com/2jbcbcuv

Tekrar kavramı algoritmik tasarımların çok önemli bir parçasıdır. Kodlama, bir talimatı veya
hesaplamayı hızlı ve doğru bir şekilde tekrarlayabilir veya büyük bir veri kümesini
sıralayabilir ve bu temel yetenekler, gerçekleştirmesi gereken birçok görevin merkezinde yer
alır. Her programlama dili, komutları veya işlevleri döngüye almak (tekrarlamak) için bir
dizi farklı yol içerir; bunlar, programlama ortamının yapısı ve yapısının bir parçasıdır. Öyle
ki

26-27/11/2021

tarihlerinde

Amsterdam’da

gerçekleştirilen

Yaratıcı

Kodlama

Sempozyumu “Iterations” başlığını almıştır. Devam etmekte olan Covid pandemisi
127

sebebiyle çevrimiçi olarak da desteklenen bu sempozyumda “Son teknolojik gelişmelerin
yapımcıları yeni yaratıcı yollar yaratma konusunda nasıl güçlendirdiği ve önümüzdeki
birkaç yıl içinde yaratıcı kodlama ortamının nasıl gelişeği sorularına cevaplar aranmıştır.”
Sunumlarda etkileşimli oturumlar ve atölye çalışmaları şeklinde web araçları, makine
öğrenimi, dünya inşa etme ve yaratıcı eğitim olmak üzere dört genel tema tartışılmıştır
(Iterations.online: çevrimiçi) (bkz. Görsel 109 ve 110).

Görsel 109. Yaratıcı Kodlama Sempozyumu ITERATIONS afişler,
https://iterations.online
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Görsel 110. Yaratıcı Kodlama Sempozyumu ITERATIONS Sempozyum programı,
https://iterations.online/

Yerleşik temel fonksiyonlar (ör. draw() fonksiyonu) bir talimat listesinin üzerinden tekrar
tekrar geçerek kod satırlarını sürekli olarak yürütmek için kullanılır.Diğer programlama
öğeleri, bir dizi talimatı belirli sayıda döngüye sokmak (yinelemek) için özel olarak
tasarlanmıştır; bu tür döngüler (ör, “for” veya “while” döngüleri), bir öğe listesi içinde
saymak veya bir şekli sabit sayıda değiştirmek ve yeniden çizmek için kullanılabilir. Görsel
bir sonuç oluşturmak için döngülü (yinelemeli) işlevlerin kullanılması, net bir görsel yapıya
sahip grafikler oluşturur. Örneğin, bir şekli aşamalı olarak ölçeklemek, taşımak veya
döndürmek için "for" döngüsü kullanılabilir.
Programlama ortamında, sayı dizileri oluşturmak, görseller üretmenin doğrudan bir yoludur.
Basit matematiksel hesaplamalar (örneğin, bir değeri artırma veya azaltma), bir şeklin görsel
özelliklerinden herhangi birini (boyutu, hareketi, konumu, açısı, rengi) tanımlamak için
uygulanabilen ve dolayısıyla ritmik oluşturmak için kullanılabilen sayı dizileri oluşturur.
Bilgisayarın yüzlerce hesaplamayı çok hızlı bir şekilde işleme ve bunları çok sayıda grafiğe
uygulama yeteneği, sayısal hesaplamanın tekrarını hızla karmaşık görsel desenler üretebilen
bir sistem haline getirir.
Oto üretken tasarımlarda kullanılan bir takım yinelemeli algoritmik sistemler mevcuttur.
Özyineleme (recursion), perlin noise ve lindenmayer sistemi yaratıcı kodlama sanatçıları
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tarafından sıklıkla kullanılan, temel tekrarlama algoritmasını doğadaki canlılardan ilham
alarak geliştiren döngüsel fonksiyonlardır.

3.8.2. Perlin Gürültüsü
Perlin gürültüsü (Perlin noise), 1980'lerde Ken Perlin tarafından icat edilen ve doğal bir
rastgele sayı dizisi üreten bir algoritmadır. Genellikle bilgisayar ortamında organik görünen
dokular, araziler ve şekiller oluşturmak için uygulanır (Richardson, 2017, s. 118). Holger
Lippmann ise programlamayı yaratıcılık pratiğinin önemli bir parçası olarak kullanan Alman
kökenli bir sanatçıdır. Sanatçının Perlin Scape adlı tasarımları "perlin noise" algoritmasına
dayanmaktadır. Bu algoritma tamamen rastgele sayılardan bir dizi sayı değeri üreten bir
fonksiyondur. Rastgele oluşturulmuş bir perlin sayı dizisi, bir dizi dikdörtgenin görsel
niteliklerini (yani renkleri ve açıları) tanımlamak için kullanılmıştır. Sürecin sonucu akan
renkli şekiller dalgasının dijital bir resmi halinde ortya çıkan harmonik bir kompozisyondur.
Hesaplamalı olarak oluşturulmuş rasgele sayı değerlerinin kullanılması, kompozisyona
natüralist bir his vermekte ve sanat eserinin her yeni versiyonunun benzersiz olduğu
anlamına gelmektedir (bkz. Görsel 111 ve 112).

Görsel 111. Perlin scape 1 serisinden, Holger Lippmann, 2011-2015.
https://tinyurl.com/auhdz5n8
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Görsel 112.Perlin scape 1 serisinden, Holger Lippmann, 2011-2015.
https://tinyurl.com/auhdz5n8

3.8.3. Özyineleme
Özyineleme (recurcion) kendine referans veren, kendini tekrar eden bir süreçtir; sürecin bir
kısmı, (potansiyel olarak sonsuz) dairesel bir döngü oluşturan orijinale geri giden bir talimat
içerir. Özyineleme temelde kendine benzerlik ve tekrar kavramlarına dayanır. Fraktal sanat,
muhtemelen ilk kez 1970'lerde Benoit Mandelbrot tarafından erken bilgisayar destekli
görselleştirmelerle üretilen çarpıcı görüntülerle ünlenen matematiksel özyinelemenin en
popüler örneğidir. Ancak özyinelemeli temalar gösteren görsel sanatlar çok daha önce ortaya
çıktı, özellikle M. C. Escher ve René Magritte'in çalışmalarını akla getirmektedir. Temelde
matematiksel bir yapı olmasına ve genel amaçlı programlamada son derece uygulanabilir
olmasına rağmen, özyineleme geometrik formlar ve topolojik desenlerle birlikte
kullanıldığında çarpıcı simetri ve estetik sergiler (Greenberg ve ark., 2013, s. 277).
Özyinelemenin görünür özelliklerini gösteren yapılar, “kendine benzerlik” özellikleri
gösteren yapılardır; yani şeklin her küçük parçası, genel şekline tam olarak veya yaklaşık
olarak benzerdir. Özyinelemeli yapılar, bu nedenle, en yaygın olarak, ağaçlar ve kayalar gibi
organik formların kendi kendini tekrar eden şekillerinde ortaya çıkar. Eğrelti otları özellikle
özyinelemeli şekillerin iyi örnekleridir; eğrelti otunun her küçük yaprağı ve yaprağı, genel
eğreltiotu şeklinin benzer, daha küçük bir versiyonudur.

131

“Bu nedenle, koda yazılan özyinelemeli çizim işlevleri, kendilerini (sonsuz olarak) tekrar
eden desenler oluşturarak kendilerini yeniden çizme talimatlarını içeren işlevlerdir. Doğal
dünyanın yapılandırılmış organik öğeleri ile özyinelemeli (döngüsel) programlama
süreçlerinden oluşturulan grafikler arasında ortak bir görsel bağlantı vardır. Her ikisi de
görsel olarak kendine benzerlik gösteriyor. Yinelemeli şekiller genellikle doğada, özellikle
bitkilerde bulunur. Bitkisel örneklerde tüm şekil, küçük bireysel bölümlerin her birinin
büyük bir kopyasıdır (bkz. Görsel 113).

Görsel 113. Özyinelemeli büyüme sisteminin bitkilerdeki görüntüsü.
https://tinyurl.com/2p882d94

Özyinelemeli fonksiyonlar, tasarımcıların karmaşıklığı artıracak şekilde basit şekilleri tekrar
etmelerine ve yeniden çizmelerine olanak tanır. Koch kar tanesi, basit bir dizi çizim
talimatını tekrarlayarak geliştirilen karmaşık bir şekildir. Bu, fraktal bir şekle, yani farklı
ölçeklerde tekrar eden matematiksel bir şekle bir örnektir. Koch kar tanesi, bir eşkenar
üçgenle başlayarak ve her bir kenarına yinelemeli olarak üçgenler eklenerek oluşturulur. Bu
işlemin tekrarı, giderek daha karmaşık bir kar tanesi benzeri şekil yaratır. Aynı işlem bir dizi
farklı şekil türüne uygulanarak formun varyasyonları oluşturulabilir (Richardson, 2017,
s.187).
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Görsel 114. Koch kar tanesi için yazılan algoritma ve özyinelemeli tasarım görüntüsü.
https://tinyurl.com/kpcpfb8p

Koch eğrisi, bir Koch kar tanesinin sınırını oluşturan basit bir kapalı eğri oluşturmak için
Koch eğrisinin üç kopyasını bir eşkenar üçgenin üç kenarının etrafına dışa doğru
yerleştirerek genişletilebilir. Özyinelemeli Koch eğrisi için koda sahip olduğumuzda, kar
tanesini oluşturmak oldukça basittir. Temel olarak bir Koch eğrisi oluşturmayı, 120°
döndürmeyi, başka bir Koch eğrisi oluşturmayı, bir 120° döndürmeyi ve ardından son Koch
eğrisini oluşturmayı içerir (Craftofcoding, 2019) (bkz. Görsel 114).

