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Önsöz

Önsöz
Bilgisayar Destekli Temel Tasarım adlı bu kitap, yaşamımız içinde varolan her türlü
görselliği ve bu görselliğin içinde bulunduğu çevreyi anlayabilmemiz için gerekli olan başlangıç bilgilerini içermektedir. Bu kitabın farkı çevremizi düşünce ve sözlerden öte, yani
felsefi bir bakış açısıyla değil, görerek, algılayarak ve irdeleyerek incelemesidir. Amacı,
yeniyi, farklıyı ve o güne kadar görülmemiş olanları bulmak ve çıkarmaktır. Bu yolla da
anlatmak istediklerimizi, görsellerle anlatabilmektir. Böylece yaşamı, doğayı ve görebildiğimiz her varoluşu, tanımlama ve irdeleme olanağı bulacak, onları sorgulayabilecek ve
en önemlisi, anlamları ve iletilerini anlayabileceksiniz. Bu süreç, farkındalık ve deneyim
gerektiren bir öğrenme sürecidir. Ama eğitim, sürecinizle bitmeyecektir. Bu süreç yaşamınız boyunca sizinle birlikte yaşayacak genişleyecek ve sizi olgunlaştıracak olan bir süreçtir.
Bu kitapta anlatılan bilgiler aslında bir dildir. Görsel bir dildir. Bu dili öğrenmek
için, en temel verilerden başlamak gereklidir. Form, formun öğeleri, geometrik formlar
bu konuya temel oluşturmaktadır. Yapısal bir bakış açısı gibi görülmesine karşın, görünüşleri asıl varoluşları oluşturması ve her yerde, her konumda ve her toplumda aynı biçimde varolması nedeniyle değişmez olarak kabul edilmektedir. Aynı olgular, nesneleri
oluşturan renkler içinde geçerlidir. O zaman görseller her zaman aynı mıdır? Hayır. Biçim olarak benzer gözükmelerine rağmen, sizlerin elinde yeni düşüncelerle yoğrularak
farklı düzenlemelere ulaşacaktır. Ayrıca, zihninizde canlandırdığınız düşüncelerinizi,
tasarım ilke ve yöntemlerini kullanarak farklı sunumlara dönüştürebilmenizi ve bu yolla
hem mesleğinizin gerekliliği olan görsellerin oluşturulmasını hem de bunların etkin
olarak sunulmasını sağlayacaksınız.
Bu kitaptaki temel bilgiler, süreci doğru, bilinçli ve daha hedefe odaklanmış olmasını
sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bilgiler, temel kavramlardan başlayarak temel görsellere, daha sonra da bu olguları farklı bir biçimde bir araya getirecek ilke ve yöntemleri
içermektedir. İkinci aşamada insan etkeni ve insanın bu olguları nasıl algıladığı ve kavradığı konusu ele alınmıştır. Üçüncü aşamada, estetik değerlerin aslında kişilere ve zevklere göre olmadığını, bu değerlerin yaşamımızda ve tasarımlarımızda da yönlendirilebilen
kavramlar olduğunu göreceksiniz. Son olarak, iki farklı bilgisayar prog-ramı ile düşüncelerinizi ve görsellerinizi sunuşlara dönüştürme olanağı anlatılmıştır.
Bu bilgiler, yeni formlar oluşturmanızı, görselleri, simge ve sembollerle birlikte, yazı
dilini de kullanarak etkin düzenlemeler yapmanızı sağlayacaktır. Ayrı ayrı yeralan bütün
bu kavram ve görsellerin, bilgisayarınızda size hazır olarak sunulan movie maker ve MS
Office paketi içindeki power point programlarını kullanarak, akıcı, hareketli hatta film
klibi biçiminde bir araya getirerek, düşüncelerinizi sunmanızı sağlayacaktır. Gerçekleşecek sunumlar, aslında düş dünyanızdan kopup gelen ve sizin bakış açınızla biçimlenen
sizin düşüncelerinizin gerçekleşmesidir.

Önsöz

Bu kitabın hazırlanmasında çok değerli ve genç, genç olduğu kadar kendi meslek ve
eğitim alanlarında deneyim kazanmış meslektaşlarımla çalışma olanağı buldum. Grafik Bölümünden Öğr.Gör. Bengisu Keleşoğlu, Seramik Bölümünden Öğr.Gör. Özgür
Kaptan ve Çizgi Film Bölümünden Öğr.Gör. Gürhan Turhan, kendi alanlarındaki bilgi
birikimleri ve en önemlisi tasarım görüşleri ile kitabın oluşmasında çalışmışlardır. Bu
çalışma, “Tasarım” şemsiyesi altında, kullandığımız kavramların her alan için ortak, etkin ve anlaşılabilir olmasını sağlamıştır.
Son olarak, bu kitap için, başta Prof. Dr. Alper Çabuk, Dr.Öğr. Üyesi Hakan Uyguçgil’e
en içten sevgi ve saygılarımı iletmek isterim. Ayrıca, kitabın hazırlanma sürecinde, bütün
iş yoğunluklarına karşın, güler yüzleri, nazik davranışları ve sonuç odaklı çalışmalarıyla
bana destek olan Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibine ve emeği geçen herkese en içten
teşekkürlerimi sunarım.

.Editör
.

Prof. Buğru Han Burak KAPTAN
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Form ve Kavramsal Öğeleri
GİRİŞ

İnsanoğlu yaşamı boyunca çevresindeki birçok nesneyle iletişime geçmektedir.
Çevresindeki bu nesneleri işlevlerine, estetik ve anlamsal değerlerine uygun olarak
değerlendirmektedir. Bu nesneler konumlandıkları uzayda biz olsak da, olmasak
da orada varlardır. Çevremizdeki nesneler, doğanın bir parçası olarak varolabile
ceği gibi, insan eliyle ya da kültürünün bir parçası olarak üretilmiş ve kullanıma
hazır hale getirilmiş de olabilir. Ancak bizler onları beş duyu organımızın aracılı
ğıyla algılar, tanımlarız. Bu nedenle, çevremizdeki nesneleri tanımlarken, onların
dış görünüşleri, işlevleri ve taşıdıkları, bizim için anlam ifade etmektedir. Bunlar
içinde en önemlisi dış görünüşüdür. Nesnenin sahip olduğu dış görünüş, işlevi ve
anlamsal değerleri barındırmaktadır. Bu işlevsel ve anlamsal değer yüklemesiyle
birlikte nesne, bir biçimde, bizler için bir değer olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayı
sıyla form varoluşun ya da çevremizdeki nesnenin en önemli öğesi olarak yeralır.
İnsanlarsa bu formun algılanması sonucunda nesneyi tanımlayarak yaşantıların
da kullanabilmektedir.
Tasarım öğelerinin ilki olan form her türlü varoluşun dışsal görüntüsü ol
masına rağmen, anlam kazanabilmesi için, diğer öğelerle bir bütünü oluşturması
ve gereksinimleri karşılaması beklenmektedir. Formun anlam kazanabilmesi için,
yaşanılan çevre içinde kullanılabilmesi ya da onu kullanan için formun biçimlen
miş olması gerekmektedir.
Bu ünitede formu ve form ile ilgili kavramları tanıyacaksınız. En önemlisi for
mu oluşturan öğeleri görerek formun kapasitesini anlayabilecek ve sonraki üni
telerde yeralan ilke ve yöntemlerle yeni form üretme olanağını farkedeceksiniz.

Tasarım öğeleri birçok
kaynak ve meslek eğitiminde
farklılıklar içerse de temelde
Form, Çizgi, Değer, Renk,
Doku, Uzay’dan oluşmaktadır.

FORM VE BİÇİM

Form, üç boyutlu tasarım öğelerinden ilki ve en önemlisidir. Çünkü algılanabilen,
soyut olan herşeyin dışsal görüntüsüdür. Formla ilgili birçok tanım yapılmakta
dır. Atalayer’e (1994) göre: “Form, uzayı yüzeyleri ile sınırlayan her varoluştur”,
Wong’a (1972) göre: “Üç boyutlu mekan (uzay) içinde bir yer, bir hacim kaplayan
her türlü öğedir. Böylece oluşan her görsel öğe form olarak adlandırılır”. Burada
amaç, öğenin belirli bir işlev için varolmuş ve uzay içinde belirli bir yeri kaplamış
olmasıdır. Bu tanımlar formun geniş anlamıyla ele alan tanımlamalardır. Bununla
birlikte, “bir çalışmanın gerçek sınırlarıyla uzayda bir kütle oluşturması, bir hacim
kaplaması gerekmektedir” (Zelanski, Fisher 1987). Bu kaplanan hacim, kütle ya

Form: Belirli bir işlev için
uzayı yüzeyleriyle sınırlayan
ve bu uzay içinde bir hacim
kaplayan varoluştur. (Fransızca
forme kelimesiyle dilimize
aktarılmıştır. Arapçası şekl dir.)
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Bilgisayar Destekli Temel Tasarım

Biçim: Varoluşun bir anlık
pozu veya almış olduğu
pozisyonudur. Biçimde
insan ve onun algısı tanıma
katılmaktadır.

da yüzey, form olarak da tanımlanabilmektedir. Ayrıca, “iki boyutlu sanatın dış
yapılaşması, üç boyutlu hacim veya kütle gibi gözükmesi de form olarak adlandı
rılabilir” (Zelanski, Fisher 1987).
Buna karşılık, biçim ise, forma göre daha hareketlidir. Paul Klee’ye göre biçim
canlı varlığa, form ise cansız varlığa eşittir. Buna karşılık L. F. Hodgen: “Biçim
yaratıcı eylemin zihinde canlandırdığı, form da konturları olan şekil” olarak ta
nımlamaktadır (Atalayer 1994). Belki de biçimi, formun tanımından yola çıkarak
açıklamak daha kolay olacaktır.
Form, belirli bir işlev için uzayı yüzeyleriyle sınırlayan ve bu uzay içinde bir ha
cim kaplayan varoluştur. Biçim ise, bu varoluşun bir anlık pozu veya almış olduğu
pozisyonudur. Bu tanımı bir örnekle desteklemekte yarar olacaktır. İnsanın bir va
roluş formu vardır. Bu form, her ne biçimde olursa olsun algılanır ve tanınır. İnsa
nın koşmaya başladığı andaki görünümü “insanın koşma biçimi” ya da oturuyorsa,
“insanın oturma biçimi” olarak adlandırılabilir (Şekil 1.1). Görüldüğü gibi, form
ve biçim aynı anlama gelmemekle birlikte aralarında çok az niteleme farkı vardır.
Kısaca özetlemek gerekirse; form işlevin, içeriğin görünüş kazanmasıdır. Biçim ise,
bu formun uzayda farklı pozda algılanmasıdır. Biçimde insan ve onun algısı tanıma
katılmaktadır. Form ise, insanın algısına bağlı olmaksızın, uzayda kendi yasalarıyla
oluşmuş gerçeklik olarak açıklanabilir.

Şekil 1.1

Form ve Biçim:
İnsan.

FORM-GEOMETRİK FORMLAR

Geometri, temelde, noktadan başlayarak çizgiye, düzlemden uzaya, iki boyuttan
üç boyuta bir yolculuk yapmaktadır. Sayılar ya da aritmetik, müzik, geometri ve
evrenbilim yüzyıllarca en temel bilimler arasında yeralmıştır. Geçmişte olan, bu
gün hayatın içinde süregelen ve gelecekte de varolacak geometri, sade fakat evren
sel bir dil olarak herkes tarafından kabul edilmektedir.

Geometri
Geometri: Çizgilerin,
yüzeylerin ve hacimlerin
belli bir ölçü ile genişliklerini
ölçmeyi öğreten bilimdir.

Geometri, uzayı, düzlemleri ve bunlar içinde yeralan formları inceleyen matema
tik dalı olarak tanımlanabilmektedir. Bir diğer anlatımla, matematiğin genişlikle
ilgilenen alt dalı olarak da tanımlanır. Geometri aynı zamanda nokta, çizgi, açı,
yüzey ve formların birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen
matematik dalı olarak da adlandırılmaktadır.

1. Ünite - Form ve Kavramsal Öğeleri

Osmanlıcada Hendese, Fransızcada Geometrie, İngilizcede Geometry ve Al
mancada Geometrie kelimeleriyle kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında özel
likle yabancı dillerdeki benzerlik dikkat çekmektedir. Eski Grek dilinde geometri
(Gewmetrί a) Geo ve Metro kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Geo yer,
metro da ölçüm anlamına gelmektedir. Dolayısıyla türetilmiş bu kelimeyi yer öl
çümü ya da yerin ölçülmesi olarak adlandırmak yadırganmayacak bir tanımlama
olacaktır. Geometri, terminoloji olarak, çok eski çağlardan beri kullanılmaktadır.
Ancak geometri adı, bu bilimi ilk kez sistematik bir duruma getiren Grekler tara
fından verilmiştir.
Geometriyle ilgilenen Antik Çağ Grek kültürü düşünürlerinden Heredot, geo
metrinin başlangıç yerinin Mısır olduğunu kabul etmektedir. Heredot’a göre kav
ram Eski Mısır’a aittir. Ancak Antik Çağ öncesinde Mezopotamya’da Sümer ve
Babillerin geometriyi kullandığı bilinmektedir. Buna karşın, Antik Çağ düşünür
leri elinde sistematik bir gelişim gösteren geometri, Thales, Platon (Eflatun) ve
Pisagor gibi düşünürlerin de ilgilendiği bir konu olmuştur. M.Ö. 330 yıllarında
kurulan İskenderiye, Akdeniz bölgesinin en etkili kültür merkezi olma özelliği
ni uzun yıllar korurken, geometrinin gelişmesine ev sahipliği yapmıştır. M.Ö. 3.
Yüzyılda Euclides (Öklid) geometri sözcüğü yerine Elements sözcüğünü tercih
etmiş ve bu konuda bir kitap yazmıştır. Euclid, bu kitapla geometrinin sistemli bir
bilim haline gelmesine öncülük etmiştir. Çağdaş geometrik kuram ve bulguların
temel yapılarını da içermektedir.
Düzlem geometrisinde, geometri uzayı iki boyutlu düzlemdir. Euclides düzlem
geometrisinde temel öğeleri noktalar ve doğrulardır. Teoremler matematik belitle
rinden (aksiyom-önerme) yapılan çizimlerin bir sonucudur.
Genellikle kullanılan geometri, Euclides geometrisidir ve üç boyutludur. Euc
lides geometrisi 5 önermeden (belit) oluşan bir temele dayanır ve diğer önermeler
bu önermelerden çıkarılır. Bu önermeler kanıtlanmaya gerek duyulmayan öner
meler olarak kabul edilmişlerdir.
Euclides geometrisinin önermeleri (belit):
1. Aynı şeye eşit olan şeyler birbirlerine de eşittirler.
2. Eşit miktarlara eşit miktarlar eklenirse, elde edilenler de eşit olur.
3. Eğer eşit miktarlardan eşit miktarlar çıkartılırsa, eşitlik bozulmaz.
4. Birbiriyle çakışan şeyler birbirine eşittir.
5. Bütün, parçalarından büyüktür.
Euclides’in bu önermeleri herkes tarafından kabul edilen doğrulardır. Geo
metrik önermeler ortaklık, sıra, denklik, paralellik ve süreklilik olmak üzere beş
grupta sınıflandırılmışlardır. Bununla birlikte Euclides’in geometri kuramında
postulatlar da bulunmaktadır:
1. İki yol arasını birleştiren en kısa yol, doğrudur
2. Doğru doğru olarak sonsuza kadar uzatılabilir.
3. Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri çemberdir.
4. Bütün dik açılar birbirine eşittir.
5. İki doğru bir üçüncü doğru tarafından kesilirse, içte meydana gelen açıla
rın toplamının 180 dereceden küçük olduğu tarafta bu iki doğru kesişir.
6. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
7. Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca bir tek paralel çizilebilir.
Bunlar içinde yedinci postulat olan paralellik önermesi en önemli olanıdır.
Sadece bu önerme bile Euclides geometrisinin tanımı olarak kabul edilmektedir.
Bununla birlikte Euclides geometrisinin en iyi bilinen ve ispatlanmış teoremi Pi
sagor teoremidir (Şekil 1.2). Bu teorem a2 + b2 = c2 olarak tanımlanmaktadır.
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Belit: Aksiyom, önerme veya
mütearife. Doğru olduğu
herkes tarafından kabul edilen
önerme. Aksiyomlar, mantıki
işlemler için yeni teorem ve
ispatların elde edilmesinde
kullanılırlar. Geometrik
belitler ortaklık, sıra, denklik,
paralellik ve süreklilik
aksiyomları olmak üzere beş
gruba ayrılır.
Euclides Geometrisi: Bir
düzlemin üzerine doğal
olarak konacak ve sezgisel
uzaklık duygusunu gözetecek
geometri Euclides Geometrisi
olarak adlandırılmaktadır.
Postulat: Doğruluğu mantıki
olarak kabul edildiği halde,
doğruluğu da yanlışlığı da
ispatlanamayan önermedir.
Geometride postulatların
kullanılması bazı sorunların
çözümü için önemlidir.
Euclides’in Postulatları:
Bu postulatlar daha sonraki
Grekli bilginler tarafından çok
incelenmiş ve geliştirilmiştir.
Sidonlu Zeno (M.Ö. I. yüzyıl)
“Bir doğruya dışındaki bir
noktadan yalnızca bir tek
paralel çizilebilir” postulatı
için; “farklı iki doğrunun ortak
bir doğru parçası yoktur”
belirlemesinde bulunmuştur.
Bu nedenle bu postulatın birer
teorem olduğunu ileri sürmüş
tür. Proclus (460) postulatı bir
teorem olarak almış, kanıtla
maya çalışmış fakat başarama
mıştır. Bu postulatın tersinin
doğru olmasının gerekmedi
ğini de ileri sürmüş ve bunu
ispatlamıştır. Saccheri (1773)
bu postulatı farklı bir yöntem
kullanarak kanıtlamıştır.
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Euclides “Geometrisi, 19. yüzyılda or
ta
y
a
çıkan Euclides Dışı (non-Euclides)
Pisagor Teoremi.
ya da Euclides’ten Başka geometrilerinden
bu paralellik postulatları aracılığıyla ayrıl
maktadır. Euclides geometrisi dünyada her
türlü nesnenin üretimi için kullanılabilir
olmasına karşın dış-uzayda işe yarama
maktadır” (Hançerlioğlu 2000). Kısacası,
Euclides tarafından ortaya konan ve her
kes tarafından doğru kabul edilen öner
meler dışında kalan önermeleri Euclides
Dışı Geometriler olarak adlandırılmakta
dır. Einstein, bunun yerine ışık çizgileriy
le meydana gelmiş biçimler düşünmüştür.
Kuramlarını bu yapı üzerine kurmuştur.
Uzay-üstü olarak da kabul edilebilecek
Einstein geometrisi dört boyutludur.
Geometri günlük yaşamın hemen her
alanında gereklidir. Geometride uzunluk,
alan, yüzey, açı gibi kavramlar bazı nicelik
leri belirlemede kullanılır.
Euclides Dışı Geometrileri
Günümüzde kullanılan üçgen, dörtgen, doğru, yay, ışın, açıortay, kenarortay
için, Hiperbolik geometri ya
da küresel geometri örnekleri gibi birçok temel geometri teriminin Türkçeleri Mustafa Kemal Atatürk’ün Geo
verilebilir.
metri adlı eserinde önerdiği terimlerden yararlanılarak kullanılmaya başlanmış
tır. Atatürkün geometri kitabı, geometri alanındaki Türkçe bilimsel terimlerdeki
Dört Boyut: Einstein,
eksiklikleri gidermiş; eski dildeki terimler yerine Türkçe terimler türetmiştir.
dördüncü boyutu zaman
olarak tanımlamaktadır.
Geometride bütün sorunların çözümüne uygulanacak bir tek yöntem gösteri
lememektedir. Çünkü her sorun, sahip olduğu özellik ve niteliklerine uygun olan
Teorem: Matematik ve
mantıkta kanıtlanması
bir yöntemle çözülebilir. Ancak, kullanılan yöntemler iki genel grup altında sınıf
amaçlanan sav, önerme;
landırılmaktadır. Bunlar, özel yöntemler ve genel yöntemlerdir.
kanıtsav.
Özel yöntemler; sorunu çözmek isteyen bireyin bu konudaki görme ve sezme
Pisagor Teoremi: Bir
ye
t
e
neğiyle ilgilidir. Bu nedenle bir sorunu çözmek için oluşturulan yöntem başka
dik-üçgende dik kenarın, yani
hipotenüsün, bir kenarını
bir sorunu çözerken kullanılamaz. Her sorun kendi içinde ve kendi doğrularıyla
oluşturduğu karenin alanı
değerlendirilmelidir. Özel yöntemlerin geliştirilmesi bir deneyim işidir. Ne kadar
diğer iki dik kenarın birer
çok sorunla karşılaşılırsa bireyin görme ve sezme yeteneği gelişir.
kenar olarak oluşturdukları
karelerin alanları toplamına
Genel yöntemler, analiz (çözümleme) ve sentez (bireşim) olmak üzere iki ayrı
eşittir.
kavramdan oluşmaktadır. Bunlardan analiz; kanıtlama yapar. Kanıtlanmak iste
M. K. Atatürk’ün Türkçemize
nen önermeyi ele alarak mantıksal bir tarzda öğeleriyle inceler çözümleme yapar.
kazandırdığı bazı geometri
terimleri şunlardır: Kutur-çap, Sentezde ise; analizin tersi olan bir yöntemdir. Bu yöntemde, ayrı ayrı olan öğeler,
hattı munassıf-açıortay,
daha önceki varolan önermeden yola çıkılarak mantıksal bir tarzda bir araya ge
muhit-çevre, kaim zaviyeli
tirme işlemi yapılarak yeni bir önermeye ulaşılır.
müselles-dikey üçgen,
tamamlayan zaviye-tümey açı,
Bu içeriğiyle geometrinin, doğru ve analitik düşünme biçimi olduğu görül
murabba-kare, bu’ud-boyut,
mektedir.
satıh-yüzey, zâviye-açı, amûdŞekil 1.2

dikey, mustatîl-dikdörtgen,
muhammes-beşgen... vs.

İki Boyutlu Temel Geometrik Formlar

Nokta ve çizgi bir sonraki bölümde formun öğeleri olarak bütün özellikleriyle
incelenecektir, ancak bu bölümde noktanın ve çizginin birlikteliğiyle iki boyutlu
geometrik formların oluşumu analiz edilecektir.
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1. Ünite - Form ve Kavramsal Öğeleri

İki boyutlu formlara ulaşabilmek için öncelikle bir nokta çizilmesi gerekmek
tedir. Nokta, uzayda yer kaplamayan bir nesnedir. Bu nedenle de uzayda boyut
olarak anlam kazanmaz. Nokta bir form olamayacağı için içini-dışını, pozitifininegatifini tanımlamak ya da algılamak söz konusu değildir. Ancak, bundan son
raki her varoluşun temel kaynağını oluşturmaktadır.
Nokta etken ve edilgen iki ilkeyle ortaya çıktığı zaman, iki boyutlu bir form
ortaya çıkmaktadır. Çizgi olarak adlandırılan bu yeni form, noktanın bulunduğu
yerden farklı bir enerjiyle hareketlenerek yön belirtmesiyle oluşur. Noktanın bo
yutu olmadığı gibi çizginin de kalınlığı olmadığı kabul edilmektedir.
Çizginin bir ucunu bir noktada hareketsiz bırakarak sabitlenir (bir anlamda
edilgen bırakılır) ve öteki ucu hareket ettirilirse (bir anlamda etkenleştirilirse),
çizgi sabit olduğu nokta çevresinde dönecektir. Bu dönme hareketiyle kapladığı
alan daireyi oluşturacaktır. Daire, iki boyutlu düzlem üzerinde kapalı bir eğrinin
yani çemberin kapladığı alan olarak tanımlanacaktır (Şekil 1.3).

Nokta genel olarak daire
formuyla simgesel olarak
anlatılmaktadır.

Daire gökyüzünün sembolü
olarak kabul edilmektedir.

Şekil 1.3

Daire.

Benzer koşullarda, bir nokta hareketsiz bırakarak sabitlenir (bir anlamda edil
gen bırakılır) ve öteki ucu hareket ettirilirse (bir anlamda etkenleştirilirse), var
sayılan bir noktaya ulaşıp çizgiyi oluşturacaktır. Geldiği uzaklık kadar üçüncü
bir noktaya açı oluşturacak biçimde yönelip, sonra tekrardan başladığı noktaya
dönerse, o zaman üçgeni oluşturacaktır. Üçgen, iki boyutlu düzlem üzerinde üç
noktaya sahip kapalı bir alanı tanımlayacaktır (Şekil 1.4).
Pergel kullanmadan evdeki malzemelerden yararlanarak bir daire çizmeyi deneyiniz.

1
Şekil 1.4

Üçgen.

Kenarları ve açılarına göre çeşitli üçgen çeşitleri bulunmaktadır. Kenar çeşit
lerine göre oluşan ve özel ad alan üçgenler, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çe
şitkenar üçgenlerdir. Eşkenar üçgen, üç kenarı birbirine eşit olan üçgen çeşididir.
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İkizkenar üçgende, iki kenarı birbirine eşittir. Çeşitkenar üçgenin de her kenarı
farklı uzunluktadır. Ayrıca, iç açıları herbirinin diğerinden farklıdır (Şekil 1.5).
Şekil 1.5

Kenar Özelliklerine
Göre Üçgen
Çeşitleri. (İkizkenar
Üçgen, Eşkenar
Üçgen, Çeşitkenar
Üçgen).

Açılarına göre özel ad alan üçgenlerse, dik açılı üçgen, geniş açılı üçgen ve dar
açılı üçgendir. Dik açılı üçgen, bir iç açısı dik olan (90° olan), geniş açılı üçgen bir
iç açısı 90°den büyük olan ve dar üçgen ise, üç köşe açılarıda 90°den küçük olan
üçgen çeşitleridir (Şekil 1.6). Ayrıca, dar açı, her açısı birbirinden farklı olan çeşit
kenar üçgen formlarda bulunmaktadır.
Şekil 1.6

Açı Özelliklerine
Göre Üçgen
Çeşitleri. (Dik
Üçgen, Geniş Açılı
Üçgen, Dar Açılı
Üçgen).

Çizgi bu anlamıyla sonu
olmadığı kabul edilmektedir.
Kare yeryüzünün sembolü
olarak kabul edilmektedir.

Şekil 1.7

Kare.

Daire ve üçgenin oluşması için noktanın koşullarını çizgi için de kabul eder
sek; varolan ve hareketsiz bırakılan (bir anlamda edilgen bırakılırsa) bir çizgi,
kendi formunda benzer bir çizgi üretip uzunluğu kadar yatay hareket ettirilirse
(bir anlamda etkenleştirilirse) o zaman dörtgen oluşturacaktır. Dörtgen çeşitleri
içinde kenarları ve açıları aynı olan tek özel dörtgene kare denilmektedir. Kare,
kararlı ve üretken bir form olarak bilinmektedir (Şekil 1.7).
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Dörtgenler ise dört noktası (köşesi) ve dört kenarı bulunan temel geometrik
formlardır. Kare dışında, kenar uzunlukları ve köşe noktalarının düzlem üzerin
deki pozisyonlarına bağlı olarak paralel kenar, dikdörtgen (dikey dörtgen), eşke
nar dörtgen ve yamuk adlarını almaktadırlar (Şekil 1.8).
Şekil 1.8

Dörtgen Çeşitleri.
(Paralel Kenar,
Dikdörtgen,
Eşkenar Dörtgen,
Yamuk).

Üç Boyutlu Temel Geometrik Formlar

İki boyutlu düzlemlerden üç boyutlu uzaya geçildiğinde yüzey olarak tanımladı
ğımız geometrik formlar kütle/hacme dönüşerek bir anlamda boyut kazanırlar.
Ancak nokta, hangi boyutta olursa olsun boyutsuz kabul edilmektedir.
İki boyutlu geometrik formlarda sabit bir nokta çevresinde dönen çizgiden
oluşturulan daire, yine aynı yöntemle, benzer bir hareket izleyerek, üç boyutlu bir
forma dönebilmektedir. Daire, merkezinden geçen bir doğru ekseni çevresinde
hareket ettirildiği zaman uzayda kapladığı alan küre olarak adlandırılır (Şekil 1.9).
Daire, olası tüm üç boyutlu geometrik formlar içinde hacmine göre en küçük yü
zey alanını kaplamaktadır. İki boyut oluşturmak için kullanılan dairevi harekete
benzer bir hareketle üç boyutlu geometrik form olan küre de dairevi bir hareket
sonucu oluşmuştur. O zaman dairevi olan her şey temel bir yaklaşımla dairevi bir
sonuca ulaşabilecektir.
Şekil 1.9

Küre
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Üçgen için kullanılan aynı yöntem uzay içinde tekrarlanmaktadır. Üçgeni
oluşturan noktalara eşit uzaklıkta yeralan dördüncü bir nokta düzgün dörtyüz
lüyü oluşturacaktır. Tetrahedron olarak da adlandırılan düzgün dörtyüzlü formu
nun dört yüzeyi de birbirinin aynı olan üçgenlerden oluşmaktadır (Şekil 1.10).
Düzgün dörtyüzlü, olası tüm üç boyutlu geometrik formlar içinde hacmine göre
en büyük yüzey alanını kaplamaktadır.
Şekil 1.10

Düzgün DörtyüzlüTetrahedron.

İki boyutlu geometrik formlardan karenin oluşumu için çizginin hareketi yi
ne aynı yöntemle uzay içinde tekrarlanmaktadır. Varolan ve hareketsiz bırakılan
(bir anlamda edilgen bırakılırsa) karenin, kendini kenar uzunluğu kadar hareket
ettirilirse (bir anlamda etkenleştirilirse) o zaman küp oluşturacaktır. Küpün her
noktasının birbirine uzaklığı ile her kenarının uzunluğu aynıdır (Şekil 1.11). Düz
gün altıyüzlü olarak da adlandırılan küp, altı tane eşdeğer kare yüzeye sahiptir.
Şekil 1.11

Küp.

Üç boyutlu geometrik formlar incelendiğinde, sadece beş tane düzgün üç bo
yutlu form ile karşılaşılmaktadır. Bu formların hepsinin yüzeyi aynı kusursuz çok
genden oluşmuştur. Hatta her birinin kenarları eşit uzunlukta olmaktadır. Bu form
ların her bir noktası da formun merkezinden aynı uzaklıkta yeralmaktadır. Bunlar
“Düzgün Dörtyüzlüler” ya da “Platonik Nesneler” olarak adlandırılmaktadır. Pla
tonik Nesneler: Düzgün dörtyüzlü (tetrahedron), düzgün sekizyüzlü (oktahedron),
küp, düzgün onikiyüzlü (ikozahedron) ve düzgün yirmiyüzlü (dodekahedron)dur
(Şekil 1.12).

11

1. Ünite - Form ve Kavramsal Öğeleri
Şekil 1.12

Düzgün
Dörtyüzlüler.

FORMUN ÖĞELERİ

Form, belirli bir işlev için uzayı yüzeyleriyle sınırlayan ve bu uzay içinde bir hacim
kaplayan varoluş olarak tanımlanırsa, bu bütünü oluşturan ve aynı zamanda ta
sarlanma olanağı olan öğelerini de tanımlamak gerekebilecektir. Bu bütünü oluş
turan öğeler, dört ana başlık altında toplanabilir.
1. Nokta
2. Çizgi
3. Yüzey
4. Hacim ve Kütle
Bu öğeler bazen tek başlarına bazen de hepsini kullanarak farklı biçimlere
ulaşmak olasıdır. Farklı biçimler alan bu form yapı olarak yeni, farklı ve zengin
görünmesini sağlayabilecektir.

Nokta

Temel tasarım öğelerinden biri olan nokta, aynı zamanda, formun da öğeleri ara
sında yer almaktadır. En basit tanımıyla nokta, gözün algı sınırları içinde olan en
küçük tanımlı öğedir. Boyutsuz öğe olarak da adlandırılabilinir. “Nokta, en basit
tasarım öğesi olarak kabul edilir” (Garret 1967). Yine algı sınırlarımıza göre, nok
tanın geometrik formu genellikle basit, açısız ve yön anlatmayan daire ya da uzay
içerisinde küredir. Bununla birlikte yapısı açısından, “Nokta, kare, üçgen, oval ve
tanımsız formlardan da oluşabilir” (Wong 1972) (Şekil 1.13).
Şekil 1.13

Nokta.
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Nokta, gözün algıladığı ve bir yeri
anlatan en küçük enerji biçimidir. Sem
bolik olarak odak noktası ya da en az iki
doğrunun kesişme noktasını da anlatır.
Paul Klee’ye göre, kağıt üzerinde ka
lemin dokunmasıyla oluşan nokta bir
çıkış noktasıdır. Kalemi tutan elin ener
jisiyle noktanın hareketinden çizgi, çiz
giden düzlem, düzlemden de hacim, vb.
oluşabilir (Klee, 1961). Düzlem içinde
noktanın yerini bulmak için koordinat
sisteminde en az iki veriye gereksinim
bulunmaktadır (Şekil 1.14). Oysa üç
boyutlu bir uzayda noktanın konumu
nu belirleyebilmek için en, boy, yük
seklik gibi üç veriye (x,y,z) gereksinim
duyulmaktadır.

Şekil 1.14

İki Boyutlu
Koordinat
Sisteminde
Nokta.

Çizgi: Bir noktanın hareket
durumu olarak açıklanabilir.
Yani bir noktanın verilen
doğrultudaki uzanımıdır.
Çizgi, noktanın aralıksız
hareketinden doğmaktadır.

Çizgi

“Gözün gördüğü, tek boyutlu uzunluk sembolüne, çizgi adı verilir” (Atalayer
1994). Tek boyutluluk, uzunluğuna oranla, genişliğinin gerçekten çok az olmasın
dandır. Yoksa yaşadığımız dünyada tek boyutluluk olası değildir. Çizgiye, yüzeyle
rin oluşturduğu üç boyutlu formlarda rastlanır ve iki yüzeyin birleştiği yeri işaret
eder. Diğer bir deyişle, formun kenarları çizgi olarak algılanabilir. Temel tasarımda
ise, çizgi bir anlatım aracıdır. Çizgi aracılığıyla gösterilmek ya da anlatılmak iste
nen her türlü düşünce yüzeylere aktarılabilir.
Nokta bir başlangıç noktası olarak alınırsa, kaleme verilen enerjinin yönü ve
büyüklüğü çizgiyi oluşturabilir. Çizgi, yüzey üzerinde iki biçimde ifade edilebilir.
Birincisi, koordinat sisteminde, başlangıç noktası ile ikinci nokta arası; ikincisi ise
başlangıç noktası ile yön ve büyüklüktür (Şekil 1.15).

Şekil 1.15

Çizgi

Çizginin “en önemli özelliği kütle ve formu göstermesidir. Formu anlatmak
için çizginin akıcı ve keskin olması gerekir. Kalınlaşıp incelerek, keskinleşip yu
muşayarak, koyulup açılarak form ve düzene ışık değeri katar ve etkinliğini art
tırır” (Gürer 1990). Diğer bir açıdan bakıldığında, genişliğinin çok az olması ve
uzunluğunun fazla olması da formun çizgi olarak algılanmasını sağlayabilmekte
dir. Bununla beraber, çizgiyi üç ayrı özelliği ile dikkate almak gerekebilir.
1. Niteliği Açısından Çizgi: Genellikle, düz çizgi, dairesel çizgi, kırık çizgi, eğri çiz
gi, düzensiz çizgi ve serbest el çizilen çizgiler olarak anlatılabilinir (Şekil 1.16).
Şekil 1.16

Niteliği Açısından
Çizgi.
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Çizginin yapısı aynı zamanda niteliğini de gösteren önemli bir ölçüt olmak
tadır. Her nitelik bir anlam içermektedir. Kullanıldığı yer açısından da algılanış
biçimine uygun olarak iletilerde bulunabilmektedir.
2. Yapısı Açısından Çizgi: Bazı özel durumlarda formu anlatmak için çizginin
farklılaşması gerekebilir. Bir an için çizginin kalınlığı olduğu düşünülürse,
iki uzun kenarın paralel olmadığı durumların da gözönüne alınması gere
kebilir. Bu durumlarda çizginin gövdesine farklı biçimlere dönüşerek dal
galı, düzensiz, boğumlu, gittikçe incelen yapılar yaratılabilir (Şekil 1.17).
Şekil 1.17

Yapısı Açısından
Çizgi.

3. Sınırları Açısından Çizgi: Bir an çizginin kalınlığı olduğu düşünülürse, iki
kısa kenar kare, yuvarlak, açılı, kesir kenarlı ya da herhangi bir basit geo
metrik formun biçimini alabilir (Şekil 1.18). Aynı zamanda da yön bildiren,
belirli bir sırayla dizilmiş ve aralıkları ilişkiyi koparacak kadar fazla olma
yan nokta ya da kısa form dizileri çizgiyi oluşturabilir. (Şekil 1.19).
Şekil 1.18

Sınırları Açısından
Çizgi: Sınırlar.

Şekil 1.19

Sınırları Açısından
Çizgi: Dizi.

Bu özelliklerden yola çıkarak çizgi, bir noktanın hareket durumu olarak açıkla
nabildiği gibi, uzunluğu, genişliği olan ve formlar arasındaki devamlılığı da tanım
layabilmektedir. Bununla beraber, formu ve yüzeyleri oluşturan kavramsal çizgi,
iyi sınır (kontur) olarak adlandırılır.

Yüzey

“Bir çizginin belli bir yönde hareket kazanması sonucu ortaya çıkan iki boyutlu
görünüş yüzey olarak adlandırılır” (Gürer 1992). Böylelikle yüzey, derinliği olma
yan, sadece eni, boyu olan formlardır (Şekil 1.20). Diğer bir açıdan baktığımızda,
“Nokta, çizgi olarak algılanmayan bütün “yassı” formlar yüzey olarak tanımlana
bilir” (Wong 1972). Uzayda yüzeyi tanımlamak için, koordinat sisteminde en az
üç noktaya gereksinim vardır. Bu yöntemle oluşan yüzey, üçgen olarak tanımla
nacaktır. Burada kullanılacak her noktanın aynı koordinat sisteminde en az üç
veriye (x,y,z) gereksinim duyduğunu unutmamak gerekir.