Görsel 115. Holger Lipmann, iteration sc, 2013-14.
https://tinyurl.com/auhdz5n8

Özyinelemeli fonksiyonlar yardımıyla yaratıcı kodlama yönteminde oldukça karmaşık
örüntüler sistematik bir şekilde üretilebilir. Örüntüyü meydana getiren temel şekil
oluşturulduktan sonra bu şeklin yinelemeli olarak farklı parametrelerde yayılımı ile alternatif
tasarımlar elde edilebilmektedir (bkz. Görsel 115).
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3.8.4. Lindenmayer Sistemi
Lindenmayer sistemleri veya L-sistemleri, biyolog Aristid Lindenmayer tarafından biyolojik
sistemlerin gelişimini modellemek için 1968'de oluşturulan resmi bir dilbilgisidir. L
sistemleri, bilgisayar grafiklerinde birçok bitki ve ağaç modelinin temelidir. Resmi olarak,
bir L-sistemi, bir dizi dizi üreten bir dildir. Bu sicimler, düzlemdeki hareketler olarak
yorumlandığında ve izlendiğinde, olağanüstü canlı bitkiler ve diğer doğa sistemleri üreten
belirli sembollerden yapılmıştır (Greenberg ve ark., 2013, s. 277).
Bir L sistemi (Lindenmayer sistemi), bitki yapısını genişleyen bir dizi harf olarak temsil
ederek büyümeyi simüle eden bir dizi yazılı kuraldır. L sistemleri biyolojik büyümeyi resmi
bir gramer yapısı olarak tanımlar. Bir harf (genellikle A veya B) bitkinin bir bölümünü temsil
eder (örneğin, sol veya sağ dal). Tek bir harfle başlayarak, her dönüşte yeni "dallar"
ekleyerek, başlangıç harfini giderek daha uzun bir diziye yeniden oluşturmak için birkaç
basit kural kullanılır. Bir bilgisayar programı daha sonra her harfi yeni bir satır veya dal
olarak yorumlayabilir ve büyüyen harf dizisine karşılık gelen genel bir dallanan bitki yapısı
oluşturabilir. Örneğin, “A” harfiyle başlarsak ve her dönüş için “A”, “AB” ve “B”, “A” olur
kuralına göre, aşağıdaki dizi oluşturulur:
Kural 1: A, AB olur
Kural 2: B, A olur
1. dönüş: A
2. dönüş: AB
3. dönüş: ABA
4. dönüş: ABAAB

Görsel 116. L-sistem ile bitki büyümesi, (Richardson, 2017, s.194).
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Bitkinin her neslinden sonra kurallar tekrar uygulanır ve sıra eklenir. Sonuç, doğal bir
formun büyümesi olarak görsel olarak yorumlanabilen gelişen bir harf dizisidir (Richardson,
2017, s. 193-194). Bir Lindenmayer Sistemi, başlangıçta bir bitki büyümesi teorisi olarak
düşünülen resmi bir dilbilgisidir. L-Sistemleri, nispeten az sayıda basit kural kullanarak
karmaşık bitki formlarını modelleyebilir (bkz. Görsel 116).
L-Sistemleri iki bölümden oluşur: üretici ve yorumlayıcı süreç. Üretken sürecin ana
konsepti, dizeyi oluşturan ve ilk dizeyi oluşturan harflerin önceden tanımlanmış kurallara
göre paralel olarak yeni harflerle değiştirildiği dize yeniden yazmadır. Birlikte, bu yeni
harfler, daha sonra aynı değiştirme kurallarına tabi tutulabilecek yeni nesil bir dize oluşturur.
Bu dize yeniden yazma işlemi genellikle birkaç yineleme için tekrarlanır.

Görsel 117. Mimari tasarımlarda L-sistemin kullanılması
https://tinyurl.com/zhj83b3a

Özünde doğanın kendisinden ilham alınarak geliştirilen L-sistemi algoritması oto üretken
tasarımların kullanıldığı her alanda uygulanabilmektedir. Özellikle mimari projelerde bu
algoritmanın kullanılması ile ulaşılan yeni formlar örgütsel bir mantığın yaratılması,
mekânın bölümlere ayrılması veya yapısal bir sistemin geliştirilmesi gibi ek işlevlere hizmet
edebilmektedir (bkz. Görsel 117).

3.9. Yaratıcı Kodlama İle Etkileşimli Uygulamalar
Yazar ve video oyunu tasarımcısı Crawford’a göre (2012) etkileşim, “iki veya daha fazla
oyuncu arasında tekrarlanan dinleme, düşünme ve konuşma süreci” olarak tanımlamaktadır.
Noble’a göre ise etkileşim, iki veya daha fazla aktif katılımcı arasındaki bilgi alışverişi
olarak tanımlanabilir. Etkileşim kavramının genel olarak programlama ve kodlama ile
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birlikte ele alınmasının asıl nedeni ise etkileşimdeki öğelerin bilgisayar sistemi ile
çalışmasından kaynaklanmaktadır (Noble, 2012, s. 3).
Yaratıcı kodlama sayesinde tasarımcı, çeşitli medyaları tek bir multimedya formuna
bağlayabilmekte aralarında etkileşimli bağlantılar kurabilmektedir. Tasarım süreçleri
dahilindeki bu etkileşimli uygulamalar, bir kullanıcı, izleyici veya katılımcının zaman
içindeki deneyim akışıyla ilgilidir (Sperka ve Stolar, 2015).
Yaratıcı kodlamayı diğer tasarım araçları arasında öne çıkaran en önemli özelliği kullanıcı
etkileşimini

içeren

uygulamaların

doğrudan

aynı

ortam

içerisinde

üretilebilme

potansiyelidir. Kodlama ortamında farklı türde veri girdisinin istenen türde çıktılara
dönüştürülebilmesi ve aralarında tasarımcının yaratıcı yaratıcılığına bağlı olarak geliştirilen
kurgusal bağlantılar sayesinde etkileyici projeler oluşturulabilmektedir.

3.9.1. Fare ve Klavye Girdisi ile Etkileşimler
1963'te Douglas Engelbart tarafından icat edilen fare, insanların bilgisayarlarla etkileşim
şeklini temelden değiştirmiştir ve insan bilgisayar etkileşiminin ortaya çıkışını simgeleyen
en önemli cihaz olarak kabul edilmektedir (MacKenzie, 2013, s. 6) (bkz. Görsel 118).
Farenin icadıyla birlikte bilgisayar kullanıcıları, komutları yazmak yerine, ekrandaki bir
izleme sembolünü veya imleci kontrol edebilen fareyi kullanmaya başlamıştır. İmleç ile ve
fare üzerindeki bir düğmeye basıp bırakarak yapılan seçme işlemi günümüzde de aynı
şekilde bilgisayarlara komut vermek üzere kullanılmaktadır.

Görsel 118. İlk fare ve Mucidi Douglas Engelbart, sol elinde ve sağ elinde üç düğmeli bir fare varyasyonunu
tutmaktadır, 1963.
https://tinyurl.com/3dar9z2e
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Farenin sürükleme ve tıklama ile sağladığı sayısal değerler yaratıcı kodlama ortamında da
etkileşimi sağlayabilecek en temel veri girdilerini oluşturmaktadır. Farenin konumu bize
görsel öğeleri ve diğer elemanları kontrol etmek için kullanabilecek parametreler
sağlamaktadır. Processing ve diğer ortamlarda bu değerlerin algoritmik olarak
tanımlanabilmesi için kayıtlı fonksiyonlar yer almaktadır.
Farenin fiziksel kullanımı sayesinde üretilen sayısal değerlerin algoritmaya eklenmesi için,
“mousePressed” “mouseReleased” ve “mouseClicked” gibi fonksiyonlar kullanılmaktadır.
Temel düzeydeki bu fonksiyonlar farenin tuşunun basılı tutulması, tuşun serbest bırakılması
ve tıklanması harekelerine bağlı olarak algoritmaya kodlanmış olan komutları yerine
getirmektedir. Bu nispeten basit olarak değerlendirilebilecek olan fonksiyonlar sayesinde
kodlama ortamında temel düzeyde etkileşimli uygulamalar üretilebilmektedir (Reas ve Fry,
2015, s. 84).

Görsel 119. Processing’de fare girdilerini içeren etkileşimli algoritma tasarımı.
https://tinyurl.com/yjmkd2az

Yukarıdaki görselde (bkz. Görsel 119) farenin sağ ve sol tuşunun basılı tutulması ile ekranın
renk değerindeki değişim arasında bir etkileşim kurgulanmıştır. Processing’de “setup”
fonksiyonu ile 100*100 piksel ebatlarında belirnen kanvasın rengi, “draw” fonksiyonu
içinde yer alan “mousePressed” fonksiyonu ile bağlantılı olacak şekilde algoritmik olarak
eşleştirilmiştir. Yazılan algoritmaya göre kullanıcı farenin sol tuşunu basılı tuttuğunda ekran
siyah olmakta, sağ tuşuna basılı tuttuğunda ise ekran beyaz olmaktadır. Diğer durumlarda
ise gri olarak kalmaktadır.
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Görsel 120. Processing’de klavye girdisini içeren etkileşimli algoritma tasarımı.
https://tinyurl.com/3zznf4ff

Fare tuşlarının etkileşimine benzer şekilde klavye tuşları da algoritma içinde kodlanan
elemanlara veri sağlamak üzere kullanılabilir. Yukarıdaki örnek algoritmik tasarımda
“keyPressed” fonksiyonu Processing’de görüntü ekranına kare veya çizgi çizdirmek için bir
seçenek olarak kullanılmıştır. Bu fonksiyon kodlamada özel bir tuş belirtilmediği takdirde
klavyedeki herhangi bir tuşa basıldığında bilgisayara veri girişi sağlamaktadır. Yukarıdaki
örnekte de klavyenin herhangi bir tuşuna basıldığında ortam sağda gösterilen çizgiyi
çizmekte, bir tuşa basılmadığı durumlarda ise kareyi çizmektedir (Reas & Fry, 2015, s. 9091) (bkz. Görsel 120).
Fare ve klavye etkileşimi kullanıcıların da tasarım sürecine dahil olmasını sağlamaktadır.
Oto üretken tasarımlardaki otonomluk bazı durumlarda kullanıcıların katılımı ile
gerçekleşmektedir. Görsel 121’de bahsedilen duruma örnek bir proje sunulmaktadır.
İnteraktif posterlerden oluşan bu seride tasarımcı Site Ma, Processing ile algoritmasını
oluşturduğu

sistemde

kullanıcıların

fareyi

hareket

ettirerek

kendi

tasarımlarını

oluşturabildikleri bir uygulama gerçekleştirmiştir. Bu projede algoritmayı kurgulayan ve
genel tasarım çerçevesini oluşturan kişi tasarımcıdır fakat sonuç ürünler kullanıcıların etkisi
ile ortaya çıkmıştır. Bu süreç bir noktadan sonra tasarımcının kontrolünden çıkmıştır ve her
defasında öngörülemeyen farklı sonuçlara ulaşılması mümkündür. Bu nitelikleri sebebiyle
bu proje yaratıcı kodlamanın kullanıldığı bir oto üretken tasarım olarak tanımlanabilir
(Behance: çevrimiçi).
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Görsel 121. Site Ma, 2019, Yaratıcı kodlama etkileşimli afiş tasarımı projesi.
https://tinyurl.com/fd9b9mku

Görsel 122’de Murmure tasarım ajansının Nordik Impact festivalinin 20. Yılı için
düzenlediği görsel kimlik tasarımı projesi sunulmuştur. Bu projede “dijital kültür ve üretken
sanat arasında bir bağ kurma” fikrinden yola çıkılmıştır. Rastgelelik ve deneyselliğin ön
planda tutulduğu projede halkın festival görsellerini kendilerinin oluşturması istenmiştir. Bu
yöntem halkın yaratıcı sürece tam olarak dahil edilmesi ve yaratılan tasarımların düzenli
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yayılma alanlarında karşılarına çıkması, aynı zamanda bunları paylaşmalarına olanak
tanıdığı için önemli bir reklam stratejisi olarak görülmektedir (Murmure.me: çevrimiçi).

Görsel 122. Murmure, Nördik Impakt 20, 2018. Kullanıcı etkileşimli görsel kimlik tasarımı.
https://tinyurl.com/452j5cxn

Projenin ilk aşaması nordik.org web adresi üzerinden paylaşılmıştır. Bu sitede kullanıcıların
sırasıyla müzik, renk, doku ve büyüklük seçimleri yaparak sonuçta görsel bir forma
ulaşmaları kurgulanmıştır. Kaydedilen bu görseller festival kimliği olarak kullanılmıştır.
Yaratıcı kodlamanın oto üretken üretken tasarımlarda etkileşim yönünü portaya koyan bu
çalışmalar, kullanıcı katılımının görsel iletişim tasarımı projelerinin gücünü artırdığını
göstermektedir. Kullanıcıların tasarım sürecine dahil olması sonuç ürünlerin farklılaşması
doğrultusunda etkili olurken aynı zamanda hedef kitlenin farkındalığını ve tasarımlara olan
ilgiyi arttırmaktadır.
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Etkileşimli uygulamalarda temel seviyedeki uygulamalar için fare ve klavye verileri yeterli
olabildiği gibi yaratıcı kodlama ortamları ses ve hareket gibi çok daha geniş alanda verileri
destekleyebilecek kütüphanelere sahiptir. Sonraki bölümde diğer etkileşimli uygulamalar
incelenmektedir.

3.9.2. Diğer Cihazların Sağladığı Girdiler ile Etkileşimler
Yaratıcı kodlama ortamlarına mikrofon ile ses girişi, kinect cihazıyla tüm vücut hareketi
algılama, leap motion cihazıyla el ve parmak hareketi verileri gibi daha birçok alıcı ile veri
girişi sağlamak mümkündür. Kodlama dilini destekleyen kitaplıkları kullanarak, birden çok
donanım aygıtından girdi verilerini toplayan farklı etkileşimler tasarlamak da mümkündür.
Bu tür girdiler yaratıcı bir şekilde fare ve klavye ile oluşturulan sistemlere benzer eşlemelerle
kullanabilmektedir (Zhang ve Funk, 2021, s. 145-146).
Görsel 123’te görülebilen Mirror Mirror adlı eser ses ve hareket verilerini işleyerek çalışan
çoklu etkileşimli bir oto üretken sanat eseri örneğidir. İskenderiye şehri sanat ofisi tarafından
finanse edilen eser 25 fit çapında ve 8 fit yüksekliğindedir. Ziyaretçilerin içinde ve
çevresinde yürüyebileceği açık bir daire şeklindedir. Bir deniz feneri gibi çepeçevre dolaşan
bu yapı, hem çevreye dışarıdan bakabilecek bir yer, hem de uzaktan görülüp izlenecek bir
fenerdir. Sanat eserinin malzemeleri ve etkileşimli doğası, İskenderiye'nin kendi tarihi Jones
Point Deniz Feneri'nde kullanılan ve Fresnel lens olarak adlandırılan- ışık kaynağını
yoğunlaştırmak ve yönlendirmek için bir dizi prizma kullanan 1800'lerin en gelişmiş lens
teknolojisi özel lens tipine atıfta bulunmaktadır (Softlab.nyc: çevrimiçi).

141

Görsel 123. Mirror mirror, Soft Lab.
https://tinyurl.com/v7fauctt

Işığın yansıması ve kırılması fikirleriyle oynayan Mirror Mirror'ın iç ve dış kısmı,
çevreleyen ortamı beklenmedik şekillerde yansıtan aynalı bir yüzeyle kaplanmıştır. Sanat
eseri sese ışıkla tepki verecek şekilde programlanmıştır, bu da ziyaretçilerin sanat eseriyle
etkileşime girmesine ve seslerini ve bedenlerini kullanarak sanat eserinin görünümünü
etkilemesine olanak tanımaktadır. Sanat eserinin dikey bileşenlerinin her birinin içindeki
LED armatürler sesle etkinleştirilmekte ve ışık üreterek yanıt vermektedir, ön panelleri
aynalıdan şeffafa dönüştürürken, iç paneller aynalı kalır ve sonsuz, renkli bir yansıma ve ışık
ormanı yaratmaktadır (Softlab.nyc: çevrimiçi).
Eş zamanlı etkileşimli veri girdileri ile üretilen çalışmalar oto üretken sanatın güncel
örneklerinde sıklıkla görülmektedir. Farklı deneyleri bir araya toplayan bir gerçek zamanlı
üretken dijital sanat çalışması olan aşağıdaki örnek, ortak bir payda olarak kullanıcılardan,
sensörlerden ve hatta İnternet'ten gelen eş zamanlı verilerin kullanımına sahip olan
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etkileşimli kurulumların ve sürükleyici deneyimlerin yaratılmasına odaklanmıştır (bkz.
Görsel 124). Tasarımcı Parse/Eror üretken sanat eserlerini şu sözleri ile anlatmaktadır:
“Bu kreasyonlar, projeler ve kurulum konseptleri aracılığıyla izleyiciyi yaratımın
kalbine çekmek istiyorum. Artık sanat eserine bakmıyoruz, onu yaşıyoruz, onu
etkiliyoruz, hissediyoruz. Artık sanat eserinin önünde değiliz, içindeyiz. Bu
sürükleyici karaktere odaklanarak, izleyiciyi bir anlığına gerçeklikten kopararak
gerçek deneyimler sunmak istiyorum.” (Parse/error: çevrimiçi)