Yüzey: Bir çizginin belli bir
yönde hareket kazanması
sonucu ortaya çıkan iki
boyutlu görünüştür.
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Şekil 1.20

Yüzey.

Yüzey, bir formun, bir hacmin dış sınırını oluşturabilmektedir. Dolayısıyla her
yüzey, formun bir öğesi olarak, o formun dışsal niteliğini tanımlayan bir özelliği
içinde barındırmaktadır. Kavramsal çizgilerin özellikleri ve bu çizgilerin birbirle
riyle ilişkileri, yüzeylerin niteliğinin oluşmasını sağlamaktadır. Yüzeylerin niteliği,
hem form hem de çizgi türleri göz önüne alınırsa, değişken olmaları kaçınılmazdır.
Bu açıdan bakıldığında yüzeyin çeşitleri:
1. Geometrik Yüzeyler: Matematikten yola çıkılarak oluşturulmuşlardır (Şe
kil 1.21). Denenerek bulunmuş en basit yüzey formlarıdır.
Şekil 1.21

Geometrik Yüzeyler.

2. Eğri-Çizgisel Yüzeyler: Serbest kıvrımlı çizgilerin bir araya gelmesiyle oluş
muş akıcı formlardır (Şekil 1.22). Kenar ve köşeleri bulunmamaktadır.
Şekil 1.22

Eğri-Çizgisel
Yüzeyler.

3. Düz-Çizgisel Yüzeyler: Birbiriyle matematiksel olarak bağlantılı olmayan
düz çizgilerin oluşturduğu formlardır (Şekil 1.23). Eğri ya da dairesel ke
narlara sahip değillerdir.
Şekil 1.23

Düz-Çizgisel
Yüzeyler.
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4. Düzensiz Yüzeyler: Birbiriyle matematiksel olarak bağlantılı olmayan düz
çizgilerin ve eğri çizgilerin bir araya gelerek oluşturduğu formlardır. Ayrı
ca, birden fazla formun ilişkiye girerek tek bir formu oluşturmasıyla ortaya
çıkan yüzeylerdir (Şekil 1.24).
Şekil 1.24

Düzensiz Yüzeyler.

5. Rastlantısal Yüzeyler: Bazı özel yöntemler ya da malzemelerin özellikleri so
nucu ortaya çıkan durumlardan oluşmaktadır. İstemsiz ve denetimsiz olarak
ortaya çıkmaları nedeniyle sonuç tamamen rastlantıya bağlıdır (Şekil 1.25).
Şekil 1.25

Rastlantısal
Yüzeyler.

Çizgilerin belirli aralıklarla (birbirleriyle oluşturdukları ilişkileri koparmaya
cak biçimde) sıralanması ve yine aynı koşullarda noktanın yoğunluğuyla oluşan
alanlara da yüzey denilebilinir. Bu da yüzeyin dokulanmasına yol açabilir. Görsel
her türlü varoluşun bir öğesi olan yüzey, renk, doku ve malzemeyle nitelik kazan
maktadır. Sahip olduğu temel varoluşu, yani formu, tanımlamaktadır.
Rastlantısal yüzeyler, bazı özel yöntemler ya da malzemenin özellikleri sonucu or
taya çıkan durumlardan oluşmaktadır. Bu rastlantılara bağlı yüzeyleri fırçanızı mü
2
rekkebe (boyaya) batırarak sizde kağıt üzerinde uygulamayı deneyiniz...
Uzay: Belirli bir amaç

Hacim ve Kütle

Uzay içerisinde eni, boyu ve derinliği tanımlanabilen en basit eleman, adı ne olur
sa olsun, üç boyutlu bir öğedir. Bu üç boyutlu öğeler bulundukları uzay içerisinde
belirli bir yer, bir alan kaplarlar. Uzayı sınırlandıran ve belirli bir üç boyutlu alanı
hapseden öğelerin hacmi vardır. Sınırladıkları bu üç boyutlu hacim artık o öğeye
ait ve öğeyi tanımlayan bir kavramdır. Uzayda yer kaplayan ve bir hacme sahip
olan öğeler, yoğunluk ve ağırlık ifadesiyle yüklü ise, kütleyi oluştururlar. “Kütle,
uzay içerisinde bulunan formun yoğunluğu ve ağırlığıyla ilişkili bir kavramdır”
(Enstice ve Peters 1990). Hacim ise, aynı formun uzay içerisinde kapladığı ve sa
hip olduğu üç boyutlu alandır (Şekil 1.26). “Hacim kelime olarak objenin bütün
uzay içinde sahip oldukları niceliklerin kapsamıdır” (Enstice ve Peters 1990).

doğrultusunda oluşturulmuş
alan. İki boyutlu olabileceği
gibi üç boyutlu olarak da
yapılandırılabilir. Uzayın iki
çeşidi bulunmaktadır: Pozitif
ve negatif uzay. Pozitif uzay
formun boyutları ve yapısıyla
kapladığı alanı, negatif uzay
ise bu formun çevresindeki
boşluğu tanımlamaktadır.
Hacim: Bir formun uzay
içerisinde kapladığı ve sahip
olduğu üç boyutlu alanın adıdır.
Kütle: Uzay içerisinde
bulunan bir formun
yoğunluğu ve ağırlığıyla
kapladığı üç boyutlu alandır.
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Şekil 1.26

Kütle ve Hacim.

Form, hacim ve kütlesiyle belirli bir uzayda yer alması gerekir. Formun hem
yapısal hem de duyusal işlevi bakımından uzayda aldığı biçimine bağlı olarak çev
resiyle birlikte algılanması gereklidir. Dolayısıyla her form biçimi, boyutu, rengi
vs. ne olursa olsun çevresiyle birlikte varolmaktadır.
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_elements_and_principles
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Özet
1

2

İki boyutlu görsel algıyı oluşturmak;
Tasarım için kullanılacak olan her türlü nesne,
aslında, temel bir forma karşılık gelmektedir.
İster iki boyutlu, ister üç boyutlu olsun, form
lar sahip oldukları alt parçacıkları ile tanımlan
maktadır. Bu alt parçacıklar formun öğeleridir
ve onların sahip olduğu özellikler formun nite
lenmesini sağlayacaktır. Formun öğeleri, nokta,
çizgi, yüzey, hacim ya da kütleden oluşmaktadır.
Tüm bu alt parçaların sahip oldukları özellikler
le birlikte formlar, insan zihninde tanımlanarak
kullanıma hazır hale getirilmektedir. Böylece
formlar çevreleriyle birlikte oluşturdukları dü
zenlemelerle birlikte iki boyutlu görsel algımızı
oluşturacakdır. Bu yolla, çevremizdeki formları
incelerken, onları tanımlayabilecek ve sahip ol
dukları niteliklere uygun olarak sınıflandırmalar
yapmamızı sağlanabilecektir.
Form ve Biçim ile ilgili kavramları tanımlamak;
Form, her şeyin dış görüntüsü olarak tanımla
nırken, biçim yaşantımızın içinde insan tara
fından algılandığı biçimiyle anlamlandırıldığı
görüntüsünü tanımlamaktadır. Form ve biçim
aslında aynı varoluşlardır. Niteleme yapılacağı
zaman aynı formun farklı biçimlerde değerlen
dirildiğine tanık olacaksınız. Basit gibi görünen,
ancak soyut kalan kavramlar, içerdikleri anlam
larla değer kazanacaklardır.
Bu anlamıyla kavramlar sadece sahip oldukları
anlamlarıyla birlikte yaşantımıza entelektüel bir
değer katmaktan öte zihin tarafından üretilen ve
buluşlarla öne çıkan yeni formların ve düzenle
melerin, yeni, farklı ve o güne kadar görülmemiş
olmasını sağlayacaktır.

3

Geometrik formları açıklamak;
Geometrik formlar, bize çevremizde varolan
formları tanımlayabilmemiz ve onlardan yeni
formlar üretmemizi sağlayabilecek temel öğeleri
tanımlayacaklardır. Birçok tasarımın başlangıç
noktası olan geometrik formlar, öğeleriyle ve sa
hip oldukları niteliklerle birlikte tanımlanmak
tadır. İki boyutlu ve üç boyutlu formlar düzlem
ya da uzayda çevremizdeki varoluşları, ölçüle
riyle kavramamıza ve kurallaştırabilmemize yar
dımcı olacaktır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Belirli bir işlev için uzayı yüzeyleriyle sınırlayan ve
bu uzay içinde bir hacim kaplayan varoluş aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
a. Geometri
b. Form
c. Düzgün dörtyüzlü
d. Biçim
e. Yüzey
2. Aşağıdakilerden hangisi formun öğelerinden biri
değildir?
a. Nokta
b. Yüzey
c. Leke
d. Çizgi
e. Hacim
3. Aşağıdakilerden hangisi sınırları açısından bir dizi
oluşturarak çizgiyi tanımlamaktadır?
a.

d.

e.

5. Euclides geometrisinin en iyi bilinen ve ispatlanmış
teoremi, aşağıdaki teoremlerden hangisidir?
a. Düzgün dörtyüzlü
b. Küp
c. Yerçekimi
d. Pisagor
e. Platon (Eflatun)
6. Rastlantısal yüzeyler aşağıdakilerden hangisidir?
a.

b.
c.

b.

d.
e.
4. Aşağıdakilerden hangisi düzgün dörtyüzlülerden
değildir?
a.

c.

d.
b.
e.
c.

1. Ünite - Form ve Kavramsal Öğeleri
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
7. Nokta bir başlangıç noktası olarak alınırsa, kaleme
verilen enerjinin yönü ve büyüklüğünün oluşturduğu
öğe aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çizgi
b. Kare
c. Hacim
d. Yüzey
e. Küre

1. b

8. Yüzeyleri, matematiksel olarak bağlantılı olmayan
düz çizgilerin oluşturduğu formlar aşağıdaki yüzeyler
den hangisini oluşturmaktadır?
a. Eğri Çizgisel Yüzeyler
b. Düz-Çizgisel Yüzeyler
c. Dairesel Yüzeyler
d. Lekeli Yüzeyler
e. Üçgen Yüzeyleri

5. d

9. Aşağıdakilerden hangisi iki boyutlu Temel Geo
metrik Formlar arasında sayılmaz?
a. Eşkenar Dörtgen
b. İkiz Kenar Üçgen
c. Daire
d. Kare
e. Eğri-Çizgisel Yüzey
10. Uzay içerisinde bulunan bir formun yoğunluğu ve
ağırlığıyla ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangi
sidir?
a. Daire
b. Yüzey
c. Kütle
d. Nokta
e. Kare

2. c
3. a
4. d

6. e
7. a
8. b
9. e
10. c

Yanıtınız yanlış ise “Form ve Biçim” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formun Öğeleri” bölümü
nü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formun Öğeleri-Çizgi” bö
lümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Form-Geometrik FormlarÜç Boyutlu Temel Geometrik Formlar” bölü
münü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Geometri” bölümünü göz
den geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formun Öğeleri-Yüzey”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formun Öğeleri-Çizgi” bö
lümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formun Öğeleri-Yüzey”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formun Öğeleri-FormGeometrik Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formun Öğeleri-Hacim ve
Kütle” bölümünü gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Öncelikle bir raptiye alarak sivri ucu yukarı gelecek
biçimde çizim yüzeyine şeffaf bant ile yapıştırın. Da
ha sonra bir ip bularak cetvel ile ölçün ve bir ucunu
raptiyeye diğer ucunu kaleme sabitleyin. Burada dik
kat edilmesi gereken uzunluğun istediğiniz ölçüde ol
masıdır. Daha sonra daire hareketini kesmeden ve ipin
gerginliğini bozmadan raptiye çevresinde kalemi dön
dürün. Dairenizi çizmiş olacaksınız.
Sıra Sizde 2
Yapılan işlemde, fırçaya (çubuğa) alınan sıvı (mürek
kep ya da boya) hızla kağıt üzerine sallanırken bir en
gelle durdurulur. Bu durumda sıvı fırça ya da çubuk
üzerinden kurtularak kağıt üzerine düşer. Oluşan form
rastlantısal bir geometrinin karşılığıdır. Bu işlem kon
trollü ve tasarımcı eliyle, istemli bir biçimde gerçekleş
memiştir.
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Üç Boyutlu Geometrik Formlar
Seçilmifl Örnekler

Üç Boyutlu Formlar›n Birbirleriyle ‹liflkileri
Seçilmifl Örnekler

21

2

BILGISAYAR DESTEKLI TEMEL TASARIM

Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Form çeşitlerini tanımlayabilecek;
Formlar arasındaki ilişkileri açıklayabilecek;
Yeni formlar oluşturabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Form Çeşitleri
Formların Birbirleriyle İlişkileri
İç ve Dış Formlar
Pozitif ve Negatif Formlar
Statik ve Dinamik Formlar
Kapalı ve Açık Formlar
Soyut ve Somut Formlar
Organik ve İnorganik Formlar

•
•
•
•
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Form ve İki Boyutlu Tasarım
GİRİŞ

Yeni fikirlerin varolmasında, hayal kurulmasında ve sezgilerin tasarımı yönlendirmesindeki temel kaynak, önceden elde edilen bilgiler ve deneyimlerdir. Tasarımcı, çevresinde gördüğü algıladığı herşeyi bilinçli veya bilinçsiz kaydeder. Bu
bilgi akışı ve depolanışındaki temel veri doğadır. Birey, doğadaki paketlenmiş bilgiyi onun sahip olduğu gizliliklerin hepsiyle birlikte alabilir. Zamanla bu bilgilerin
gizemini çözer ve bilgi birikimini arttırır.
Yeni form arayışında temel olan sezgi, içgüdü ve imgelem aracılığıyla yeniyi,
farklıyı, o güne kadar görülmemişi ya da estetik olanı bulmaktır. Doğa araştırıldığında her zamanki gibi form zenginliği ve çeşitliliğiyle karşılaşılır. Bu çeşitlilik,
tasarımcının bazen esin kaynağı olabilmekte ya da en güçlü fikrinin temelini oluşturabilmektedir. Böylelikle doğa ile sanat çok sıkı ilişki içine girmektedir.
Ancak günlük kullanılan ve belirli gereksinimlerimizi karşılayan nesneler, çoğunlukla tasarımcılar tarafından üretilmiştir. Bir tasarı ürünü olarak araştırılan
form gereksinimler, işlev, beğeniler, anlam ve malzeme niteliklerine uygun olarak başkalaşım gösterirler. Dolayısıyla, farklı tasarımcıların elinden farklı tasarı
ürünlerinin ortaya çıkması olağan olarak kabul edilmektedir. Bu form çeşitliliği
özellikle ticari bir anlayışla aynı ürünler içinde de olmaktadır.
Bu ünitede form çeşitleri ile birlikte formların birbirleriyle oluşturabilecekleri
ilişki çeşitleri anlatılacaktır. Bu iki konu yeni formlar üretme çalışmalarınızda farklıyı, yeniyi ve size ait olanı oluşturabilmeniz için başlangıç bilgilerini oluşturacaktır.

FORM ÇEŞİTLERİ

Tasarlanmak istenen formun bütünlüğünün varolabilmesi için, kurulması gereken düşünce sisteminin temelinde yapı ve düzen olması gerekir. “Form, herhangi
bir kavram hakkında zihinde canlanan, hayal edilen bir fikirdir; tasarım ise daha
önce edinilen deneyimler ve yaratıcı gücün yardımıyla zihinde canlandırılan düzendeki formu bir işleve hizmet edecek ve yaratıcılık özelliğini kapsayacak tarzda
resmediş veya ifadelendirilişidir” (Gürer 1992). Gürer’in bu yaklaşımları doğrultusunda, form, nesnelerin doğal niteliklerini ortaya çıkarmak için, varoluşların
diğerlerinden ayrılmasını sağlayabilir. Form, bir gerekliliğin, gereksinimin karşılığıdır. Alvar Aalto 1955 yılında, “Form tanımlanmaktan kaçınılan bir gizemdir.
Ancak bir tarzda insanın kendini iyi hissetmesini sağlar” (Abercrombie 1984),
diyerek formun işgörüsünün iki yönlü olduğunu söylemiştir.
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Formun işgörüsünün ilki, varolan dış yapısı, yani görülen örgüsüdür. İkincisi
ise, insanın gereksinimleri karşılamak amacıyla varolduğudur. İnsan yapısı ya da
doğal tüm formlar tanımlanabilir bir gereksinimi ve/veya bir işlevi karşılamak
üzere yaratılmış, tasarlanmış, üretilmiş ve düzenlenmiştir.
Bugüne kadar varolan formlar, birçok sanatçı ve tasarımcı tarafından kullanılmıştır. Bazı sanatçılar ve tasarımcılar, kendi teknik, bilgi birikimi, eğitimi, kültür
yapılaşmasına bağlı olarak kendilerine özgü üslupta formlar yaratmışlardır. Tasarım ilkelerinden yola çıkarak farklı buluş tekniklerini kullanmışlardır. Formlar bu
kişiler için, hem özgün hem de özel olmuşlardır. Oysa günümüzde bu teknikler,
ilkeler ve geçmişin geniş birikiminden yola çıkarak tasarımcıların özgün olanı, tek
olanı, farklı olanı bulmaları beklenmektedir.

İç ve Dış Formlar

Yaşanılan üç boyutlu çevrede (uzayda) bulunan formların yüzey yapılaşması dışa
doğru oluşmuş ise dış form olarak adlandırılır (Şekil 2.1). Bununla birlikte forDış Form: Yaşanılan çevrede
bulunan yüzey yapılaşması
mun kapladığı alanın içinde de bir takım örgütlenmeler söz konusu olabilir. Böyle
dışa doğru oluşmuş formlardır.
bir yapılaşma iç formu da oluşturacaktır (Şekil 2.2). Form içinde bulunan boşİç Form: Formun içinde
lukları sınırlayan yapı bir kabuk oluşturmaktadır. Bu kabuk iç ile dışı birleştiren,
bulunan boşluk olmasını
sağlayan ve boşluğu sınırlayan aynı zamanda ayıran bir özelliğe sahiptir. Bu kabuğun içinde kalan boşluk iç form
yapının adıdır.
olarak adlandırılmaktadır. “Dış formun yaşanılan çevrede bulunan yüzey yapılaşması dışa doğru oluşmuş, iç formu oluşturan her bütün ya da parça, dış formun
içinde konumlanarak algılanmaktadır” (Zelanski, Fisher 1987).
Sözcük olarak bakıldığında iç ve dış formlar birbirinin karşıtı olabilecek bir
yapıya sahip olabilir. Örneğin bir topun içi ile dışı aynı formdadır. Biri dış-bükey,
diğeri iç-bükey biçimindedir. Ancak ikisi de aynı formun bütününü oluşturmaktadır. Formun içindeki boşluk işlev yüklenebilir ya da işgörüsüyle önceden belirlenmiş bir amaca hizmet edebilir. Örnek olarak verilen topun formu küredir. Bu
topun içi dolu olsaydı, hem ağır hem de sert olacaktı. Ancak, içinin boş olması,
hava ya da diğer gazlarla doldurulmuş olması topun ağırlığını oldukça düşürdüğü
gibi, esneklik kazanmasını da sağlamıştır. Böylelikle topun asıl işlevi olan, top oynama eylemi sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmektedir.
Şekil 2.1

Dış Form.
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Şekil 2.2

İç Form.

Şimdi sizde çalışma alanınızdan, bir dış form bir de iç form için bir örnek veriniz.

Pozitif ve Negatif Formlar

Form çeşitleri içindeki karşıtlık ya da birbirini tamamlama ilişkisi pozitif ve negatif formlarda da karşımıza çıkmaktadır. Pozitif form, uzayda yer ve hacim kaplayan kütlesel formlardır (Şekil 2.3). Şekil 2.3’de yeralan üç boyutlu geometrik
düzenlemede, küpler koyu renk ile gösterilerek pozitif formları oluşturmuşlardır.

1
Pozitif Form: Yaşanılan
çevrede ya da uzayda yer
ve hacim kaplayan kütlesel
formlardır.

Şekil 2.3

Pozitif Form.

Negatif formlar ise aynı uzayda yer alan boşlukların tanımıdır (Şekil 2.4). Şe- Negatif Form: Yaşanılan
ya da uzayda yer alan
kil 2.4’de yeralan üç boyutlu geometrik düzenlemede, bu sefer küplerin dışında çevrede
boşlukların tanımıdır.
kalan alanlar yani boşluklar koyu renk ile gösterilerek negatif formları oluşturmaktadır.
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Şekil 2.4

Negatif Form.

Pozitif ve negatif formların tasarım ilkeleri aracılığıyla düzenlenmesi sonucu oluşan kompozisyon, bir görsellik oluşturmaktadır. Bu görsellik içinde negatif
formlar, boşlukları tanımlamalarına karşın, pozitif formların yani dolulukların
birer parçasıdır. Hatta vazgeçilmez bir parçasıdır. Çünkü “bütün” olarak tanımlanabilen tasarım, bu iki karşıt formların (pozitif ve negatif) örgütlenmesiyle oluşacak düzenlemenin bir sonucudur. İki boyutlu düzenlemelerde pozitif ve negatif
formlar, koyu-açık renkler, dokulu-düz yüzeyler gibi düşünülebilinir. Satranç tahtası iki boyutlu yüzeyler içinde pozitif ve negatif formlara bir örnek oluşturmaktadır. Aynı zamanda, aynı satranç tahtası üzerindeki kullanılan taşlar da, üç boyutlu
alan içinde pozitif formları, satranç tahtasının kalan boşlukları da negatif alanları
oluşturacaktır.
Yaşanılan çevrede pozitif formların negatif formlar tarafından kuşatılması bize
uzayın üç boyutlu formunu tanımlayacaktır. Doğaldır ki, bunun tersi de doğrudur.
Tanımlanan hacim ya da çevre, pozitif ve negatif formlardan oluşan bir üç boyutlu
kompozisyon olarak da görülebilir. Uzay içinde yeralan hacimler ile kütleleri bu
anlamda karşılaştırabiliriz. Bir salonda yeralan mobilyalar ile dolaşım alanları, bir
binanın cephesinde pencere ve balkonlar ile duvarlar arasındaki ilişkiler pozitif ve
negatif formlarla açıklanabilmektedir.

2

Şu anda çalışma alanınızda bulunan pozitif formları belirleyiniz.

Statik ve Dinamik Formlar

Durağanlık, hareketsizlik hissi veren kararlı formlar statik form olarak adlandırılır. Bu formlara en iyi örnekler üç boyutlu geometrik formlardır. Kare ya da üçgen
tabanlı piramitler, küp, kare ya da dikdörtgen tabanlı prizma kararlı ve statik bir
duruş içindedirler (Şekil 2.5). Bu üç boyutlu formların taban alanlarının kapladığı
alan, olası bir hareketi ya da devrilme riskini ortadan kaldırmakta ve dengeli bir
duruş sağlamaktadır. Geometrik formlar, dik açılı kütleler durağanlık oluşturmasına karşın, eğri yüzeylerde zaman zaman statik formlar olarak algılanabilirler.
Formun hareket hissi vermeyecek tarzda başlatılıp bitirilmesi statik formu oluşturacaktır.
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Şekil 2.5

Statik Formlar.

Diğer yandan, dinamik formlar değişikliği, hareketliliği ve enerjiyi simgelerler (Şekil 2.6). Küreler, dairesel çizgiler, doğal çevrede varolan kıvrımlı ve eğri
yüzeyler hareketlilik duygusu oluşturmaktadır. Bu tip formlar statik formlarla
karşıtlık içermektedir.
Şekil 2.6

Dinamik Formlar.

Statik formlar, her türlü dışarıdan gelecek etkiye karşı direnç gösterebilecek
devrilme olasılığı zor olan üç boyutlu formlar için kullanılmaktadır. Örneğin Mısır’daki piramitler kare tabanlı olması ve yükseldikçe üçgen formuna uygun olarak
yan yüzeylerin daralması nedeniyle statik formlara örnek oluşturmaktadır. Dinamik formlar ise statik formların kararlı ve durağan duruşu karşısında daha neşeli
ve sürprizler içeren formlardır. Özellikle doğada sıklıkla gözlemlenebilirler.
Şu anda çalışma alanınızda bulunan statik formları belirleyiniz.

Statik Form: Durağanlık,
hareketsizlik hissi veren
dengeli ve kararlı formlardır.
Dinamik Form: Değişikliği,
hareketliliği ve enerjiyi
gösteren sürprizli formlardır.

3
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Kapalı ve Açık Formlar

Kapalı form, uzay içerisinde yeralan bir form örgütlenmesinin diğer öğelerle çevrelenmesi sonucu oluşan düzenlemelerin bir sonucudur. Çevreleyen öğeler bireKapalı Form: Uzay içerisinde yin algısını odaklaştırarak ortadaki forma yöneltecektir. Kapalı form, genellikle,
yer alan bir formun diğer
biçimseldir ve yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Tek başına ayrı bir form olarak
öğelerle çevrelenmesi sonucu
değerlendirilebilir, bir anlam içerir ve bir işlevi bulunmaktadır (Şekil 2.7). Şekil
oluşan düzenlemelerin bir
sonucudur. Form ekleme
2.7’de iki farklı form bulunmaktadır. Soldaki tek form kapalı bir formdur. Tek
yapılamayacak biçimde
başına bir anlam içeren ve belirli bir işlevi olduğu öngörülebilir. Sağda yeralan içi
tamamlanmıştır.
koyu renkli daire, temel geometrik form olup tekrar aracılığıyla yandaki formlarla
ilişki içine girmektedir. Bu durumda form sanki üreyen, çoğalan ve devamlılığı
olan bir açık formu andırmaktadır. Ancak, formlar arasındaki ilişkide, kenarlar
açısından uygunluk olmaması nedeniyle aradaki boşluklar anlamsız ve işgörüsü
olmayan atıl alanlar olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu durumda, bir devamlılık ve süreklilikten söz edilemez.
Şekil 2.7

Kapalı Formlar.

Açık Form: Bir formun diğer
formların eklenmesi sonucu
biçimini değiştirmeden
ve anlamını yitirmeden
devamlılığını sağlamasıdır.

Bununla beraber, kapalı formun genişlemesi, çoğalması ya da devam ettirilmesi olası değildir. Herhangi bir formla ya da kendi formuna sahip ikinci bir formla bir araya getirildiğinde birleşme, uzama ya da devamlılık oluşmaz. Birleşme
yüzeyleri işlevsiz ve anlamlandırılamayan boşluklar içermektedir. Bu nedenle,
kompozisyon yapılan düzenlemeyle durmuştur. Tekrar, ritm gibi tasarım ilkeleri
kompozisyonla başlayıp bitmektedir. Yapılmak istenen her ekleme ana kompozisyonun görsel bütünlüğünü bozacaktır. Yani Kompozisyon anlamını yitirerek,
farklı işlevlere karşılık gelen ya da farklı anlamlar içeren yeni bir kompozisyon
oluşacaktır.
Açık formda ise, form düzenlemesi, formun hareketi, zıtlığı, gibi özellikler bireyin dikkatini çekmektedir. Formun zeminini sınırlayacak iki boyutlu ya da üç
boyutlu herhangi bir çerçeve bulunmamaktadır (Lauer 1985). Açık form devam
etme eğilimindedir. Ana yapı tekrar, ritm, koram ilkeleriyle devamlılık içerebilir.
Dolayısıyla ana birimin üretkenliği temeline dayanır. Bu nedenle ana yapı eklenebilir, üreyebilir ve eklektik bir yapıya dönüşebilir (Şekil 2.8). Şekil 2.8’de orijinal
açık form koyu renkle belirtilmiştir. Diğer formlar kenar ilişkilerini kurarak formun devamlılığını ve sürekliliğini sağlayarak ana formu genişletmişlerdir. Oluşturulan düzen genişlemeye açık olduğu gibi kompozisyon artık ilk formun temel
geometrisinden farklı bir sonuca ulaşmaktadır.
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Şekil 2.8

Açık Formlar.

Soyut ve Somut Formlar

Soyut formlar, üç boyutlu uzayda varolan formların ölçü, oran gibi yapısal özelliklerinden yola çıkarak tasarımcı ya da sanatçının elinde tamamen farklı bir
anlam kazanmasıyla oluşur. Artık form bilinen hiç bir forma benzememektedir.
Hem görünüşü, hem işgörüsü hem de taşıdığı anlamı daha önceden bilinen hiçbir
forma benzemeyen özgün buluşlardır (Şekil 2.9). Bir anlamda soyutturlar. Formun soyutlaşması, gerçek hayattan çıkarak biçimin de değişmesi olarak açıklanabilir. Ancak form kullanıldıktan sonra kişiler tarafından bilinir ve analiz edilir
olacaktır. Bunun sonucu olarak sonradan tasarlanacak formlar için soyut kavramını yitirecektir.

Soyut Form: Formların
ölçü, oran gibi yapısal
özelliklerinden yola çıkarak
tasarımcı ya da sanatçının
elinde tamamen farklı
bir anlam ve görünüm
kazanmasıyla oluşan
formlardır.

Şekil 2.9

Soyut Formlar.

Somut formlar, doğrudan iki boyutlu yüzeyler ve üç boyutlu uzayda varolan
nesnelerdir. Kare, küp, üçgen, düzgün dörtyüzlü, vs gibi temel geometrik formlar
somut formlar olarak kabul edilirler. Bazen süper gerçekçilik olarak da adlandırılırlar. Süper gerçekçilik iki ve üç boyutluktan oldukça fazla yararlanıldığı du-

Somut Form: Doğrudan iki
boyutlu yüzeyler ve üç boyutlu
uzayda varolan objelerdir.
Bazen süper gerçekçilik olarak
da adlandırılırlar.
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Şekil 2.10

rumlardır. Somut formlarda tasarımcı ya da sanatçı kendi üslubuyla çalışır. Yeni
düzenlemeler tasarım ilkeleri aracılığıyla oluşmuş kompozisyonlar aracılığıyla
ortaya konmaktadır. Bu nedenle, bütünü oluşturan formlar tanımlanabildiği gibi,
bütünde her boyutuyla tanımlanabilmektedir. Formların sınırları, oranları düzenlenen kompozisyona bağlı olarak belirlenir (Şekil 2.10).

Somut Formlar.

Organik Form: Canlı
organizmalarına ve hücre
yapılarına uygun eğri, dairesel
sınırların ve hareketli, kıpırtılı
yapıların egemen olduğu
formlardır.

Organik ve İnorganik Formlar

Organik formlar, canlı organizmaların hücre yapısına uygun olan formlardır.
Genellikle, eğri, dairesel sınırların ve hareketli, kıpırtılı yapıların egemen olduğu yapılaşmalardır (Şekil 2.11). Düzenin monotonluğu karşısında, yaşamı temsil
eden formların tanımıdır. Yeni form arayışında, tıpkı canlılar dünyasındaki gibi,
tasarım öğeleri, ilkeleri ve yöntemleri kullanılarak dinamik ve birleştirici bir ilişki
kullanılır. Hedefi, formun birlik ve bütünlüğünü oluşturacak hareket ve devinim
egemenliğindeki ulaşılan son üründür. Genel olarak eğri ve dairesel formların
egemenliğindeki form, monotonluğun dışında insan eliyle yapılaşmış yaşam alanlarımız içinde dikkat çeken düzenlemelerdir.

Şekil 2.11

Organik Formlar.

İnorganik Form: Canlılığını,
hareketini ve daireselliğini
kaybetmiş, daha çok köşeli,
prizmatik yapılardır.

İnorganik formlar ise, canlılığını kaybetmiş, daha çok köşeli, prizmatik yapılardır. Mineral yapı düzeninin durağanlığıyla tanımlanabilir. Organik formu, hücre yapısı ile özdeşleştirirsek, inorganik form da atomun yapısı ile özdeşleşir (Şekil 2.12).
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Şekil 2.12

İnorganik Formlar.

FORMLARIN BİRBİRİYLE İLİŞKİLERİ

Form çeşitlerinin birarada kullanılması ya da iki aynı formun birbirleriyle ilişkiye girmesi sonucu ortaya özgün, daha önce görülmemiş formların çıkması olasıdır. Formlar belirli kurallar aracılığıyla birbirleriyle ilişkilendirildiğinde anlamlı ve
kontrol edilebilir yeni formların tasarlanması olasıdır. Böylelikle aynı görsel bütünlük ve anlamı içeren yeni formların üretilmesi söz konusu olabilmektedir. Yapılan
çalışmanın anlaşılır olabilmesi amacıyla, iki boyutlu geometrik formlar kullanılarak
formların birbirleriyle ilişkisini oluşturacak ilkeler açıklanacaktır. Formların birbirleriyle girdikleri ilişkileri sekiz farklı başlık altında toplanabilir (Wong 1972).

Ayırma (Detachment)

İki form birbirleriyle ilişkiye ve etkileşime girecek kadar yakın aralıkta yer alırlar.
Ancak bu iki form birbirinden ayrıdır ve kesinlikle birbirine değmemektedir (Şekil 2.13). Kare diğer bir kare ile tasarımcının ön gördüğü bir aralık ölçüsüyle birbirine yaklaştırılmıştır. Genel olarak bu aralık (espas) formun ölçüsünü çok aşan
bir aralık olmaması gerekmektedir. Bu aralık değer olarak yükseldiği zaman iki
form arasındaki görsel ilişki kopar ve iki farklı form olarak algılanırlar. İki formun
arasındaki aralık azaldığı zaman (birbirine değmemek koşuluyla) iki form birlikte
bir anlam oluşturacak biçimde hareket etmeye başlarlar.
Şekil 2.13

Ayırma.
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Değme (Touching)

İki form birbirleriyle ilişkiye ve etkileşime girecek kadar yakındırlar. Ancak bu
formlar birbirlerinin kapladıkları alanlara kesinlikle girmemektedir (Şekil 2.14).
Formun sınırlarını oluşturan kenarlar birbirlerine dokunmaktadır. Genel olarak
formlar arasında aralık (espas) olması durumunda Ayırma ilkesi gerçekleşmiş olmaktadır. Eğer iki formun sınırları aşılırsa ve birbiri içine ya da üstüne gelirse o
zaman form varolan özgün yapısını kaybeder ve Değme ilkesi oluşmaz.
Şekil 2.14

Değme.

Bindirme (Overlapping)

İki form birbiriyle ilişkiye ve etkileşime girecek kadar iç içedir. Birinci form, ikinci
formun kapladığı alanı örterek üste çıkmıştır. İkinci form örtülenerek arka planda
kalmıştır. Bu yüzden, birinci formu oluşturan formun kenarı üstte gözükmektedir
(Şekil 2.15). Üst üste gelme olarak da adlandırılabilir. Üstte yeralan form önde, altta kalan form ise arkada algılanmaktadır. Ayrıca, bu iki formun örten ve örtülen
bölümlerindeki ölçülerin tasarımcı tarafından belirlenmesi yeni oluşacak formun
anlamlı ve tekrarlanabilir olmasını sağlayacaktır.
Şekil 2.15

Bindirme.

Girme (Penetration)

Bindirme yöntemiyle aynı uygulamayı içermektedir. Ancak, örtme yoktur. Önarka ilişkisi oluşmamıştır. İki formda aynı düzlem üzerinde yeralmaktadır. İki
formun oluşturduğu ortak alan (alt-küme) çıkarılmıştır. İki formun kenarlarına
ortak alanın çıkarılan bölümünün sınırları eklenerek yeni bir form oluşmuştur
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(Şekil 2.16). Yine bu iki formun arasındaki ilişkide ölçülerin tasarımcı tarafından
belirlenmesi yeni oluşacak formun anlamlı ve tekrarlanabilir olmasını sağlayacaktır.
Şekil 2.16

Girme.

Birleşme (Union)

Bindirme ve girme ilkelerinin uygulamalarının aynısı iki form için uygulanır.
Ancak, bu sefer iki formda birbiriyle tek bir formmuş gibi birleştirilir. Böylelikle formları oluşturan yüzeyler (kütleler veya hacimler) birer parçalarını yitirirler
(Şekil 2.17). Büyük ve yeni bir form ortaya çıkar. Bu yeni formun biçim ve anlam
olarak farklı bir bütünlüğü oluşmaktadır. Yine bu iki formun arasındaki ilişkide
ölçülerin tasarımcı tarafından belirlenmesi yeni oluşacak formun anlamlı ve tekrarlanabilir olmasını sağlayacaktır.
Şekil 2.17

Birleşme.

Çıkarma (Subtraction)

İki form bindirme, girme ve birleştirme ilkelerine benzer bir biçimde ilişkilendirilir. Ancak bu formlar, pozitif ve negatif formlar gibi, karşıtlık içeren iki form
gibi hareket ederler. Negatif formun pozitif formu örttüğü bölümü çıkarılır (Şekil
2.18). Pozitif form özgün yapısını kaybetmektedir. Aslında, bu yitirme, örtme ile
elde edildiği de düşünülebilinir. Ancak ana formdan eksiltilen parça, bütünü anlatır bir oranda olması gerekmektedir. Yani özgün formun temel biçimi anlaşılır
olmalı, bakıldığı zaman bütün, çağrışım yoluyla tamamlanabilmelidir.
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Şekil 2.18

Çıkarma.

Kesişme (Intersection)

İki form bindirme, girme ve birliştirme ilkelerine benzer bir biçimde ilişkilendirilir. Ancak, bu sefer çıkarılan alanlar formun kendileridir. Görünür halde kalan
“ortak alan” (alt-küme) sınırlarıyla birlikte yeni bir formdur. Bu form kendisini
oluşturan formlara benzememektedir. Formlar özgün yapılarını ve geometrilerini
kaybetmişlerdir. Yeni form daha küçüktür ve kesişme kümesinin sonucu olarak
oluşmuştur (Şekil 2.19).
Şekil 2.19

Kesişme.
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Çakışma (Coinciding)

İki formu birbirine daha da yaklaştırarak tüm sınırlarını birbirine denk gelecek
biçimde örtüştürülür. Bu çakışma, formların aynı biçim ve ölçüde olmasını gerektirir. Yeni oluşan form tek bir form olarak algılanır (Şekil 2.20).
Şekil 2.20

Çakışma.

Yeni form arayışında bu yöntemlerin birini ya da birkaçını kullanarak yöntem
sayısı artırılarak buluş yapma olanağı genişletilebilinir. Kullanılacak farklı yöntemlerle formun aşama aşama yeni forma dönüşmesi sağlanabilir. İstenen işleve
ya da görünüşe kontrollü ve tekrarlanabilir bir ortamda ulaşılması sağlanır. Böylelikle tasarlanan form tekrarlanabilir, üretilebilir ve benzer işgörülere sahip yeni
formlara temel oluşturabilir.
Bu yöntemler, aynı zamanda üç boyutlu hacimler içinde geçerlidir. İki kütle
veya hacim uzay içerisinde birbirleriyle ilişkiye girdiği zaman oluşacak yeni üç
boyutlu formlar oluşturabilirler (Şekil 2.21). Şekil 2.21’de formların birbirleriyle
ilişkileri sırasıyla karenin üç boyutlu formu olan küp üzerinde denenmiştir.
Şekil 2.21

Üç boyutlu Form
Örnekleri.

Aynı zamanda, iki farklı kütle, ikiden fazla kütlelerin ilişkileri de farklı form
oluşturmak için kullanılabilir. Yukarıda aktarılan formların birbirleriyle ilişkileri
kuralları sonsuz sayıda tekrarlanarak, değişik dizilimler içererek ve değişik formlar kullanılarak sonsuz sayıda sonuçlara ulaşmak olasıdır.
Form olarak iki daire kullanarak 3 aşamada yeni bir form oluşumu deneyiniz.

4
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Özet
1

2

Form çeşitlerini tanımlamak;
Bu ünitede işlenen form çeşitleri yaşadığımız
çevrede gördüğümüz her türlü nesneyi adlandırmamızı ve tanımlamamızı sağlayacaktır. Formlarının sahip oldukları nitelikleri bakımından
sınıflandırdığımız bu nesneler, yeni form üretme
ile ilgili karşılaşılan yaratıcılık sorununa çözüm
geliştirmeyi hızlandırmaktadır. Yeni form arayışında bilgi dağarcığımızda bulunan ve bize tanıdık gelen formları kullanırız. Eğer bu birikim az
ise bulduğumuzu zannettiğimiz her yeni form
zaten bulunmuş olacaktır. Bu nedenle çevremizde bulunan her nesneyi iyi gözlemlemeli, onları
irdelemeli ve bir biçimde bilgi dağarcığımıza eklemeliyiz Böylece, hem konuyla ilgili bilgi birikimimizi arttıracak hem de entelektüel gelişimimiz içinde yararlı olacaktır.
Formlar arasındaki ilişkileri açıklamak;
Çevremizde bulunan her nesne aslında karmaşık formlardan oluşmuştur. Bu formlar incelendiğinde aslında temel form çeşitlerinden oluştuğu gözlemlenebilir. Bu nedenle form çeşitleri
aslında çevremizde yeralan formları daha iyi anlamamızı ve tanımlamamızı sağlar. Form çeşitlerini belirli ilkeler ve yöntemlerle birbirleriyle
ilişkilendirdiğimiz zaman ortaya o güne kadar
görülmemiş, yeni ve farklı formların oluşmasına
yardımcı olabilmektedir. Aynı çevremizde olan
nesneler gibi. Bu nedenle formların birbiriyle
ilişkileri, bunların kontrollü bir biçimde kullanımı, amaç ve gereksinimlerimize uygun yeni
form üretme konusunda yardımcı olabilecektir.

3

Yeni formlar oluşturmak;
Geometrik formlar üzerinden verilen temel örnekler sadece konunun, formlar arasında yeni
form üretme konusundaki yöntemlerin ve iki
boyutlu form algısının rahatlıkla oluşabilmesi
için seçilmiştir. Geometrik formlar yerine form
çeşitlerinden biri ya da karmaşık formlar kullanılarak da gerçekleştirilebilecektir. Böylece iki
boyutlu ve üç boyutlu mekan algısını geliştirerek
yüzeyler üstünde ve hacimler içinde yeni, farklı
ve o güne kadar düşünülmemiş düzenlemeler
yapma olanağını bulacaksınız.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış formlara sahip bir
nesnedir?
a. Silgi
b. Anahtar
c. Kağıt
d. Elma
e. Vazo

4. Aşağıdaki ilişki çeşitleri arasında Değme kuralını
gerçekleştiren formlar hangisidir?

2. Bazı formlar değişikliği, hareketliliği ve enerjiyi
simgeleyen, dairesel çizgiler, doğal çevrede varolan
kıvrımlı ve eğri yüzeyler hareketlilik duygusu oluştururlar. Aynı zamanda statik formlarla karşıtlık içeren
bu form çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pozitif Form
b. Soyut Form
c. Açık Form
d. Dinamik Form
e. Organik Form

b.

3. Aşağıdaki mobilyalar arasında hangisi Açık Forma
örnek olabilir?
a. Çöp Kutusu
b. Ayaklı Lamba
c. Köşe Koltuk
d. Sandalye
e. Bar Taburesi

a.

c.

d.

e.

5. Formların Birbirleriyle İlişkilerinde, iki formun
birbiriyle ilişkiye ve etkileşime girecek kadar iç içe yeralması sonucu, birinci formun, ikinci formun kapladığı alanın üstüne çıkarak arkadakini örtmesi sonucu
oluşan kural aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bindirme
b. Girme
c. Çakışma
d. Birleşme
e. Kesişme
6. Aşağıdaki formlardan hangisi Statik Forma örnektir?
a. Ağaç Dalları
b. Küre
c. Nehir
d. Piramit
e. Perde
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
7. Bir restoranda giden 6 kişi birarada oturmak istemiştir. Ancak restoranda boş olan masaların hepsinin
4 kişilik olması nedeniyle kare masalardan ikisi bir araya getirilmiştir. Masalar, Formların Birbiriyle İlişkileri
kurallarından hangisini kullanarak bir araya getirilmişlerdir?
a. Kesişme
b. Değme
c. Bindirme
d. Ayırma
e. Çakışma
8. Aşağıdakilerden hangisi inorganik form olarak kabul edilir?
a. Ağaç
b. Su damacanası
c. Süs Bitkisi
d. Heykel
e. Kare sehpa
9. Aşağıdaki nesnelerden hangisi Dinamik Form olarak kabul edilir?
a. Basketbol Topu
b. Mısır’ın Piramitleri
c. Anıtkabir
d. Buzdolabı
e. Gönye
10. İki formun sanki tek bir formmuş gibi biraraya getirilmesi sonucu yeni bir formun oluşması durumunda
aşağıdaki Formların Birbiriyle İlişkileri kurallarından
hangisi söylenebilir?
a. Çakışma
b. Kopma
c. Birleşme
d. Girme
e. Kesişme

1. e
2. d

3. c
4. b
5. a
6. d

7. b
8. e
9. a
10. c

Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-İç ve Dış
Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-Statik ve
Dinamik Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kapalı ve Açık” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formların Birbirleriyle
İlişkileri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formların Birbirleriyle
İlişkileri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-Statik ve
Dinamik Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formların Birbirleriyle
İlişkileri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-Organik ve
İnorganik Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-Statik ve Dinamik Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Formların Birbirleriyle
İlişkileri” bölümünü gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

Sıra Sizde 1
Örneğin bir masa aydınlatmasında, aydınlatma için
kullanılan duy ve ampülden oluşan mekanizmanın
olduğu bölüm iç formu, ışığın yönlenmesini sağlayan
ve gerekli alanı kapatarak ışığın geçmesini engelleyen
koruma alanı da dış formu oluşturacaktır.

Abercrombie, S. (1984). Architecture As Art: An Aesthetic Analysis. NewYork: Von Nostrand Reinhold,
USA.
Gürer, L. (1992). Görsel Sanat Eğitimi ve Mekan
Form. İstanbul: İTÜ.
Kaptan, B. B. (1997). İçmimaride Form-Mekan İlişkisi, Anadolu Üniversitesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi.
Kaptan, B. B. (2001). İç Mekanın Niteliğini Belirleyen
Öğelerinin Görsellik Kazanmasını Sağlayan Oluşumlar. Anadolu Sanat. Eskiişehir: Anadolu Üniversitesi, s:113-130.
Lauer, D.A. (1985). Design Basics. USA: Holt, Rinehart and Winston., 2nd Edition.
Wong, W. (1972). Principles Of Two Dimensional
Design. New York: Von Nostrand Rinehart.
Zelanski, P., M.P. Fisher (1987). Shaping Space. New
York: Holt, Rinehart and Winston., USA.

Sıra Sizde 2
Örneğin, masa üstü bilgisayarınıza ait sistem ünitesi,
monitör, klavye, fare, kitap, bardak, kalem vs. pozitif
formlarınız olarak çalışma alanınızda yer kaplamaktadırlar. Kapladıkları alanlar başka bir formun konulmasına engel olacak biçimde doludur.
Sıra Sizde 3
Kalemtraş, kalemlik, bilgisayar monitorü gibi masa üstünde duran hareketsiz nesneler statik form olarak tanımlarız. Bu formların devrilmesi ya da hareket etmesi
için güç gerekmektedir. Ancak bu biçimde yer değiştirebilir ya da hareketlenebilir. Örneğin masaüstünde bir
bilye olsaydı, bu dinamik bir form olacaktı. Bilyeye yapılan en ufak temas, masanın titreşimi ya da masanın
eğimi onun hareketlenmesini sağlardı.
Sıra Sizde 4
1. Aşama: Çıkarma

2. Aşama: Çıkarma

3. Aşama: Ekleme
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İki boyutlu görsel algınızı geliştirebilecek;
Mekan algınızı oluşturabilecek;
Tasarım İlkeleriyle ilgili kavramları tanımlayabilecek;
Tasarım İlkelerini kullanarak sorunları biçimsel olarak ifade edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasarım
Tasarım İlkeleri
Tekrar
Form Tekrarı
Ölçü Tekrarı
Renk Tekrarı
Doku Tekrarı
Pozisyon Tekrarı
Zıtlık
Öğesel Zıtlıklar
Yapısal Zıtlıklar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koram (Hiyerarşi)
Eksensel Koram
Merkezsel Koram
Işınsal Koram
Uyum
Denge
Simetrik Denge
Asimetrik Denge
Merkezi Denge
Egemenlik
Birlik-Bütünlük

İçindekiler

Bilgisayar Destekli Temel
Tasarım

Tasarım İlkeleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GİRİŞ
TASARIM VE İLKELERİ
TEKRAR
ZITLIK (KONTRAST)
KORAM (HİYERARŞİ)
UYUM
DENGE
EGEMENLİK
BİRLİK-BÜTÜNLÜK

Tasarım İlkeleri
GİRİŞ

İnsanoğlu, yaşamı boyunca çevresindeki birçok nesne ile iletişime geçmektedir.
İlk çağlarda doğada bulduklarıyla yaşamını sürdürürken, gereksinimlerine uygun
olarak bir takım nesneleri yaşadığı dönemin özelliklerine uygun olarak üretmek
zorunda kalmıştır. Zamanla beğeni ve estetik kaygıların da eklendiği bu serüven
de artık teknoloji büyük bir katkı sağlamaktadır. Üretilen her türlü nesne, insanın
bir gereksinimini karşılamak üzere düşünülmüştür. Ancak, farklı ve yeni olan her
zaman daha çok istenmiş ve kabul görmüştür. Buna ek olarak, estetik kaygılar ve
beğeni düzeyleri bir anlamda kullanıcı özelliklerini de belirleyerek ürünlerin bi
çimlenmesine neden olabilmektedir.
Bu ilişkiler bir kenara bırakılırsa kullanıcı olarak düşünebileceğimiz birey,
hem pratik hem de estetik gereksinimleri doğrultusunda çevresini biçimlendir
mektedir. Bu biçimlendirme sürecinde farklıyı araması içten gelen bir davranış
biçimi olarak kabul edilebilir. Farklı olanın tek olanın sahibi olmak bireye toplu
luk içinde beğeni ve zevkleriyle farklı bir konumda olma duygusunu yaşatacak
tır. Bireyin, yaşadığı çevreyi biçimlendirebilmesi için birbiriyle uyumlu, benzer
estetik değerleri taşıyan ve düzenlenmiş formların olması gerekmektedir. Bu da
formların belirli yöntem ve ilkeler kullanılarak tasarlanması ve üretilebilir olması
sonucunu doğurmaktadır.
Bu ünitede tasarım kavramını değerlendirecek ve yeni formların tasarlanması
için kullanılan temel tasarım ilkelerini tanıyacaksınız. Bu yolla, yeni form üret
mek için yöntemleri kendiniz oluşturabileceksiniz.

TASARIM VE İLKELERİ

Bauhaus’tan günümüze kadar olan süreçte sıkça dile getirilen tasarım sözcüğü
şöyle kavramlaşabilir: Tasarım, estetik bilginin her türlü aracını kullanarak özgün
ve tek olacak yeni değerleri görünür kılma sürecidir. Bu süreç, zeka ile işler ve olma
yanı ortaya çıkarmaya yönelik olarak tanımlanabilir. İsviçreli ekspresyonist sanat
çı Johannes Itten tasarım için, düşünülen formun uygulanabilecek biçimde kağıda
aktarılması olarak tanımlamıştır. Aslında bir formun, bir düşüncenin ya da bir
ürünün tamamının ya da bir parçasının nokta, çizgi, yüzey, hacim/kütlesi olarak
yeniden anlatımı tasarımdır. Bu anlatım biçimi içinde renk, doku malzeme ve süs
leme gibi niteliksel öğelerde eşlik ederek insan duyularını ve algılama biçimlerine
etki etmektedir.

Tasarım: Estetik bilginin her
türlü aracını kullanarak özgün
ve tek olacak yeni değerleri
görünür kılma sürecidir.
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Kısaca verilmiş ya da tanımlanmış bir sorunun, farklı bir bakış açısı ve yorum
la çözme eylemi olarak da tanımlanabilir. Tasarım aslında farklı olanı, yeni olanı
ve o güne kadar bulunmamış olanı arayıp bulma sanatıdır. Bir buluş yöntemidir.
Bu nedenle, çoğu kez gözden kaçan bir şekilde, varolan nesnelerle uğraşmaktadır.
Yaşanılan çevrede bulunan ya da temel formlardan yola çıkılarak ortaya konan bir
kavram çerçevesinde, belirli ilkeleri kullanarak, özgün ve farklı yorumlar ortaya
konulmaktadır.
Tasarım eylemi bir süreç yaşanarak gerçekleşmektedir. Tasarım süreci olarak ad
landırılan bu zaman dilimi, öncelikle sorun olarak kabul edilecek olan bir konunun
varolmasıyla başlar. Bu konu başkası tarafından belirlenmiş olabileceği gibi, tasarım
eyleminde bulunacak tasarımcı tarafından da ortaya konulabilir. Bu süreç, tanımla
ma, analiz (çözümleme), sentez (bireşim) ve değerlendirmeyi içermektedir.
Tanımlama, soruna ilişkin ve sorunu her yönüyle ortaya koymak için yapı
lan bir aşamadır. Bu aşamada kullanılacak öğeler, formlar, işlevler, gereksinimler,
yöntem ve tasarım ilkeleri belirlenir.
İkinci aşama olan analizde, tanımlanan sorunla ilgili her türlü öğe irdelenir ve
ortaya konur. Tanımlamada ortaya konulan ve çözümlemeyle açığa çıkartılan her
veri, birbiriyle ilişkilendirilerek farklı olanı bulmaya çalışılır.
Sentezde ise, birbirinden farklı gibi görünen, ancak, analiz aşamasında birbir
leriyle olası ilişkileri kurulmuş verilerden yola çıkılarak yeni bir önerme ortaya
konulmaya çalışılır. Bu önerme tasarımcının öngördüğü ya da daha süreç baş
larken belirlediği kavram çerçevesinde gelişebilir. Tasarımcı kendi yetenekleri ve
bilgi birikimi kapsamında, farklı teknikler kullanarak, çözüm önerilerini üretme
ye çalışır. İki boyutlu ya da üç boyutlu görselleştirme yöntemleriyle eskizler ya da
taslaklar oluşturulur. Son aşamaya geçilmeden, ortaya konan öneriler elenerek tek
bir önerme haline getirilmektedir.
Son aşama olan değerlendirme aslında bir karar verme sürecidir. Önerme,
hem görsel anlatım teknikleri hem de dijital ortamlarda oluşturularak sonlandı
rılmıştır. Çözüm önerisi, farklı, yeni ve o güne kadar görülmemiş yeni formlara ya
da önerilere dönüşürse özgün buluşlar gerçekleştirilmiş olur.
Tasarım İlkeleri, tasarımlarda kurulmak istenen düzen ya da düzeni sağlamak
amacıyla uygulanan kuralları içermektedir. Bu kurallar, form gibi tek bir nesne
üzerinde uygulanabileceği gibi, bir düzlem ya da uzay içinde çeşitli formların ka
tılımıyla oluşacak kompozisyonlarda da kullanılabilmektedir. Formun öğeleri,
formun niteliğini ortaya koyan doku, renk, biçim, gibi yapısal özelliklerini etki
leyecek biçimde kullanılabilmektedir. Tasarım sürecinde bilinen formlar, bilinen
öğeler ve bilinen ilkelerden yola çıkılmasına karşın sonuç farklı olanı ve yeni olanı
bulmaya yöneliktir. Bu süreç şaşırtıcı biçimde yüzyıllardır gerçekleşen bir olgu
olarak dünyamızda tekrarlanmaktadır.
Tekrar, zıtlık (kontrast), koram (hiyerarşi), uyum, denge, egemenlik ve birlikbütünlük tasarım ilkeleri olarak kabul edilmektedir. Aşağıda aktaracağımız ilke
ler, tek başlarına uygulanabileceği gibi, birlikte kullanımlarından doğacak sonuç
larıyla etkili olabilecektir.

TEKRAR
Tekrar: Benzer formların
bütün öğelerinin birbirleriyle
ilişki kuracak biçimde
ikinci kez ya da daha fazla
kullanılmasından oluşan
düzenlemelerdir.

Benzer formların, öğelerinin, biçiminin, renginin ve dokusunun birbirleriyle iliş
ki kurabilecekleri biçimde ikinci kez ya da daha fazla kullanılmasından doğan
düzenlemelerdir. Bu anlamıyla, formlarda tekrar, hem öğelerin hepsinin hem de
ayrı ayrı parçalarının tekrarından oluşan dizilimlerle tanımlanabilmektedir. Bu
anlayışla bazı tekrar çeşitlerinin tasarım sürecinde kullanmak olasıdır. Bunlar:

43

3. Ünite - Tasarım İlkeleri

Form Tekrarı

Form, her zaman en önemli öğe olmuştur. Formun tekrarı, formu oluşturan yapı
sal ve görsel her türlü öğenin katılımıyla söz konusu olabilir. Bu tekrarda forma ait
farklı ölçü, renk, doku gibi özellikler değişkenlik içerebilir. Ancak, formun yapısı
her zaman aynı kalmalıdır (Şekil 3.1). Form, ister geometrik, isterse karmaşık ya
pılardan oluşsun, formun birden fazla biçimde tekrarlanarak algılanabilir bir dizi
oluşturması gerekmektedir. Bu nedenle formda meydana gelebilecek en ufak bir
farklılık hemen göze çarpacaktır.
Şekil 3.1

Form Tekrarı.

Ölçü Tekrarı

Formların tekrarı ya da çok benzer olmasına karşın, formun ölçülerinin ve oran
larının aynı kalarak tekrar etmesidir (Şekil 3.2). Formun ana yapısından öğe ya da
parça eksilse de ana yapısı çağrışım yoluyla tamamlanacak biçimde kullanılmalı
dır. Bu tekrarda temel olan formun boyutlarının aynı kalarak dizilimin oluşturul
masıdır. Ölçü tekrarının olmaması ancak formun ana yapısının tanımlanamaya
cak biçimde bozulması ile olasıdır.
Şekil 3.2

Ölçü Tekrarı.

Renk Tekrarı

Tekrar eden formların bi
çim, oran, ölçü ve dokuları
değişiktir (Şekil 3.3). Ancak
renk aynı kalmaktadır. For
mun geometrik biçimi de
ğişkenlik göstermesine kar
şın, aynı renge sahiptir.

Doku Tekrarı

Bütün formlar aynı dokuya sahiptir.
Ancak tekrar eden formların biçim,
ölçü, oran ve renkleri değişiktir. Farklı
geometrik formlar kullanılmasına kar
şın formu oluşturan yapının dokusu ol
duğu gibi diğer formlar içinde kullanıl
maktadır (Şekil 3.4).

Şekil 3.3

Renk Tekrarı.

Şekil 3.4

Doku Tekrarı.
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Pozisyon Tekrarı

Düzlem ya da uzay içinde kullanılan formun, alanı sınırlayan kenarlarla oluştur
duğu ilişkinin aynı olmasıdır. Alan aynı kalmasına karşın, değişik formların ko
numu ve pozlarının aynı olması pozisyon tekrarını oluşturmaktadır. Yapılarına
bağlı olarak formların uzay içerisindeki yönleri de istenirse düzenlenebilmektedir
(Şekil 3.5).
Şekil 3.5

Pozisyon Tekrarı.

Tam Tekrar: Benzer
formların bütün öğelerinin hiç
değişmeden ikinci kez ya da
daha fazla kullanılmasından
oluşan düzenlemelerdir.
Değişken Tekrar: Zıtlık
oluşturmayacak tarzda
tekrar edecek olan formların
öğelerinden birinin ya da
birkaçının değişmesiyle
oluşacak tekrarlardır.
Aralıklı Tekrar: Farklı
biçimdeki formun düzen
içerecek tarzda birden fazla
sayıda düzenlemesidir.

1

Yukarıda sayılan tekrar çeşitleri içinde, bütün hepsinin kullanıldığı tekrarlar
tam tekrar olarak adlandırılır. Yani tekrarı oluşturacak formun öğelerinin (form,
ölçü, renk, doku, uzay ve pozisyonunun) hiçbiri değişmeden tekrarlanmasıdır.
Zıtlık oluşturmayacak tarzda tekrar edecek olan formun öğelerinden birinin ya
da birkaçının değişmesiyle oluşacak tekrarlar değişken tekrar olarak adlandırı
lır. Bu öğelerin komşuluk (akrabalık, yakınlık) ilişkisi içinde benzer birimlerden
oluşması zorunludur. Farklı biçimdeki formun düzen içerecek tarzda birden fazla
sayıda düzenlenmesine aralıklı tekrar denir. (Atalayer 1994).
Tekrar yoluyla tasarlanan formlar, bir ritim oluştururlar. Bu formlar uyum,
zıtlık gibi ilkelerin kullanımıyla desteklenerek, monotonluktan kurtularak tasar
lanması istenilen kompozisyonun farklılaşmasını sağlayabilirler.
“Formun tasarlanması ya da alan içinde formlarla yapılacak düzenlemeler sı
rasında tekrarın kullanılması, monotonluk yaratabilmektedir. Bu nedenle tekrar
kullanılırken yön değişikliği, çakışma, girme, kesişme, değme gibi ilişki çeşitlerini
kullanarak uyum ve düzen oluşturulabilir” (Wong 1972).
Aynı zamanda, yaratıcı düşünceyle formun yapısında pozitif-negatif, küçükbüyük gibi özelliklerde de tekrar ve tekrar çeşitleri kullanılabilir. Kısaca monoton
bir dizi yaratmayacak biçimde birkaç ilkenin bir arada kullanılması kompozisyon
içindeki farklılıkların oluşmasını sağlayabilecektir.
Bir basketbol takımının bütün oyuncularının aynı benzer forma giymeleri form,
renk ve doku tekrarıdır. Sizde bu tür benzerlikler gösteren üç tür meslek grubu adı
nı belirleyiniz ve benzerliklerini yazınız.

ZITLIK (KONTRAST)
Zıtlık: Bir formu oluşturan
öğelerinin biçiminin, yerinin,
pozunun değişmesi ve buna
bağlı olarak formun anlam ve
işlevinin değişmesiyle oluşan
karşıtlıktır. Kontrast olarak da
adlandırılmaktadır.

Varoluş olarak gözden kaçırılmasına karşın zıtlık, her zaman ve her yerde vardır.
Bir formun anlamsız bir uzayla çevrilmesinde, düz bir çizginin, eğri bir çizgiyle
birleşmesinde, büyük bir formun küçük bir formla birlikteliğinde zıtlık (karşıtlıkkontrast) vardır. Günlük yaşantımızın bir parçasıdır zıtlık. Zaten, formun zemin
den ayrılarak algılanması, bu zıtlık ilkesinin yardımıyla olmaktadır.
“Bir kompozisyonda benzer veya benzer olmayan nitelikteki öğelerin çeşitli ba
kımlardan zıtlıklar oluşturmasıyla bir bütünlük elde edilebilir. Bu zıtlık ölçü, yön,
biçim, renk, doku bakımından olabilir” (Yurtsever 1988). Bununla beraber, tasarım
da kullanılan bazı zıtlıklar birbirleriyle uyum içindedir. Sözgelimi, kare bir form ile
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üçgen bir form birbirlerine benzemezler, ama form yapısı olarak birbirlerine kom
şudurlar. Diğer yandan, eğri sınırlardan oluşan bir form, bu iki form için uzlaşmaz
bir ilişki içinde olabilir. Aynı tür (uzlaşan-uzlaşmayan) zıtlıklar renk, doku, içinde
geçerlidir. Yani zıtlıklar, ölçüsü, çizgisi ve uzaydaki pozisyonları aynı olan formlarda
renk veya dokuyla da elde edilebilirler.
“Zıtlık bütün boyutları içermektedir. Bu boyutun bir ucu tekrar, diğer ucu zıt
lıktır. Uyum bunların ortasında yer alır” (Gürer 1990). Yapısında ya da yüzeyinde
zıtlıklar olan formlar uyum, tekrar gibi ilkelerden daha çabuk algılanırlar. Birbi
rine zıt iki form, bakan için dikkat çekicidir. Bu anlayışla düzenlenmiş kompozis
yona ilgi artar ve daha dikkatli seyredilir.
Bir formu oluşturan öğelerin biçiminin değişmesi, yer değiştirmesi, formun
uzay içinde pozunun değişmesi ve buna bağlı olarak formun anlam ve işlevinin
değişmesiyle karşıtlık, yani zıtlık oluşur.

Formun Öğesel Zıtlıkları

Her varoluşun yapısında yer alan öğelerin birbirleriyle oluşturacağı zıtlıklardır.
Bunlar Form Zıtlığı, Ölçü Zıtlığı, Renk Zıtlığı, Doku Zıtlığı ve Pozisyon Zıtlığıdır.
Form Zıtlığı, iki formun geometrik yapısı, biri açılı, bir diğeri açılı değilse zıt
lığı oluşturur. Aynı zamanda, bir formun yapısı geometrik, diğeri organik ise, bu
da bir zıtlıktır. Bu bağlamda, form zıtlığını açıklamak biraz karışık olabilir. Ancak,
göreceli olan bu zıtlık, iki ya da daha fazla formun bir araya gelmesiyle karşılaştırı
larak sonuca ulaşılabilinir. Zıtlıkların bir kısmını şöyle sıralanabilir (Wong 1972).
“Dairesel/dikdörtgensel, düzlemsel/çizgisel, mekanik/serbest-el, simetrik/asimet
rik, güzel/çirkin, basit/karmaşık, soyut/somut, düzgün/bozuk... vs.” (Şekil 3.6).

Formun Öğesel Zıtlıkları:
Bir formun yapısında yer
alan öğelerin birbirleriyle
oluşturduğu karşıtlıktır.

Şekil 3.6

Form Zıtlığı.

Ölçü Zıtlığı, yüzey formlar için alanın büyüklüğü küçüklüğü, hacimsel form
larda kütle veya hacimlerin büyüklüğü küçüklüğü, çizgisel formların uzunluğukısalığı ölçü zıtlığını oluşturur (Şekil 3.7).
Şekil 3.7

Ölçü Zıtlığı.
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Renk Zıtlığı, kırmızı-yeşil, sarı-mor, ma
vi-turuncu gibi renkler Itten’in renk da
iresindeki komplementer (tamamlayıcı)
renkler, kroma (kalite) ton değerleri, sıcaksoğuk renk zıtlıkları ile miktar (parlaklık ve
leke büyüklüğü) zıtlıkları renk zıtlıklarını
oluşturur (Şekil 3.8). Bunu dışında aynı öz
tona sahip olmayan ya da ton olarak birbi
rine yakın değerler içermeyen renklerde de
karşıtlık bulunmaktadır.

Şekil 3.8

Renk Zıtlığı.

Şekil 3.9

Doku Zıtlığı.

Doku Zıtlığı, formun yüzeylerini oluştu
ran dokuların düz-pürüzlü, zarif-kaba, incekalın, mat-parlak zıtlıklarıdır (Şekil 3.9).

Pozisyon Zıtlığı, üç boyutlu uzay ya da iki boyutlu zemin içinde formun almış
olduğu konumun oluşturduğu zıtlıklardır. Bu zıtlıklar: Üst-alt, sağ-sol, yüksek-al
çak, merkez-kenar, ... vs. dir (Şekil 3.10).
Şekil 3.10

Pozisyon Zıtlığı.

Yukarıda anlatılan zıtlıklar dışında, formun kendi yapısına bağlı zıtlıklar da var
dır. Bir formun içinde yer alan zıtlıklar formu daha da ilgi çekici kılabilir. Tekrar eden
formların birbirleriyle hem zıtlık hem de uyum ilişkileri içinde olması olağandır.

Formun Yapısal Zıtlıkları
Şekil 3.11

Formun Yapısal
Zıtlıkları.

Şekil 3.12

Formun Yapısal
Zıtlıkları.

İki boyutlu formda iki düz çizgiyi bağla
yan bir dairesel çizginin oluşturacağı daire
dilimi kendi içinde zıtlık yaratabilecektir.
Burada ana formu oluşturan parçaların
(Açılı-Dairesel) form zıtlığından söz edi
lebilinir (Şekil 3.11).
İki boyutlu geometrik forma (örneğin
bir kare) eklenen ve yapısal olarak farklı
olan ikinci form (örneğin bir daire) zıtlık
yaratacaktır. Burada zıtlık küçük-büyük,
açılı-daireseldir (Şekil 3.12).
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Bir geometrik formun iki ayrı formla biraradalığı so
nucu oluşan bileşik formda, yön (sağ-sol) zıtlığı vardır
(Şekil 3.13).
Şekillerde örnekleri verilen iki boyutlu formların zıt
lıkları, üç boyutlu form olarak da düşünülebilinir. Ancak
bir düzlem üzerinde iki boyutuyla oluşturulan zıtlık artık
üç boyutu ile değerlendirmeye alınmalıdır. Bu bir anlam
da altı ana yönün varlığını ve çok çeşitli olanakların orta
ya çıkması anlamına gelmektedir.
Formların düzenlenmesinde özellikle renk, doku, ölçü, biçim ve yön tekrar
larında düzen ve zıtlık olabilir. Ayrıca formun yer aldığı uzayda doğal zıtlık her
zaman olağandır. Tekrarda da olduğu gibi monoton bir dizi yaratmayacak biçim
de birkaç ilkenin bir arada kullanılması kompozisyon içindeki farklılıkların oluş
masını sağlayabilecektir. Bu değikenlik dikkat çekebileceği gibi özgün görsellerin
oluşması mümkün olacaktır.
Yaşadığımız çevrede gördüğümüz renk zıtlıkları ile ilgili (kırmızı-yeşilin zıtlığını
gösteren domatesin kırmızı sapının yeşil olması gibi) meyve, sebze, çiçek ve ağaç
örneklerine üç örnek veriniz.

Şekil 3.13

Formun Yapısal
Zıtlıkları.

Formun Yapısal Zıtlıkları:
Bir formun ana yapısının
değişmesiyle oluşan
karşıtlıktır.

2

KORAM (HİYERARŞİ)

Koram (hiyerarşi), yaşanılan doğal çevrede varolan bir düzendir. Ağaç dallarının
yapılanışı (büyük dallardan küçük dallara ve yapraklara), deniz kabuklularının
sarmal formları, kar tanelerinin yapılanışında gözlemlenebilmektedir. Doğada
görülen karmaşık formların oluşması hepsi bir koramdır. “İki zıt ucu, uygun ka
demelerle birbirine bağlayan köprüye koram (hiyerarşi) denir” (Yurtsever 1988).
Koram aslında bir tekrardır. Formun belirli bir orana bağlı kalarak değişmesi so
nucu oluşan tekrarlardır. Bu değişiklik formun ölçüsü, biçimi, yönü, rengi, doku
su, tonu, gibi yapısal özellikleri de içerebilir. “Koramın, eksensel-aksiyel, merkez
sel, ışınsal olmak üzere üç türünden söz edilebilir ve bir organizasyonda bir veya
birkaçı bir arada yer alabilir” (Gürer 1990).

Koram: Formun belirli bir
orana bağlı kalarak değişmesi
sonucu oluşan tekrarlardır.
İngilizceden hiyerarşi olarak
dilimizde kullanılmaktadır.

Eksensel Koram

Belirlenmiş bir eksen (aks) üzerinde bir formun belirli bir orana bağlı olarak tek
rarından oluşur. Bu eksen çizgisel, dairesel, vs. olabilir (Şekil 3.14).
Şekil 3.14

Eksensel Koram.

Şekil 3.15

Merkezsel Koram

Belirlenmiş bir odak noktasına doğru ya da bu odak nok
tasından çıkışlı, yine bir orana bağlı olarak tekrarlanan
formlardan oluşur (Şekil 3.15).

Merkezsel Koram.
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Işınsal Koram
Şekil 3.16

Belirli bir odak noktasından çıkan ışınların yapılaş
ması sonucu oluşan koramlardır (Şekil 3.16).
Koramda formlar arasındaki aralık (espas)
aynı olacağı gibi, zıtlık oluşturacak ya da ters yö
nünde koramı takip edecek oran değişikliklerini
de içerebilir.

Işınsal Koram.

UYUM

Denge: Formun veya
öğelerinin bir uzayda belirli
eksen sistemlerine göre,
birbirleriyle ve bütünle
olan ilişkilerinin yüzeysel,
hacimsel ve oransal olarak
düzenlenmesidir.

Uyum, bir formu oluşturan parçaların birbirleriyle olan benzerlik ve uygunlu
ğudur. “Uygunluk bir kompozisyon veya doğal oluşumda öğeler arasında ortak
veya yaklaşık yönlerinin bulunmasıyla oluşur” (Yurtsever 1988). Uyum, fiziki
özelliklerde olacağı gibi işlev ve anlam bakımından da olabilir. “Öğelerin birbi
rini “andıran”, birbirine “akraba”, birbirine “benzer değerlerle, bir düzen içindeki
bileşimidir. O öğeler arasındaki “ayar” dır” (Atalayer 1994). Uygunluk, bütünlük
ve düzen içeren örgütler beyin tarafından kolay algılanırlar. Çünkü “biçimle öz,
bütünle parçalar ve parçaların kendi arasındaki hem biçimsel (ton, aydınlık, ölçü
miktar, yön, aralık gibi) hem de anlatımsal (işlev, uygunluk) benzerlikler, yakın
akraba değerler “uyum”dur. L. F. Hodgen, birbirine ait olduğu hissini veren unsur
lar ahenklidir demiştir” (Atalayer 1994). Uyum, aynı zamanda formun işgörüsü
ve anlamının birbiriyle düzenli bir yapılaşma içinde olabilmesidir.
Farklı malzemelerin ve yapıların birlikteliğinden bile uyum oluşabilmektedir.
Örneğin oksijen ve hidrojenin yapıları tamamen farklıdır. Bir oksijen, ancak iki
hidrojen ile uyum sağlayarak suyu oluşturur. Bu uyumlar, nesnelerin gerekli olan
en az öğelerle yalın biçimde birliktelik oluşturabilmeleridir. Farklı formlar birbirle
rine zıt olmaları uyum olmayacak anlamına gelmeyebilir. Ancak her zıt varoluş,
birbiriyle uyum sağlayamayabilir. Uyum içinde olmaları için, formların yapı, an
lam ve işgörülerinin bir bütünlük oluşturması gerekebilecektir.