Görsel 124. Parse/Eror, Gerçek zamanlı üretken tasarım.
https://tinyurl.com/5cr257u8

Yeni iletişim yollarının kullanılması ve dijital teknoloji sayesinde üretken sanat eserlerinde
insan bilgisayar etkileşiminin izleri çok daha net bir şekilde görülebilmektedir. İlk farenin
icadından günümüze dek çok fazla gelişme kaydedilmesine rağmen sanatın merkezinde
halen insan yer almaktadır. Oto üretken sanat eserlerindeki etkileşimli özellikler eserin
etkilerini artırmakta tasarımı daha güçlü kılmaktadır.
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4.BÖLÜM: YARATICI KODLAMA YÖNTEMİ İLE OTO ÜRETKEN TASARIM
UYGULAMASI: “HIDDEN MESSAGES: A CREATIVE CODING PROJECT”

Tez çalışmasının son bölümünde, temel ilkeleri ve kullanım alanları incelenen yaratıcı
kodlama yöntemi kullanılarak bir oto üretken tasarım süreci kurgulanmıştır. Önceki
bölümlerde yapılan incelemeler sonucunda Yaratıcı kodlamanın grafik tasarım ürünleri
üretimi alanında kullanılan diğer uygulamalardan farklı olarak kullanıcı etkileşimini içeren
verileri görselleştirme noktasında öne çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca bilgisayar
teknolojisinin ve algoritmik tasarımların bir getirisi olarak temel tasarım ilkelerinden biri
olan “tekrar” kavramının kodlama ile etkili ve oldukça çeşitli varyasyonlar halinde hızlı bir
şekilde tasarımlara yansıtılabildiği görülebilmektedir. Bu tez süresince sıklıkla ifade edildiği
gibi oto üretken tasarımların tanımlanmasında ilk sırada yer alan ölçüt, otonom bir sisteme
sahip olunması gerekliliğidir. Bahsedilen otonomluk diğer bir ifadeyle kendi kendine karar
verebilme yetisi, oto üretken tasarımlarda tasarımcının beklenmedik sonuçlara ulaşmak
amacıyla bilinçli olarak faydalandığı ve sürece entegre ettiği bir temel elemandır. Otonom
sistemler sayısal olmayan prensipler halinde (mekanik, dinamik veya metinsel yönergeler
gibi) şekillenebildiği gibi yaratıcı kodlama yönteminde de görüldüğü şekliyle tamamen
sayısal temellere dayalı olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Son yıllarda özellikle yapay
zekâ ve beraberinde makine öğrenimi kavramlarının sıklıkla sanat alanında etkin şekilde
kullanımı göz önüne alındığında otonomluğun neredeyse dijital formatlar ile eş tutulduğu
algısı gelişmiştir.
4.1. Yöntem
Bu tez kapsamında üretilen uygulama projesi yaratıcı kodlamanın hem “kullanıcı
etkileşimlerini yansıtabilme özelliğini” hem de “tekrarlayan görsel elemanların kolaylıkla
kullanımını destekleyen yapısını” ön planda tutmakta, otonom sistem olarak kodlama ile
kurgulanan “random fonksiyonların” görsel tasarımların üretim sürecindeki işlevlerini
yansıtma çabasını içermektedir. Projenin tasarım süreci “sinestezi” kavramından ilham
alınarak başlamıştır. “Sinestezi” ve “renk sinestezisi” kavramları için yapılan literatür
taramasının ardından, tezin üçüncü bölümünde anlatılan tasarım odaklı düşünme yöntemi ile
tasarım sürecinin kurgusu oluşturulmuştur. Projenin kavramsal yapısının ve sınırlılıkların
belirlenmesi için sihirli üçgen yönteminden faydalanılmıştır. Oto üretken sistem için
oluşturulan algoritma Processing’de yazılmış, kodlama sürecinde kullanıcı etkileşiminin
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sağlanması, otonom özelliğin eklenmesi ve renk kodlarının ve ses özelliklerinin
entegrasyonu için kullanılan fonksiyonlar ve işlevleri farklı bölümlerde ayrıntılı olarak
açıklanmıştır. Kodlama aşamasının ardından oluşturulan prototip kullanıcılar ile test edilmiş,
karşılaşılan problemler için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Son bölümde projenin çıktıları
alınarak sergilenmiş, sürecin paylaşımı gerçekleştirilmiştir.
4.2. Projenin Konusu ve Kavramsal Altyapı
Projenin konusu sinestezi kavramından ilham almaktadır. Sinestezi, Yunanca kökenli bir
kelime olup "birleşik duyu" anlamına gelmektedir. Sinestezik kişilerde herhangi bir duyunun
uyarımı otomatik olarak başka bir duyu algısını tetiklemektedir. Yunanca, syn (birlikte) ve
aisthesis

(algı/his/duyum)

kelimelerinin

birleşmesiyle

oluşmuştur.

Ortaya

çıkan

"synaistesia" kelimesi, "birleşik his" ya da "birleşik duyum" olarak tercüme edilebilir.
Kaynak olarak "hissizlik, duyu eksikliği" anlamına gelen anesthesia (anestezi) kelimesi ile
aynı temele dayanmaktadır (wikipedia/sinestezi: çevrim içi). Sinestezi, uyaranların
uyarılmamış duyusal boyutlardaki deneyimleri tetikleyebildiği algısal bir fenomendir. Bu
alandaki literatür çoğunlukla uyaranların (örneğin müzik, dokunma veya sayılar) renk
deneyimlerini tetiklediği sinestezi biçimlerine odaklanmıştır (Eagleman ve Goodale, 2009,
s.288). Rouv ve Scholte’ye (2007) göre sinestezi, belirli uyaranların (örneğin, belirli bir
müziği duyma) alışılmadık bir ek duyusal deneyimi (örneğin, metalik yeşil görme)
tetiklediği bir durumdur. Çağrışımlar, hızlı ve görünüşte zahmetsiz olmaları anlamında
otomatiktir; aynı çağrışımlar erken çocukluktan beri devam ettiği için oldukça tutarlı ve
spesifiktir, çünkü belirli bir uyaran oldukça spesifik bir sinestetik duyum ortaya
çıkarmaktadır.
Sinestezi, bireylerin belirli uyaran türlerine atipik tepkiler deneyimledikleri ve bu
uyaranların ortaya çıkardığı tipik tepkilere ek olarak yaşadıkları bir durumdur. Örneğin, bir
sinestezi hastası belirli şekilleri gördüğünde tatları algılayabilir veya akromatik (renksiz)
harfleri gördüğünde renkleri algılayabilir. Sinestezi hem modlar arası hem de tek bir
modalite içinde çok çeşitli duyusal etkileşimleri kapsayan birçok biçimde gelişebilir (Ncbi:
çevrimiçi).

Sinestetik deneyimlerin yüzyıllar boyunca geniş kapsamlı sosyokültürel etkileri olmuştur.
Algının, bilincin ve hatta yetenek ve yaratıcılığın doğası üzerine düşünce tartışmalarına yol
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açmışlar ve özellikle 20. yüzyılın başında sanat tarihinin seyrini önemli ölçüde
etkilemişlerdir. Ayrıca, işlevsel beyin keşfi için gelişmiş araçların ortaya çıkmasıyla tercih
edilen bu araçlar, sinirbilimciler arasında hatırı sayılır bir ilgi yaratmıştır. Bununla birlikte,
sinestezinin klinik önemi hala büyük ölçüde yetersiz değerlendirilmektedir. Bazı sinestetik
fenomenler bir hastalığın varlığını ifade etse de gelişimsel sinestezi kural olarak bireysel bir
biliş olarak kabul edilmektedir (Safran ve Sandra, 2015, s. 36).
4.2.1. Sinestezide Renk-Ses-Şekil İlişkisi
Sinestezi

durumu

kişilerde

farklı

türlerde,

çeşitli

uyaranlar

ve

sonuçlar

ile

şekillenebilmektedir. Bu durunmlarda birisi olan grafem-renk sinestezi, harf/rakam ve
renkler arasındaki kalıcı ve tutarlı ilişkilerle karakterize edilen bir durumdur. Tüm sinestezi
türleri gibi, grafik-renk sinestezi de istemsiz, tutarlı ve akılda kalıcıdır (Simner ve Bain,
2013). Grafem-renk sinestezisi en yaygın sinestezi biçimlerinden biridir ve görsel sistem
hakkındaki kapsamlı bilgiden dolayı, bir en çok çalışılanlardandır. Literatürdeki araştırmalar
sinestezinin nörobiyolojik mekanizmalarına dair farklı açıklamalar sunmaktadır.
Rouv ve Scholte’ye (2007) göre beyindeki olağandışı yapısal bağlantılar kurulması, bitişik
olarak yer alan grafik ve renk alanları gibi ilgili algısal alanlar arasında çapraz
aktivasyonunun gerçekleşmesi gibi, bu duruma yol açan bir neden olarak öne sürülebilir.
Safran ve Sanda’ya göre (2015) sinestezi genellikle gelişimsel ve edimsel olarak
sınıflandırılır. Gelişimsel formlar, duyusal işleme ve bilişsel işlevlerdeki değişikliklere ve
artan yaratıcılığa daha fazla yatkınlık gösterir. Edinilmiş sinestezi biçimleri genellikle ilaç
alımından veya talamik lezyonlar ve duyusal yoksunluk (ör. körlük) dahil olmak üzere
nörolojik bozukluklardan kaynaklanır. Yapısal ve fonksiyonel görüntüleme kullanılarak
yapılan serebral keşif, kontroller ve sinestetler ile kortikal aktivasyon ve beyin bağlantısında
farklı modeller gösterilmiştir (bkz. Görsel 125).
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Görsel 125. Grafem ve pseudographeme sırasında kontroller ve sinestetler için farklı aktivite modellerini
ortaya çıkaran serebral aktivasyon. (Safran ve Sandra, 2015, s. 36)

Sinestezi

halinin

görsel

yansımaları

sanatçılarda

çok

daha

belirgin

şekilde

gözlemlenebilmektedir. Sinestezi hastası olarak tanımlanabilen birçok sanatçıdan biri olan
ressam Wassily Kandinsky (1866-1944), döneminde oldukça etkili olan bir Rus ressamdır.
Kariyeri ilerledikçe, giderek daha soyut görüntüler üretmiş ve 1922-1933 yılları arasında
Almanya'daki basit renkleri ve formları kutlayan ünlü Bauhaus okulunda dersler vermiştir.
Kandinsky, bir sanatçı olduğu kadar bir teorisyendir ve estetik deneyimlerden derin, manevi
anlamlar çıkarmıştır (Makin ve Wuerger, 2013). Kandinsky’nin çalışmaları sinestezik
kişlerde renk-biçim ilişkilerini göstermektedir. Kandinsky “Point and Line to Plane” (1926)
adlı kitabında nokta ve çizgilerin dolayısıyla şekillerin renklerle olan bağlantısını özgün bir
yaklaşımla ele almaktadır.

Görsel 126. Kandinsky’nin renk ve şekil arasındaki ilişkileri açıklayan görselleri, (Kandinsky, 1926).
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Kandinsky'e göre renkler ve şekiller arasında belirli temel ilişkiler mevcuttur (Kandinsky,
1926). Sarı-Üçgen, Mavi-Daire ve Kırmızı-Kare'ye karşılık gelmektedir (Görsel 126). Bu
renk ve şekil ilişkisini çeşitli açıklamalar ile anlatır. İleri sürdüğü teorilerden birisi açılar ile
ilgilidir. Kandinsky dar açıları sarı, düz açıları kırmızı, geniş açıları ile mavi renk ile
ilişkilendirmekte aynı zamanda bu ilişkiye kendince duygusal açıdan bir yorum
getirmektedir: “Kandinsky'ye göre…, daire gibi donuk bir şekil, mavi gibi donuk bir rengi
hak etmekte. Kare gibi ara ilgiye sahip bir şekil, kırmızı gibi bir ara rengi hak etmektedir.
Üçgen gibi dinamik, ilginç bir şekil ise sarı gibi enerjik, parlak, psikotik bir rengi hak eder.”
(Ekatarinasmirnova, 2012: çevrimiçi).
Kandinsky'nin sinestezi etkisiyle harekete geçirdiği nonfigüratif resimleri soyut sanatın
yolunu açmış ve böylece sanat tarihinde bir dönüm noktası oluştursa da gerçekte öne sürdüğü
teorilerin genel geçerliliği hakkında ölümünden sonra çok fazla araştırma yapılmıştır.
Kandinsky'nin çalışmalarını örtülü ilişkilendirme testini kullanarak analiz eden yakın tarihli
bir çalışma, orijinal renk-biçim kombinasyonları arasında örtük bir ilişki bulamamıştır
(Makin ve Wuerger, 2013, s. 616).

Görsel 127. Alexander Scriabin (1872-1915) ve renk çemberi
https://tinyurl.com/m6kzjwb8

Rus besteci Alexander Scriabin (1872-1915) ise renk ve ses ilişkisiyle çok fazla ilgilenmiştir.
Scriabin de sinestezi hastasıdır ve sesleri renkli işitmektedir. Scriabin ve Kandinsky yirminci
yüzyılın ilk on yıllarında sinestezi ile deneylerine başladıklarında, klasik notaların renklimüzik yorumlarının renkli organlar üzerindeki performansları konser salonlarında zaten
popülerdir. Scriabin ve Kandinsky renkli işitmeyi ilk yıllarında keşfetmişlerdir (bkz. Görsel
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127). Onlar için sinestezi bir gerçektir, kasıtlı bir icat değildir. Renkli işitme durumdan emin
olan Scriabin, arkadaşı besteci Rimsky Korsakow'un renkli işitmesini bile yapay olmakla
eleştirmiştir çünkü farklı modlar arası ilişkiler bildirmiştir. Scriabin, İngiltere turundayken
laboratuvarında Scriabin'i inceleyen İngiliz psikolog Myers'a şunları söylemiştir:
...oysa ona F# majör anahtarı mor, Rimsky Korsakow için yeşil görünüyor;
ancak Scriabin bu sapmayı pastoral müzik için bu anahtarın sık kullanımından
kaynaklanan yaprak ve çimen rengiyle tesadüfi bir ilişkiye bağlar (Myers,
1914, s.7’ dan akt. Van Campen, 1997).

1910'da Scriabin ses ve renk duyularını kodlayarak performansta her iki yönü de kullanacak
bir eser bestelemiştir: Prometheus: Ateşin Şiiri. 1909'da yazmaya başladığı eserini 1910'da
tamamlamıştır. Scriabin, hem renklerin (kırmızı, mavi, vb.) hem de efektlerin (şimşek,
parıltı) bir klavyeden kontrol edildiği clavier à lumières'i (ışıklı klavye) geliştirmiştir. Bu
enstrümanın bir kopyası, 1915'te New York'taki prömiyer için, Scriabin'in arkadaşı bir
elektrik mühendisi olan Alexander Mozart tarafından yaratılmıştır. Bu alet oldukça ilkeldir
ve eserin icralarında büyük ölçüde terk edilmiştir (Rowntree, 2020: çevrimiçi) (bkz. Görsel
128).

Görsel 128. Scriabin'in Prometheus: Ateşin Şiiri'nin galası, Op. 60, Carnegie Hall, New York.
https://tinyurl.com/yytbz3fu

Sinestezi ve renk-şekil-ses bağlamında yapılan araştırmalar göstermektedir ki, sinestezi
hastaları farklı uyaranlara karşı oldukça güçlü ve doğal bir duygu olarak çeşitli tepkiler
göstermektedirler. Bu tepkiler kimi zaman renkli görsel formlar halinde kimi zaman ise sesli
ve hareketli çıktılar şeklindedir. Yapılan analizlere göre öne sürülen teorilerin genel ve
geçerli bir dayanağı olmamakla birlikte, bu teoriler kişiye göre değişkenlik göstermektedir.
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Yine de halen oldukça ilgi çeken bir araştırma konusu olan ve geçmişte sanata her alanda
yön veren sinestezi kavramı bu uygulama projesinin de çıkış noktasını oluşturmaktadır.

4.3. Tasarım Sürecinin Aşamaları

4.3.1. Fikir Geliştirme
Bu projede renk sinestezisinin farklı varyasyonlarından ilham alınarak yaratıcı kodlama
ortamının etkileşim ve hızlı iterasyon yaratma özelliklerini kullanan bir oto üretken sistem
tasarımı geliştirilmiştir. Amaç, kullanıcıları da tasarım sürecine dahil ederek kurgulanan
sistemin sınırlarında dolaşan, özgün ve önceden tahmin edilemeyen farklı görsel formlara
ulaşmaktır. Tasarım süreci, sinestezi halinin görüldüğü bireylerde gözlemlenen şekil ve
renk-ses kavramlarının bağlantılı oluşu olgusundan ilham alınarak başlamıştır. İlk aşamada
tasarımın kavramsal ve teknik çerçevesinin belirlenmesi için üçüncü bölümde ayrıntılı
olarak açıklanan sihirli üçgen (magic triangle) yöntemi kullanılmıştır.

4.3.2. Sihirli Üçgen İle Kavramların ve Sınırlılıkların Tanımlanması
Tasarımın sınırlılıklarının belirlenmesi tasarımcının üretim sürecinde karar vermek için
harcadığı vaktin azalması ve üretilen işlerin kimliğini güçlendirmesi sebebiyle önemlidir.
Bu amaçla geliştirilen sihirli üçgen tekniği tasarım evrenindeki sınırsız sayıdaki fikrin en aza
indirgenerek çerçevelenmesi ve tasarımcıya yol göstermesi için kullanılmaktadır. Bu
projenin tasarım sürecinin başında yapılan beyin fırtınası ile çok fazla kavramsal fikir
belirlenmiş ve bunlar aşağıdaki zihin haritası ile ortaya konulmuştur (bkz. Görsel 129).
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Görsel 129. Projenin fikir geliştirme aşamasında oluşturulan zihin haritası.