DENGE

Bir uzayda, formların veya formun öğelerinin belirli eksen sistemlerine göre,
birbirleriyle ve bütünle olan ilişkilerinde yüzeysel, hacimsel ve oransal bir den
Simetrik Denge: Belirlenmiş ge duyumsanabilmelidir. Bu dengenin ifade edilmesiyle oluşan pozitif ve negatif
bir eksene göre kullanılan
alanların ilişkileri dengeyle açıklanabilmektedir. Denge, yapısal bir biçimlenmeyi
öğelerin tekrarlanmasıdır.
içerebileceği gibi görsel olarak da düzenlenebilir. Yatay, düşey ve açılı eksenler
üzerinde tasarlanan kompozisyon, görsel dengeyle
Şekil 3.17
anlam kazanıp bütünlük sağlayabilirler. Bu denge
Simetrik Denge.
duygusu zaman ve deneyimle arttırılabilir. Dengeyi
eksen özelliklerine göre üç alt başlıkta toplanabilir.
Simetrik Denge, belirlenmiş bir eksene göre
kullanılan öğelerin tekrarlanmasıdır. Bu eksen ya
tay, düşey ya da açılı olabilir. Aynı ayna yansıma
sında olduğu gibi form yansıyarak tekrar etmekte
dir (Şekil 3.17).
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Kesin, kararlı, anıtsal bir örgütlenme oluşturabilir. Bu nedenle tarihi süreç
içinde mükemmelliğin vurgulanması gereken her sanat eseri ya da binada en az
bir eksene dayalı simetrik denge kullanılmıştır. Ancak bu simetrinin sık kullanıl
ması ilgi uyandırmayabilir. Algılanan hacim ya da formun yarısının görülmesi
diğer yarısının da tahmin edilebilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu da algının
kısa süreli ve anlık olması sonucunu doğurmaktadır. Bu da tekdüze, monoton bir
etki yaratabilecektir.
Asimetrik Denge, formun veya öğelerinin eşit gör
sel ağırlıkta ve çekicilikte örgütlenmesi sonucu oluşan
düzendir. Simetriğe benzer bir eksen olmasına karşın
yansıyarak tekrar eden form orijinal formun aynısı
değildir. Hareket yarattığından ilgi çekebilir. Hacimle,
formla olacağı gibi aralık, yön, doku, renkle de yüzey
sel bir görsel denge sağlanabilir (Şekil 3.18).
Merkezi Denge, bir merkezin çevresinde dairesel ve
ışınsal olarak formların veya öğelerinin örgütlenmesiy
le oluşur. Bu etki merkezcil (odaksal) olduğu için topla
ma/toparlama özelliğine sahiptir. Heyecan ve ilgi uyan
dırır. Tek merkezli olduğu için, bu merkezden çıkan
ışınlarla uzayın simetrik ve asimetrik düzenlenmesine
olanak tanırlar (Şekil 3.19).
“Tasarımın gerçek düşmanı tekdüzeliktir. Gözlemcinin bir görsel tasarıma ilgi
duyabilmesi için, hayalgücünün kurcalanması gerekmektedir. Dikkat çeken, he
yecan uyandıran bir tasarımda görsel denge, odak noktasının, “egemen bölgenin”
oluşturulmasıyla özel ilgi ve önemin odak noktasına toplanmasıyla, daha iyi vur
gulanmaktadır” (Aydınlı 1993). Çinli filozof Lao-Tzu’nun, “Görebildiğimiz herşe
yin özünde göremediğimiz şeylerin yattığını; insanın özbenliğinin onun fiziksel
görüntüsü içinde olmadığını” vurgulayan özdeyişi, karşıt kavramların oluşturdu
ğu dengenin önemini açıklamaktadır.
Bireyde denge hissi uyandıran, birbirini tamamlayan kavramların oluşturduğu
düzen (ya da düzensizlik), biçimsel bir estetik değer olarak ortaya çıkabilir. Bunun
sonucu olarak, hoşlanma ve zevk alma durumu oluşabilir. Formun ve öğelerinin
görsel niteliğinden kaynaklanan zıtlık, düşey ve yatay etki, girinti ve çıkıntılar,
doğrusal ve eğrisel yüzeyler, vb. formun düzenlenmesindeki denge, biçimsel bir
estetik değer olarak önem kazanmaktadır. Bu bağlamda ideal koşul, kusursuzluk
tur. Kompozisyon, bu tür karşıtlıklar arasında algılanan dinamik bir denge olarak
da düşünülebilir.
Görsel düzenlemede denge, hacimsel veya yüzeysel tasarımların sonucu ola
rak yaratılan dolu-boş oranları arasındaki zıtlık ve devinimle kuvvetlendirilebilir.
Formların ve onlara ait olan parçalarda kullanılan renk, doku, detay, malzemele
rin zıtlığı, yüzeyleri farklı kıldığı gibi dolu-boş ilişkisini oranlarını da dengeleye
bilecektir. Günümüzde doluluk-boşluk oranlarıyla yaratılan denge, gerek yüzey
sel, gerekse hacimsel kompozisyonlarla vurgulanabilmektedir.

Asimetrik Denge:
Belirlenmiş bir eksene
göre kullanılan öğelerin
aynı olmamak koşuluyla
tekrarlanmasıdır.

Şekil 3.18

Asimetrik Denge.

Şekil 3.19

Merkezi Denge.

Merkezi Denge: Bir merkezin
çevresinde dairesel ve
ışınsal olarak formların veya
öğelerinin örgütlenmesiyle
oluşur.
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EGEMENLİK
Egemenlik: Bir
kompozisyonda yer alan
formların veya tekrar eden
formların içinden biri ya da bir
grubun kendini farkettirecek
tarzda ön plana çıkmasıdır.

Bir kompozisyonda yer alan formların veya tekrar eden formların içinden biri ya
da bir grubun kendini farkettirecek tarzda ön plana çıkmasıyla egemenlik oluşur.
Bu farkettirme form, ölçü, renk, doku, yön, pozisyon, biçim, vs. ile ortaya konabi
lir. Egemenlik hem formların kendi yapılarında, hem de bu formların kompozis
yon içinde düzenlenmesiyle ortaya çıkabilir (Şekil 3.20).

Şekil 3.20

Egemenlik.

“Tekrar ve karşıtlığın biraradaki tanımıyla egemenlik ve değişkenlik içerir. Ege
menlik dengeyi sağlar, değişkenlik de ilgiyi artırır.” (Rasmussen 1962). Egemenlik
ilkesi, birlik ve görsel denge gibi formun devinimini sağlayan öğelerle iç içedir.

BİRLİK-BÜTÜNLÜK

Oran ilişkileri, renk, doku, form, zaman, üslup, gibi öğelerle birlik ve bütünlük
oluşturulabilinir. Görsel düzenleme ve tasarımlarda en zor gerçekleştirilen ilke
lerden biridir. Çünkü bir deneyim ve tutarlı bir tasarım yöntemi gerektirmektedir.
Birlik: Kompozisyon içinde
“Birlik olma duygusunu güçlendiren uygunluk farklı hareketlerdeki çizgi, bi
düzenlenmiş formların ve/
çim, renk, doku ve açıklık-koyuluk etkisi veren öğelerin bu ilkeler doğrultusunda
veya öğelerinin biraraya
düzenlenmesi sonucu yaratılır.” (Aydınlı 1992). Birlik, tasarım öğelerinin birara
gelerek bütünlük duygusu
ya gelerek oluşturduğu senteze bütünlük duygusu veren bir olgu olarak bilinmek
içinde oluşturulan bir
sentezdir.
tedir. Görsel algıda oran ilişkileri, form ve öğeleri arasında ve öğeler ile formun
bütünü arasındaki ilişkilerin kurulmasında, birlik/bütünlük yaratmak amacıyla
tasarımcılar tarafından sıkça kullanılan bir yöntem olmuştur.
Fiziksel ve algısal öğelerin birliği, öğelerin birbiriyle olan uygunluğu biçimin
de düşünüldüğünde, “çeşitlilik/zıtlık” karşıt bir kavram olarak ortaya çıkabilir.
Önemli olan birlik ile çeşitliliğin ya da karmaşıklığın dengeli birlikteliği sayesin
de uyumun elde edilmesidir. Buna kısaca, estetikte “uyak” ilkesi de denilmekte
Statik Birlik: Geometrik
dir. Estetik çekiciliğin temelinde ilgi uyandıracak, duyguları harekete geçirecek
formlar ve bu formların
hoşlanma ve zevk almayla sonuçlanacak çeşitlilik ve bunları düzenleyecek, birlik
birbirleriyle girdikleri
ilişkiler sonucu doğan
etkisini dengeleyecek disipline sokacak bir bütünlük olgusu vardır. Bu bağlamda
kompozisyonların oluşturduğu
birlik iki ana başlık altında toparlanabilir (Gürer 1990).
birliktir.
Statik Birlik, geometrik formlar ve bu formların birbirleriyle girdikleri ilişki
Dinamik Birlik: Hareket
ler sonucu doğan formların oluşturduğu birliktir.
içeren, dairesel, büyüyen ve
Dinamik Birlik, hareketli, büyüyen bir düzen içindedir. Akıcıdır ve bir varo
açık bir form yapılanışıyla
lu
ş
un
ifadesidir. Dinamik birlik, bir merkezden başlayan logaritmik spiralin sü
düzenlenen kompozisyonların
rekliliğiyle de örneklenebilir.
oluşturduğu bir birliktir.
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Özet
1

2

İki boyutlu görsel algınızı geliştirmek;
Çevremizde algıladığımız her şey aslında geo
metride adlandırdığımız formlarla ilgilidir. Bi
raz daha detaylı, dikkatli ve bilinçli gözlem ya
pıldığında doğada yeralan formların geometrik
karşılıkları rahatlıkla fark edilebilecektir. Bu far
kındalığın düzeyi arttığında formlar arasındaki
ilişkiler çözümlenebilecek ve çevremizde varo
lan nesnelerin iki boyutta nasıl oluştuklarının
cevabı verilebilecektir. Tasarlamak istediğiniz
nesnelerin yüzeylerini oluşturan görselliğin for
muyla, ölçüsüyle, rengiyle, dokusuyla ve pozis
yonlarıyla farklılıklar yaratabileceksiniz.
Mekan algınızı oluşturmak;
Uzay içinde rastlantısal olmayan bir biçimde
düzenlenen formlar hem kendi yapılarıyla hem
de çevresiyle oluşturduğu ilişkiler açısından de
ğerlendirilebilecektir. İki boyutlu yüzeylerde ol
duğu gibi üç boyutlu formların da tasarlanması,
belirli ilkeler çerçevesinde olmalıdır. Ancak tek
farkı boyuttur. Bu farkındalıkla hem düzlem
hem de uzay içinde formlar arasındaki ilişkileri
denetleyebilecek ve tekrar, zıtlık, koram gibi il
kelerle rahatlıkla yorumlayabileceksiniz. Ayrıca,
uyum denge, egemenlik ve bütünlük ilkeleriyle
de formun çevresiyle olan ilişkilerini değerlen
direbileceksiniz.

3

4

Tasarım ilkeleriyle ilgili kavramları tanımlamak;
Çevremizde algıladığımız her varoluş dikkatli
ve bilinçli bir değerlendirme yapıldığında tasa
rım ilkeleriyle oluştukları fark edilebilecektir.
Bu ilkeler, ancak, bilinçli ve bilgili gözlerin ta
nımlayabileceği bir çözümlemeyle anlaşılabilir.
Tasarım ilkeleri tekrar, zıtlık, koram, uyum den
ge, egemenlik ve bütünlük kavramları bu varo
luşların yapıları içinde rastlantısal olmayan bir
biçimde yeralmaktadır. Oluşmuş olan bu düzen
insan eliyle yapılan tasarımlarda da rastlanmak
tadır. Rastlantısal olmayan her türlü düşünce
ürünü, tasarım ilkeleriyle değer kazanmaktadır.
Bu nedenle onu algılayan bireyler iyi, doğru ve
güzel tanımlamalarıyla bu düşünce ürünlerini
niteleyebilmektedirler.
Tasarım ilkelerini kullanarak sorunları biçimsel
olarak ifade edebilmek;
Tasarım ilkeleri, düşünce ürünlerinin gerçekleş
tirilebilmesi için aslında varolan birçok ilke ve
yöntemin kuramsal olarak sınıflandırılmış hali
dir. Bilinçli kullanıldığında ise ortaya iyi, doğru
ve güzel nitelemeleriyle yeni formlar çıkacaktır.
Çalışmalarımızda, bize sorun olarak verilen (ya
da bizim belirlediğimiz) konuları ele alırken, ye
niyi farklıyı ve o güne kadar görülmemişi oluş
turmak ve sunmak sıradanlık yerine farklılığı
ortaya koyacaktır. Tasarım ilkeleri başlığı altın
da görülen tekrar, zıtlık, koram, uyum, denge,
egemenlik ve birlik-bütünlük konuları incelen
diğinde, tasarımlar kişinin kendi bilgileriyle bir
leşerek daha yaratıcı, tekdüze olmayan düşünce
lerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Ağaç dalları arasındaki ilişki aşağıdaki tasarım il
kelerinden hangisidir?
a. Yapısal Zıtlık
b. Değişken tekrar
c. Egemenlik
d. Koram
e. Birlik-bütünlük
2. Aşağıdakilerden hangisi renk zıtlıklarına örnektir?
a. Kırmızı-turuncu
b. Mavi-Yeşil
c. Pembe-Kırmızı
d. Sarı-Yeşil
e. Kırmızı-Yeşil

4. Bir düzenlemede yer alan formların veya içinden
birinin ya da bir grubun kendini farkettirecek tarzda
ön plana çıkması aşağıdaki ilkelerden hangi ilkeyle
açıklanabilir?
a. Birlik-Bütünlük
b. Eksensel-Koram
c. Egemenlik
d. Simetrik Denge
e. Uyum
5. Aşağıdaki geometrik formlardan hangisi simetrik
dengeyi anlatmaktadır?
a.

3. Aşağıdakilerden hangisi pozisyon zıtlığına ör
nektir?
a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.
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6. Aşağıdaki formlardan hangisi zıtlık özelliği taşıma
maktadır?
a.

b.

c.

d.

e.

7. Yaşadığımız çevrede aşağıdakilerden hangisi Tam
Tekrarın karşılığı olarak tanımlanamaz?
a. Çocuk Parkı
b. Bina Kaldırım Taşları
c. Kapı Zilleri
d. Duyuru panoları
e. Sokak lambaları
8. Formların yapı, anlam ve işgörülerinin bir bütün
lük oluşturması ve formu oluşturan parçaların birbir
leriyle olan benzerliği aşağıdaki ilkelerden hangisi ile
açıklanabilir?
a. Tekrar
b. Uyum
c. Zıtlık
d. Denge
e. Koram
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9. Verilmiş ya da tanımlanmış bir sorunun farklı bir
bakış açısı ve yorumla çözme eylemi olarak tanımla
nan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çizim
b. Yaratma
c. Tasarım
d. Birlik-Bütünlük
e. Kompozisyon
10. Tasarım süreci olarak adlandırılan süreç, öncelikle
sorun olarak kabul edilecek olan bir konunun varol
masıyla başlar. Bu süreci oluşturan aşamalar içinde
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Uyum
b. Analiz
c. Sentez
d. Değerlendirme
e. Tanımlama
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

1. d

Atalayer, F. (1994). Temel Sanat Öğeleri. Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi.
Aydınlı, S. (1993). Mimarlıkta Estetik Değerler. İstan
bul: İTÜ.
Bergil, M.S. (1988). Doğada/ Bilimde/ Sanatta Altın
Oran. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
Graves, M. (1960). The Art Of Color And Design.
New Jersey: Mc Graw Hill.
Gürer, L. (1990). Temel Tasarım. İstanbul: İTÜ.
Kaptan, B. B. (1997). İçmimaride Form-Mekan İlişki
si. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Anadolu
Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Ku
ban, D. (1973). Mimarlık Kavramları. İstanbul:
İTÜ.
Rasmussen, H. N. (1962). Art Structure. New Jersey:
Mc Graw Hill.
Wong, W. (1972). Principles Of Two Dimensional
Design. New York: Von Nostrand Rinehart Inc.
Yurtsever, H. (1988). Uygulamalı Estetik. Ankara: Bü
ro-Tek.

2. e
3. b
4. c
5. d
6. e
7. a
8. b
9. c
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Koram” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Zıtlık” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Zıtlık” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Egemenlik” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Denge” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Zıtlık” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tekrar” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Uyum” bölümünü gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tasarım İlkeleri” bölümü
nü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tasarım İlkeleri” bölümü
nü gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Form, renk ve doku tekrarları içeren meslek gruplarına
örnek olarak doktorlar, avukatlar ve polisler sayılabilir.
Doktorlar: Beyaz önlük (ya da yeşil önlük), Avukatlar:
Yakalı cüppe ve Polisler: Üniforma.

Sıra Sizde 2
1. Çilek. Gövdesi kırmızı sapı yeşil olan meyve.
2. Kırmızı Lale. Çiçek yaprakları kırmızı, sapları yeşil
olan çiçek.
3. Kırmızı Biber. Gövdesi kırmızı sapı yeşil olan sebze.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Görsel algıyı tanımlayabilecek;
Algının çeşidini ve niteliğini belirleyebilecek;
Algıyla ilgili süreçleri düzenleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Algı
Görsel Algı
Form Algısı
Derinlik Algısı
Mekan Algısı
Algının Belirleyicilikleri

•
•
•
•
•
•

Gestalt Yasaları
Form-Zemin
Tamamlama
Gruplama
Algıda Değişmezlik
Algıda Seçicilik

İçindekiler

Bilgisayar Destekli Temel
Tasarım

Algı

•
•
•
•
•

GİRİŞ
ALGI, GÖRSEL ALGI VE ALGILAMA
FORM ALGISI
DERİNLİK GÜDÜSÜ VE ALGISI
GESTALT YASALARI

Algı
GİRİŞ

Yaşamımızda karşılaştığımız her nesne, bir görselliğe sahiptir. Bu görsellik, insanla buluştuğu andan itibaren etkileşim başlayacaktır. İnsan fizyolojisiyle sağlıklı
bir biçimde yürüyen bu etkileşimde, beynin katılımıyla duyum, bilme, öğrenme,
tanıma, vs. eğlemleri gerçekleşecektir. Bu çalışmanın temel anlatımı görsellik üzerine kurulmasına karşın, algı, sadece görmeyle gerçekleşmemektedir. Özellikle
beş duyunun katılımıyla alınan her türlü ileti, algı için birer veri oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, yaşanılan çevrenin her anında insan bir bilgi bombardımanına tutulmaktadır. Dokunduğumuz yüzeyler, duyduğumuz sesler, kokladığımız ortam,
gördüğümüz nesneler, tattığımız besinler, hepsi yaşamımızla ilgili bilgileri bize
iletmektedir. Tanımlama, adlandırma, tanıma, karar verme, hatta duygularımız
bile bu sürecin bir parçası olmaktadır.
Bu anlamıyla algı ve algılamanın bilimsel temellerinin araştırılması, çoğunlukla, psikolojinin konusu olmuştur. Ancak aynı zamanda, bilginin kaynağı ve geçerliliği konusundaki sorular nedeniyle de felsefenin araştırma konusu olmuştur. Bilgi
felsefesi kuramcıları, insan deneyiminden bağımsız, gerçek bir dünyanın varlığını,
insanın bu dünyanın özelliklerini nasıl öğrenebildiğini ve bu yaşanılan deneyimin
gerçekliğini ya da doğruluğunun nasıl belirleneceğini araştırmaktadırlar.
Ayrıca, psikologlar ile felsefeciler, algı ve duyum kavramları arasında bir ayrım
olduğunu temelde kabul ederler. Genel olarak duyumlar, duyular yoluyla edinilen
basit deneyimlerdir. Algı ise basit öğelerden çağrışım yoluyla oluşturulan eylemdir ve öğrenmeye açıktır.
Bu kısa bilgiden sonra görsel tasarım alanında asıl farkındalığımızın bakma ile
görme arasında olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Bakma, en genel açılımıyla,
varoluşlardan gelen her türlü bilginin bir biçimde fizyolojik olarak gerçekleşmesi
olarak kabul edilebilir. Görme ise, varoluşlardan gelen verilerin zihinde değerlendirilmesi ve kullanılmasını kapsamaktadır. Görmede dikkat, farkındalık ve istek
vardır. Bakma ve görme arasındaki önemli farklılık ise, anlam açısından oluşmaktadır. Varoluş, hem bütünüyle hem de öğeleriyle birlikte, algılayan kişi için anlam
ifade etmektedir.
Bu ünitede algı ve algının önemini anlayacaksınız. Farklı form ve düzenlemelerde algının rolüyle bunların algılanma sürecini yönlendiren etkenlerin neler
olduğunu göreceksiniz. Bu farkındalık, dinleyen ya da sunuşu izleyen kişilerin
algısına yönelik, anlaşılabilir çalışmaları hazırlamanıza olanak sağlayacaktır.
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ALGI, GÖRSEL ALGI VE ALGILAMA

“Anlamlı bir görüntünün algılanması, ancak gören insanın da aktif olarak organizasyon sürecine katılmasıyla olasıdır” (Kahn, 1957). Algının oluşabilmesi için öncelikle insan ve insanın fizyolojik özelliklerine gereksinim vardır. Ancak, sadece
insanın varolması algının oluşması için yeterli değildir. Algılayan kadar algılananın da varolması gerekmektedir. Varoluşlar önceki ünitelerde de belirtildiği gibi
her ortamda bir şekilde varlardır. Ancak bunların algılayan, yani insan, tarafından
bilinebilmesi için öncelikle onu görmesi gereklidir.
Görmek, fizyolojik bir eylemdir ve insanda göz olarak adlandırılan organ aracılığıyla gerçekleşmektedir. Görmek için öncelikte ortamda varoluşlar ve o varoluşların yansıması olmalıdır. Bu aşamada, yansımanın olabilmesi için, o nesnenin
varolduğu çevrede ışığın varlığına gereksinim vardır. Bu yolla ortam ya da mekan
Görme Eylemi: Görünen
aydınlanmış da olacaktır. Işık, görme eylemi için ön koşuldur ve yaşanılan çevışığın dalga boyu yaklaşık 400- rede varoluşların görülebilmesini sağlayan en önemli etkendir. Işınlar, ister do700 nm sınırları arasındadır.
ğal isterse de yapay bir ışık kaynağından gelsin, nesne üzerinden yansıması için
Ultraviyole ve infraruj
yeterlidir. Bu yansıma o nesnenin formunu, rengini, dokusunu kısaca, nesnenin
ışınlar insanın göz retinasını
uyarmamaktadır. (Işık ile ilgili niteliğini belirleyen her öğenin bilgisini içerecektir.
detaylı bilgiler “Ünite 5 Renk”
Bu süreçte insan (ve tabii ki diğer canlılar), fizyolojik olarak bu iletileri gören
adlı bölümde aktarılacaktır.)
bir fiziksel özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bilinçli ya da bilinçsiz, varoluşlardan gelen
iletiler, yani bilgi paketleri, bireyler tarafından görülmektedir. Algı ve algılama
için gerekli olan ön koşul böylece gerçekleşmiş olur.
Algı: Nesnel dünyayı
duyular yoluyla öznel bilince
aktarma olarak tanımlanır.
Algı batı dillerinde olduğu
gibi almak kelime kökünden
türemiştir. (Osmanlıcada
idrak, şuur, teferrüs, Fransızca
perception, Almanca
perception, wahrnehmung,
empfindung, erfassung,
İngilizce perception, İtalyanca
percepzione)
Duyum: Formlardan gelen
uyarıların, duyu organı
olan göz tarafından beyne
yollanması durumu.

Algı

Algı, içten ve dıştan gelen uyarıcıların duyumlar aracılığıyla anlamlı hale getirilmesi olarak tanımlanır. İstemli ya da istemsiz olarak başlayan bakma ve görme,
insanın algılama, bilme, anlama ve anlamlandırma süreçlerini gerçekleştirmektedir. Bu süreçler, anlık saliselerle süregelen bir dizi biyolojik ve fizyolojik tepkimelerdir. Fizyolojik bir engel bulunmadığı sürece kısa süren bu anlık süreci davranışlar izlemektedir. İnsan bulunduğu çevrede ne yapacağına, bu kısacık süreç
sonunda yine anlık olarak karar vermektedir.
Formlardan yansıyan ışınlar, yani görüntüler, duyu organı göz tarafından beyne yollanır. Buna duyum denir. Duyumun beyinde yarattığı ilk etki, imgeler, diğer
bir deyişle, görsel bilgiler, önceden varolan bilgilerle karşılaştırılır. Eğer önceden
edinilen bir görsel bilgi varsa önceki bilgilerle eşleştirilerek görsel bilgi tanımlanır,
nesnelleştirilir. Bu işlem sonunda ise algılama süreci tamamlanmış olur (Şekil 4.1).

Şekil 4.1

Algı

3
2
1
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Şekil 4.1’de Görme eyleminin şematik bir görseli bulunmaktadır. Daha detaylı
bir anlatımla, nesneden gelen iletilerin bir görüntüsü göz aracılığıyla retina üzerinde belirir. Retinada beliren nesnenin görüntüsü daha sonra beyinde 1 numara
ile belirtilmiş olan görme korteksine iletilerek görme duyusu yaratılır. Bu bölüm başımızın arka tarafındaki bölümdür. Bu bölgede görme ile ilgili ve şekilde
2 ile işaretlenmiş bölge görme ilişkilendirme alanı olarak tanımlanmıştır. Bu alan
beynin görme ve görsel hafızayla ilgili olan bölümdür. Bunun önündeki 3 ile işaretlenmiş alan ise, tüm duyu organlarından gelen duyuların birleştirildiği duyu
birleştirme alanları olarak tanımlanmaktadır. Görme korteksine gelen duyumlar
anlamlandırılır. Önceki bilgilerle bir çakışma olmaz ise, beyne gelen uyarılara ait
görsel bilgi benzetme ve çağrışım yöntemleriyle tanımlanmaya çalışılır. Eski deneyimlerden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu işlemde karşılaştırma önemli bir
rol oynamaktadır. Görsel bilgi beyinde benzetme ve çağrışımla yakınlık duyulan
imgelerle yaratıcı bir tarzda kaynaştırılmaya çalışılır. Yeni formun tanımlanması,
bu imgelerin beyinde oluşturduğu izlerle gerçekleşir. Yeni form ilgi çeker, şaşırtır ve
merak uyandırır. Gerekirse soru sordurur ve öğrenmeyi sağlar.
Sonuçta ise, yeni form daha sonra kullanılmak üzere, nesnelleşerek bilgi paketi
biçiminde beyinde depolanır. Yaratıcılık sürecinde formun nesnelleşmesi, ancak
bireyin bu süreçte varolmasıyla olasıdır.
Kısaca, her birey, baktığı alandan aldığı görsel duyumları, görme sinirleri yoluyla beyne iletir. Beyin, imge ve çağrışım sonucu, daha önceden elde edip kodladığı
bir bilgiye benzetip ilişkilendirir. Bu görsel algının nesnelleştirilmesidir. Algıda elde
edilen her bilgi, simgesel ve kavramsal olarak depolanıyorsa nesnelleşmiş demektir.
İmge beyinde, aynı zamanda temel tasarım öğeleri olan, nokta, çizgi, leke olarak da tanımlanırlar. Form ve formun öğeleri de bu tanımlamaların bir parçasını
oluşturmaktadır. Beyinde paketlenen (depolanan) her imge, yeri geldiğinde kullanılmak üzere bilgiye dönüşür. İşte, bu bilgilerin yardımıyla duyum yoluyla beyne
gelen imgelerin toptan kavranmasına algılama denir.
Duyum ile algı arasında ise üç fark olduğu kabul edilmektedir.
1. Duyum, fizyolojik bir olaydır ve basit bir süreci ifade eder. Algı ise karmaşık bir takım süreçlerin sonunda oluşan psiklolojik bir eylemdir.
2. Duyum için gerekli olan, nesneden gelen bilgiler ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ancak, algıda formlardan gelen uyarıcılar bir bütündür ve bütün olarak
değerlendirilir.
3. Duyum her birey için aynı etkiyle sonuçlanır. Ancak algı, bireyin kimliğini
oluşturan belirleyicilerinin etkisi sonucu farklılık gösterir.
En son madde beklide en çarpıcı belirleme olarak aradaki önemli bir farka
işaret etmektedir. Algının gerçekleşmesi için ortamda varolması gereken birey,
onu kişiden ayırıp bir birey yapan özellikleriyle algılama sürecine katılmaktadır.

İmge: Duyu organlarının
dıştan algıladığı bir nesnenin
bilince yansıyan benzeri. Bir
başka anlatımla, bir nesneyi
doğrudan doğruya yeniden
tanıtmaya yarayacak biçimde,
duyu organlarıyla algılanmış
olan nesnenin somut ya da
düşünsel kopyası.

Görsel Algı

Öğrenmenin % 70’nin görsel uyaranlar aracılığı ile gerçekleştiği bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Dolayısıyla görsellik, öteki duyularımızdan biraz daha önde
ve öneme sahiptir.
Dağlarda doğup büyüyen bir kişi, patika yollarda şehirliden daha rahat yürüyüp, daha rahat tırmanabilir. Bir sürücü, yollarda yolun ve hava durumunun niteliğine ve aracın özelliklerine uygun olarak arabasını kullanır. Peki, bu nedendir?

Retina: Ağtabaka; gözün en
iç tabakası; ışığın odaklaştığı
duyarlı organ. Retina
üzerinde nesneler ters olarak
belirmektedir.
Retina Üzerinde Belirme:
İnsan gözü retinadaki
görüntüyü saniyenin onda
biri kadarlık kısa bir sürede
oluşturur. Bu görüntü yalnızca
1 milimetrekare genişliğinde
bir alanı kaplar.
Görme Korteksi: Görsel
ileti, retinadan sonra sırasıyla,
görme siniri, optik kiyazma
(İki görme sinirinin keşiştiği
nokta), optik radyasyon, çeşitli
beyin çekirdekleri ve nihayet
beynin görme merkezi olan
bölgeye ulaşır.
Benzetme: Bir şeyin
niteliğini anlatmak için o
niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi
örnek olarak gösterme işi.
Çağrışım: Yer, zaman, neden,
etki ve sonuç bakımından
aralarında birlik, benzerlik
ya da karşıtlık gibi ilişkiler
bulunması dolayısıyla
düşüncelerin kendiliğinden
birbirini yansıtması.
Algılama: Duyum yoluyla
beyne gelen imgelerin toptan
kavranmasıdır.
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Çünkü bilgili ve deneyimli birey, uyarıcılardan gelen duyumlara daha kolay tepki
vermektedir. Daha doğrusu, kendi ilgi alanı, deneyim ve bilgi birikimiyle ilgili
form ve öğeleri, çevresindeki birçok nesneden, ayrıştırarak farkeder. Algılamada
yaşanan bu ayrıcalık bireyleri, diğerlerinden farklı kılmaktadır. Arnheim’a (1970)
göre, “Bakmakla, görmek, gevezelik etmekle, anlamlı konuşmak kadar farklı şeylerdir” diyor ve ekliyor: “Eğer görmek istiyorsak gözümüz ve zihnimiz beraber
çalışmalıdır.” O zaman, kısaca, gözle bakılır ve zihinle algılanır demek yanlış olmayacaktır.
“Algı alınan duyumla, eskiden çeşitli zamanlarda alınan imgeleri canlandırmak, bir küme yapacak şekilde birleştirmek ve bunların hepsine sonuçta duyumu
doğuran şey üzerinde toplama gibi önemli ve karmaşık zihin çalışmasıdır” (Gürer
1990). Oysa bu karmaşık ve karmaşık olduğu kadar önemli olan algı, bilgili ve
deneyimli bir bireyde saliselerle ölçülecek kadar kısa bir süreçte oluşabilmektedir.
Bu kısa süreçte, daha fazla bilgi ve detay konusunda verileri elde edebilecek ve değerlendirebilecektir. Birey, çoğunlukla, bu süreçte görsel olarak algılama eylemini
gerçekleştirmektedir.
Görsel iletilerin yoğunluğu nedeniyle kişi, yani uyarılan, bu iletilerin farkında
bile değildir. Hatta, nesneler dikkatini bile çekmemektedir. Sadece davranışlar ve
eylemler farkındalığı görsel ve davranışsal olarak ortaya koymaktadır. Gündelik
hayatta bir restorana giren kişi herhangi bir engelle karşılaşmazsa, örneğin bir
görevli karşılamazsa, boş olan masalara doğru kendiliğinden yönelir. Ancak, çok
sayıda masa boş ise, o zaman masa seçimi konusundaki alışkanlık, istek ve psikolojik durumu etkin olarak devreye girer ve bir masayı yine çok kısa bir sürede
seçerek ona yönelir. Yine aynı mekanda birey, görsel sembollerle (bazen yazılı)
işaretlenmiş servis bölümü, mutfak, personele ait mekanlar, tuvaletleri yine çok
kısa sürede anlayarak kullanıp, kullanamayacağını belirleyecektir.
Görsellik, bu anlamda, yaşanılan çevrenin en önemli olgularının başında gelmektedir. Yaşanılan çevrenin estetik değerleri ve beğeni düzeyini bu görsellik
oluşturmaktadır. Görsel algı, bu görsel düzenlemenin bireyle buluşması sonucu
ortaya çıkmaktadır.

Algının Belirleyicileri

Algılama, tamamen fiziksel tepkimelerle sonuçlanan bir süreç değildir. Olumlu
ya da olumsuz birçok zihinsel etken, duyuma ve imgeye karışır. Nesnelerin algılanması sürecinde, form kadar o formu algılayan bireyin nitelikleri de algıya etki
edebilmektedir. Bireyin doğup büyüdüğü ortam, bulunduğu toplum, kültür, aile
yapısı, din, aldığı eğitim gibi birçok dış etkiler algılama sürecinde beyne ulaşan
duyum ve imgelere etki yapabilir. İmge ve duyumlar bu öğelerin etkileriyle süzülür, seçilir ve gerekirse sansür edilebilir. Burada önemli olan algılama eyleminde
bulunan bireyin kimliğidir.
Kimliğini oluşturan her türlü iç ve dış etken o kişiyi tanımlamaktadır. Yaşadığı
çevre, oturduğu ev, arkadaşlıkları, yaşam içinde tercih ettiği markalar ve kıyafetler,
konuşurken kullandığı kelimeler, davranış alışkanlıkları, vs bu kimliğin birer yansımasıdır. Benzer biçimde, olaylar karşısındaki tepkileri ve duyguları yine kimlik
yapılaşmasının psikolojik boyuttaki göstergeleri olarak düşünülebilir. Bütün bu
dışavurumlar, aslında, bireyin kimliğinin göstergeleridir. İnsanın çocukluğundan
başlayarak gelişen kimlik, kişinin toplum içinde birey olmasını ve başka kişilere
benzememesini sağlayan önemli bir kavramdır. Her insanın davranışları, söylemleri, düşünceleri, olaylar karşısındaki tepkileri, vs bu kimliğin bir yansıması olarak
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özgünleşmiştir. Bu nedenle algılama sürecine katılan birey, bu kimlik özelliklerine
uygun olarak algısını gerçekleştirecektir.
Bireyin yapısal özellikleri dışında, sahip olduğu nitelikler, o güne kadar olan deneyimler de algıyı farklılaştırabilir. Bunlar kısaca şu başlıklar altında toplanabilir:
1. Cinsiyeti ve yaşı,
2. Fiziksel özellikleri,
3. Aile yapısı,
4. Eğitimi,
5. Mesleği,
6. Toplum içindeki statüsü,
7. Zihinsel performansı,
8. İlgi alanları ve hobileri,
9. Gereksinimleri,
10. Cinsel, dinsel ve etik kalıp değerleri.
Bu alt başlıklar detaylandırılarak birçok etken daha ortaya konabilmektedir.
Ancak, algılamanın dış ve iç etkenler sonucunda farklı anlamlar kazanması, algılamayı biçimlendiren en önemli etkendir. Bireyin deneyim ve birikim kapasitesi,
hatırlama, akıl ve zekaya bağlı kişilik örgütlenmeleri, altbilincin kullanılması, cinsel, dinsel ve etik kalıp değerleri algılamanın öncelikli ve en baskın belirleyicisi
olmaktadır. Bunlar aynı zamanda algılamayı da kontrol altında tutmaktadır.

FORM ALGISI

Nesneler bulundukları çevreyle algılanabilirler. Yani, nesnelerin formlarının algılanması, bulundukları ortamla doğru orantılıdır. Öyle ki, formu oluşturan yüzeyler ve sınırlar ancak ışığın olduğu yerlerde görüntüye dönüşürler. Formun üzerine
düşen ışınların bir kısmı yüzeyin yapısına bağlı olarak emilir, bir kısmı ise yansır.
Görüntüyü oluşturanlarsa, bu yansıyan ışınlardır. “Algılanan formun can kazanması, uyandırdığı imgenin çapı ve derinliği ile ilgilidir. İmgeler daha önceden
kaydolmuş formları çağrışımla bilince yükseltip etkiler” (Atalayer 1994). Form
görüntüye dönüşürken, içyapılarından ve dış görünüşlerinden yansıyan ışınlar
bireylerin duyu organlarıyla beyne iletilirler. Gelen bu duyumun bir anlam ifade
etmesi için daha önceden bir bilgi birikiminin oluşmuş olması gerekir. Daha önceden birikime girmemiş olan form ve biçimler, beyne gelen görüntünün form ve
biçimine göre en yakın bilgiyle değerlendirilmeye çalışılır. Bu benzetme sonucu
formlar tanımlanabilir, yani adı, biçimi, rengi, dokusu, vs. söylenebilir.
Form, bir işlevle varolduğuna göre, bireyler bir anlamın, bir mesajın, bir bilginin dış örgütlenmesini görürler. Formun algılanması da bulunduğu çevreyle iş
görüsüne bağlı olarak gerçekleşir. Form, herhangi özel nesnelliğin biçimiyle değil,
o nesnelliğin türü olarak algılanır. Form, bir anlamın ve düşüncenin içyapısına
ve öğelerinin biraraya geliş sistemine göre oluşan dışsal örgütlenmedir. Formun
algılanması tamamen dış sınırların ve örgütlenmenin dışında, bireyde uyanan duyusal değerlerin de farkına varılmasıyla oluşabilir.

Algıda Seçicilik

Algılama sürecinde yeralan birey çevresinde varolan bütün uyarıcılardan belirli
mesajlar almaktadır. Bunların sayısı oldukça fazladır. Ancak bazı formlardan gelen
uyarıcılar, bireyde diğerlerinden daha farklı etkiler olşturmaktadır. O form, bireyin
dikkatini çeker ve birey çevresindeki birçok uyarıcıya rağmen o forma odaklanır.
Ondan gelen uyarılar daha detaylı bir biçimde birey tarafından değerlendirilir.
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Bu etki, genel bir etki değildir. Bireyden bireye farklılık gösterebileceği gibi,
bireyin kendi fiziksel ve psikolojik durumu, uzay, zaman, ortam gibi birçok uyarandan da etkilenebilir. Dolayısıyla algıda seçiciliği etkileyen bireye bağlı olan ya
da bağlı olmayan durumlar söz konusudur. Örneğin, deneyimi ve bilgi birikimi
yüksek olan bir doğa gözlemcisi, doğada daha fazla bitki çeşidini veya hayvan türlerini tanıyabilir. Bir içmimar, bir iç mekana girdiği zaman herhangi bir bireyden
daha fazla mekan ve mekan öğeleriyle ilgilenir. Bu gibi durumlarda birey, çevresindekilerden daha farklı konumda bir bakış açısına sahip olmaktadır.
Algıda seçiciliğin oluşmasında, bir takım iç ve dış etkenlerin varlığı söz konusudur. Bireyin kendisine bağlı olmayan durumlar, yani, bireyin dışında oluşan
etkenler aşağıdaki gibidir.
1. Nesneden gelen uyarının farklılığı,
2. Bu uyarının büyüklüğü ve şiddeti,
3. Yeni ya da ilk görülen nesneler,
4. Tekrar,
5. Zıtlık,
6. Süreklilik,
7. Hareketlilik,
8. Farklılık,
9. Alışılmışın dışındaki uyarıcılar,
10. Tanışıklık.
Bunlar aynı zamanda, formun yapısal niteliğine bağlı özelliklerdir. Aynı zaFiziksel Etkenler: Bireyin
manda, fiziksel etkenler olarak da adlandırılmaktadır.
kendisine bağlı olmayan,
Bununla birlikte, bireyin yapısına bağlı olan durumlar, yani bireyin iç etkenleri
bireyin dışında oluşan ve
bulunmaktadır.
Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir.
formun yapısal niteliğine bağlı
1.
Kimliği,
özelliklerdir.
2. Kültürü,
3. Deneyimleri,
4. Beklentisi,
5. İlgi ve ilgi alanları,
6. Gereksinimleri,
7. Beğenileri,
Psikolojik Etkenler:
8. Geçmiş yaşantısı,
Bireyin yapısına bağlı olan
Yukarıdaki etkenler aynı zamanda psikolojik etkenler olarak da adlandırılpsikolojik özellikleri de içeren
etkenlerdir.
maktadır.

1
Algıda Değişmezlik: Algıda
değişmezliğin gerçekleşebilmesi
için, o nesnenin daha önceden
algılanmış, tanımlanmış olması
gereklidir. Algıda değişmezlik
olmasaydı, algıyla ilgili
yapımızda karmaşıklık hakim
olurdu. Sürekli algılama ve
yeni nesnelerin tanımlanması
süreci defalarca tekrarlanacaktır.
Böylece zihin yorgunluğu
kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda
algıda değişmezlik, algıyla ilgili
tüm duyumlarımızın belirli bir
düzen içinde çalışmasına neden
olmaktadır.

Sokakta misket oynayan bir çocuk birçok misket arasından kendi misketlerini bulabilir. Bu duruma iki örnek veriniz.

Algıda Değişmezlik

Algılama sürecinde yeralan birey, çevresinde varolan her türlü varoluşlarla bir
biçimde iletişim içindedir. Bu iletişimde uyarıcılardan gelen uyarılar birey tarafından algılanmaktadır. Bunlar içinde önceden görülmüş, değerlendirilmiş ve
nesnelleşerek bilgi dağarcığına eklenmiş veriler, tanımlanmış formlar olarak kabul edilmiştir. Bir kez algılanan ve tanımlanan nesnelerin formları, renkleri, büyüklükleri değişse de, birey onları aynı biçimde algılar. Dolayısıyla algıda değişmezlikte, nesnelleşen bilgi çoğu zaman formu, rengi, dokusu, büyüklüğüyle zihin
tarafından tamamlanır ve bütünmüş gibi algılanır.
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Bu durumu tanımlayan en iyi örnek, bir kişiye uzaktan yaklaşmakta olan bir
başka kişinin tanımasıdır. Boyu, saç rengi, yürüyüş biçimi, giyiniş tarzı gibi birçok veri gelen kişiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Gelen kişi daha önceden
tanıdığı bir kişi ise, onun giysisi, şapkası ya da gözlük gibi aksesuarları farklı olsa
dahi tanıyabilecektir. Yeterki, daha önceden tanımış, tanışmış ya da karşılaşmış
olsunlar. Benzer biçimde uçan bir uçak havada gözlemlendiği zaman, boyut ve
form olarak zihnindeki görüntüsü temel alınarak tanımlanacaktır.

Algıda Düzenleme

Yaşanılan çevrede form ve formlardan gelen her türlü bilgi tek başına değerlendirilmemektedir. Formlar, çevresindeki her türlü varoluşlarla birlikte anlam kazanmaktadır. Formlardan ve çevresinden gelen uyarılar, bir bütün olarak birarada
değerlendirilmektedir. Bu nedenle bütün görsel varoluşların ve bilgilerin birarada
algılanması, algının en önemli özelliğidir.

Form-Zemin Algısı
Form-zemin ilişkisi Gestalt ilkeleri içinde de yeralmaktadır. Ancak, sanat ve tasarım alanlarındaki etkin kullanımlarından kaynaklı olması nedeniyle, ayrı bir
başlık altında ele alınmıştır. Bunun en önemli nedeni, yapılacak her türlü görsel
çalışma ve sunum-larda form-zemin ilişkisi, işlerin algılanabilir ve anlaşılabilir
olması için önemli bir etken olmasındandır. Düzenlemelerde temel bir yaklaşım
olarak kullanılan form-zemin ilişkisi, uyarıcıların birlikte bir bütün olarak algılanması olarak tanımlanır ve algının en önemli özelliği olarak kabul edilir.
Bireylerin çevrelerindeki varoluşları algılamalarındaki en önemli eğilim, form
ve zeminin birbirlerinden ayrılmasıyla ilgilidir. Bu eğilim, formların zeminlere
göre dikkat çekerek öncelikli olarak odaklanılması ve önce algılanmasıdır. Bu formun çevresiyle birlikte algılanmasını sağlarken formun belirli özelliklerine bağlı
olarak da zeminden kendini koparmasını sağlayarak farklılık yaratabilmektedir.
Kitaptaki yazılar, duvardaki tablo, salondaki koltuk gibi görsel düzenlemeler
form-zemin ilişkilerinin algılamasına örnek oluşturmaktadır. Bu durum, görmenin dışındaki diğer duyumlar içinde geçerlidir. Bir senfoni dinlerken melodi veya
tema form olarak algılanabilir. O zaman akortlar, zemini oluşturacaktır. “Rock”
müziğinde gitarist, tekrarlanan akortları zemin olarak kullanır. Bir ölçüde değişikliğe sahip olan şarkı ise ön zemine göre formdur (Clifford, 1995). Bu tür örnekler
sayısız biçimde arttırılabilir. Form ve zemin arasındaki ilişkilerde temel özellik, algısal olmasından çok yapısal olmasıdır. Önce görülen, farklı görülen, vs. hep dikkat
çeker. Bu nedenlede odaklanılır. Algıda seçicilik ise, bu odaklanmanın başka bir
boyutunda yeralmaktadır. Bu yaklaşımla, algının belirleyicileri devreye girer. Böylelikle varolan düzenleme içinde özel olanlara odaklanılarak algı gerçekleşir.
Form-Zemin Arasındaki Algısal İlişki
Her birey, bir duyum sonucu beyninde oluşan imgeyi daha önceden edindiği bilgileri ve deneyimlerini kullanarak benzetebilir. Bu benzetme algının bir biçimde
tanımlanmasıdır. “Her görsel form, uzay içinde en az iki ayırt edici görünüşle yer
alır. En göz alıcı yapılanışlar formu, onun arkasında ve çevresinde kalanlar da
zemini oluşturur” (Jules 1974). Dolayısıyla form arka planda algılanırken, önde
kalan ve ilk görülen de formu tanımlamaktadır. “Form, gözün bir alana ya da
uzayın bir parçasına yönlenmesi sonucu beyine ulaşan duyumun oluşturduğu,
temel imgedir. Zemin ise daha geniş ve büyük örüntülerin ardimge olarak algılanmasıdır” (Atalayer 1994).

Form-zemin: Genel kullanım
biçimi şekil-zemindir. Ancak,
bu kitabın konusu itibariyle
şekil yerine form terminolojisi
tercih edilmiştir.

64

Bilg is ay ar Dest ekl i Tem el Tas ar ım

Bir form, uzayda yer aldığında, çevresiyle ilişkiye girer. Ancak, formun algılanması, uzay ile oluşturacağı bir takım zıtlıklarla olanaklı olabilir. Form-zemin
arasındaki zıtlıklarla ilgili ilişkiler aşağıdaki biçimiyle özetlenebilir.
1. Form, boyut olarak zeminden kesinlikle daha küçüktür.
2. Form köşesi, kenarı, yüzeyi ve kütlesiyle birlikte kendi içinde bir bütünlük
sağlar. Ancak, zeminde bunlar yoktur. Zemin devamlılık gösterir.
3. Formun sınırları vardır, zemin ise sınırsızdır.
4. Uzayda derinliği sağlayan form, araya girme, örtme gibi formların birbiriyle
ilişkilerini kullanarak detaylılık oluşturur.
Kısacası form, zeminden daha iyi düzenlenmiş bir öğedir. Dolayısıyla, formun algılanması da bu oranda kısa sürede gerçekleşir. “Rubin’e göre 10 saliselik
bir sürede, Wever’a göre 7 saliselik bir sürede form-zemin algısı gerçekleşir”
(Atalyer 1994).
Form ile zeminin algılanmasında bir takım nitelikler ön plana çıkmaktadır.
Bu nitelikler form-zemin algısının düzenlenmesi sırasında bireye algıda kolaylık
sağlayabilir. Çevremizdeki varoluşları ya da düzenlemeleri, gözlemleyenler için
algının kolay ve anlaşılabilir olmasını sağlar.
Form-zemin algısında, form ile zeminin birbirleriyle olan ilişkileri gruplama, tamamlama ve algıda değişmezlik ilkeleriyle değerlendirilebilinir. Bununla
birlikte, zemini algılamak için bazı kurallar oluşmuştur. Bu kuralları kullanarak,
form zeminden ayrıştırılabilir. Örneğin, kullanılan form sayıca fazla olursa, hemen zemin olarak algılanmaya başlanabilir. Uzayda egemenlik sağlayamayan
formlar, görsel olarak flu, mat, karanlık olan formlar, örtünen veya arkada kalan
formlar hemen zemin olarak algılanabilir (Şekil 4.2).
Şekil 4.2

Form-Zemin

Ancak, ölçü, ışık-gölge, renk konusunda eşdeğer olan formlarda bu ilişki oldukça azalabilir. O zaman, bu kurallar ışığında, form ve zemin arasında üç tür
ilişkiden söz edilebilir. Bunlar: Formun zemine egemen olması, form ile zeminin
eşdeğerlerle kurgulanması ve zeminin forma egemen olmasıdır.
1. Formun Zemine Egemen Olması: Bir formun zeminden koparak odaklanılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmesiyle oluşmaktadır. Form, ardimgelerin
oluşturduğu zemine göre farklı bir biçimde yeralmaktadır. Form bu ilişki içinde
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zeminin üstünde, önünde, farklı bir geometrik yapısına sahip, boyut olarak büyük, doku olarak egemen, renk olarak baskın veya özton değerleri kuvvetli olarak
yeralmış olabilir (Şekil 4.3). Hatta, form tasarımla ilgili alanda daha çok yer kaplayarak zeminin önüne geçmektedir.
Şekil 4.3

Formun Zemine
Egemenliği

Evinizde form zemin ilişkisi içinde formun zemine egemen olduğu durumları gözlemleyin. Bunların içinden birini yazınız.
2. Form İle Zeminin Eşdeğerlerle Kurgulanması: Form ve zemin ilişkilerinde
özel bir durum zaman zaman yaşanabilir. Bu özel durum, zemin ve formun eşdeğer olduğu bir yapıdır. Form ile zemin görsel olarak aynı renk ve form değerlerine
sahip olabilir. Ölçü olarak da birbirlerine çok benzemektedir. Bu durumlarda ortaya konan düzenlemede formun ve zeminin hangisi olduğu kolay ayırt edilemez.
Bireylerin algısına göre formlarla zeminler yer değiştirebilir (Şekil 4.4).

2
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Şekil 4.4

Form-Zeminin
Eşdeğerliliği

Şekil 4.4’de yeralan düzenlemede koyu renkli üçgenler ile açık renkli üçgenler
aynı geometrik forma ve ölçüye sahipken, renklerde zıtlık oluşturulmuştur. Yapılan, düzenleme kimilerine göre beyaz üçgenlerin siyah form üzerindeki düzenlemesi, kimilerine göre siyah üçgenlerin beyaz zemin üzerinde düzenlemesinden
oluşmaktadır.
3. Zeminin Forma Egemen Olması: Zeminin forma egemen olması, bir formun zeminin düzenlenmesi içinde yok olarak dikkat çekmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda birey, formdan çok zemine odaklanacaktır. Dikkat çeken
ardimgelerin oluşturduğu zemin, nesnenin formu, ölçüsü ve rengine göre farklı
bir görsellik içermektedir. Form bu ilişkide zeminin içinde, arkasında ve silik bir
görselliğe sahip olacaktır. Renk bu ilişki içinde önemli bir etkendir (Şekil 4.5).
Şekil 4.5

Zeminin Forma
Egemenliği
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Şekil 4.5’de yeralan iki düzenlemenin ilkinde, zeminde düzenlenmiş olan kare,
geometrik bir düzen içinde tekrarlanmıştır. Asıl iletiye sahip olan ana form, yani
yazı, okunamamaktadır. Zeminin çizgi değerleri, tekrardan oluşan güçlü görselliği, bireyin yazıya odaklanmasını engellemektedir. İkinci görselde ise beyaz
renkten oluşan zemin, sarıdan oluşan yazı ile ilişkilendirilmiştir. Bu düzenlemede
form düz olan zeminde tam ortalanmış ve etkin bir ölçüde kullanılmıştır. Ancak sarı, özton değeri olarak güçlü olmasına karşın, beyaz zemin içinde etkisini
tamamen kaybetmektedir. Bu durumda form zeminden koparak etken konuma
geçemeyip tam tersine zeminin içinde yokolmaktadır.

Form İle Zeminin Birbirleriyle
Olan İlişkileri: Üç ana grupta
toplanmaktadır. Bunlar:
1. Gruplama: Strüktür, ölçü,
doku işlev benzerliğinde
olan formlar gruplaşabilir.
Örneğin, yaşama mekanı
içinde yer alan oturma
grubu gibi.
2. Tamamlama: Daha önceden
görülmüş, bilinen her
türlü form, eksik dahi olsa,
tamammış gibi algılanabilir.
3. Algıda değişmezlik:
Daha önceden bilinen,
öğrenilmiş, nesnelleşmiş
bilgilerin form, parlaklık ve
ölçü gibi nitelikleri, birey
tarafından net görülmese
de önceden bilindiği gibi
algılanabilirler.

Gruplama
Formlar, yaşanılan çevrede düzenlemelerinin özelliklerine göre birey tarafından
değerlendirilirler. Bu değerlendirmede çoğu kez, çevresi yani zemini, bir takım
ortak özellik ve değerlere uygun olarak gruplanırlar. Bu gruplamanın niteliği aynı
zamanda algılamanın kolay, hızlı ve tanımlanır olmasını da sağlamaktadır.
1. Yakınlık İlişkisi: Birbirine yakın olan formlar birlikte bir bütün olarak algılanır. Yakınlık ilişkisi içinde formlar arasındaki boşlukların (aralıkların) ölçüsü
birbirleriyle ilişki kurulacak kadar yakındır (Şekil 4.6).

Şekil 4.6

Yakınlık İlişkisi

2. Benzerlik İlişkisi: Benzer geometrileri olan formlar bulundukları çevreyle
birlikte bir bütün olarak algılanma eğilimi içindedir (Şekil 4.7).
Şekil 4.7

Benzerlik İlişkisi
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3. Süreklilik İlişkisi: Sürekliliği olan bir formlar bir bütün olarak algılanır (Şekil 4.8).
Şekil 4.8

Süreklilik İlişkisi

4. Tamamlama İlişkisi: Önceden algılanan formlar, bazı öğeleri eksik olmasına
karşın sanki onlar varmış gibi zihin tarafından tamamlanarak algılanır (Şekil 4.9).
Şekil 4.9

Tamamlama İlişkisi

DERİNLİK GÜDÜSÜ VE ALGISI

Derinlik duygusu uzayda örtme, kapatma ve araya girme gibi özelliklerle oluşabilir. Işığın bir form üzerine düşmesi sonucu elde edilen parlaklık, gölge, yarı
gölge gibi farklı ışık-gölge değerleri sonucu derinlik duyusu oluşabilir. Bu açıdan
bakıldığında, iki boyutlu düzenlemelerde derinlik duygusunun oluşturulabilmesi mümkündür. Çizgisel perspektif, yani iki boyutlu bir öğenin üzerine çizilen
formların berraklığı, uzaklaştıkça küçülmeleri, yakınlaştıkça detaylanmaları ve
renklerinin belirginleşmesi, örtme ve araya girme gibi özelliklerle elde edilebilir.
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Bununla beraber her bireyin içinde derinlik güdüsü vardır. Derinlik güdüsünden söz edebilmek için öncelikle üç boyutlu bir alanın varlığı gereklidir. Uzay
ya da mekan olarak tanımlanabilecek bu üç boyutluluk içinde, bireyin varlığı algının başlamasına neden olacaktır. Algıyla birlikte birey, bu hacim içinde hareket
edecek, hatta zaman içinde durum ve duygu değişimine uğrayabilecektir. Birey
davranışlarını sergilerken derinlik güdüsüne bağlı olarak hareket edecektir. Böyle
bir devinimin söz konusu olabilmesi için, algının oluşması ve buna bağlı olarak
hacim içinde yeralan diğer formların konumlarının belirlenebilmesi gerekir. Hacim içindeki formların konumları ön-arka, üst-alt gibi form-zemin ilişkilerine
bağlı olarak belirlenir. Örneğin, mekanda gezinen birey, mekanın içinde düzenlenmiş mobilyalara çarpmayacaktır. Hatta onları işlevlerine ve kendi gereksinmelerine uygun olarak kullanabilecektir.
Formların düzlem ya da uzay içindeki durumları, pozisyonları, yönleri, kısaca
konumlarının algılanması derinlik güdüsüyle olmaktadır. Güdü, öğrenme ve deneyimle duyguya dönüşmektedir.

GESTALT YASALARI

Algı konusu anlatılmaya başlandığında, Gestalt İlkelerinden den mutlaka edilmesi
gerekmektedir. Birçok metinde, kitapta ya da internet sayfasında Gestalt İlkeleri
çeşitli adlar ve gruplamalarla yeralmaktadır. Bu ünite içinde önceki bölümlerde
de kısmen değindiğimiz Gestalt İlkelerini belirli bir sınıflandırma içinde değerlendireceğiz.
Çevremizde varolan her şeyin rastlantısal olarak düzenlendiğini düşünmek aslında yanıltıcı olacaktır. Algılamayı irdeleyenlerin farkına vardıkları ilk şey, algının bir örgütleme sonucu gerçekleştiğidir. Birey, algısına bağlı olarak çevresindeki
varoluşları bir takım ilişkiler içinde düzenlemektedir. Yüzey ya da uzayda formzemin ilişkisi, gözlem yapan bireyin formdan olan uzaklığı, benzerliği bütün bu
örgütlemelerin bir sonucu olarak yapılan düzenlemelerdir.
Algı, kendini oluşturan duyusal girdilerin toplamından daha fazla bir anlam
ifade eder. Bu gerçeği algısal psikoloji üzerinde çalışan ilk Alman psikologlar,
Gestalt kelimesiyle anlatmaya çalışmışlardır. Bazı düzenlemelerin belirli kurallar
içinde toplanması sonucu “gestalt ilkeleri” yapılandırılmıştır (Cüceloğlu, 2000).
Gestaltçı psikologlar, algının, formun dolu ve boş öğelerinin yapılanışıyla oluşan
ve doğuştan kaynaklanan bir tepki olduğunu belirtmekteydiler. Onların savaşımı,
algının ilkeleri çerçevesinde geniş deneylere bağlanmasıydı. Algılama için yapılan
bu deneyler önemliydi, çünkü, bu çalışmalar görsel algının nasıl düzenlenebileceğini anlatıyordu. Ayrıca, mekanın nasıl algılanacağını ya da tasarımcının formu ve
mekanı, bireyin algısına uygun olarak nasıl tasarlayacağını gösterebiliyordu.
Gestaltçı psikologlar yaptıkları deneylerde, oluşturdukları düzenlemelerle, formun ve mekanın arasındaki ilişkileri, işlevlerini, çevreyle olan ilişkilerini, dolu-boş
formların oluşturduğu kompozisyonları denetleyebiliyorlardı. Bunlardan önemli
olanlardan bazıları, form-zemin ilişkisi, tamamlama, benzerlik ve yakınlık ilkeleridir. Ancak, kitabımızın konusuyla ilgili olan ve aşağıda aktarılan ilkeler, yeni form
üretme, üretilen formların düzenlenmesi ve sunum içinde anlaşılır bir yapıya kavuşturulması açısından önemli ilkelerdir. B. Denel’e göre (1970), Gestalt İlkeleri 6
grup içinde biraraya getirilmiştir. Bunlar, benzerlik kanunu, iyi sınır-kontur kanunu, ortak aktivite kanunu, tamamlanmış-kapalı biçimler kanunu, yakınlık kanunu
ve birikim-deney kanunudur. İlkeler yerine kanun olarak adlandırılan algı psikolojisindeki bu sınıflandırmaların dışında birçok kaynakta Gestalt ilkeleri için fark-
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düzlem ya da uzay içindeki
durumları, pozları, yönleri,
kısaca konumlarının birey
tarafından algılanmasıdır.
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Basit, Yalın ve Geometrik
Formlar: Bu kitapta yeralan
görsellerin çoğu bu nedenle
temel geometrik formlar
kullanılarak oluşturulmuştur.
Konuyla ilgili görseller
rahatlıkla daha karmaşık
formların seçiminden de
oluşturulabilirdi. Ancak bu
tarzda anlatım konuların
algılanmasını zorlaştıracaktır.
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lı sınıflandırmalar da yapılabilmektedir. Bunlar içinde önceki bölümde aktarılan
form-zemin ilişkisiyle birlikte Gestalt İlkeleri aşağıdaki biçimiyle sınıflandırılabilir.
1. Ağırlık Merkezi İlkesi: Formlar, yerçekimli bir ortamda kütlelerin yapılarına
bağlı olarak, ağırlık merkezlerine sahiptir. Farklı formların örgütlenmesi sonucu
ortaya çıkan yeni yapı, birçok ağırlık merkezinin bileşkesine sahip olabilir. Diğer
bir açıdan bakılacak olursa, bir uzayın tasarlanması sonucu ortaya çıkacak iç dinamiklerin ve sistemlerin ağırlık merkezleri de hacmin organizasyonunu oluşturabilir. Bu, gözlem yapan bireye, formlar arasındaki güçlü değişkenliği göstermesine yardımcı olacaktır. Ağırlık merkezlerinin uzay içinde doğru yerleştirilmesi,
tasarımın görsel dengesinin düzenlenmesini sağlayabilecektir.
2. İyi Form İlkesi: Basit, yalın ve geometrik formlar daha kolay algılanırlar.
Bu nedenle basit ve yalın formlar ile temel geometrik formlar gruplaşma eğilimi
içindedir. Karmaşık ve çok parçadan oluşan formların incelenmesi ve algılanması
için daha fazla zamana gerek duyulmaktadır. Bu nedenle uzay ya da düzlem içinde yeralan bilinen ve yalın formlar, aynı düzenleme içinde yeralan diğer formların
algılanma sürecini kısaltacağı gibi kompozisyonun ve düzenlemelerin oluşturulmasına da yardımcı olabilecektir. Ayrıca bütün ve sabit olan formlar, diğerlerinden daha kolay algılanırlar. Bu nedenle benzer dış sınırlara sahip formlar da gruplaşma eğilimi içindedir.
3. Benzerlik İlkesi: Benzer form, renk, doku, biçim, ölçü, oran, vs. sahip formlar
gruplaşma eğilimindedir. Uzay ya da düzlem içinde yapılan düzenlemelerde, formların birliğine ve üslubuna katkıda bulunabilirler. Kalabalığa baktığımız zaman bazı
özelliklerine göre bireyleri gruplayarak algılarız. Örneğin, yaş benzerliğine göre
grupladığımızda çocuklar, gençler, orta yaşlıları ve ihtiyarları sınıflandırabiliriz.
Benzer toplulukta giysilerin cins ve renklerine göre de gruplandırma yapabiliriz.
4. Yakınlık İlkesi: Formlar arasındaki uzaklığın, yani aralığın, formların birbirleriyle ilişkiye girecek kadar yakın olması sonucu yaşanan birlikteliktir. Yakınlık
ilişkisi içindeki formlar gruplaşma eğilimi içindedir. Dolayısıyla birlikte algılanırlar. Uzay ya da düzlem içinde yeralan formların yüzeylerle ve birbirleriyle olan
ilişkilerini düzenlenmesinde yardımcı olabilir. Örneğin, müzikte ritim gruplamaları da yakınlığa örnek olarak gösterebilir.
5. Ortak Hareket İlkesi: Birçok yön alternatifi olan bir kompozisyonda, aynı
yönde olan ve aynı yöne akma eğiliminde olan formlar gruplaşma eğilimindedir.
Uzay ya da düzlem içinde yeralan bu yöneliş, o formların birlikte algılanmasına
neden olmaktadır. Ayrıca, ortak gereksinimleri karşılayan ya da işleve sahip olan
formlarda benzer biçimde aynı gruplaşma eğilimini göstermektedir. Örneğin servis takımı, yemek takımı.
6. Simetri İlkesi: Simetrik düzenlemeye sahip formlar gruplaşma eğilimindedir. Aynı biçimde, uzay ya da düzlemde yeralan simetrik kompozisyona sahip
olan düzenlemeler de birarada algılanmaktadır. Bu nedenle aynı görünüşe sahip
formlar, birarada algılanma eğilimine sahiptirler.
7. Tamamlama İlkesi: Algı sürecinde önemli noktalardan biri parça-bütün ilişkisidir. Algıladığımız tüm formlar uyarımlardan oluşmuştur. Ancak, hiçbir form,
uyarımların bir toplamı olarak algılanamaz. Algı, duyumların toplamında daha
fazla bir anlam ifade eder. Örneğin; bir melodi onu oluşturan tonların toplamından çok farklıdır. Tonların tek tek hiçbir anlamı yoktur. Bunlar ancak bir “bütünlük” oluşturacak biçimde düzenlendiklerinde bir anlam kazanırlar. Nitekim farklı
biçimde düzenlendiklerinde aynı tonlar, çok farklı melodiler oluşturabilirler. (Erdem, 1995).

4. Ünite - Alg ı

Kolay algılama için tasarlanan form ya da düzenlenen hacimlerde, Gestalt
İlkelerinin kullanılması, formlar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirebilmektedir.
Formların birbirleriyle oluşturdukları ilişkiler arasındaki uyum, özenli ve bilinçli olarak kullanılan Gestalt ilkeleri ve zıtlıklarla geliştirilebilmektedir. “Gestalt’ın
yaptığı deneylerden sonra yeni formların tasarlanması sonucu eski formların yapısı kaybolmaktadır. Bu da kanıtlamaktadır ki, basit yapılı formlar karışık yapılı
formlardan daha kolay kaynaşmakta ve kaybolmaktadır” (Jules 1974). Bununla
beraber, bir gereksinim ya da bir işgörüye bağlı olarak düzenlenen formlarda algılama, daha çok form üzerinden gerçekleşmektedir. Uzay ya da düzlem bu süreçte
zemini oluşturmakta ve geri planda o formları sarmalamaktadır.
Gestalt ilkeleri tasarım eğitiminde çoğunlukla iki boyutlu öğelerin ve düzlemlerin yapılandırılması için kullanılsa da, üç boyutlu formlar ve hacimler için de
geçerlidir. Bu nedenle üç boyutlu uzay içinde yeralan formların poz, renk, doku,
kütle gibi nitelikleri düzenlenirken Gestalt ilkelerinin kullanılması daha kolay algılanabilen, uyumlu ve bir aradalık duygusunu veren kompozisyonların oluşmasına yardımcı olabilecektir.
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Özet
1

2

Görsel algıyı tanımlamak;
Görsel algılama, karşımıza çıkan nesnelerden
gelen uyarıların, göz tarafından beyne yollanmasıyla başlayan bir süreçtir. Bu süreçte nesnelere
ait form, renk, doku gibi özellikler, bulundukları çevreyle birlikte algılanmaktadır. Algılama,
fizyolojik olduğu kadar psikolojik etkenleri de
içinde barındırmaktadır. Algılamayı özgün kılan
da, zaten bu insan ve insanın zihnine uygun olarak değişim gösteren özelliğidir. Bireyin kimliği,
kültürü, bilgi birikimi, yaşantısı gibi birçok iç
etken, ona ait olan algılamaya yön vermektedir.
Bireyleri birbirinden ayıran ve aynı zamanda
varoluşların farklı bir biçimde algılanmasını sağlayan da bu özelliklerdir. Dolayısıyla iki boyutlu
formların sadece görsel bir takım özellikleri olmadığını bunların sahip oldukları görsel niteliklerle birlikte farklı bir algıya neden olabileceğini
düşünebileceksiniz. İki boyutlu düzenlemelerde
form-zemin ilişkilerini belirli ilkeler ışığında değerlendirerek görsel algınızı geliştirebileceksiniz.
Algının çeşidini ve niteliğini belirlemek;
İnsan bir çevrede varolduğu an çevresinde varolan her türlü formlardan uyarılar almaya başlar. Uyaranların bu iletiyi yollayabilmesi için ön
koşul olan ışığın olması algı ve algı sürecinin de
başlaması anlamındadır. Formun birey tarafından algılanmaya başlamasıyla aynı anda devreye
iç etkenler girecektir. Dolayısıyla düzenlemelerin ya da yeni formların özelliklerini inceleyerek, ne tür bir algılamaya neden olabileceğini ve
bunların nasıl düzenlenebileceğini belirleyebileceksiniz.

3

Algıyla ilgili süreçleri düzenlemek;
Algılamanın fizyolojik ve psikolojik süreçlerden oluştuğunu bilerek süreç ile ilgili aşamaları
kontrol edebileceksiniz. Ortamın ışık değeri,
görseller, form ve zemin arasındaki ilişkiler
ışığında düzenlemelerinizi amacınıza uygun
olarak kontrollü bir biçimde tasarlayabileceksiniz. Bu kontrollü süreç, çok değişkenler içerdiği ve sizin elinizde farklılaşabileceği için, yeni,
değişik ve o güne kadar görülememiş form ve
düzenlemeleri oluşturacaktır. Bu yaklaşımla,
onları görselleştirirken, algı ve algı süreçlerini
de amacınızı en iyi ifade edebilecek biçimde değerlendirebileceksiniz.

4. Ünite - Alg ı
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Kendimizi Sınayalım
1. Algıda seçiciliğin gerçekleşebilmesi için, aşağıdakilerden hangisi bireyin dışında oluşan etkenler arasında
değildir?
a. Tekrar
b. Zıtlık
c. Süreklilik
d. Farklılık
e. Uyum ve denge

6. Algının kolay ve hızlı olabilmesi için, aşağıdaki
ilişkilerden hangisi formların gruplamaları arasında
sayılmaz?
a. Parlaklık ilişkisi
b. Yakınlık ilişkisi
c. Benzerlik ilişkisi
d. Tamamlama ilişkisi
e. Süreklilik ilişkisi

2. Formlardan yansıyan ışınların, yani görüntülerin,
duyu organı göz tarafından beyne yollanması hangi
kavram ile açıklanabilir?
a. Algı
b. Algıda değişmezlik
c. Duyum
d. İmge
e. Korteks

7. Algı ve duyum arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
a. Duyum her birey için aynıdır, algıda farklılıklar
gösterir.
b. Duyum ve algı her birey için aynıdır.
c. Duyum ve algı her birey için farklılıklar gösterir.
d. Algı her birey için aynıdır fakat duyum fiziksel
özellikler nedeniyle farklılıklar gösterir.
e. Duyum, psikolojik ve karmaşık bir süreçtir.
Algı ise, fizyolojik ve yalın bir süreci tanımlar.

3. Aşağıdakilerden hangisi Algının Belirleyicilerinden değildir?
a. Yaş
b. Aile yapısı
c. Eğitim
d. Vücut yapısı
e. İnanç
4. Aşağıdaki kurallardan hangisi formun zeminden
önde ve ayrı olarak algılanabilmesi için şarttır?
a. Formun zeminden sayıca fazla olması,
b. Formun zeminin üstünde ve farklı bir geometrik yapıya sahip olması,
c. Formun flu, mat, ya da ölçü olarak küçük olması,
d. Form ile zeminin birbiriyle eşdeğer kurgulanması,
e. Formun ölçülerinin zeminin ölçüleriyle aynı olması,
5. Aşağıdakilerden hangisi algıda bireyin dışında oluşan etkenlerden biri değildir?
a. Nesnelerden gelen uyarıların farklılığı
b. Zıtlık
c. Nesnelerden gelen uyarıların büyüklüğü ve
şiddeti
d. Tekrar
e. Beğenileri

8. Aşağıdakilerden hangisi Form-Zemin İlişkisine örnek oluşturmaktadır?
a. Koltuk takımı
b. Kalemlik
c. Kitap kapağı
d. Dolap rafları
e. Ağaç dalları
9. Nesnelleşen bilgi çoğu zaman nesnenin formu, rengi, dokusu, büyüklüğüyle zihin tarafından tamamlanır
ve bütünmüş gibi algılanır. Algıyla ilgili bu kavram aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a. İyi form ilkesinde
b. Gruplamada
c. Görsel algıda
d. Algıda değişmezlikte
e. Süreklilik ilişkisinde
10. Form ve zemin arasındaki ilişkilerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Form, boyut olarak zeminden kesinlikle daha
küçüktür.
b. Zemin tektir ve tek başına bir varoluştur.
c. Formun sınırları vardır, zemin ise sınırsızdır.
d. Form köşesi, kenarı, yüzeyi ve kütlesiyle birlikte
kendi içinde bir bütünlük sağlar
e. Form, araya girme, örtme gibi ilişkileri kullanarak detaylılık oluşturur.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. e

Sıra Sizde 1
1. Çalışma odanızda karışık duran kitaplar arasından
dersinizle ilgili kitapları hemen bulabilirsiniz.
2. Kalabalık bir kaldırımda yürüyen ailenize ait bir kişiyi hemen tanıyabilirsiniz.

2. c
3. d
4. b
5. e
6. a
7. a
8. c
9. d
10. b

Yanıtınız yanlışsa “Algıda Seçicilik” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Algı” bölümlerini gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Algının Belirleyicileri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Form-Zemin Arasındaki
Algısal İlişki” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Algının Belirleyicileri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Gruplama bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Algı” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Form-Zemin İlişkisi” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Algıda Değişmezlik” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Form-Zemin İlişkisi” bölümünü gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Salonda televizyonun TV ünitesi ya da duvarla ilişkisi,
formun zemine egemen olduğu bir durumu tanımlar.
Çünkü parlak ve hareketli görüntülerin olduğu yüzey
yani televizyon, hareketsiz, soluk renklere sahip ve durağan konumda olan arka plandan daha önde algılanır.

4. Ünite - Alg ı
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Renkleri ve niteliklerini tanımlayabilecek;
Renkle yapılan düzenlemelerle ilgili süreçleri kontrol edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renk
Görme
Renk Algısı
Pigment
Işık
Renk Psikolojisi
Toplamsal Renkler
Çıkarımsal Renkler
HSV Renkleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğal Işık
Yapay Işık
Renk Sıcaklığı
Benzerlik Şeması
Monokromatik Şema
Tamamlayıcı Renk Şeması
Özton-Renk
Doygunluk-Saflık
Ton Değeri-Aydınlık

İçindekiler

Bilgisayar Destekli
Temel Tasarım

Renk

• GİRİŞ
• IŞIK VE RENKLE İLGİLİ YAPILAN
ÇALIŞMALAR
• RENK
• FİZİKSEL AÇIDAN RENK
• FİZYOLOJİK AÇIDAN RENK
• PSİKOLOJİK AÇISINDAN RENK
• RENK PSİKOLOJİSİ
• RENK ANALİZLERİ VE SEÇİMİ
• RENK YÖNTEMLERİ

Renk
GİRİŞ

Önceki ünitelerde hem görselliğin, hem de algımızın büyük bir bölümünü (%70’lik
bir bölümünün), çevremizdeki görünüşler aracılığıyla kazandığımızı anlatmıştık.
Her türlü varoluş, ister canlı isterse cansız olsun, ister doğal oluşumla yaratılmış
isterse insan eliyle tasarlanmış olsun bir görünüşe sahiptir. Bu görünüşleri oluşturan alt öğelerin başında formun geldiğini artık biliyoruz. Nesnelerin ilk ve en
önemli özelliği, onların formları ve bu formların belirli bir tema içinde çevrede
yeraldığı pozisyonlarıdır. Bu konuyla ilgili yapılacak düzenlemelerde kullanılacak tasarım ilkeleri ve yöntemlerini yine önceki ünitelerde aktarmıştık. Ancak
nesnenin formu, onu nitelemek için tam olarak yeterli değildir. Formu oluşturan
yapının sahip olduğu özellikler içinde renk, nesnenin tanımlanması ve nitelendirilmesi için ikinci önemli özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Renk, çoğu zaman korkulan, kaçınılan ya da dikkat edilmeyen bir olgu olarak
yaşamdaki yerini almaktadır. Oysa doğada renk, her çeşidi ve boyutuyla bulunmaktadır. Doğal ortamda kendiliğinden varolan bu renk çeşitliliği, insanın kendi
eliyle düzenlediği yaşam alanlarında neredeyse yok gibidir. Günlük yaşantımızda
sokakta bulunan insanların giysileri, özellikle, kış aylarında %80-90 koyu (gri, siyah, kahverengi, vs) renklidir. Ancak unutulmamalıdır ki, hem topumsal yaşantımızda, hem de psikolojik gelişimimizde renk oldukça önemli bir yere sahiptir.
Bireyin yaşam anlayışını, düşünce yapısını ortaya koyan önemli bir göstergedir.
Bu konunun bilincine varan kişiler, tasarımcılar ya da firmalar rengi bir tasarım öğesi olarak ürünlerinde ve satış yöntemlerinde kullandığını sıklıkla görmekteyiz. Hatta, belirli markalar ve kavramlar renkle sembolleşmiştir. Onun fiziksel
ve psikolojik etkisini bilenler tasarımlarında veya sunumlarında etkin bir ileti ve
anlatım aracı olarak kullanabilmektedirler.
Görsel her türlü nesnenin bir rengi bulunmaktadır. Bu renk, o nesnenin niteliğini tanımlayan ve işgörüsünü gösteren bir özellik taşımaktadır. Kişiler nesneyi
tanımlarken, sadece form olarak değil, aynı zamanda onu rengiyle de tanımlamaktadır. Renk bu boyutuyla yaşamdaki yerini almaya başladığında, asıl sorun
olan rengin nasıl kullanıldığıdır. Denge, uyum, egemenlik gibi tasarım ilkeleri,
diğer konular dışında, bu aşamada da devreye girmektedir. Çünkü renk kullanımı
ve renk uyumu başarılması zor bir kavramdır. Renk uyumu için hem rengi bilmek, hem renkle ilgili yeterince deneyim kazanmış olmak, hem de rengi amacına
uygun, doğru ve akılcı bir anlayışla kullanmak gerekmektedir.
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Bu ünitede renk kavramı ve rengin ilgilendiği konular değerlendirilecektir.
Yeni formların tasarlanması sürecinde rengin yeri ve önemini anlayacak ve en
önemlisi kendi çalışmalarınızda, renk seçimlerinizi bilinçli ve amaca uygun bir
biçimde yapmanızı sağlayacak temel bilgileri göreceksiniz.