Zihin haritası yoluyla saptanan kavramların seçiminde, projeyi doğru şekilde tanımlayan ve
projeye etkili biçimde yol gösterecek olan kavramların seçimi esas alınmıştır. Bu amaçla
çeşitli sihirli üçgen denemeleri yapılmıştır (bkz. Görsel 130, 131, 132 ve 133).

Görsel 130. Sihirli üçgen deneme 1
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Görsel 131. Sihirli üçgen deneme 2

Görsel 132. Sihirli üçgen deneme 3

Görsel 133. Projede kullanılan sihirli üçgen

Denemelerin neticesinde bazı kavramlar yeterince sınırlandırma sağlamadığı elenmiş, sonuç
olarak yukarıdaki üçgen oluşturulmuştur. Bu çerçeveye göre tasarım projesi için belirlenen
kurallar şöyledir:
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Kural 1: Processing, Oto üretken tasarım sürecinde kodlama ortamı olarak Processing
kullanılacaktır. Processing’in tercih edilme sebebi tasarımcının aşina olduğu bir ortam
olması ve alanında yararlanılabilecek kaynakların fazla olmasıdır.
Kural 2: Yineleme (iteration), yaratıcı kodlamanın öne çıkan özelliklerinden birisi olduğu
için ve başlangıç düzeyindeki projelerde döngülerin ve fonksiyonların anlaşılmasında
önemli bir kavram olduğu için projede kullanılacaktır.
Kural 3: Etkileşim (interactions), kullanıcı verilerinin tasarım sürecine dahil edilebilmesi ve
sonuçların farklı çıktılar ile entegre edilebilmesi de yaratıcı kodlamanın güçlü yanlarından
birisidir. Bu projenin ilham aldığı sinestezi kavramının da özünde şekil-renk, renk-ses gibi
duyular arası etkileşimi vurgulaması nedeniyle projede interaktivite kullanılacaktır.
4.3.3. Kavramsal Çerçevenin Oluşturulması
Çalışmanın teorik alt yapısını oluşturmak üzere Alexander Scriabin ve Kandinsky’nin renk
teorilerinin yer aldığı bilimsel araştırmalarından oluşan verilerin toplanması ve ardından
içerik analizi yapılmıştır. Bu analize dayanarak çeşitli renk temaları belirlenmiştir.
Belirlenen renk temalarını zenginleştirmek için Adobe Color web sitesi kullanılarak uyumlu
renklerin eklenmesiyle renk paletleri oluşturulmuştur. Renk paletindeki renkler
Kandinsky’nin teorilerinden yola çıkarak şekiller ile entegre edilmiştir. Projede kullanıcı
etkileşimini sağlamak için Scriabin’in clavier à lumières'inden (ışıklı klavye) ilham alınarak
bilgisayarın klavye tuşları kullanılmıştır. Klavyedeki her bir anahtar farklı renk ve şekil ile
ilişkilendirilmiş, ses girdileri ile kodlanmış, yaratıcı kodlama ortamında metinsel verilerin
görsel ve işitsel çıktılara dönüştürüldüğü bir sisteme uyarlanmıştır (bkz. Görsel 134).
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Görsel 134. Kavramsal Çerçeve

4.4. Algoritmik Yapının Kodlanması
Kodlama aşamasında geçmeden önce projenin algoritmik yapısı aşağıdaki şekilde bir şema
halinde düzenlenmiştir. Yaratıcı kodlama projelerinde özellikle ileri düzeyde karmaşık
algoritmların yazıldığı durumlarda şema oluşturulması tasarımcının takıldığı noktalarda
destek alması ve yanlışlarını düzeltmesi için yol gösterici olmaktadır (bkz. Görsel 135).

Görsel 135. Algoritmik Şema
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4.4.1. Temel Şekillerin Kodlanması
Projede yaratıcı kodlamanın temelleri bölmünde anlatılan temel şekiller kodlama ile
üretilmiştir. Temel yapı birimi olarak çoğunlukla kare tercih edilmiş rect () fonksiyonu ile
algoritmanın draw fonsiyonu içinde her bir klavye komutu için ayrı rect () fonkiyonu
yazılmıştır. Bu fonksiyon rect(x,y,yükseklik,genişlik) olmak üzere dört adet parametre
içermelidir. Yazılan algoritmanın her seferinde farklı kompozisyon oluşturması için bu
parametrelere random fonksiyonu eklenmiştir (bkz. Görsel 136).

Görsel 136. Temel yapı birimi karelerin kodlanması
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4.4.2. Renk Kodlarının Tanımlanması
Projede kullanılmak üzere farklı kavramsal renk paletleri belirlenmiştir. Renk paletleri
oluşturulurken farklı seçenekler belirlenmiş, paletlere eklenenen renklerin harmonik renk
uyumuna dikkat edilmiştir. Renklerin tasarımda kodlanan temel şekiller ile etkileşimini
sağlamak için HEX kodları (#******) belirlenmiş, renkler algoritmanın başında global
alanda tanımlanmıştır: color[] colors = { #*****0, #*****1, #*****2, #*****3,
#*****4…}; Renklerin çizilen şekillere rastgele dağılımı için random() fonksiyonu
kullanılmışıtır. random(0,8) değeri tanımlanan sekiz renkten rastgele bir değerin seçilimini
belirtmektedir (bkz. Görsel 137 ve 138).

Görsel 137. Renklerin hex kodlarının tanımlanması

Görsel 138. Kodlanan renklerin rastgele seçilimi
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4.4.3. Yinelemeli Yapının Kodlanması
Döngü, yapılan işlemi otomatik olarak tekrar ettiren bir yapı olarak tanımlanır.
Processing’de döngüler for döngüsü (for loop) ve içiçe döngüler (nested loops) olarak iki
şekilde yazılabilir. For döngüsünün yapısı temel olarak üç bölümden oluşur: başlatma, test
etme ve güncelleme. Her bölüm noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Döngü, test yanlış olarak
değerlendirilene kadar devam eder. Aşağıdaki görselde alt alta tekrar eden çizgileri çizmek
için yazılan for döngüsü kodu görülmektedir. Döngü “int i =10” komutu ile başlar. Öyle ki
rect(); fonksiyonu Kartezyen düzleminde (0,10) noktasından başlayarak yüklsekliği 10
genişliği 400 olan bir dikdörtgen çizer. Döngü ilk komutu tamamlayıp başa döner. “i= i+10”
ifadesi başlangıç i değerine 10 ekle demektir, i+= 10 şeklinde de yazılabilir. For döngüsü, i
değeri 400’den küçük (i<400) olana kadar, bir önceki i değerine 10 ekleyerek çalışmaya
devam eder (bkz. Görsel 139).

Görsel 139. For döngüsünün kodlanması

4.4.4. Otonom Sistemin Tanımlanması
Yaratıcı kodlama yöntemi ile tasarlanan oto üretken sistemlere otonomluk sağlamanın en
temel yolu algoritmada random fonksiyonunun yazılmasıdır. Random fonksiyonu rastgele
sayılar üretir. random() fonksiyonu her çağrıldığında, belirtilen aralık içinde beklenmeyen
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bir değer döndürür (processing.org/reference/random: çevrim içi). Fonksiyona yalnızca bir
parametre iletilirse, sıfır ile yüksek parametrenin değeri arasında bir değer belirtir. Aşağıdaki
örnekte, fill(colors [int(random(0,8)))] kodu algoritmanın başında hex kodları ile tanımlanan
8 adet renkten rastgele birisinin seçileceğini belirtir. random(0,8) 0 ile 8 arasında bir değer
seçer (sıfırdan başlayarak 8'e kadar, ancak 8 dahil değildir). Bu sayede algoritma her çalıştığı
seferde farklı bir renk dizilimi kombinasyonu üretecektir. Tasarımcı otonom sistemi
kurgulamış, özerkliğini ve sınırlarını belirlemiştir (bkz. Görsel 140).

Görsel 140. Random fonksiyonun kullanılması

4.4.5. Ses Etkileşiminin Sağlanması
Projede Alexande Scriabin’in renk-ses konusundaki sinestezik algı durumundan ve
Mozart’ın zar oyunundan ilham alınarak her bir renk paleti için farklı ölçüler tanımlanmıştır.
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Bu seslerin kullanıcı etkileşimi ile entegre olması için klavye girdileri ile ses dosyaları
arasında bağ kurmak amacıyla keypressed(); fonksiyonu kullanılmıştır (bkz. Görsel 141).