IŞIK VE RENKLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Fizik derslerinden hatırlanacağı gibi, eğer güneş ışınlarıyla dünyamızı aydınlatmasaydı, bildiğimiz yaşam olmayacaktı. Kolaylıkla yapılan bir deney olan gün
ışığının prizmadan (bu prizma yerine su damlası da olabilir) geçirilmesi sonucu ışın, renkli ışın demetlerine dönüşmektedir. Bunlar sırasıyla kırmızı, turuncu,
sarı, yeşil, mavi, lacivert (indigo-çivit mavisi) ve mor renkleridir. Güneş ışığını
oluşturan bu renklere ana renkler denir.
Renk, insanlığın başlangıcından günümüze kadar gelmiş, etkisini her dönemde ve her biçimde göstermiş bir olgudur. Ne onunla, ne de onsuz bir yaşam olmamaktadır. Rengi olmayan bir yaşamda siyah, beyaz ve grilerden oluşan bir görselliğin oluştuğu düşünülebilir. Bunu bilemeyiz ancak, çevremizde gözlemlenen her
nesnenin sahip olduğu renk, onu güzel ve farklı kılan bir özellik olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunun farkına varan bilim adamları, araştırmacılar ve düşünürler
renk konusu üzerine yüzyıllardır çalışmaktadırlar.
Renkler çok eski çağlardan beri simgesel ve sembolik bir iletişim aracı olarak
kullanılmıştır. İlk olarak Eski Çağlarda, yaşanılan mağaralarda duvar resimleriyle
karşılaşılmaktadır. Bu mağara resimleri bazıları için resmin, bazıları için güzel
sanatların, bazıları içinse iletişimin başlangıcını oluşturmaktadır. Lascaux, Altamira ve daha birçok mağara duvarlarında bulunan renkli hayvan figürleri, rengin
kullanımına ilk örnekleri oluşturmuştur (Şekil 5.1).
Şekil 5.1

Altamira Duvar
Resmi
Fotoğraf:
B. Burak Kaptan

Isaac Newton: 1642-1727
yılları arasında yaşamış ünlü
İngiliz fizikçi ve matematikçi.

İlk çağlarda renkler, çoğunlukla doğadan ve bitkilerden elde edilmiştir. Doğal yolla elde edilen bu renkler, inanç merkezli ritüeller, toplumsal etkinlikler,
toplulukların tanınmaları ve kullanım malzemelerinin süslenmesi amacıyla
kullanılmıştır.
Renklerle ilgili bilimsel çalışmalar içinde ses getiren ilk çalışma, 1666 yılında
ünlü fizikçi Isaac Newton’un ilk renk dairesiyle başlar. Sistematik bir sınıflandırma çalışmasıdır. Çalışmada gün ışığı prizmadan geçirilerek onu oluşturan yedi
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temel renk bulunmuştur. Yapılan bu deney tersine işletilmiş ve ayrışan bu renkler
yine bir prizmadan geçirilerek beyaz ışığın oluşumu tekrarlanmıştır. Newton, bu
deneyinde gözlemlediği yedi renge spektrum solaers (güneş tayfı) adını vermiştir. Aynı zamanda bu renkleri saf olarak nitelemiştir. Çünkü gün ışığını prizmadan
geçirdikten sonra ayrışan renkleri tek tek prizmadan tekrar geçirdiğinde ayrışmadığını gözlemlemiştir. Bununla birlikte bu renkler, temel renkler veya meydana
getirilemeyen renkler olarak da adlandırmıştır (Şekil 5.2).

Yedi Temel Renk: Aynı
zamanda gökkuşağı renkleri
olan kırmızı, turuncu, sarı,
yeşil, mavi, lacivert (indigoçivit mavisi) ve mor olarak
da bilinir. Isaac Newton
yedi rengi, yedi gezegene
ve müzikteki yedi notayla
ilişkilendirmiştir.
Şekil 5.2

Renk Tayfı-Güneş
Tayfı (Spektrum
Solaers)

1731 yılında Jacob Christoph Le Blon, pigmentlerden oluşan boyaların temel
renklerinin kırmızı, sarı ve mavi olduğunu bulmuştur. Onun bu çalışmaları, çağdaş baskı teknikleri alanında öncü olarak kabul edilmektedir.
Üç temel renk kuramı, 18.yy.da yaygın olarak kabul edilmiş, birçok bilim adamı, sanatçı ve düşünür tarafından tartışılmıştır. 1756’da Johan Tobias Mayer altıgen formları kullanarak bir sistem önermiştir. Bu sistemde her form için bir renk
belirlemiş ve bu şemada renkleri ton değerlerine göre yerleştirerek bir üçgen sistem kurmuştur. Benzer diğer çalışmalar arasından ressam Philippe Otto Runge ve
şair Johann Wolfgang Von Goethe’in renk çalışmaları temel farklılık içermektedir.
Onlar, yalnızca mavi ve sarıyı temel renkler olarak kabul etmişlerdir. Runge 1810
yılında renkleri bir küre üstünde toplamıştır. Renk küresi olarak adlandırılan bu
şema üç boyutludur. Şemada renkler, koyu tonlar aşağıda ve açık tonlar yukarıda
yeralacak biçimde düzenlemiştir. Aynı yılda Goethe ise, renkleri birbirinden ayırt
edici bir renk dairesi ve üçgeni oluşturmuş.
Aynı yıllarda Michel Eugene Chevreul 14.400 adet ton elde ettiği bir renk dairesi oluşturmuştur. Ancak bu renk şemasında bazı renkler yeralmamaktadır.
Rengi bir ışık olgusu olarak kabul eden fizikçiler ise, farklı bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmişlerdir. Işığı çalışmalarında merkez alan fizikçiler için
kırmızı, yeşil, mavi renkler önem kazanmıştır. Bu yaklaşım önce Hermann Von
Helmholtz tarafından tartışılmış, sonra da Albert H. Munsell tarafından geliştirilmiştir. Munsell 1898’de oluşturduğu renk şemalarıyla, bu yaklaşımlara önemli
katkılar sağlamıştır. 1905 yılında önerdiği HCV (Hue, Chroma, Value) sistemi
önce kabul edilmemiş, 1945’li yıllarda ise taraftar bulmuştur (Şekil 5.3).

Spektrum Solaers:
İngilizcede spectrum, Türkçede
“tayf” olarak kullanılmaktadır.
Beyaz ışığın yaydığı ışınların
bir prizmadan geçirilmesiyle
elde edilen bütün renk ve
dalga boylarını içeren renkler
olarak açıklanmaktadır.
Jacob Christoph Le Blon:
1667-1741 yılları arasında
yaşamış Alman ressam ve
gravür sanatçısı. Bulduğu
renk modeli üç temel
renk kuramının kaynağını
oluşturmuştur.
Albert H. Munsell: 18581918 yılları arasında yaşamış
Amerikalı ressam ve sanat
eğitmeni. Modern renk
koordinat sisteminin temelini
atmıştır. Rengin sayısal
analizini sağlayan kişidir.
Çalışmaları arasında “A Color
Notation” (1905) “Munsell
Color Atlas” (1915) sayılabilir.
Munsell rengi, üç bağımsız
değişken özton (hue), ton
değeri (value), doygunluk
(chroma) ile tanımladı.
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Şekil 5.3

Munsell Renk
Şeması

Johannes Itten ise renk seçimleri için önemli kabul edilebilecek olan zıtlıklarla
ilgili yöntemler üzerinde çalışmıştır. Bu alanda ilklerden biri olarak kabul edilmektedir. Renk zıtlıkları ya da tamamlayıcı renk şemaları olarak da adlandıralan
bu yöntem, renklerin birarada kullanımı, başarılı renk birliktelikleri ve uyumu
temeline dayanmaktadır (Şekil 5.4).
Şekil 5.4

Itten Renk Zıtlıkları

Günümüzde renk ile ilgili birçok kuruluş ve sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Yapılan araştırma ve üretimlerle ilgili küresel çapta belirli standartlar geliştirilmesi, rengin kullanımını bilinçli bir biçimde yapılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında renk ile ilgili ölçümlerde en çok kullanılan sistem Uluslararası
Aydınlatma Komisyonu’nun (CIE) kabul ettiği sistemdir (Şekil 5.5).
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Görüldüğü gibi, güneş ışığını meydana
getiren yedi renk üzerine birçok çalışma yapılmış, hatta yapılmaya devam edilmektedir.
Renk alanında, disiplin-içi ve çok-disiplinli
çalışmalar devam etmektedir. Yapılmakta
olan bu çalışmalar ve deneyler renkle ilgili
alanın, bir bilim dalı olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte son
yıllarda, renk ile insanların kişisel, fiziksel ve
ruhsal dünyaları konusunda uzun ve detaylı
araştırmalar yapılmaktadır.

Şekil 5.5

CIE Renk Şeması
(1931)

http://www.cie.co.at/cie/home.html

RENK

Tasarımcılar tarafından biçimlendirilen her ürün, belirli bir form ve malzemeye
sahiptir. Form ve malzeme, ürünlerin içyapılarından yüzey yapılaşmasına kadar
kullanılan, ona tanım ve kimlik yükleyen bir niteliğe sahiptir. Bu nitelikler, bir
anlamda, kullanıcısının da karakterini tanımlayabilmektedir. Çünkü kullanıcılar,
gereksinim ve beğenilerine uygun ürünleri sahiplenmekte onları almaktadır.
Renk gözle algılanan bir ışık etkisi olarak kabul edilmektedir. Bulunduğu ürünün ya da malzemesinin ışıkla etkileşimi sonucunda algılanır. Işığın nesne üzerine düşmesi, sonrada yansıması sonucu oluşan ileti, gözümüz aracılığıyla beyne
yollanır. Bu duyumların her birinde renk bilgisi de bulunmaktadır. Renk, ışık, göz
ve beyin üçlemesinin koordinasyonunda gerçekleşen bir ortak çalışmasının sonucudur. Rengin en önemli işlevi estetik duyguları harekete geçirmesidir. Duygu
yapılaşması bireyseldir ve kişiye özel algısal olarak gerçekleşmektedir.
Rengin kullanımı her zaman kişisel beğeniler, etkileşim ve tarihsel edinimlerin
sonucunda oluşmaktadır. Tasarlanan nesnelerde bilinçli ve dengeli yapılmış bir
renk seçimi, hem psikolojik, hem estetik, hem de algısal nitelikleri içereceğinden tasarımın evrensel nitelikler kazanmasına yardımcı olacaktır. Yaşam içinde
toplumların kullandıkları renk seçenekleri, her zaman, o toplumun kültürünün,
geleneklerinin de, teknoloji düzeyinin göstergeleri olmuştur. Bu aynı zamanda,
tasarımcının da kültürünü ve estetik gelişiminin de bir yansımasıdır.
Bu nedenlerle, renk kavramını sadece fiziksel değil fizyolojik ve psikolojik açılardan da irdelemekte yarar vardır.

FİZİKSEL AÇIDAN RENK

Rengin fiziksel yapısını görebilmek için Newton’un deneyini tekrarlamak gerekmektedir. Bu deney sonucu ortaya çıkan renk tayfı insanın görme sınırlarını da
tanımlamaktadır. Görünen ışığın dalga boyu yaklaşık 400-700 nm sınırları arasındadır. Kızılötesi, morötesi kavramları bu görme sınırlarının dışındaki algılanamayan bölümler için kullanılmaktadır. Renkler farklı dalga boylarına karşılık
gelmektedir. Bu nedenle renkler sınıflandırılabilir, hatta gruplama yapılabilir.
Rengin, dolayısıyla ışığın bu özelliği, algısal ve duyumsal olarak farklı sonuçların
ortaya çıkmasının temel nedenidir.

Johannes Itten: 1888-1967
yılları arasında yaşamış
İsviçreli tasarımcı yazar
ve teorisyen. Bulduğu
renk modeli, üç temel
renk kuramının kaynağını
oluşturmaktadır. Aynı
zamanda Weimer’da
kurulan Bauhaus okulunun
kurucularındandır.
CIE Uluslararası
Aydınlatma Komisyonu
(Commission
Internationale’de
L’Eclairage): Üye ülkeler
arasında ışık ve aydınlatma
alanında iletişim ve bilgi
alışverişi sağlanmasıyla
uğraşmaktadır. CIE teknik,
bilimsel ve kültürel özelliklere
sahip özerk bir kuruluştur.
ISO ve IEC tarafından da
uluslararası standartların
belirlendiği kurumdur.
Malzeme: Her türlü
varoluşun yapılaşmasını ve
görünür kılınmasını sağlayan
örgütlenmedir.
Kızılötesi-Morötesi:
Ultraviyole ve infraruj ışınları,
insaların göz retinasını
uyarmaması nedeniyle
görülemezler.
Renklerde Gruplama:
Sıcak renkler, soğuk renkler,
canlı renkler, parlak renkler,
karanlık renkler, vs. gibi.
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Renkler, renk tayfında belirli bir konumda yeralırlar. Bu konum ölçülerle ve
sayılar aracılığıyla belirlenebilir. Işığın dalga uzunluğu ve oranı, rengi nitelemek
için temel veriyi oluşturmaktadır. Fiziksel açıdan renk türü, titreşimdeki ışık dalgalarından oluşmaktadır. Bu renk-ışık dalgaları değişik uzunluktadırlar.
Dalga Boyu: Kırmızı, turuncu
Dalga boyu en yüksek olan sıcak renkler; kırmızı, sarı ve turuncu olarak belirve sarı ilk önce fark edilen
lenmiştir. Dalga boyu en kısa olan soğuk renkler; mavi, yeşil ve mor olarak belirve önceden görülebilen bir
lenmiştir (Şekil 5.6). Yeşil, sarı ve mavinin karışımından oluştuğu için içerisinde
özelliğe sahiptir. Bunun
bulunan renklerin miktarına göre sıcak ve soğuk olma durumu değişiklik gösterir.
nedeni dalga boyudur.
Bu özellikler, renklerin görülebilme özelliğini tanımlarken, renklerin enerji sıralamalarını da göstermektedir. İnsan gözü soğuk renkleri birbirinden ayrıştırırken
zorlanmaktadır. Ancak sıcak renklerde bu zorluk yoktur. Sıcak renkler daha çabuk algılandıklarından dolayı dikkat çekerler.
Şekil 5.6

Sıcak ve Soğuk
Renkler

Renklerin dalga boyu ise aşağıdaki tabloda yeralmaktadır (Şekil 5.7). Bu tabloda verilen değerler yaklaşık değerlerdir.
Şekil 5.7

Renklerin Dalga
Boyu

Sıcak renkler, bulundukları nesneleri hem form hem de biçim açısından etkileyerek ön-arka, üst-alt gibi ilişkileri oluşturabilirler. Böylece, sıcak renklere sahip
formlar zemine göre, öndeymiş ya da bize daha yakında duruyormuş gibi hissettirir. Soğuk renkler de, daha uzaktaymış ve küçükmüş etkisi göstermektedir.
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Pigment

Varoluşların görsel yapısını oluşturan maddelere pigment denilmektedir. Pigmentler, renkleri oluşturan moleküllerdir. Genellikle, nesnelerin dış yüzeylerinde
bulunarak renklerin oluşmasını sağlarlar. Renklerin oluşmasında da pigmentlerle ışık arasında bir ilişki bulunmaktadır. Güneş ışınları, canlılarda ve nesnelerde
renk molekülü olarak bilinen söz konusu pigment molekülleri için önemlidir. Örneğin, çiçeklerde ve yapraklarındaki renk çeşitliliği, yapılarında bulunan pigment
moleküllerinin ışığa verdikleri tepkidir.
Rengi görebilmek veya algılayabilmek için nesneden yansıyan ışınların, gözün
retinasında bulunan üç ana renge (kırmızı, yeşil ve mavi) duyarlı koni hücrelerini
uyarması gerekmektedir. Bu uyarı, koni hücrelerinin içinde bulunan özel pigment
moleküllerini etkiler. Renk olarak tanımlanan her şey, aslında gözde bulunan pigmentlerin kendilerine gelen ışığın dalga boyunu beyne iletmeleridir. Görünür
ışığın aralığı içinde olan ve belirli renklere karşılık gelen dalga boyları, gözde bulunan bu pigmentleri harekete geçirerek nesnelerin renklerinin tanımlanmasını
sağlar.
Fizyolojik bu olay dışında, fiziksel açıdan da pigmentleri tanımlamak olasıdır.
Çeşitli boyaların üretiminde kullanılan ince toz halindeki bileşiklere de pigment
denilmektedir. Boya yapımında pigment olarak kullanılan renkli maddeler, doğadan saflaştırılarak veya sentetik yollarla elde edilirler. Bu maddeler bağlayıcı
ve çözücüler içinde çözülmeyen toz halindeki taneciklerdir. Pigmentlerin renk
verme özelliği, örtücülük, parlaklık ve dayanıklılığıyla boyaya nitelik katarlar.
Doğal pigmentler doğada bulunan ve doğal yollarla elde edilen pigmentlerdir.
Toprak, kil, ağaç kabuğu, bitki kökü, meyve, yemiş gibi organik varoluşlar belirli
bir işlemden geçirildikten sonra pigment elde edilmektedir. Organik pigmentler,
suda ve yağlarda çözündüğünden boyalarda kullanılabilmesi için, bazı işlemlerden geçirilmesi gerekir.
Ticari olarak üretilen hazır renkler, çoğu zaman, laboratuvar ortamlarında bulunan renklerle uyuşmamaktadır. En ufak bir formül farklılığı, gözle fark edilmese
bile rengi değiştirecektir. Örneğin, eşit miktarlarda kullanılan sarı ile kırmızı boyanın karışımından turuncu elde edilmesi gerekirken renklerin pigment ve kimyevi içeriği açısından sarı-tutuncu ya da kırmızı-turuncu gibi renklere ulaşmak
söz konusu olacaktır. Bu nedenle öztonu aynı olan çok sayıda renk bulunabilmektedir. Hatta sayısız miktarda kırmızı, mavi, sarı renk de bulunmaktadır. Ana
renkler içinden milyonlarca renk oluşturulabilir.
Dolayısıyla renk seçimlerini belirlerken, istediğiniz rengin içindeki özton, ton
değeri ve doygunlukları bilmek gereklidir. Ayrıca tasarımlar için, renk kodlarını
belirlemek, renk koordinat sistemindeki sayısal değerleri kullanmak ya da ticari
olarak verilmiş adları bilmek, bilinçli renk seçimi ve kullanımı için bir ayrıcalık
olacaktır.

Doğal Işık

Işık, diğer olgulardan daha farklı bir konumdadır. Çünkü çevremizde yer alan her
türlü varoluşun, görünmesini sağlayan en temel öğedir. Bir gerekliliktir. Olmaması durumunda görme eylemi gerçekleşemez. Işık olmadan ne bir form, ne formun
öğeleri, ne de renk, doku gibi nitelikler görülebilir. Bu nedenle her ne biçimde
olursa olsun, görmek için ışığa gereksinim vardır. Doğal ışık kaynağı güneştir. Güneş, beyaz ışık dediğimiz her türlü rengin niteliğini, tam ve olması gerektiği gibi
göstermektedir. Ancak, güneşin durumuna göre, örneğin günün ilk saatleri ile

Pigment: Pigmentler,
boyaların tersine sıvılarda
çözünmezler. Ancak sıvılar
içinde süspansiyon şeklinde
dağılırlar. Pigmentler bir tuz,
tuzlar karışımı, oksit veya
metal olabilir.
Pigment Çeşitleri:
Pigmentler organik
pigmentler, inorganik
pigmentler, metalik
pigmentler, sedefimsi
pigmentler, monomer
pigmentler olarak ayrılırlar.
Ticari Adlar: Firmalar ya da
kuruluşlar çok kullanılan ya da
özel olarak ürettikleri boyaları
özel adlar ile tanımlamışlardır.
Bunlar arasında; vermilyon
kırmızı, scarlet kırmızı, bayrak
kırmızısı, Osmanlı kırmızısı,
ultra mavi, deniz mavisi,
parlement mavisi, alize mavisi,
gibi adlar bulunmaktadır.

Günün İlk Saatleri: Bu
zamanlarda güneş ışınları
atmosferde yatay bir yol
izlerler. Bu yolculuk sırasında
havanın yoğunluğuyla ve
içindeki diğer bileşenlerle
daha çok temas etmelerinden
dolayı ışık dağılır. Böylece
renk tayfında kırmızıya yakın
renklerin oluşmasına neden
olur.
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günün son saatlerinde güneş ışınları dünyamıza açılı olarak gelir. Bu durumda
çevreyi aydınlatan ışık beyaz ışık değildir.
Görme eylemi için ışığın olması gerekliliğinden söz etmiştik. Işın içinde barındırdığı yedi ana renk ile nesnelere ulaşır. Nesnelerin yüzeylerine çarpan ışın yüzeyin yapılaşmasına uygun bir biçimde enerji değiştirir. Hızı azalır, kırılır, yutulur ya da yansır. Bu enerji değişimi nesnenin görüntüsünü, formun geometrisini,
yüzey malzemesinin niteliğini, yani, rengi ve dokusu gibi özelliklerini ileti olarak
taşımaya başlar. Böylece, insanlar varolanı değil, varolandan yansıyan ışınları görürler. Bir başka deyişle, görülen renk aslında yansıyan ışığın rengidir. Algı sistemi de bu yolla çalışmaktadır. Çünkü varoluşlardan yansıyan ışınlar, duyu organı
göz aracılığıyla duyumlanmakta ve sonrada beyne iletilmektedir. Örnek olarak,
renk tayfında yeralan bütün renkleri yansıtan bir nesne beyaz gözükmektedir.
Renk tayfında yeralan bütün renkleri soğuran bir nesne siyah gözükecektir. Renk
tayfında yeralan bütün renkleri soğuran, ancak sadece maviyi yansıtan bir nesne
mavi gözükecektir (Şekil 5.8).
Şekil 5.8

Işık Yansıması ve
Renk
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Bu örnekte gün ışığı ile aydınlatılan bir nesneden örnek verdik. Ancak bir başka durumda ışığın renkli olmasıdır. Nesneye gelen ışığın rengi maviyse ve nesnemizde mavi olarak görülüyorsa, bu durumda nesne ya beyazdır ya da ışın renginde bir mavi renk ile düzenlenmiştir. Eğer yüzey siyah ise, bu durumda mavi ışık
soğuralacak ve nesnenin rengi yine siyah gözükecektir (Şekil 5.9).
Şekil 5.9

Renkli Işığın
Yansıması

Bu aktarımlardan sonra şu vurguyu tekrarlamakta yarar vardır. Bir nesne yüzeyine ulaşan ışığın renk tayflarındaki bütün renklerinin hepsini, hiçbir değişime
uğramadan yansıtıyorsa o zaman nesne beyaz, eğer hiçbir biçimde yansıma gerçekleşmiyorsa o zaman siyah olarak yapılanmıştır.
Mavi bir ışık kaynağından gelen ışınlar, kırmızı bir nesneye çarptıktan sonra, biz
hangi yansıyan rengi görürüz?

Yapay Işık ve Aydınlatma

Güneş ışığı ve dolayısıyla doğal aydınlatma gün içinde çevremizi aydınlatmaktadır.
Ancak günbatımından sonra, bu doğal aydınlatma olmayacaktır. Bir başka durum
da, ister gündüz ister gece olsun, güneşin ışınları bina içine sınırlı bir biçimde gir-

1
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mektedir. İç mekanda doğal aydınlatma, sadece pencere ve benzeri boşluklardan
içeriye girebilen ışık ile sağlanacaktır. O zaman, gece ya da kapalı mekanlarda çevremizi görebilmek için yapay ışığa gereksinim duyulmaktadır.
Doğadaki örneğine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş aydınlatma
öğeleriyle ışık elde edilebilmektedir. Bunun için, yine kendinin ürettiği enerjiyi
kullanarak bunu ışık enerjisine döndüren aygıtlar kullanılmaktadır. Yapay ışık
kaynakları, işte bu aydınlatma öğeleridir. Gün ışığının yeterli olmadığı ya da hiç
olmadığı durumlarda kullanılmaktadır.
İnsan Sağlığı: Baş ağrısı,
D. Goeffrey Hayward, “Psychological Factors in the Use of Light and Lightigöz yanması, uyku hali
ning in Building” adlı eserinde aydınlatma için çok boyutlu bir açıklama yapmakhepsi yeterli ve doğru bir
tadır. İyi bir aydınlatma için, “birincisi, işlev ve görev analizi yapmak; ikincisi,
aydınlatmanın olmadığı
durumlarda gerçekleşir. Birçok yön, renk, doku ve forma bağlı etkenlerle ilgili olan uzaysal aydınlatmayı sağinsan, yorgunlukla sonuçlanan lamak; üçüncüsü, uyumsuz olmayan yenilikçi bir aydınlatma sistemi önermek;
fiziksel rahatsızlıkların,
dördüncüsü, birey kontrolüne olanak veren bir sistem kurmak” gerekmektedir.
göz seviyesinden gelen
Çünkü iyi bir aydınlatma, gün ışığına yakın, homojen bir dağılıma ve insanı yorışıktan kaynaklandığını
bilmemektedir.
mayan bir özelliğe sahip olmalıdır. Böylelikle renkler görülebilir. Dolayısıyla, aydınlatma, fiziksel işlevinin yanında, estetik değerlerin oluşmasına destek vermelidir. Ayrıca hem aydınlatma öğelerinin hem de aydınlatma sisteminin kontrolü
kullanıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir. En son uygulanan aydınlatma sistemi,
insan sağlığına uygun olmalıdır.
Işık Miktarı: Işık kaynağından
tüm yönlere doğru yayılan
ve göz duyarlılığı ile
değerlendirilebilen ışığın
gücüdür.

Renk Sıcaklığı

Renk sıcaklığı ışığın rengidir. Işık kaynağından gelen rengin niteliğini belirlemek
amacıyla kullanılmaktadır. Işığın miktarı ile bir ilgisi yoktur. Işıktaki renk sıcaklığı arttığında yani Kelvin (K) derecesi arttıkça, mavi ve mavi tonları artmaktadır. Işıktaki renk sıcaklığı azaldığında, yani Kelvin derecesi azaldığında, kırmızı
ve tonları artmaktadır. Aydınlatma ile ilgili yapılan araştırmalarda, renk sıcaklığı
Işıktaki Renk Sıcaklığı:
Renk Sıcaklığı birimi Kelvin (K) yüksek olan ortamlarda insanların daha iyi bir görsel keskinliğe sahip olduğu bedir. Kelvin derecesi düştükçe
lirlenmiştir.
mavilik azalır, kırmızılık artar.
Işığı oluşturan bütün renklerin renk sıcaklıklarına göre üç ana grupta toplanKelvin yükseldikçe mavilik
maktadır.
artar, kırmızılık azalır.
1. Sıcak beyaz 3300 K ve altı
2. Doğal beyaz 3300-5000 K
3. Gün ışığı beyazı 5000 K ve üzeri
Örneğin, öğle güneşi yaklaşık 5000 K; sabah ve akşam saatlerinde 4000 Kdir.
Sıcak beyaz ışığa sahip bir akkor lamba 2700 K değere sahipken, aynı güçteki bir
gün ışığı lambasında 5600 K renk sıcaklığı olmaktadır.
Bir aydınlatmanın yaydığı ışığın genel olarak “sıcak” veya “soğuk” olması, ilişİlişkili Renk Sıcaklığı
kili renk sıcaklığı (CCT) değeriyle belirlenmektedir. İlişkili renk sıcaklığı (CCT)
(CCT): Bir lambanın yaydığı
değeri 3200 K ve altında olan aydınlatmalar, genellikle, sıcak ışık olarak kabul
ışığın, belli bir sıcaklığa
edilirken, CCT değeri 4000 K üzeri olan aydınlatmalar soğuk ışık kabul edilir
kadar ısıtıldığında belirli
bir kaynaktan gelen ışık
(Şekil 5.10).
rengine bağlı olarak aldığı
rengi tanımlayan teknik bir
özelliktir.
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Şekil 5.10
Sıcaklık Değeri

Işık Kaynağı

1700-1800 K

Kibrit alev

1.850-1930 K

Mum alevi

2000-3000 K

Gün batımı ve gün doğumu

2,500-2,900 K

Akkor ampul

2,700 K

Sıcak renkli floresan

2,700-3,300 K

Tungsten Halojen

4100 K

Ay ışığı

4,200 K

Soğuk beyaz renkli floresan

5,000-5,400 K

Öğle ışığı

5,500-6,500 K

Güneş Işığı ve Açık Gökyüzü

8,000-10,000 K

Parçalı Bulutlu Gökyüzü

Renk Sıcaklıkları

Yaşamımızda ve çevremizdeki ışıklık durumu ve renk sıcaklıklarını da gördükten sonra, rengin fiziksel açıdan değerlendirmekte yarar vardır. Kullandığımız
her türlü nesne, sahip olduğu nitelikler içinde iki önemli özellikle, form ve renkle
değer kazanır. Ancak, yeni bir formun tasarlanması sürecinde, önemli bir etken
unutulmakta ve ancak uygulama sonucunda fark edilebilmektedir. Bu etken, tasarımcının zihninde canlandırdığı tasarımın rengiyle ilgilidir. Tasarlanan ve uygulanan ürünler, kullanılacakları ortama konuldukları zaman, nesnenin gerçek rengiyle, bulunacağı ortamdaki görülen rengi arasındaki fark olmaktadır. Bunun en
önemli nedeni aydınlatmada kullanılan öğelerin renk sıcaklıklarıdır. Tasarlanan
ürün ya da kompozisyon sanki gün ışığında kullanılacakmış gibi düşünülmüştür.
Yani gün ışığında ve 5500 K değerde olacağı varsayılmıştır. Bu durumda, mavi
mavi olarak, kırmızı kırmızı olarak algılanabilecektir. Ancak yapay aydınlatmayla aydınlatılan bir ortamda renkler, yapay aydınlatmanın niteliğine uygun olarak
renk değiştirebileceklerdir.
O zaman yeni formu tasarlarken bulunacağı ortamın aydınlık değerini, yapay
aydınlatmanın niteliğini ve bu aydınlatmanın ışık sıcaklıklarını bilmek gereklidir.
Bir mavi ve bir kırmızı nesneyi önce mum ışığında, sonra normal ampulle, en sonda
floresan ampul altında gözlemleyin. Sonuçları not edin ve karşılaştırın.

Rengin Yapısal Özelliği

Bir rengi diğer renklerden ayıran ve sahip olduğu görselliği farklı kılan o rengin
yapısal özellikleridir. Rengin tanımlanmasını sağlayan bu özellikler özton, ton değeri ve doygunluktur. Renk tanımlanırken bu üç değer hem baskın rengin belirlenmesinde hem de renk seçme sürecinde tasarımcının en önemli araçlarından
olacaktır.

2
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Özton-Renk (Hue)
Tanımladığımız rengin adıdır. Renk özü olarak da adlandırılmaktadır. Birincil,
ikincil ve üçüncül renkler özton değerleri ile adlandırılırlar. Buna karşın yaklaşık
150 öztonu olan renk tanımlanabilir. Bir rengi diğerinden ayıran niteliktir. Renk
tayfı üzerinde dalga boylarına göre konumlanırlar ya da renk dairesi üzerinde
rengin durumunu belirler. Standart bir kişi 15-20 rengi adıyla tanımlayabilir. Bu
sayı renkle ilgilenen ve deneyim kazanan kişilerde, tasarımcılarda ve sanatçılarda
çok daha fazladır.
Şekil 5.11

Özton-Renk

Berraklık- Doygunluk (Chroma-Saturation)
Rengin saflığı ve berraklığı ile ilgilidir. Rengin içindeki özrengin saflığı ve güçlülüğünün ifadesidir. Bu oran, saflaştıkça renk parlaklaşır. Tam tersine saflığını kaybettikçe donuklaşır. Pastel renkler en az saf renklerdendir (Şekil 5.12). Doygunluk
değeri olmayınca renk gri olarak algılanır.
Şekil 5.12

BerraklıkDoygunluk
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Ton Değeri-Aydınlık (Value-Brihtness)
Bir rengin açıklık veya koyuluk derecesini gösterir. Bu derece öztona eklenen siyah ve beyaz rengin oranı ile ilgilidir. Siyahtan beyaza doğru gri tonlarının renk
ile ilişkilendirmesi sonucu renklerin ton değerleri ortaya çıkmaktadır (Şekil 5.13).
Şekil 5.13

Ton Değeri-Aydınlık

Munsell renk şeması örnek alınarak hazırlanmış olan şekil 5.13’deki görselde,
10 kademeli bir ton çubuğunu göstermektedir. Ortada yeralan bu çubuk üzerindeki ton değerleri, öztonlara uygulanabilmektedir. Bu çubukta en parlak, ışıklı ton
beyaz, en koyu ışıksız renk ise siyahtır. Örnekte bulunan rengin tonlarında olduğu
gibi her renk için 10 kademeli bir uygulama yapılabilmektedir.

FİZYOLOJİK AÇIDAN RENK

Görme eylemi fizyolojik bir olaydır. Görme sınırları içinde, ışığın varolduğu
her ortamda bu eylem gerçekleşebilir. Doğal ya da yapay kaynaktan gelen ışınların nesne üzerindeki yansımaları, çevremizdeki varoluşların görülebilmesini
sağlamaktadır. Gözlerimiz aracılığıyla aldığımız bu duyumlar, aslında yansıyan
ışınlardır. Bunlar yansıdıkları nesnenin form, renk, doku, vs gibi niteliklerini
taşımaktadırlar.
İnsanlar için ışık yaşam kaynağıdır. Konumuz açısından da ışık, insanların
görmesini, algılamasını ve çevresindekileri tanımlayabilmesini sağlayan bir olgudur. Kararlarımız, duygularımız ve davranışlarımız bunu izlemektedir. Bu nedenle önce görmek, görebilmek için de ışığın varolması gerekmektedir. “Renk
ışıkla görülebilir. Işık olmadan rengin varlığından söz etmek olanaksızdır. Renk,
mekansal veya geçici ışık özelliklerini içerir. Işık, gözün retinasının uyarılmasından kaynaklanan ve görsel algılamalar aracılığıyla bir gözlemcinin farkına vardığı
ışıksal enerjidir” (Hardeberg 1999).
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İnsanın en gelişmiş organı olan göz, görmeyi sağlayan bir organdır. Gözün
anatomisi görme eylemi için karmaşık sayılacak bir işlem izlemektedir. Göz, göz
akı (kornea), renkli tabaka (koroit) ve ağsı tabaka (retina)dan oluşmaktadır. Küreye benzeyen ve dışa bakan yüzeyinde ışığın girmesini sağlayan merceğin bulunduğu göz bebeği bulunmaktadır. Işığa duyarlıdır. Az ya da çok ışıklı ortamlarda
kendini ayarlayarak nesneden yansıyan ışınların görüntüsünü retina üzerinde ters
olarak belirmesini sağlar. Bu bölgede yeralan hücreler, ışık ve renge duyarlıdır. Bu
hücreler üç adettir. Koni hücre olarak da adlandırılan bu yapılar, kırmızı, yeşil ve
maviye duyarlıdır.
Görsel ileti, retinadan sonra sırasıyla, görme siniri, iki görme sinirinin keşiştiği nokta (optik kiyazma), optik radyasyon ve son olarak da beyin çekirdeklerine
ulaşır. En son olarak beynin görme merkezi olan görme korteksi bölgesine ulaşarak görme duyusu yaratılır. Bu bölüm başın arka ve en uç bölgesidir (bkz. Şekil
4.1: Algı). Görmeyle ilgili son aşama, yine aynı şekildeki işaretli ikinci alan olan
görme ilişkilendirme alanında gerçekleşir. Bu alan beynin görme ve görsel hafızayla ilgili olan bölümdür.
Beynin bu bölgelerinde tamamlanan görsel uyarı, değerlendirilir. Bu aşamada
korteksden gelen ters görüntü düzeltilir. Zihindeki önceden depolanmış bilgi paketleriyle karşılaştırılır, yorumlanır. Gerekirse benzetme ve çağrışım yöntemleriyle tanımlanmaya çalışılır. Görsel bilgi beyinde benzetme ve çağrışımla yakınlık duyulan
imgelerle yaratıcı bir tarzda kaynaştırılmaya çalışılır. Sonuçta, görme sağlanmış olur.
Bu süreçler sonunda renk, sahip olduğu niteliklerle birlikte varolduğu nesneyi
tanımlarken, görsel, duygusal, bilişsel, estetik, sembolik ve psikolojik etkileri de
içinde barındırmaktadır. Bu nedenle renk, görsel algı yoluyla tanımlanırken içerdiği anlamlı iletilerini algılayan kişiye de taşımış olur.
Rengin algılanması sürecinde, bireyin sahip olduğu nitelikler, bu algıyı farklılaştırabilir. Form algısından farklı olarak renkler, tartışmaya ve beğeniye açık olan
algılardır. Kişiden kişiye değiştiği gibi, her ortamda bulunan ışık değerine bağlı
olarak farklı algılanabilirler.
Ardışık Görüntü: Aynı
Renk algısında karşılaşılan özel bir durum söz konusudur. Ardışık görüntü
zamanda psikolojide art etki
(after image-ghost image) olarak adlandırılan bu durum, bir uyarının sonucunda
(İng. after effect) olarak da
oluşan duyumun uyarıcı kaybolduktan sonra da devam etmesidir. Bu durumdaki
kullanılmaktadır. Duyunun,
sanal görüntü, ardıl görüntü olarak adlandırılır. Görüntü uzun süre gözlemlenen
uyarımı ortadan kalktıktan
sonra da sürmesidir. Bir de
rengin, renk dairesindeki zıttının açık renk zeminlerde görülmesidir. Bu durum
art imge (İng. after image)
kendiliğinden oluşmaktadır ve bir fizyolojik bozukluk değildir.
kavramı vardır. Bu da, dış
Ancak bazı özel durumlarda bu yanılsama, tasarımı yönlendiren bir veri olauyaran bitince uyarana benzer
ya da karşıt olarak yeniden
rak kullanılabilir. Örneğin; bir hastanede bulunan ameliyathanelerde duvarlar, örcanlanan imgedir.
tüler, doktorların giysileri yeşil, mavi-yeşil olarak düzenlenmiştir. Bunun nedeni,
ameliyat sırasında bütün dikkatini ameliyat yapılan noktaya odaklayan doktor,
Renk Dairesindeki
Zıtlık: Tamamlayıcı renk
çoğunlukla kırmızı bir görsel alan üzerinde çalışmaktadır. Ancak gözlerini açık
(complementary) olarak
renkli yüzeylere döndürdüğü zaman, çalıştığı alanda uzun süre gördüğü rengin
adlandırılan ve bir rengin renk
tamamlayıcı rengini görecektir. Doktorda mide bulantılarına neden olmaması,
dairesinde 180° karşısında
bulunan, rengin görülmesidir dikkatinin dağılmaması ve yaptığı işin bölünmemesi için, mekanın genelinde,
(bkz. Renk Analizleri ve
baskın renk olarak yeşil ve yeşile yakın tonlar kullanılmaktadır.
Seçimi-Tamamlayıcı Renk
Son olarak görmeyle ilgili bazı özel durumlardan da söz etmek gerekmektedir.
Şeması bölümü).
Bunlar içinde en önemlisi renk körlüğüdür. Renk körlüğü, gözün retinasındaki
koni hücrelerinin bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması nedeniyle oluşur. Bu durumda kişi çevresindeki renkleri ayırt edemez. Renk körlüğü kalıtsal
nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya
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da birden fazlasını ayırt edemeyenlerde rastlanan bir bozukluktur. Renk görme
ile ilgili olarak eğer üç konide yok ise, tam renk körü (anopia) olarak adlandırılır.
Kişi çevresini siyah, beyaz ve gri olarak algılayabilir. Bazı insanlar renk ayırabilme
yetenekleri zayıf olabilir. Bu durum, renk görme bozukluğu (renk görme anomalisi) olarak adlandırılır.

Rengin Tamamlayıcısı:
Renk dairesi üzerinde
tamamlayıcı renk olarak,
kırmızı ile yeşil, turuncu ile
mavi-yeşil (turkuaz), vs olarak
düşünülebilir (bkz. Renk
Analizleri ve Seçimi bölümü).

PSİKOLOJİK AÇISINDAN RENK

Renkler, fiziksel olarak ortak değerlere sahip olsalar da, her insanda değişik duygular uyandırabilirler. Birçok durumda, fizyolojik herhangi bir bozukluğa sahip
olmayan iki birey arasında, aynı renk için değişik algılar söz konusu olabilmektedir. Renk, genellikle formlar, bu formların biçimleri ve çevresiyle birlikte algılanırken işin içine bir de duygular ve kişilik yapılanışı da girmektedir.
Toplumsal yaşamda, renklerle her zaman iç içe yaşanmaktadır. Çoğu zaman
onun etkisi ve gücünden haberdar olmadan süregelen bu yaşantıda, aynı formda olduğu gibi, bir bilgi bombardımanına farkında olmadan tutuluruz. Bu yoğun iletilerde, özellikle iletilmek istenen birçok mesajın olduğu görülmektedir.
Satış çevrelerinde, özellikle vitrinlerde ve reklamlarda fark etmeden algıladığımız
birçok mesaj bulunmaktadır. Bu mesajlar, çoğunlukla bilinçaltını etkilemektedir.
Ancak doğada bu mesajlar daha doğrudan iletilmektedir. Örneğin doğada canlı
renklere sahip dikkat çekici hayvanlar, aslında tehlikeli ya da zehirli olduklarını
iletmektedir.
Renklerin iletişimde kullanılması genellikle, psikolojik duygularla ilişkilidir.
İnsanların içinde bulunduğu psikolojik durum çoğu zaman davranışlarına yansır.
Duygularıyla uygunluk göstermeyen bir ortamda, ortamın görselliğine bağlı olarak rahatsızlık duygusu oluşacaktır. Bireyin farkında olmadan yaşadığı bu durum,
aslında psikolojik olarak o andaki durumu, iç dünyası ve kimlik yapılaşmasının
bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. Ortaya çıkan duygu yoğunluğu ise, bireyde
rahatsızlık olarak ifade bulur.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu, her rengin kullanımından
sonra insanların davranışlarının, düşünüşlerinin ve eylemlerinin etkilenmesidir.
Her renk, belirli duyguların oluşmasını sağlar. Bu boyutuyla renk, bireylerde onların eğitimini, kültürünü, deneyimlerini gösteren ve duygu oluşumuna neden
olan etkendir. Bu duygu yapılanışı öncelikle geçicidir. Haz alma biçiminde oluşan
duygular, bir süre sonra zevk alma ve beğenme gibi kalıcı duygu kalıplarına dönüşebilmektedir.
Renk psikolojisi olarak adlandırabileceğimiz bu etki nedeniyle yaşamın birçok alanında bireyler, meslekler, kuruluşlar, vs. rengi bir iletişim aracı olarak kullanmaktadırlar. Ürün ve hizmet sunan birçok kuruluş rengi, kurumsal olarak ele
almaktadır. Örneğin; gıda ürünlerinin hızlı tüketildiği yerlerde (fast-food) ilan,
reklam ve panolarda metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olan kırmızı seçilmektedir.
Aynı firmaların, iç mekanlarında ise, rahatsızlık verecek tonlarda sarı ve kahverengi kullanılarak, hizmet alan kişinin yiyeceğini hızlı yiyip bitirdikten (ya da bir
anlamda tükettikten sonra) ortamdan rahatsızlık duyarak ayrılmaları sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu yaklaşım fast-food yeme kavramıyla tam olarak uyuşmaktadır.
Benzer bir yaklaşım ise, diyet gıda satışlarındaki yöntemlerde görülmektedir. Diyet ürün içeren ambalajlarda pembe, yeşil ve mavi tercih edilerek huzur, denge
ve güven duyguları oluşturulmak istenmiştir. Çoğunlukla diyet yapanlar için bu
duyguların oluşumu, yapılan eylemin sürekliliği ve motivasyonu için önemlidir.
Bu tür örnekleri çoğaltmak olasıdır.

Renk Körlüğü: Genellikle
erkeklerde görülen, oldukça
yaygın bir rahatsızlıktır.
Renk körlüğü olan erkeklerin
kız çocukları, renk körü
olmamakla birlikte taşıyıcı
durumundadırlar. Renk
körlüğü insanın yanı sıra
balıklar, bazı sürüngenler, bazı
kuşlar, arılar ve kelebeklerde
de bulunur.

Renk Psikolojisi: İnsan
kişiliği, dört rengin bilinen
özellikleriyle tanımlanır.
İnsanların kişilik yapısı,
geçirdiği çocukluk dönemi,
içinde bulunduğu toplum
ve ekonomik düzey renk
seçimlerini doğrudan
etkilemektedir.
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RENK PSİKOLOJİSİ

Renkler her kültürde, her insanda ve her yerde aynı etkiyi göstermeyebilir. Bazı
toplumlarda ve coğrafyalarda bir renk çok önemli ve kutsalken, başka bir yerde hiç de o kadar önemli olmayabilir. Bu özellik, renklerin bireyler ve toplumlar
tarafından farklı algılanmalarından dolayıdır. Özellikle, toplumların yüzyıllarca
geçen süreçte birçok veriyi toplumsal belleğinin süzgecinden geçirerek saflaştırması ve içselleştirmesi sonucu toplumsal kültür biçimlenmektedir. Coğrafi yapı
özellikleri, inançları, yaşam deneyimleri, diğer kültürlerle iletişimi vs. gibi birçok etki toplumların edinimlerini zenginleştirmektedir. Dolayısıyla her toplum
Toplumsal Farklılıklar:
Örneğin, Anadolu’da halı ve
için algı farklıdır bu nedenle de toplumlar arasında gerçek, doğru, ahlak gibi
kilim motiflerinde, geleneksel
olgularda da farklılıklar görülmektedir. Örneğin, İran minyatürlerinde mor, yeşil,
olarak, yeşil cenneti, kırmızı
pembe gibi renkler kullanılırken, Osmanlı minyatürlerinde daha çok ana renkler
zenginliği, sarı kötülüklerden
arındırma, siyahsa dünyevi
kullanılmıştır.
sıkıntılardan arındırmayı
Anadolu’da halı ve kilim motiflerinde, geleneksel olarak, yeşil cenneti, kırmızı
anlatmak amacıyla
zenginliği,
sarı kötülüklerden arındırma, siyahsa dünyevi sıkıntılardan arındırmayı
kullanılmaktadır.
anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu anlatım renklerle sembolleştirilmiştir.
Renk Psikolojisinde
Ancak, renk psikolojisinde bu tür bir genelleme yapmak oldukça zordur.
Genelleme Yapmak:
Renkler
insan psikolojisi üzerinde çoğu zaman benzer duygular uyandırmaktadır.
Genelleme ya da ön
Zihin kalıpları ve kimlik yapılaşması sonucu birçok veri elenirken, bilinçaltı istekabullerin olması, tasarımı
ve renk kullanımını
meden de rengin niteliğine uygun olarak etkilenmektedir. Bu durum, davranışları
sınırlayan kavramlardır.
da etkilemektedir. Davranışlar çoğu zaman içgüdüsel olarak gerçekleşmektedir.
Renk seçimlerinde temel
Renklerin yapı ve özellikleri açısından insan psikolojisi üzerindeki etkileri aşayaklaşım, rengin kullanıcıya,
izleyiciye, onların yaş ve
ğıdaki gibidir. Burada birincil renkler, ikincil renkler, siyah ve beyaz renklerin
cinsiyetlerine, beğenilerine
bir derlemesi yapılmıştır. Unutulmamalıdır ki, bu çalışmada aktarılan renklerin
ve kültürlerine uygunluğudur.
psikolojik etkileri, herkes için geçerli olmayabilir. Ancak bu bilgiler, toplumsal boÖrneğin çocukların, ana
renklerden, yaşlıların mavi ve yutta kabulleri de içermekle beraber bilimsel yönetmelerle belirlenmiş etkilerdir.
mor renklerden hoşlandıkları
söylenir. Fransızlar parlak
renkleri, İngilizler sakin
renkleri, Almanlar açık
sarı ve maviyi, İtalyan ve
İspanyollar ise kırmızı tonları
tercih ederler. Bu tür bilgilere
dikkat etmemek yapılan
tercihin beğenilmemesi riskini
doğuracaktır.

Şekil 5.14

Kırmızı

Kırmızı

Birincil renk olarak kabul edilmektedir. Enerjik ve dinamik bir yapısı bulunmaktadır. Bu sayede hayatın rengi olarak kabul edilmektedir. Kırmızı, dikkat çekici bir
renktir. Egemenlik kuran bir renk olmasından dolayı zemin olarak değil, formlarda ya da öğelerinde vurgu yapmak için kullanılmalıdır (Şekil 5.14).
Rengin etkileyici ve uyarıcı özelliğinden dolayı, dikkat ve uyarının rengidir. Bu
nedenle de hem dikkat çeker hem de tehlikeyi anlatır. Örneğin, trafik işaretlerinde ve ışıklandırmada tehlike için kırmızı kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, aşkın, tutkunun, ateşin, dinamizm, gücün,
heyecanın, azmin, saldırganlığın,
savaşın, kanın, açlığın ifadesi olarak da kullanılır. Baştan çıkarıcı,
çekici ve tahrik edici özelliği nedeniyle seks, şehvet gibi kavramları da
bünyesinde barındırır. Rengin renk
tayfındaki konumu ve titreşimi açısından insan fizyolojisinde kan basıncını ve
solunumu hızlandırabilir. Bu durumda birey çabuk karar almaya ve beklentilerini
arttırmaya teşvik eden bir etkisi vardır.
Statü sembolüdür. Özellikle hız tutkunu kişiler, arabalarında kırmızı rengi tercih ederler. Bu durum aynı zamanda, bazı markalar ve modeller için kurumsal ve
resmi renk olarak kabul edilmiştir.
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Kırmızı, duygusal olarak oldukça yoğun ve aşırı bir renktir. Kırmızı kıyafetler
ruhu canlandırıcı olabilir. Bazı durumda kırmızı kıyafet enerji ve güç mesajı gönderir, ama aynı zamanda, çatışmalara davet çıkarabilir.
Mekanda kullanıldığında bireyde bir hareketlenme canlılık yaratır. Kırmızı
kullanılan objelerin nitelikli olması önemlidir. Çünkü insanlar bu objeleri hemen
farkedeceklerdir. Kırmızı odalar, insanı huzursuz eder ve uzun süre gözlemlendiğinde sinirlerde gerginlik yapar.
Kırmızı renklerin dağınık olarak kullanıldığı odalar, insanların zamanı unutmasına yol açar. Ayrıca iştahı açma etkisi nedeniyle restorantlarda, fast foodlarda
sık sık kırmızı renk kullanılır.
Ülkelere göre özellikler: Anadolu’da kırmızı zenginlik, mutluluk, sevinci anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Hindistan’da gelinler kırmızı giymektedir. Çin’de
şans ve üretkenliğin ifadesidir. Japonya’da kadınlar tarafından giyilen kırmızı, gönülden ve içten anlamındadır.
Tarihsel özellikler: Kırmızının aşk, cesaret, şahadet, metanet, itikat ve cömertliği sembolize ettiğine inanılır. Tarih boyunca imparatorlar, krallar, dinî liderler,
kırmızı rengi bu yüzden tercih etmişlerdir. Hükümdarlık, görkemlilik ve zaferi
sembolize etmektedir.

Mavi

Birincil renk olarak kabul edilmektedir. Dinlendirici bir renktir ve su ile serinliği tanımlar. Rahatlama ve barış duyguları oluşturur. Bilgeliği ve güveni simgeler.
Dinlendiriciliğinin yanında huzur, emniyet ve güven etkisi yaratır. Doğruluk, dürüstlük, hükümdarlık ve sadakatin göstergesidir. Aynı zamanda, yalnızlığı, üzüntüyü, depresyonu, hüzün anlamına de gelmektedir. Bunun yanında kötülükleri
uzaklaştıran, negatif enerjiyi soğuran bir renktir. Renk şiddetine bağlı olarak
melankolik ve derin bir huzur etkisi yarattığı gibi temiz ve sağlıklı bir etkiyi de
çağrıştırır (Şekil 5.15).
Kırmızının aksine zihni ve sinir sistemini rahatlatan bir etkisi vardır. Bu rahatlatma, İnsanların düşünceler içine dalmasına yol açabilir. İngilizcede blue durumu
olarak adlandırılan durum sakin huzurlu, kendine dönük bir ruh halini simgeler.
Mavi, genellikle yıldızları, geceyi, insan sıcaklığını, derin duyguları ve düşünceyi çağrıştırır. Maviyi sevenler genellikle romantik ve duygusallardır. Giysilerde
mavi, girişkin ve sosyal bir kişiliğin göstergesidir. İş görüşmelerine mavi giyerek
gitmek kararlılığı ve bağlılığı ifade eder.
Bununla birlikte, bütün renkler arasında
en iştah kapatıcı renktir. Doğada mavi
renkli yiyecek çok ender bulunur.
Mekanlarda yoğun kullanımında
soğukluk hissi verir. Ancak, özellikle,
konutlarda yatak odalarında huzurlu ve sakin bir ortam oluşmasına destek verir.
Bu durum insanın ve vücudunun sakinleşmesini ve fiziksel olarak dinlenmesini
sağlar. Fakat mavinin koyu tonları bu etkiyi yaratmaz. Soğuk ve iç karartıcı ortamların oluşmasına olanak tanır.
Ülkelere göre özellikler: Mezopotamya’da tanrısal lütfü ve bağışlanmayı simgeler. Hıristiyanlıkta umut ve dine bağlılığın rengidir. Çin kültüründe ise, cennetin
ve ölümsüzlüğün gücü mavi ile anlatılır. Mısır, İran, Hindistan, Arap Yarımadası
ve Anadolu’da kötülükleri uzaklaştıran bir renk olduğuna inanılır.

Negatif Enerji: Mavi rengin,
kötü ruhları uzaklaştırdığı
ve olumsuz düşünceleri
kovduğu inancı yaygın bir
inançtır. Anadolu’ya özel
olan nazar boncuğu taşımak
ve bebeklerde açık mavinin
kullanımına, bu nedenle,
sıklıkla rastlanılır.
Blue Durumu: Sakin huzurlu,
kendine dönük bir ruh halini
simgeleyen bu durumun
notalara dökülmesi, Blues
Müzik olarak adlandırılır.
Şekil 5.15

Mavi
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Tarihsel özellikler: Mavi renkler arasında turkuaz Türk mavisi olarak bilinir.
Tarihsel süreç içinde ilk kez Türkler tarafından çeşitli yapılarda, nesnelerde ve
süslemelerde kullanılmıştır. Türk-Moğol mitolojisinde tanrısal egemenliğin sembolüdür. Mavi kurt/aslan Altay boyunun atası Tangri’nin gücünü simgeler. Şamanizmde, Uzak-Doğu kültüründe gök mavisi Tanrı’yı sembolize eder. Doğu felsefesinde de mavi kutsallaştırılmıştır. Bu nedenle mavi ölümsüzlüğün, sonsuzluğun,
saflığın, basiret ve doğruluğun rengi olarak kabul edilmiştir.

Sarı

Şekil 5.16

Sarı

Birincil renk olarak kabul edilmektedir. İlk akla gelen tabii ki sonbahardır. Buna
karşın güneşi, zenginliği ve kıymetli madenleri simgeler. Sarı yaldız ve varak, statü ve değer göstergesi olarak kullanılmaktadır (Şekil 5.16). Sarı, fark edilebilirlik
özelliği ile dikkat ve uyarının rengidir. Bu nedenle, posta kutularında, trafik işaretlerinde ve ışıklarında, uluslararası iletişimlerde sarı kullanılmaktadır. Ayrıca,
toksit maddelerin korumaları, ölümcül kimyevi maddeler, bu rengin oluşturduğu
sembollerle anlatılmak istenir.
Sabah güneşiyle ilâhi varlığın evreni enerjiyle canlandırmasını, Nur’u ve dolayısıyla da tanrısal aklı ve hikmeti sembolize eder.
Sarı renk kullanımı söz konusu olduğunda, seçilecek ton çok
önemlidir. Parlak limon sarısı gözü
en çok yoran renktir. Bu parlak
renkten yansıyan ışık gözleri aşırı
derecede uyarır ve rahatsızlıklara,
yorgunluklara yol açar. Başka renklerle kirletildiğinde ya da koyulaştırıldığında soluk sarıya dönüşür ve çürümeyi, hastalığı, kıskançlığı ve hilekârlığı
simgeler. Mekanda ışıklılık etkisi yaratmasına karşın, baskın renk olarak kullanıldığında depresyon yorgunluk, saldırganlık duygularını tetiklediği belirlenmiştir.
Saf sarı bütün diğer tonlar arasındaki en çok neşe veren ve canlı olan renktir.
Sarı, az miktarlarda kullanıldığında parlaklık ve sıcaklık hissi verebilir. Özellikle sıcak renklerle bir araya geldiğinde ısınan, soğuk renklerle bir araya geldiğinde soğuyan bir özelliğe sahiptir. Şakacılığı, yaratıcılığı, samimiyeti ve hayata karşı
rahat bir duruşu simgeler.
Ülkelere göre özellikler: Anadolu’da sarı kötülüklerden arınma anlamında kullanılmaktadır.
Tarihsel özellikler: İlkel toplumlarda sarı renk, sonsuza dek yaşamı simgeliyordu. Eski Mısır’da gözden düşme, kıskançlık ve utancın simgesidir. Çin’de saltanatı
ve sarayı simgeler. Sarı, pek çok dinde ilahi varlığın rengi olarak da bilinmektedir.

Yeşil

İkincil renk olarak kabul edilmektedir. Yeşil, sarı ve mavinin eşit oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Yeşil, gözler için en rahat algılanan renklerden biridir. Sakinleştirerek sinir sistemi üzerinde doğal bir rahatlama etkisi oluşturmaktadır. Doğayı simgeler, rahatlık, huzur, tazelik, gençlik ve arkadaşlığın sembolüdür.
Buna bağlı olarak, yaşamı, yenilenmeyi, ümitleri ve dinçliği simgeler (Şekil 5.17).
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Mavi ve sarının birleşiminden oluşmasından dolayı, her iki rengin özelliklerini de içinde barındırır. Baharın, canlılığın, dinginliğin ve huzurun rengidir.
Yeşil aynı zamanda aile kavramını ve
maddi-manevi zenginliklerin bir sembolü olarak da kullanılmaktadır.
Maviye yaklaşan yeşil soğuklaşır,
sarıya yaklaşan yeşil canlı ve sıcak bir havaya bürünür. Yeşil uğur getirciliği, koruyuculuğu simgeler. Dinlenme hissinin yanında kıskançlık kavramı da yeşille
anlatılmaktadır.
Uyum, güven ve anlayışla ilgili kavramlar yeşille anlatılmak istenir. Örneğin
birçok bankanın logosunda en çok tercih edilen iki renkten biridir. Bununla birlikte, sağlıklı gıda ile özdeşleştirilir. Birçok taze saklanan ya da paketlenen gıdanın
etiketinde yeşil renk kullanılarak tazelik duygusu verilmek istenmiştir.
Yeşilin ikincil renk olması nedeniyle farklı tonları farklı iletilerde bulunabilmektedir. Bunların bazıları aşağıdaki gibidir.
1. Koyu Yeşil: Soğukluk, erkeksilik, tutuculuk ve zenginlik,
2. Zümrüt Yeşili: Ölümsüzlük,
3. Zeytin Yeşili: Barış,
4. Sarımsı Yeşil: Tüketicilerin en son tercih ettiği renk olarak belirlenmiştir.
Mekanlarda özellikle konutlarda rahatlatıcı bir renktir. İlköğrenim okullarının
koridor ve genel mekanlarında, bu özelliği nedeniyle kullanılmaktadır. Hastane
logolarında ve ameliyathanelerde tercih edilmektedir.
Ülkelere göre özellikler: Anadolu’da yeşil cenneti sembolize etmektedir. Bazı
kültürlerde orta yaşlardaki gelinler, doğurganlığı simgelemesi için yeşil giymektedirler. İslamiyet’te renk olarak, yeniden doğuşun, tabiatın canlanışı için kullanılmaktadır. Ayrıca, kutsal olan mekanların ve muradın rengidir.
Tarihsel özellikler: Yeşil, yüzyıllardır bolluğun, bereketin, ölümsüzlüğün, zaferin rengi olarak kabul edilmiştir. Yeşil uğur getirciliği, koruyuculuğu simgelemesinden dolayı yeşil zümrüt, göğüs göğse savaşlarda kullanılan silahlarda bir
aksesuar olarak sıklıkla kullanılmıştır.

Turuncu

İkincil renk olarak kabul edilmektedir. Kırmızı ve sarının eşit oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Gurur, dostluk, gençlik, tutku ve sıcaklık etkisi vardır.
Ayrıca iştah açar ve isteklilik uyandırır.
Rahatlama ve neşe duygusu uyandırır.
Enerjik, mutluluk, memnuniyet, verimlilik ve sıhhatle ilişkilendirilir. Güçlü,
yürekli, dayanıklı ve cömert bir görselliği vardır. Turuncu, renginin gizliligi
olmayan, kapsamlı bir çekiciliği bulunmaktadır (Şekil 5.18).
Ülkelere göre özellikler: Batı toplumlarında heyecan ve mutluluk uyandıran bir
renktir. Doğu kültüründe ve Hindistan’da kutsal bir renk olarak kabul edilir. Özellikle, Budizm, Yahova şahitleri, Krişna gibi inanışların giysilerinde tercih edilir.

Şekil 5.17

Yeşil

Mekan: Batıda büyük
firmalarda çalışma alanlarının
yeşille düzenlendiğini
ve böylelikle çalışanların
huzurlu bir ortam içinde
yaratıcılıklarını öne
çıkarabildikleri belirlenmiş.
Ameliyathanelerde
Yeşil Kullanımı: Ardışık
görüntü (after image-ghost
image) etkisi nedeniyle
ameliyathaneler için maviler,
yeşil ve mavi-yeşil renk uygun
renklerdir (bkz. Fizyolojik
Açıdan Renk bölümü).

Şekil 5.18

Turuncu
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Mor

Şekil 5.19

Mor

İkincil renk olarak kabul edilmektedir. Kırmızı ve mavinin eşit oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Sadakat ve doğruluğu simgeleyen mavi ile savaşın
temsilcisi olan kırmızının karışımından meydana gelir. Mavi ile uyumlu kullanılan mor; ölümün, kaderin, pişmanlığın, vefanın, adaletin ve itidalin sembolü
olarak görülmüştür. Mor renginin ruhsal esenlik ve sonsuzluk ile ilgili olduğu
düşünülür.
Asilliği ve saltanatı tanımlar.
Buna karşın, melankolik ve nevrotik duyguları açığa çıkardığından,
bilinçaltından insanların bu renkten
çekindiği belirlenmiştir (Şekil 5.19).
Hükümdarlığın ve dinin sembolüdür. Büyük din adamlarının
ve devlet adamlarının giyiminde ve
törenlerinde kullanılır. Özellikle Orta Çağda mor rengin elde edilmesi zor olduğundan pahalı olan mor renkli kıyafetleri sadece aristokrat sınıf tarafından kullanılmıştır. Bu nedenle değerli ve aristokratik bir renk olarak kabul edilmektedir.
Ülkelere göre özellikler: Violet olarak adlandırılan bir tür mor renk; Orta Doğu
medeniyetlerinde yüksek makamları ve statüleri belirleyen bir renk olarak kullanılmaktadır.
Tarihsel özellikler: Eskiden beri ihtişam ve lüksün göstergesi olarak düşünülmüştür. Tarihsel açıdan hükümdarların, aristokratların, yüksek sınıfların, saray
mensuplarının ve üst düzey ruhban sınıflarının kıyafet, aksesuar ve süslemelerinde kullanılmıştır.

Beyaz

Beyaz bir anlamda renksizliğin, sakinliğin ve sessizliğin rengidir. Nötr bir etkiye
sahiptir. Aynı zamanda, adaleti ve zaferi, simgeler. Kışın ve gündüzün sembolüdür.
Sağlık, olumluluk ve barışı anlatmak için kullanılır. Yokluk, hiçlik olarak da kabul
edilir. Aynı zamanda bekâret, masumiyet ve saflık anlamına da gelir (Şekil 5.20).
Beyaz, ışığı tümüyle yansıtmaktadır. Bu nedenle yazın hem
Şekil 5.20
mekanlarda hem de kıyafetlerde tercih edilen bir renktir. Genel
Beyaz
olarak serin ve canlandıran bir his verir. Bu rengi sevenler, çatışmadan uzak, farklı ve özgür bir dünyanın arayışı içinde olan dengeli insanlardır.
Işık, bilgi, aydınlık, Nur gibi olumlu ve erdemli değerlerle örtüştürülmüştür. Beyaz, Nur’u simgelemesinden dolayı, tanrısal bir
renk olarak da kabul edilir. Yeniden diriliş ve ölümsüzlüğü sembolize etmektedir.
Ülkelere göre özellikler: Bütün toplumlar için kutsal bir renktir. Batıda gelinlikler, saflık çağrışımı olan beyazdır. Ancak, Asya’daki bazı topluluklarda matem ve
yas tutmanın rengi olarak kabul edilmiştir. Doğu felsefesinde Yin/Yang evren ve
onun diyaliktik zıtlığını ifade eder. Yine bazı kültürlerde ölümü simgeleyen beyaz,
Yedi Sancak: En baştaki
aynı zamanda öteki hayatın başlangıcı anlamında da kullanılmaktadır.
baş alem beyaz, ikinci yeşil,
Tarihsel özellikler: İlâhi hakikate ulaşma yolunda saf ve erdemli bir ruh halinin
üçüncü kırmızı, dördüncü sarı,
beşinci beyaz ile yeşil, altıncı
sembolüdür. Osmanlı ordusunda padişahın savaşa gitmesi durumunda Mehteran
kırmızı ile sarı, yedinci kırmızı Bölüğü önünde yedi sancak bulunur ve en baştaki baş alem beyaz sancak olurdu.
ile beyaz sancak bulunurdu.
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Siyah

Siyah, bulunduğu yüzeylere düşen her ışığı tümüyle soğurmaktadır.
Dolayısıyla yansıma, siyah renk için geçerli bir kavram değildir. Tüm
renkleri soğurduğu için yokluk olarak tanımlanabilir. Siyah, aristokrasi
ve resmiyetin simgesidir. Gizli, gizemli, dışa kapalı ve bilinmeyeni işaret eder. Gecenin sembolüdür. Bu nedenle geceyle ilişkili her kavram
ve duyguyu içinde barındırır. Depresyon ve uyku hali verir. Günlük yaşamda melankolik umutsuzluk ve mutsuzluğun ifadesidir (Şekil 5.21).
Mekanlarda asillik, resmiyetin simgesidir. Ancak çok kullanıldığında etkisi
bambaşka olur. Yokluk ve ölümü çağrıştırır. Ancak bir ayrıcalık gece kulüpleri ve
diskolardır. Bu mekanlar için aranan renktir. Özellikle yansıma yapmaması nedeniyle loş ortamların oluşmasına olanak tanıyarak, ışık ve renk oyunlarının olmasına olanak tanır. Bir anlamda zemini oluşturur.
Ülkelere göre özellikler: Batı uygarlıklarında kötülük, ölümü ve matemi simgeler. Çin’de ise, kışın ve kuzeyin sembolüdür. Hint, Japon, Çin’de yaşamın başlangıcındaki Kaos’u ve evrensel özün simgesidir. Anadolu’da siyah dünyevi sıkıntılardan arınmayı sembolize etmektedir.
Tarihsel özellikler: Eski Mısır’da özellikle Nil nehri çevresinde ve Kuzey
Afrika’da bereket ve verimli toprağın simgesidir.

RENK ANALİZLERİ VE SEÇİMİ

Birden çok renk, hangi tasarım ya da sanat alanında kullanılırsa kullanılsın, forma, malzemeye, işleve, kavrama, kullanıcı beğeni ve isteklerine, vs. göre uyumlu
olması beklenir. Renk belirlemede kullanılan en önemli yöntem, formda ya da
çevresinde kullanılacak olan baskın rengin seçimidir. Bu renk ya form-zemin
ilişkisi içinde formun öne çıkmasını ya da çevresiyle birlikte formun uyumlu bir
birliktelik oluşturmasını sağlayacaktır. Diğer renkler, bu rengin çevresinde ona
destek olacak, anlamını ve iletisini kuvvetlendirecek biçimde tekrar, zıtlık, uyum
gibi ilkeleriyle birlikte düzenlenecektir.
Bu temel seçim rastlantısal gerçekleşmemelidir. Yapılacak seçimin bilinçli olması oluşacak kompozisyonun görselliğini doğrudan etkileyecektir. Baskın renk,
oluşacak kompozisyonda renk psikolojisindeki etkileri oluşturarak, kullanıcı üzerinde etkin olacaktır. Bu etkinin kuvvetlenmesi ya da azalması, tasarımcının baskın renkle birlikte kullanacağı diğer renklerle olasıdır. Renk seçimi için bir başlangıç kabul edilecek olan baskın rengin belirlenmesinde, bazı etkenlere dikkat
etmek gerekmektedir. Baskın rengin belirlenmesinde tasarımcıya bağlı olmayan dış
etkenler aşağıdaki gibi yapılandırılabilir.
1. Renklendirilmesi istenilen konu ya da kavram için uyulması gereken mesleki standart, kural, yasa ya da yönetmelikler,
2. Konu ya da kavram için olması gereken gereklilikler,
3. Form veya zeminin malzemesi,
4. Form veya zeminin işlevi,
5. Form veya zeminin boyutları,
6. Hedef kitlenin ya da kullanıcının profili,
7. Hedef kitlenin ya da kullanıcının beğeni ve istekleri,

Şekil 5.21

Siyah
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Yukarıda aktarılan etkenler ışığında, yapılması gereken baskın rengin belirlenerek görsel düzenlemede aktarılmak istenen duygu, düşünce ve iletinin kurgulanmasıdır. Bu karar aşaması, birçok defa vurgulandığı gibi, detaylı bir analizin,
deneyimin ve entelektüel bir birikimin sonucunda gerçekleşmektedir. Ayrıca, baskın renk tanımlanırken, önce nesnenin bulunacağı ortamda ışığın şiddeti, niteliği
ve düzeyine bakılmalı, sonra form-zemin ilişkisi içinde çevresel etkileşimine dikkat edilmeli ve son olarak da rengin uygulandığı yüzeyin malzeme ve niteliği gözden geçirilmelidir. Bu aşamadan sonra tasarımcı, çeşitli yöntemler kullanarak baskın renk ile birlikte diğer renkleri belirleyerek renk çeşitliliğine karar verecektir.
Renk belirlemede kullanılan yöntemler arasında, tasarımcılar tarafından en çok
kullanılanlar benzerlik şeması, monokromatik şema ve tamamlayıcı renk şemalarıdır.

Benzerlik Şeması (Analogous Scheme)

Tasarımcılar, genellikle benzerlik şeması (analogous scheme) olarak adlandırılan
ve renk uygunluğuna dayanan bir uyum şeması kullanmayı tercih etmektedirler.
Seçilen baskın renkle birlikte kullanılacak olan diğer renkler, baskın rengin komşuları olarak belirlenmektedir. Benzerlik şemasında renkler genellikle, renk dairesinin bir tarafında yer alan renklerden oluşan 3’lü ya da 6’lı renk dizilimlerinden
seçilmektedir. Bu dizilimlerde renkler birbirine komşudur (Şekil 5.22).
Şekil 5.22

Üçlü Benzerlik
Şeması
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Benzer veya yakın renkler birbirleriyle uyumludur. Bu uyum renk kullanımında kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Kullanıcıların algısı, komşu ve yakın
renkleri uyumlu bir birliktelik olarak zaten algılayacaktır. Çünkü benzerlik ve
renk geçişleri yumuşak olacaktır. Ancak, benzerlik şemasında belirlenen renklerin kullanımında da belirli bir düzen ya da ilişki sistemi kullanılmalıdır. Hem içerik, hem kavram uyumluluğu, hem de form-zemin ilişkisinde tasarım ilkelerinin
kullanımı dikkatle yapılmalıdır. Rastlantısallık veya düşünülmemiş renk ilişkisi,
form ile zemin arasındaki ilişkiyi koparabilir. Daha önemlisi bu eksiklik, yapılacak düzenlemenin görsel etkisinin de zayıflamasına neden olacaktır. Bunun bir
diğer sonucu ise, kompozisyonun monotonlaşması veya sıkıcı olmasıdır.
Tek renk baskınlığını içeren şema, monokromatik bir renk seçimini içermemektedir. Farklı özton ve doygunluklara sahip ana ve ara renklerden oluşmaktadır. Bu anlamda kullanılan renkler, renk çizelgesi ya da renk dairesi detaylandığı
sürece çeşitlenebilir. Ancak, renk seçimlerinde genellikle ikincil ve üçüncül aşamadaki renkler tercih edilmektedir. Örneğin basit bir yaklaşımla, üçlü bir benzerlik şeması kullanacak olan kişi bir adet ana renk (kırmızı), bir adet ikincil renk
(turuncu) ve bir adet üçüncül rengi (kırmızı-turuncu) seçebilecektir (Şekil 5.22).
Benzerlik şeması için, renk dairesindeki renk seçimleri 90°yi aşmayacak biçimde kullanılmalıdır. Bu oran aşıldığında, genellikle, tamamlayıcı renk şeması
kullanılıyor olacaktır.