Görsel 141. Ses dosyalarının kodlanması

Her bir ses dosyası Processing dosyasının içinden çağırılacak şekilde yerleştirilerek, setup
fonksiyonun dışında global alanda ses dosyaları SoundFile songname; kodu ile
tanımlanmıştır (bkz. Görsel 142).

Görsel 142. Ses dosyalarının kodlanması
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4.4.6. Kullanıcı Etkileşiminin Sağlanması
Kullanıcı etkileşimlerinin sağlanması amacıyla algoritmada keyPressed() fonksiyonu
kullanılmıştır. Klavyedeki tuşlar için ayrı ayrı şekil de renk eşleştirmeleri yapılmış, rastgele
sonuçlara ulaşabilmek üzere random() fonksiyonu ile desteklenmiştir. Aşağıdaki görselde
fonksiyonun algoritmada kullanımı gösterilmektedir. if (key = = 'a') kodu klavyede “a”
tuşuna basıldığında rect ( random(n),y,70,70); komutunu çalıştırmakta, her seferinde eskiz
alanında bir şekil çizmektedir (bkz. Görsel 143).

Görsel 143. keyPressed() fonksiyonu ile kullanıcı etkileşiminin sağlanması
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4.4.7. Tasarım Çıktılarının Alınması
Yaratıcı kodlama ortamında üretilen görsellerin çıktıları farklı formatlarda alınabilmektedir.
Tasarım çıktılarını png dosya formatında almak için draw() fonksiyonunun içinde yer alan
son satıra save (“image.png”); komutu yazılarak eskiz dosyasının içine çizilen görselin png
formatında kayıt edilmesi sağlanabilir (bkz. Görsel 144).

Görsel 144. Processingde png formatında çıktı alınması

Eğer tasarım üzerinde düzenlemeler yapılmak isteniyorsa ve çözünürlük probleminin
yaşanmadığı vektörel formatta bir çıktı almak isteniyorsa global alanda “import processing
.pdf*” kodu yazıldıktan sonra, şekillerin kaydının satırsa (genellikle setup fonksiyonunu
içine) beginRecord (PDF,” vector.pdf”); bittiği satıra endRecord (); kodu yazılarak çıktı
alınır (bkz. Görsel 145).

Görsel 145. Processingde pdf formatında çıktı alınması
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4.5. Prototip ve Test Aşaması
Processing de geliştirilen programın geliştirilmiş versiyonu için bir mobil uygulama önerisi
düşünüşülmüştür. Bu uygulama için ara yüz tasarımları yapılarak prototipi hazırlanmıştır
(bkz. Görsel 146).

Görsel 146. Uygulamanın prototip ara yüz görüntüleri
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4.6. Tasarım Temaları
Algoritma Açıklaması: Program, yaratıcı kodlama ortamında yazılan algoritma ile
kullanıcının kendi seçtiği bir metni yazarak, metnin random geometrik görsellere
dönüştürülmesini sağlamaktadır. Klavye tuşları hem renk parametresi taşıyan geometrik
formlara entegre çalışmaktadır. Bu sayede yazılı metnin hem benzersiz bir görsel hem de
sesli çıktısına ulaşılmaktadır. Çıktıların farklı materyaller üzerinde desen olarak kullanılarak
ürüne dönüştürülmesi planlanmıştır. Sesli çıktılar da bakod, etiket, qr kod vb. yöntemler ile
ürünlerin üzerinde yer almaktadır.
Tema 1. Yazılan mesaj: Every day one should at least hear one song, read one good poem,
see one fine painting and if at all possible speak a few sensible words. (bkz. Görsel 147-149)

Görsel 147. Tema 1 algoritması ve uygulamanın ekran görüntüsü
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Görsel 148. Tema 1 ile alınan çıktıların farklı varyasyonları

Görsel 149. Tema 1 ile üretilen çıktıların kullanıldığı ürün görseli
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Tema 2. Yazılan mesaj: “Color directly influences the soul. Color is the keyboard, the eyes
are the hammers, the soul is the piano with many strings. The artist is the hand that plays,
touching one key or another purposively, to cause vibrations in the soul.” Wassily
Kandinsky. (bkz. Görsel 150-152)

Görsel 150. Tema 2 algoritması ve uygulamanın ekran görüntüsü

Görsel 151. Tema 2 ile alınan çıktıların farklı varyasyonları
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Görsel 152. Tema 2 ile üretilen çıktıların kullanıldığı ürün görselleri

Tema 3. Yazılan mesaj: “The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to
give it away.” Pablo Picasso (bkz. Görsel 153-155)

Görsel 153. Tema 3 algoritması ve uygulamanın ekran görüntüsü
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Görsel 154. Tema 3 ile alınan çıktıların farklı varyasyonları

Görsel 155. Tema 3 ile üretilen çıktıların kullanıldığı ürün görselleri
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Tema 4. Yazılan mesaj: “The sole difference between myself and a madman is the fact that
I am not mad!” Salvador Dali (bkz. Görsel 156-158)

Görsel 156. Tema 4 algoritması ve uygulamanın ekran görüntüsü

Görsel 157. Tema 4 ile alınan çıktıların farklı varyasyonları
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Görsel 158. Tema 4 ile üretilen çıktıların kullanıldığı ürün görselleri
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SONUÇ

Son elli yılda hayatlarımızı değiştiren teknoloji tasarım dünyasında sanatçılar tarafından
benimsenmiş, kısmen veya tamamen tasarım süreçlerine dahil olmuş durumdadır. İlk
zamanlarında “bilgisayar sanatı” etiketi altında beliren sanatsal arayışlar, bilgisayar
teknolojisinin zaman içinde gelişip daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaşması ile birlikte farklı
alt sanat akımları şeklinde belirmiştir. Algoritmik sanat ismiyle ilk bilgisayarlar için kendi
yazılımlarını üreten tasarımcılar ile başlayan serüven günümüzde tasarım için kodlamayı
kullanmak isteyen herkese bu imkânı kolaylıkla erişilebilir şekilde sunan platformlara
evirilmiştir. Yaratıcı kodlama için yazılan manifestolarda vurgulanan en önemli nokta
günümüzde tasarımcıların hemen hemen aynı tasarım programları ile görsel formlar üretmek
zorunda olduğudur. Belirli yöntemler dahilinde sıkışan insan tasarımcı için benzersiz fikirler
üretme görsel iletişim tasarımı sürecinde temel sorundur. Bu yazılımların sınırlarını aşmak
ve tasarım sürecine analitik yoldan farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak için kodlama etkili bir
yöntem olarak sunulmaktadır.
Yaratıcı kodlama yöntemi 21. Yüzyılda tasarımcıların kodlama dillerini doğrudan
kullanarak tasarım yapabilme, hazır olarak sunulan dijital tasarım ortamlarından bağımsız
üretim yapabilme ihtiyaçlarına bir karşılık olarak ortaya çıkmıştır. Yaratıcı kodlama grafik
tasarımcıların hali hazırda kullanmakta oldukları ortamların arka planındaki işleyişi ve
çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda yaratıcı kodlama
tasarımcıların analitik düşünme yetisini artırmaktadır. Kodlama ile tasarım yeni bir kavram
değildir fakat hazır olarak sunulan tasarım uygulamaları tasarımcıların bu alandan
uzaklaşmasında sebep olmuştur.
Günümüzde var olan basılı ve çevrimiçi kaynaklar bir tasarımcının yaratıcı kodlamanın
teorik olarak işleyinin öğrenilmesi noktasında yeterlidir ancak, kodlama bilgisinin tasarım
projelerine entegre edilmesini konu alan kaynaklar çok sınırlıdır. Hiçbir kodlama bilgisine
sahip olmayan tasarımcı temel düzeydeki kodlama becerilerini kendi kendine öğrenebilir
ancak yaratıcı görseller üretme sürecinde aynı yeterliliği sağlayamayabilir. Orta ve ileri
seviyede kodlama dillerinden birisini bilen ve tasarımcı olmayan kullanıcıların kodlama ile
tasarım oluşturma sürecini daha hızlı bir şekilde öğrenebildikleri görülmüştür.

170

Yaratıcı kodlama bilgisayarların hızlı bir şekilde rastgele karar verebilme yeteneklerini
sürece dahil ederek tasarım formlarına çeşitlilik kazandırmaktadır. Aynı zamanda çeşitli veri
girdilerini görsel çıktılara dönüştürme noktasında başarılıdır. Kodlama ile tasarım
bilgisayarın hızlı veri işleme yeteneklerini kullandığı için aynı kavram etrafında gelişen
benzer kombinasyonlar üretebilme noktasında avantajları fazladır. Bu avantaj tasarım
sürecinde geri bildirimleri kurguya dahil etmeyi oldukça kolaylaştırmaktadır.
Yaratıcı kodlama özellikle iterasyon/ tekrar kavramını uygulama oldukça hızlı ve güçlüdür.
Bu nedenle yaratıcı kodlama projelerinin büyük bir kısmında tekrar kavramını içeren görsel
formlar ile karşılaşılmaktadır. Tekrar kavramı projenin taşıdığı temel görsel elemanların
rastgele bir düzende dizilimi şeklinde görülebilmektedir. Bahsedilen rastgele dizilim oto
üretken sistemin içerdiği otonom sistemin verdiği karara bağlı olarak oluşmaktadır. Öyle ki
tüm oto üretken sistemler tasarımcısının bilinçli bir şekilde kurguladığı ölçüde ve sınırlarda
sonuçlar üretirler. Temel düzeydeki yaratıcı kodlamada projelerinde rastgeleliği sağlamak
üzere random fonksiyonundan faydalanılmaktadır. Oto üretken tasarımlarda random
fonksiyonunun kullanılması insan kullanıcının ön göremediği sonuçlara ulaşmayı
kolaylaştırmaktadır.
Yapılan bu araştırma kapsamında incelenen örneklere bakıldığında, yaratıcı kodlama
tekniğinin görsel iletişim tasarımcıları tarafından dünya çapında hızlıca benimsenmekte
olduğu ve kendi tasarım projelerinde yalnız başına veya diğer yazılımlarla entegre bir şekilde
kullanıldığı görülmektedir.
Bu tez çalışması da kodlama bilgisine sahip olmayan veya giriş düzeyinde bilgisi olan grafik
tasarımcı veya görsel iletişim tasarımcılarına yaratıcı kodlama tekniğinin oto üretken tasarım
projelerinde nasıl kullanacağını anlatamak amacı ile hazırlanmıştır. Tezin ilk kısmında oto
üretken tasarımın tanımı yapılmış, bilgisayar sanatının ilk ortaya çıktığı zamandan
günümüze dek ortaya konulan çalışmalara bakılarak, oto üretken sanatçının düşünme
yöntemi anlaşılmaya çalışılmıştır. Üçüncü kısımda ise yaratıcı kodlamanın temel yapıtaşları
alt başlıklar halinde açıklanmış, tasarım odaklı düşünme yöntemi ile basamaklar halinde
anlatılmıştır.
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Tez kapsamında üretilen saklı kelimeler adlı proje ile temel yaratıcı kodama becerilerinin
tasarım projelerinde nasıl bir yol izlenerek kullanılacağına dair bir örnek teşkil etmektedir.
Tasarım odaklı düşünme yöntemi paralelinde sunulan projede fikir geliştirme aşamasında
zihin haritası yöntemi ve sihirli üçgen oluşturma yöntemi kullanılmıştır. Yaratıcı
kodlamanın temel fonksiyonları algoritmalar eşliğinde gösterilmiş, yöntemin öne çıkan
iterasyon gücü kullanıcı etkileşimini destekleme yeteneği ile birleştirilmiştir. Bu proje ile
lisans düzeyindeki grafik tasarımı ve görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin yaratıcı kodlama
bilgisini tasarım projelerinde kullanabilmesi ve süreç boyunca yardım alabilmeleri için
basamaklar halinde örnek bir tasarım süreci oluşturmuştur. Öğrencilere temel kodlama
bilgisini tasarım yoluyla aktarmayı ve sürecin çıktıları hakkında fikir vermeyi amaçlamıştır.
Yaratıcı kodlamanın grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı lisans eğitimi müfredatında
yer alması, öğrencilerin hali hazırda kullanmakta ve öğrenmekte oldukları tasarım
programlarının arka planında yer alan çalışma mantığını anlamalarını sağlayacak kendi
tasarım programlarını üretebilmeleri için temel oluşturacaktır. Yaratıcı kodlama aynı
zamanda tasarım çerçevesinde matematiksel bilginin kullanımına ihtiyaç duyduğu için
öğrencilerin sayısal bilgi ve becerilerini geliştirmesine ve bu bilgileri grafik tasarım
projelerinde sunmasına olanak tanıyacaktır.
Tasarım süreçlerine katkılarının yanı sıra tasarımcının analitik bakış açısına kazandırdığı
olumlu katkıları göz önünde bulundurulduğunda, yaratıcı kodlamanın görsel iletişim
tasarımcıları arasında önümüzdeki yıllarda daha çok göz önünde olması ve görsel iletişim
tasarımcılarının sıklıkla kullanılacağı temel bir tasarım bir yöntem olması kaçınılmazdır.
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ÖZ
Üretken sanat sanatçının oluşturduğu kurallar çerçevesinde kendi kendine kararlar alabilen bir otonom sistemi
içeren sanatsal üretim yöntemidir. Bu alanda ortaya konulan eserler hem sayısal hem de sayısal olmayan (dinamik ve mekanik sistemler gibi) çok çeşitli teknikler ile kurgulanabilmektedir. Günümüz teknolojisinde gelinen
son noktada ağırlıklı olarak bilgisayarlar ve kodlama yöntemiyle oluşturulan algoritmalar kullanılarak gerçekleştirilen tasarımlar ile üretken sanatın erken döneminde geliştirilen müzikal sistemler prensip olarak benzer
temellere dayanmaktadırlar. Bu çalışmada üretken sanat alanında ortaya konulan erken dönem ve son dönem
müzikal sistemler incelenmekte ve üretken sanatın tanımlanmasında geçerli olan ölçütlerin müzikal anlamda
karşılıklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında üretken sanat ve üretken sanatı ortaya koyan parametreler tanımlanmış ilerleyen bölümlerde farklı müzikal sistemlerin çalışma prensipleri irdelenerek otonom sistem kavramına getirdikleri özgün yaklaşımlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Algoritmik kompozisyon, otonom sistemler, kavramsal sanat, üretken sanat, üretken müzik, rastgelelik
ABSTRACT
Generative art is an artistic production method that includes an autonomous system that can make decisions
on its own within the framework of the rules created by the artist. The works produced in this field can be constructed with a wide variety of techniques, both digital and non-digital (such as dynamic and mechanical systems). At the last point reached in today's technology, designs produced by using computers and algorithmic
coding and musical systems developed in the early period of generative art are based on similar foundations
in principle. In this study, the early and late period musical systems in the field of generative art are examined
and it is aimed to determine the musical equivalents of the criteria that are valid in the definition of generative
art. In the introduction part of the study, generative art and the parameters that reveal generative art are defined, and in the following sections, the working principles of different musical systems are examined and their
approaches to the concept of autonomous system are examined.
Keywords: Algorithmic composition, autonomous systems, conceptual art, generative art, generative music,
randomness
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Üretken sanat her ne kadar günümüz teknolojisindeki gelişmeler neticesinde tamamen bilgisayarların kontrolünde yer alıyor gibi görünse de
temelleri bilgisayarların keşfinden çok daha erken
dönemlerde atılmıştır. Sanatçıların eser oluşturma sürecindeki arayışları, sanatsal dönemlerde
farklı teknikler ve fikirler ile var olmuştur. Bu arayış
üretken sanat bağlamında sanatçının kendisi dışındaki bir otoriteyi tasarım sürecine dahil etme
isteğiyle karşılık bulmuştur. İnsan sanatçı, eserin
üretimi sürecinde kısıtlı öngörüleri sebebiyle olası sonuçları bir dereceye kadar tahmin edebilir.
Bununla birlikte üretken sanatta yer alan otonom
sistemlerin katkısıyla beklenmedik ve tahmin
edilemeyen sonuçlara ulaşabilmek mümkündür.
Otonom sistemler kendi kendine kararlar alabilen ve bu yönde hareket edebilen özerk sistemler olarak tanımlanmaktadır (Topçu, 2015, s.18).
Üretken sanatın ölçütlerinden birisi de mutlaka
bir otonom sisteme sahip olması gerekliliğidir
(Galanter, 2003, s.275). Burada bahsedilen otonomluk bilgisayar destekli bir dijital sistem olabileceği gibi mekanik veya kurgusal bir sistem ile de

sağlanabilir. Üretken sanat var oluşundan bugüne
resim, mimari, grafik tasarım, heykel ve moda gibi
sanatın her alanında kendisine yer bulmuş farklı
düzenlemeler ve yöntemler ile farklı sanat akımları içinde sınıflandırılmıştır. Bu araştırmada müzikal sistemleri süreçlerine dahil eden erken dönem üretken sanat örnekleri ve yakın zamandaki
güncel çalışmalar incelenmekte, üretken sanatın
tanımlanmasına dair tartışılan ölçütler müzikal
kapsamda yeniden değerlendirilmektedir.

Yöntem
Bu çalışma üretken sanat kapsamında yer alıp
müzikal bağlamda kurgulanmış olan otonom sistemlerin sayısal olan ve olmayan formlarına dair
kullanım pratiklerinin araştırılmasını ve otonom
süreçlerin oluşturulmasına dair ölçütlerin tespit
edilmesini amaçlayan bir nitel araştırmadır. Üretken sanat literatürde kendi karşılığını kazanmadan önce, kavramsal sanat adı altında tanımlanmıştır. Bu makalenin yazım süreci üretken sanatın
kavramsal sanat kapsamında yer alan örneklerinin incelenmesi ile başlamış, güncel teknoloji ile
desteklenen en son noktadaki uygulamalarına
dair örneklerin araştırılması ve sunumu ile devam
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