Monokromatik Şema (Monochromatic Scheme)

Monokromatik renkler tek bir öztona sahip, ışık-gölge ya da açık-koyu tonlardan
oluşan renklerdir. Beyaz ve siyah ile özton kirletilmektedir. Yani rengin öztonu
açıklaştırılarak ve koyulaştırılarak çeşitlendirilmektedir. Renk uygunluğuna dayanan bir görselliği bulunmaktadır. Tek renk kullanılan bu şemada, renk seçimi
yapmak ve bunu uygulamak kolaydır. Az bir renk bilgisi ve tasarım görüşü yeterlidir. Ancak, tasarımcıların az olarak tercih ettikleri bir renk seçme yöntemidir.
Risklidir, çünkü yapılan tasarımın monotonlaşması ya da onu oluşturan alt parçacıkların silikleşmesi söz konusudur.
Monokromatik şema, renk dairesinde bulunan birincil ya da ikincil renklerin
sadece birinden oluşmaktadır (Şekil 5.23).
Şekil 5.23

Monokromatik
Şema

Tamamlayıcı Renk Şeması (Complementary Scheme)

Tasarımcıların tercih ettikleri bir renk seçme yöntemidir. Deneyim ve estetik bilincin gelişmiş olması gereklidir. Çünkü zıtlıklardan oluşan bir uyum söz konusudur. Tamamlayıcı renk şemasında renk eşleşmeleri, seçilen rengin öztonunun
renk dairesinde karşıtlığının bulunması yoluyla gerçekleşir. Bu karşıtlık, aslında
iki rengin biraraya gelmesiyle oluşan görselliğin bütünleyici etkisidir.
Farklı dört çeşit tamamlayıcı renk şeması olanağı bulunmaktadır. Bu şemalarda renk sayısı arttırılarak, farklı renk alternatiflerine ulaşmak olasıdır.
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1. Tamamlayıcı Renk Şeması (Complementary): Bu şemada renk seçimleri
renk dairesinin tam karşısında bulunan yani 180° zıttında yer alan rengin birarada kullanılmasıyla oluşmaktadır (Şekil 5.24).
Şekil 5.24

Tamamlayıcı Renk
Şeması

2. İkili Tamamlayıcı Renk Şeması (Split/Double Complementary): Bu şemada
renk seçimleri renk dairesinden seçilen rengin tam karşısında bulunan yani 180°
zıttında yer alan rengin iki yanında bulunan komşu renklerin kullanılmasıyla oluşan üçlü bir renk seçimidir (Şekil 5.25).
Şekil 5.25

İkili Tamamlayıcı
Renk Şeması
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3. Üçlü Tamamlayıcı Renk Şeması (Triadic Complementary): Renk dairesi üzerinde üç renk seçilmiştir. Bu üç renk, renk dairesi üzerinde eşit aralıklarla konumlanmışlardır (Şekil 5.26). Kullanılan seçimlerde renk dairesi üzerindeki renkler,
eşkenar üçgen kullanılarak da belirlenebilmektedir.
Şekil 5.26

Dörtlü Tamamlayıcı
Renk Şeması

4. Dörtlü Tamamlayıcı Renk Şeması (Tetrad Complementary): Bu renk tercihinde dört renk kullanılmaktadır. Bu renkler birbirini tamamlayan ikili iki gruptan oluşmaktadır (Şekil 5.27). Kullanılan seçimlerde renk dairesi üzerinde renkler
kare kullanılarak da belirlenebilmektedir.
Şekil 5.27

Dörtlü Tamamlayıcı
Renk Şeması
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RENK YÖNTEMLERİ

Renk ile ilgili konulardan söz edilirken ve özellikle bilgisayar ortamı ya da baskı
teknikleriyle sonuçlanacak çalışmalar yapıldığında, renkleri elde etme yöntemlerinden de söz edilmesi gerekmektedir. Renk sistemleri veya modelleri olarak da
adlandırılan bu yöntemler, aslında renklerin pigmentler ve ışıkla elde ediliş biçimleridir. Bilimsel çalışmalar sonucunda farklı teknikler için farklı yöntemler ve
sistemler kullanılmaya başlanmış, bunun sonucunda renkler bir takım sayısal değerlerle ya da renk koordinatlarıyla tanımlanır duruma gelmiştir. Böylece küresel
düzeyde bir ortak kullanım dilinin oluşturulması sağlanmıştır. Bunun en önemli
sonucu da, teknolojik ya da uygulamalı alanlarda kullanılan renklere standart bir
nitelik kazandırarak kolay bir biçimde ulaşılmasıdır.

Toplamsal Renkler (RGB Renk Modeli)

Fizikte toplamsal renk sentezi olarak da adlandırılan toplamsal renkler, ışık yoluyla renklerin elde edilmesi olarak kısaca açıklanabilir. Ana renkler kırmızı, yeşil,
mavidir. Bu renk sisteminin asıl kullanım amacı elektroniklerdir. Kameralarda,
renkli ekranlarda ve eski tip tüplü televizyonlarda (elektron püskürtmeli) kullanılmaktadır. Bu üç ana rengin, farklı oran ve yoğunluktaki kullanımından, milyonlarca renk oluşabilmektedir. Aynı sistem, gözlerimizde bulunan koni hücrelerinin duyarlılığı ile benzeşmektedir.
Toplamsal renkler için, ana renklere sahip üç ışık kaynağından yani kırmızı,
yeşil ve mavi ışıkların kullanımı gereklidir. Bu üç ana renk %100 oranında kullanılarak birbiri üzerine bindirilince, ortaya beyaz renk çıkmaktadır. Kırmızı ile
yeşil ışık kullanılırsa sarı renk, kırmızı ile mavi ışık kullanılırsa magenta, yeşil ile
mavi kullanılırsa cyan renkleri elde edilir. RGB (red, green, blue) olarak da adlandırılır (Şekil 5.28).
Şekil 5.28

Toplamsal Renkler
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Çıkarımsal Renk (CMYK Renk Modeli)

Fizikte çıkarımsal renk sentezi olarak da adlandırılan çıkarımsal renkler, pigmentlerle oluşan boyalar, boya maddeleri ve mürekkeple elde edilen doğal renklerin
karışımlarını açıklamaktadır. Bu renkler aynı zamanda nesneye gelen ancak yüzey
malzemesinden yansıyan ışınların da tanımını oluşturmaktadır.
RYB (red, yellow, blue) olarak adlandırılan ve kırmızı, sarı ve mavi renklerden
oluşan birincil renkler çıkarımsal renkler olarak adlandırılmaktadır. Bu renkler
pigment karışımlarıyla oluşan boyaları içermektedir. Özellikle sanat ve tasarım
eğitiminde kullanılmaktadır. Modern renk teorisini oluşturan RYB’ye, 18. yüzyıldaki bilimsel çalışmalarla ulaşılmıştır. İkincil renkler olan mor, turuncu ve yeşil
(VOG;violet, orange, green) renkler birincil renklerle bir araya gelerek renk dairesini oluşturmaktadır (Şekil 5.29).
Şekil 5.29

Çıkarımsal
Renkler-RYB Renk
Dairesi

Çıkarımsal renklerin ikinci ayağını CMYK (cyan, magenta, yellow, K siyaha
karşılık gelmektedir) oluşturmaktadır. Baskı teknolojilerinde kullanılmaktadır.
Ana renkleri, cyan, magenta ve sarıdır. Bu renkler, ışığı yansıtan yüzeylerin oluşturduğu renklerdir. Çıkarımsal renklerde, üç ana renge ait boya eşit miktarda kullanılırsa siyah renk elde edilir. Bu siyah renk daha çok renksiz olarak adlandırılan
çok koyu bir kahverengimsi-gri gibidir. Magenta ile sarı karıştırılırsa kırmızı, magenta ile cyan karıştırılırsa mavi, cyan ile sarı karıştırılırsa yeşil renk elde edilir.
Bu renkler özellikle matbaada, lazer yazıcı, püskürtmeli yazıcı, plotter gibi
renkli kartuş kullanan makinelerde baskı almak için kullanılmaktadır. Ana renklerin kartuşlarından çıkan boyalar çeşitli miktarlarda karıştırılarak sonsuz sayıda
renk elde etmek olasıdır.
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Şekil 5.30

Çıkarımsal
Renkler-CMYK

HSV Renkleri

HSV (Hue, Saturation, Value) veya HSB (Hue, Saturation, Brightness) renkleri,
sırasıyla özton, doygunluk ve ton değeri olarak tanımlar. Amacı toplamsal renklere göre, insan fizyolojisi ve algısına daha uygun bir renk yapısı oluşturmaktı.
HSV, RGB renk uzayından doğrusal olmayan bir dönüşümle elde edilen bir sistemdir. HSV, HSB’den farklı olmasına karşın aslında aynı yapıyı tanımlamaktadırlar. HSV’nin en önemli özelliği rengi üreten makineye bağlı olarak değişim
gösterebilmesidir.
HSV ilk tanımlandığı zamanlarda konik bir biçime sahipti. Konik biçimdeki renk düzenlemesinde ton değeri azaldıkça koninin genişliği azalmaktaydı. Bu
yöntem, aslında insanın görmeyle ilgili sınırlılıklarına uygun bir formdu. Düşük
ton değerlerinde algılanabilen farklı doygunluk düzeyleri de azalmaktaydı. Sonraki yıllarda zamanın teknolojisinin yeterli olmaması nedeniyle, renk şeması konikten silindire dönüştürülmüştür. Silindirin konik forma avantajı ise, silindir biçimi
HSV Renk Uzayı: Alvy Ray
Smith tarafından, 1978 yılında ile sıfır aydınlık düzeyinde bile yüksek doygunluk düzeyleri tanımlanabilmiştir.
Böylece bazı gösterilemeyen renkler elde edilebilir olmuştur.
tanımlandı.
Son olarak renklerin bu üç renk sistemindeki anlatımını inceleyelim. Her renk,
Hex: 16 tabanlı sayı
sahip olduğu özellikleri sayısal değerlerine dönüştürerek, ilgili alanda kullanılasistemidir. 16 tane sembolden
bilmektedir. Örneğin lacivert (indigo-çivit mavisi), elektromanyetik tayfta mavi
oluşmaktadır. Sembollerden
10 tanesi rakamlarla (0, 1, 2,
ile mor arasındaki renktir. Lacivertin dalga boyu aşağı yukarı 420-450 nm olduğu
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), geri kalan 6 belirlenmektedir. Renk koordinatları, hex değeri #4B0082, RGB değeri 75,0,130,
tanesi harflerle (A, B, C, D, E, F)
CMYK değeri 42,100,0,0 ve HSV değeri de 275°,100%,51%dir (Şekil 5.31). Kırmıtemsil edilir.
zı içinde benzer bir tanımlama yapılmaktadır (Şekil 5.32).

5. Ünite - Renk
Şekil 5.31

Lacivert (İndigo-Çivit Mavisi)

Şekil 5.32

Kırmızı
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Özet
1

Renkleri ve Niteliklerini Tanımlamak;
İnsan nesnelere bakmaya başladığı zaman, onu
oluşturan her öğeyi çevresiyle birlikte görmeye
başlayacaktır. O zaman form artık başlı başına
bir varoluş değil, çevresi ve nitelikleriyle tanımlanan bir nesne olacaktır. Kırmızı koltuk derken,
nesne sahip olduğu renkle birlikte algılanmaktadır. İster iki boyutlu ister üç boyutlu olsun,
her düzenleme hem bir forma hem de renge
sahiptir. Bunlar arasındaki düzeni algılamak ancak, onlar arasındaki ilişkileri çözümleyebilen
bir göz aracılığıyla olabilir. Renkler, nesnelere
ait bilgilerinizi daha detaylandıracak, çevrenizi
gerçek boyutlarıyla tanımanızı ve algılamanızı
sağlayacaktır.
İnsan çevresindeki her türlü varoluşdan, görsel
uyarılar almaktadır. Bu görselliğin oluşabilmesi
için, öncelikle ışığın olması, algı ve algıyla ilgili
süreçlerin başlaması gerekmektedir. Bu ön koşullar yerine geldikten sonra, çevremizdeki nesnelerin sahip olduğu renkleri tanımlayabiliriz.
Renkler, hem boya hem de ışık değerleri olarak
farklı biçimde kullanılabilmektedir. Renklerin
sahip olduğu niteliklere uygun olarak gruplayabilir ya da uyumlu renk birliktelikleri oluşturabiliriz. Böylece, rengin fiziksel ve psikolojik
özelliklerine göre, çalışmalarımızın hazırlanmasını sağlayabiliriz.

2

Renkle yapılan düzenlemelerle ilgili süreçleri
kontrol edebilmek;
Yapılan görsel çalışmalar, genellikle, renkli olarak hazırlanmaktadır. Renk, bir görsel çalışmanın güzel görünmesini sağlarken, aynı zamanda
o çalışmayı izleyen kişilerin çalışmaya odaklanmasını ve sıkılmamasını sağlayacak niteliktedir. Çalışmalarınızın oluşturulmasında ve
sunumlarda, renkleri ve renklerin sahip oldukları psikolojik etkenleri bir araç olarak kullanabileceksiniz. Bu aşamada, hem ortamın hem de
sunumun renk değerlerini kontrol ederek yapılan düzenlemenin tasarladığınız gibi sunulmasını sağlayacaksınız.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki isimlerden hangisi renk kuramı üzerine
çalışmamıştır?
a. Munsell
b. Newton
c. Edison
d. Itten
e. Le Blon
2. Aşağıdaki renklerden hangisi soğuk renktir?
a. Kırmızı
b. Kahverengi
c. Beyaz
d. Mavi
e. Turuncu
3. Toplamsal renkler aşağıdaki renk sistemlerinden
hangisidir?
a. RGB-Kırmızı, yeşil, mavi
b. RYB-Kırmızı, sarı, mavi
c. Kırmızı, turuncu, sarı
d. HCV-Özton, doygunluk, ton değeri
e. CMYK-Cyan, magenta, sarı, siyah
4. Gözlerimizin içinde renkleri algılayan organik yapıya ne ad verilir?
a. Göz akı (kornea)
b. Görme korteksi bölgesi
c. İki görme sinirinin keşiştiği nokta (optik kiyazma)
d. Renkli tabaka (koroit)
e. Koni hücreleri
5. Bir uyarının sonucunda oluşan duyumun, uyarıcı
kaybolduktan sonra da devam etmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
a. Renk körlüğü
b. Ardışık görüntü
c. Renk görme bozukluğu (renk görme anomalisi)
d. Görme ilişkilendirme alanı
e. Algı bozukluğu

6. Aşağıdaki renk eşleşmelerinden hangisi Tamamlayıcı Renk Şeması (Complementary) ilkesini karşılamaktadır?
a. Mor-kırmızı, Kırmızı-turuncu, Yeşil
b. Mavi, Sarı
c. Kırmızı, Mavi, Sarı
d. Kırmızı, Yeşil
e. Turuncu, Sarı
7. Bir rengin Ton Değerinden söz edebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a. Doygunluğunun artması
b. Açıklaşması ve koyulaşması
c. İkinci bir renkle karıştırılması
d. Özton değerinin arttırılması
e. Renk ısısının azalması
8. Aşağıdakilerden hangisi mavi için rengin psikolojik etkisi değildir?
a. Yalnızlığı, üzüntüyü, depresyonu, hüzünü anlatır.
b. Dinlendirici bir renktir.
c. Rahatlama, neşe duygusu uyandırır ve iştah
açar.
d. Doğruluk, dürüstlük, hükümdarlık ve sadakatin göstergesidir.
e. Kötülükleri uzaklaştıran, negatif enerjiyi soğuran bir renktir.
9. Gün ışığının prizmadan geçirilmesi sonucu ışın,
kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert (indigo-çivit
mavisi) ve mor renklerde ışın demetlerine dönüşür. Bu
renkler başka hangi durumda gözlemlenebilir?
a. Çıkarımsal renklerde
b. Ardışık görüntülerde
c. Benzerlik şemasında
d. Tamamlayıcı renk şemalarında
e. Gökkuşağında
10. Tasarımcıların sıklıkla kullandığı renk seçme yönteminde renkler 3’lü ya da 6’lı renk eşleşmeleriyle yeralır. Bu renk şemasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Benzerlik şeması
b. Tamamlayıcı renk şeması
c. Toplamsal renk şeması
d. Monokromatik şeması
e. HSV şeması
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. c

Sıra Sizde 1
Nesnenin rengi siyahtır. Mavi ışık kaynağından gelen
mavi ışınlar, kırmızı renkli bir nesneye çarptığı zaman
soğurulur. Bu yüzeyden mavi ışınlar yansımaz (yansıması gereken ışın kırmızıdır). Dolayısıyla yansıma olmayacağından nesne siyah görülür.

2. d
3. a
4. e
5. b
6. d
7. b
8. c
9. e
10. a

Yanıtınız yanlışsa “Işık ve Renkle İlgili Yapılan
Çalışmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Fiziksel Açıdan Renk” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Renk Yöntemleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Fizyolojik Açıdan Renk” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Fizyolojik Açıdan Renk” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Renk Yöntemleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Fiziksel Açıdan Renk” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Psikolojik Açıdan Renk” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Işık ve Renkle İlgili Yapılan
Çalışmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlışsa “Renk Analizleri ve Seçimi”
bölümünü gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Her iki renkte yani mavi ve kırmızı renkler önce sıcak,
sonra ılık ve en son soğuk bir renk alacaktır. Bu değişkenlik, farklı ışık kaynakları altında aynı rengin ışık
sıcaklığına göre değişik algılanmasından dolayıdır.
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Amaçlarımız







Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Pafta ve pafta üzerinde kullanılan görsel öğeleri ve işaretleri tanımlayabilecek,
Yerleşim ve pafta düzeninin nasıl oluştuğunu açıklayabilecek,
Yazıyı görsel özelliklerine göre tanımlayabilecek ve birbirlerinden ayırt edici
özelliklerini ifade edebilecek,
Yazının ölçüsü ve renginin görsel etkilerini karşılaştırabilecek,
Yazıyı pafta içindeki kullanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Pafta
• Pafta Düzeni
• Görsel İşaretler

• Yazı Karakteri
• Yazının Ölçüsü
• Yazı ve Renk

İçindekiler
Bilgisayar Destekli Temel
Tasarım

Yazı, Pafta ve Görsel Anlatım

• GİRİŞ
• PAFTA VE PAFTA DÜZENİ
• YAZI

Yazı, Pafta ve Görsel Anlatım
GİRİŞ

Günlük hayatımızda semboller, işaretler ve yazılar sayesinde yolumuzu bulur,
gündelik işlerimizi çözümler, trafikte çoğu zaman sorun yaşamadan evimize ge
ri döneriz. İnsanoğlu yaşayabilmek için bulunduğu ortamı anlamak zorundadır.
İletişim kurarak çevresine duygu ve düşüncelerini aktararak ve gelen mesajları
algılayarak karşılıklı alışveriş sayesinde yaşantısını sürdürür. Bu karşılıklı iletişi
min iki temel yolu bulunmaktadır; Görsel ve işitsel iletişim. Görme duyusunun
insanoğlunun en önemli duyularından biri olduğu düşünülecek olursa, hayatı
mıza ne derece büyük bir etken olduğu açıkca ortaya çıkacaktır. Görsel iletişimin
yapı taşlarından olan sembolleri, işaretleri ve yazıları hayatımızdan bir anlığına
çıkardığımızı düşünelim.
Yazıları olmayan bir gazete, bomboş sayfalarla dolu olan kitaplar, yönlendirme
ve uyarı işaretleri olmayan yollar ya da nota işaretleri olmayan bir müzik yapıtı,
ne derece mesajını iletebilecekse o derece etkili olacaktır. Semboller, işaretler ve
yazılarla iletişim kurarken, çevremizi algılamamızda ve toplumsal ilişkileri dü
zenlemede etkili olduklarını unutmamak gerekir.
Bu ünitede, görsel işaretleri ve yazıyı en etkin ve doğru biçimde kullanımını
örneklerle inceleyecek ve pafta düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
Yazı karakteri seçiminin önemini görecek ve temel kuralları inceleyebileceksiniz.
Yazının sadece okunarak değil, aynı zamanda, izlenerek de bir mesajın iletebile
ceğini göreceksiniz. Yazının ölçüsü, yazı ile renk ilişkisini irdeleyecek ve yazının
pafta içindeki kullanımına dair bilgi sahibi olacaksınız.

PAFTA VE PAFTA DÜZENİ
Görsel Öğeler ve İşaretler

Günlük hayatımızda yazı, iletişim sürecinde etkin olarak kullandığımız bir öğe
dir. Gazete ve kitapların içeriklerine, adına harf dediğimiz bu işaretlerin çözüm
lenmesiyle ulaşırız. Ancak bunun yanısıra pek çok simge ve işaret de davranış
larımızda bize yön verir, mesaj alışverişi ve karar verme sürecinde önemli, aynı
zamanda kalıcı etkiye sahiptir.
Sembol ve işaretler yardımıyla gerçekleşen iletişimi, yazıyla iletişimle karşı
laştırdığımızda belirgin farklılıklara rastlarız. Sembollerle iletişimin yazıdan en
belirgin farkı; akılda kalıcılığı, kolay öğrenilebilirliliği, hızlı anlamlandırılabilmesi, ev
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rensel anlam ve algı boyutlarına sahip olmasıdır (Uçar, 2004). İnsan toplumsal
yaşam içinde değişik amaçlar için çok çeşitli işaretler kullanmaktadır. Sembol ve
işaretler çevremizi anlamamızda, nesneleri amacımız doğrultusunda kullanma
mızda, toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde önemli bir yere sahiptir.
İşaretler sistemleri, insanların arasındaki iletişimi doğru kurmak için, dünya
üzerindeki her dilde aynı anlamı ifade etmelidir ki, bunun için belirgin bir tutar
lılığa sahip olması gerekmektedir. Bu tutarlı görsel işaret grubuna, görsel işaret
dağarcığı ya da görsel işaret haznesi denilmektedir. Ana dilimizdeki temel sözel
sözcük haznesi ve dilbilgisi okullarda öğretilmekte ve çocukluk süresi boyunca
kazanılmaktadır. Okuryazarlık ise, belirli bir eğitim sayesinde edinilen bir bilgi
dir. Uluslararası yol işaretleri, matematik sembolleri, müzik notaları, genel grafik
işaretleri gibi, günlük hayatımızı kolaylaştıran ve aynı dili konuşmamızı sağlayan
sistem görsel işaretler sistemidir. Grafik dilin anlaşılabilirliği, benzer objeler ya da
deneyimlerle ilişkilendirilebilmesine bağlıdır. Bu ilişkiler, kimi zaman işaretlerin
isimlendirilmesiyle, kimi zamanda benzer biçimlerin soyutlaştırılarak tanımlan
masıyla olasıdır.

Birimler ya da Kimlikler
Bir birimi, kimliği sembolize etmenin sayısız yolu bulunmaktadır. Çizgisel bir ya
pı ya da geometrik formlar kullanılarak farklı alternatifler elde edilmiştir. Bir gra
fiksel şemada beş ya da altıdan fazla varyasyonla ilgilenmek, okuyucu için dikkat
dağıtıcı olacağı için, her gruptaki form sayısı belirli bir sınırda tutulmuştur. En
temel işarete başka bir işaret eklenebileceği gibi, rakamlarla da desteklenebilmek
tedir. Bir grafiksel şemada ya da paftada akıllıca yapılacak form kombinasyonları
ile netlikten ödün vermeden, farklı düzeyde bilgiyi aktarmak olasıdır. Kimi zaman
birimlerin değişkenlik ya da belirsizlik içeren özellikleri tireli, kesik ya da düzen
siz çizgilerle daha iyi ifade edilebilmektedir.
Şekil 6.1

Çeşitli grafik işaretleri

İlişkiler
Birimlerde olduğu gibi farklı ilişkiler, farklı çizgi tipleri ile daha iyi ifade edil
mektedir. Aynı zamanda bu çizgi tipleri bir şemayı ya da diyagramı bölmelere
ayırmak için kullanılan birimleri gruplamaya yarayan bordürler olarak da kul
lanılabilmektedirler. Ok işareti, ilişkileri belirtmek için kullanılan çok özel bir
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malzemedir. Hareketin işareti olan ok, çevredeki herhangi bir hareket değişimini
göstererek, otomatik olarak dikkati üzerine çeker, çünkü hareket bir reaksiyon
gerektirebilen koşulların değişimi anlamına gelmektedir (Laseau, 2001). Çizgiler
le birleşen oklar, tek yönlü bir ilişkiyi, bir olayı ya da süreci işaret edebilir. Ayrık
oklar bir diyagramın önemli kısımlarını belirtebilir ya da tamamlayıcı bilginin
bağlayıcıları olduğunu gösterebilir.
Şekil 6.2

Çeşitli grafik işaretleri

Değişkenler
Birimler ya da ilişkiler koram (hiyerarşiye) göre değiştirilebilmekte ve uyarlana
bilmektedir. Bölümler arasındaki önem ya da bölümler arası ilişkideki farklı yo
ğunluk düzeyleri ele alınabilmekte ve ifade edilebilmektedir. Koram, farklı çizgi
kalınlıkları, çift çizgiler veya tirelemedeki karşılaştırmalı büyüklükler ve araların
daki boşluklar ile gösterilebilmektedir.
Şekil 6.3

Büyüklük ile
değişimi gösteren
işaretler
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Şekil 6.4

Önem belirtme
işareti

Geçişli tonlamalar ve birimlerin yığılması gibi yardımcı araçlar da mevcuttur.
Değişkenler vurguyu ilke olarak büyüklük, tonlama, kontür veya detaylarda zıtlık
yaratarak oluşturabilir. Vurgu bir birimi, ilişkiyi işaret etmek, doku ile işlenmiş
şemaları ayırt etmek veya bir süreçteki basamakları ya da noktaları belirtmek için
kullanılmaktadır.
Şekil 6.5

Tonlama ile
değişimi gösteren
işaretler

Diğer Grafik İşaretleri Dili
Farklı disiplinler hızlı iletişim kurmak adına, kendilerine ait işaret dilleri geliş
tirmişlerdir. Bu işaretlerin pek çoğu, grafik düşüncenin yararlı hale gelişine da
ir birer kanıttır. En çok kullanılan işaret sistemleri matematik, sistematik analiz,
mühendislik, ve haritacılık alanlarına aittir.
Şekil 6.6

Matematik dili
işaretleri
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Şekil 6.7

Haritacılık
dilinde kullanılan
işaretlerden bazıları

Çalışma alanı daha geniş kapsamlı hale geldikçe, bir süreci açıklayan şematik
işaret dilleri geliştirilmiştir.
Şekil 6.8

Süreç diyagramı ve işaretleri

Şekil 6.9’da inşaat sektöründe kullanılan bazı grafik işaret dili örneklerini gör
mekteyiz. Şekil 6.10 da ise elektrik, mekanik mühendisliği ve ulaştırma tekniği
alanında kullanılan bir seri işaret dilini ve Şekil 6.11’de de haritacılık ve diğer işa
ret sistemlerinden örneklemeler sergilenmektedir.
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Şekil 6.9

İnşaat sektöründe kullanılmakta olan işaretlerden bazıları.

Şekil 6.10

Elektrik ve mekanik mühendisliği ile ulaştırma tekniği alanında kullanılan işaretlerden bazıları.
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Şekil 6.11

Haritacılık ve diğer başka sistemlerde kullanılan işaretlerden bazıları.

Daha fazla bilgi edinmek için, Paul Laseau’ın yazdığı Graphic Thinking for Archi
tects & Designers isimli kitap önerilir.

Yerleşim

Başlangıç aşamasındaki tasarımın sunumu projenin doğasına göre formal ya da
enformal bir görüntü sunabilmektedir. Her iki formda da sunuşun amacını dikka
te almak önem kazanır. Sunuşun veya paftaların hazırlanma aşaması kadar, hedef
kitle ile iletişim kurulması zorunluluğunun anlaşılması ve tanımlanması öncelik
lidir. Bir sunuş, kabaca hazırlanmış ezkizler ve pek çok katman kağıttan oluşabilir.
Pek çok tasarımcı ve harita çizeri, bu karmaşık ve dağınık çizimleri okumaya alış
kındır. Ama hedef kitlenin ya da müşterinin şematik sunuşları anlama becerisi
ne sahip olma zorunluluğu yoktur. Bu nedendir ki, projenin başarılı bir biçimde
yürümesi için müşteri ya da hedef kitlenin başlangıç aşamasındaki sunuşu anla
yabilmesi, değerlendirebilmesi ve onaylaması gerekir. Bu sunuşların ya da paftala
rın, hedef kitle ile proje araştırması ve kısıtlılıkları hakkında iletişim kurabilmesi
gerekmekte ve taslak halindeki zamanlama bilgilerini, bütçe bilgilerini, araştırma
ve program kodlamalarını içerebilmektedir (Mitton, 2008). Genellikle taslak bir
sunuş, alan düzenlemesi hakkında bilgi vermesi için kat planını barındırır. Proje
birden çok kat içeriyorsa, her katın planını göstermesi gerekir. Kat planları ölçekli
çizilmeli, başlık ve kuzey yönünü gösteren ok işareti eklenmelidir.
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Şekil 6.12 göreceğiniz bir proje için sunuş tasarımıdır. Pafta üzerindeki yer
leşim müşteriye ya da izleyiciye anlatma sırasına göre organize edilmiştir. Tüm
içeriği bir görüntü üzerinden aktarmak zor olacağı için genel plan perspektifine
daha çok yer verilmiştir.
Şekil 6.12

Yerleşim düzeni
örneği.

Eğer izleyiciniz profesyonel ve pafta işaretler dil haznesinden haberdar ise, genel
çizim öne çıkarılabilir ve perspektifler bir adım geri planda tutulabilir. İçeriğin aktarı
mı bakımından, yine anlatım sırasına göre, yerleştirilmiş ve anlaşılma güçlüğü yarata
bileceği için çok karmaşık görünen yerleşim ve düzenlemelerden uzak durulmuştur.
Birbirleri ile ilişkili olabilecek bilgi kümeleri düzenlemede birarada tutulmuştur.
Şekil 6.13

Yerleşim düzeni
örneği.

Bir düzenleme ve yerleşim planı seçerken fikir ve içeriğin en iyi biçimde ak
tarılabileceği temel görüntü, plan ya da kesit, ön plana çıkarılmalıdır. Böylelikle
etkili bir sunuş hazırlanmış olacaktır. Aktarılacak bilginin hacmi, doğası ve yara
tılacak etkinin şiddeti yerleşimle birebir ilişkilidir. Simetrik düzen, herkes tarafın
dan kuşkusuz en kolay anlaşılabilir olanıdır.
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Şekil 6.14

Simetrik
yerleşim düzeni
örneği.

Şekil 6.16

Aktarılacak
bilgi farklı
varyasyonlar
ile sunulduğu
takdirde
izleyiciye
daha kolay
kavrayabilme
olanağı
sunacaktır.

Şekil 6.15

Farklı temaları
ve konuları
aktarmak için
kullanılabilecek
düzenleme
örneği.

Şekil 6.17

Bilgi önceki
örneklere göre
daha modern
bir yerleşim ile
sunulabilir.

Şekil 6.18

Yerleşim düzeni
örnekleri.

120

Bilgisayar Destekli Temel Tasarım

Şekil 6.18’deki solda yeralan örnekte, bu yerleşim düzeniyle bilgi veya tema
önemli noktalar vurgulanarak aktarılmaktadır. Sağdaki örnekte yeralan sunum
paftası içinde soldaki kümede, içerik görsel olarak etkili bir biçimde sunulmuş ve
sağdaki bölümlerde de yazılı açıklamalara veya diyagramlara yer verilmiştir.
Şekil 6.19

Yerleşim düzeni
örnekleri.

İki sutünda da verilen bilginin eşit derecede önemli olduğu bu yerleşim düze
niyle verilebilir. Sağdaki örnekte üçüncü sütunda ise, sunuşun bitişi izlenimi ile
sonuçlandırılabilir.

Antet ve Bilgilendirme Tablosu

Görseller düşüncelerimizi oluşturan, belirli resim ve bilgileri ilgili kişilere aktarma
ya yarayan görünüşlerdir. Bu görünüşler, resimlerle birlikte çeşitli form ve yazılarla
desteklenerek tasarımcının zihninde canlandırdığı düşlerin vücut bulmuş halleridir.
Görsellerin oluşmasında bireyin ya da bulunduğu kurumların istek ve gerek
sinimleri dışında, kullanıcı, müşteri, tüketicilerin istek ve gereksinimleri doğrul
tusunda çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla kullanıcı (ya da müşteri) özelinde
gelişen ve tasarımcının özgün düşünceleriyle biçimlenen görseller bir değer içer
mektedir. Bu değerlerin tasarlayan, yapan kişi ve kuruma ait olduğunun belirlen
mesi, Ne için? Nasıl? Kime? Ne zaman? ve Kim tarafından? yapıldığının belgelen
mesi gerekmektedir. Oluşturulan görseller anlam içerecek biçimde bir araya ge
tirlirken oluşan paftalar çok yönlü bilgileri izleyene iletilir. Aynı zamanda künyesi
olarak adlandırabileceğimiz aidiyet bilgileri de bulunmalıdır.
Bu ilişkinlik, yapılan çalışmanın fikri aidiyetini de temin altına alacak ve sa
dece verilen hizmetin değil, düşüncelerinde kime ait olduğu belgeleyecek bir yapı
içermektedir.
Antet olarak adlandırdığımız görsel, pafta ve düzenlemelerinde bu eksikliği
gideren bir işlev üstlenmektedir. Bir anlamda paftanın başlığı ya da daha doğru
bir kavramla künyesini oluşturmaktadır. Antetde yer alması gereken bilgiler aşa
ğıdaki gibidir.
• Kurum/Firma adı: Projenin ya da çalışmanın yapıldığı firmanın unvan açı
lım ve adreslerinin yer alması gerekmektedir.
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• Proje adı: Projenin ya da çalışmanın adının yer alması gerekmektedir. Bu
bölüm önemlidir. Çünkü artık yapılacak çalışma bu adla anılacaktır.
• Varsa bölge, parsel ya da vaziyet planı: Özellikle tasarım ve planlamanın
yapıldığı mesleklerde yapılan çalışmanın ait olduğu bölge ya da bütünün
küçültülmüş bir krokisi yer alması gerekmektedir. Bu yolla çalışmanın ne
rede yapıldığı ve hangi bölümü kapsadığı anlaşılmaktadır.
• Tasarımcının adı (varsa ait olduğu kurum sicili ya da meslek odası numa
rası): Olmazsa olmaz bilgi olarak düşünce ve çalışmanın kim tarafından
yapıldığını belgeler. Bu bir anlamda sorumluluğun kime ait olduğunu da
göstermektedir.
• Pafta adı: Çeşitli görsel, sembol ve yazılarla oluşan anlatılar, birden fazla paf
ta kullanabilmektedir. Meslek özelliklerine uygun olarak yapılan çalışma
ların pafta olarak adını içermektedir (Örneğin, yerleşim planı, görünüşler,
tavan-aydınlatma planı, detay, vs.).
• Pafta numarası: Kullanılan birden fazla paftaların sıralanması, kolay sunul
ması ve özellikle uygulama sırasında ilgili paftanın kolay bulunması için
kullanılmaktadır. Bir yöntem olarak toplam pafta sayısı ile çizilmiş paftalar
bir arada gösterilebilir (Örneğin 1/7, 2/7, ..., 7/7 toplam yedi paftadan olu
şan çalışmalara verilebilecek pafta numaraları gibi.).
• Pafta ölçeği: Özellikle tasarım ve planlama içeren mesleklerde gerçek hayat
ta olduğu gibi çizimlerin yapılması yani 1/1 ölçekte çizim yapılması düşük
bir olasılıktır. Çalışamalar mesleklerin öngördüğü oranlarda küçültürelerek
ölçekli çizilmektedir (Örneğin, 1/5.000, 1/200, 1/50, 1/20, vs.).
• Tarih: Çalışmanın yapıldığı tarih, ilk sunum tarihi olarak yazılmalıdır. Bu
tarih önemlidir. Özellikle fikri haklarda önce yapılan, sunulan ve uygula
nan çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Antet bilgilerinde ad-soyad,
kurum adı, proje adı ve tarih vazgeçilmez bilgilerdir.
• Revizyon: Yapılan sunumlar ve dönütler sonucunda projede yapılan deği Revizyon: Yeniden gözden
şikler hem tarih hem de yapanın ad-soyadıyla antete eklenmelidir. Bu hem geçirip düzeltme yapmak. (Fr.
révision).
çalışmanın hangi aşaması olduğunun belgelenmesi hem olası bir geri dö
nüşte hangi revizyonun kullanılacağı hem de yapılan çalışmanın sorumlu
luğunun belgelenmesini sağlayacaktır.
• Kurum, meslek odası ya da resmi onaylar: Mesleğin gerektirdiği resmi izin
ve onayların alınmasını kapsar.
Antet çoğunlukla paftaların bakılış yönüne göre sağ alt köşesinde düzenlenir
ler. Bunun nedeni, paftanın katlanması ve dosyalanması durumunda, sağ alt köşe
genellikle üstte kalmakta ve antet okunabilmektedir. Her meslek için farklı bir dü
zenleme içerebileceği gibi kurum ve kişiler gerekli bilgiler olması koşuluyla kendi
düzenlemelerini yapabilmektedir.
Bu bilgiler paftanın aidiyetini belgelerken, pafta içinde asıl önemli olan simge
ler, semboller, işaretler ve bir takım bilgilerin de aktarılması gerekmektedir. Çün
kü her zaman görseller resim ve formlarla anlatılamayabilir. Bu nedenle bilgi, yön
tem ve malzemelerin anlatıldığı yazılar, simgeler, semboller, işaretler pafta içinde
anlatımı kolaylaştırmak için kullanılırlar. Bilgilendirme Tablosu, olarak adlandı
rabileceğimiz bu alan, paftada bulunan her türlü fiziksel verinin dökümüdür. Paf
ta üzerinde yeralırlar. Böylece, görselde kullanılan her türlü nesnenin özellikleri,
ürün kodları, renkleri, detayları, vs... belirlenmiş olur. Antet ile birlikte yeralması
okuma ve algılama kolaylığı sağlar (lejand olarak da adlandırılmaktadır).
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Genellikle, numaralandırma yöntemi ile antetten paftanın geniş alanına doğru
düzenlenirler. Bunun amacı da, revizyon geçiren projelerdeki yeni eklenen öğele
rin dökümünün işlenebilmesi içindir.

YAZI

Yazı, günlük hayatımızda, kimi zaman önemsediğimiz, kimi zaman önemsemedi
ğimiz görsel işaretler olarak defalarca karşımıza çıkan iletişim sistemidir. Trafikte,
gazetelerde, kullandığımız cihazların üstünde, ekranlarda hemen hemen hayatın
her noktasında bizlere yön, bilgi, mesaj vermeye aracı olur. Harfleri olmayan bir
klavye, isimleri olmayan sokak tabelaları, sadece resimlerle dolu bir gazete bizlere
ne ifade edebilecekse, yazısız bir yaşamı düşünmek bile boşluğun kendisini hayal
etmek kadar güç gelebilir.
Yazı bir bakıma, düşüncenin ve bilginin görünür, okunabilir ve saklanabilir
biçimidir. Sözün geçici, yazının kalıcı olması ifadesi bu noktadan doğmaktadır.
İnsanoğlu, çağlar boyu, kendi yaşamını kolaylaştırmak için, nice keşiflerde bulun
muş, sahip olduğu bilgiyi nesillere aktarmak için çeşitli yöntemler geliştirmiştir.
Duygu ve düşüncelerini başka kişilerle paylaşabilmek, mesaj verebilmek için ateş,
duman, davul ve pek çok benzer yöntem kullanmıştır. Ancak tüm bunlar, zaman
ve alan açısından sınırlıdır. Yani mesaj verildikten hemen sonra kaybolurlar ve
tekrar edilmedikleri sürece başa alınma olanakları yoktur. Yazının bulunuşu ile
yeni bir dönem başlamış, atalarımız yanlızca tarihini kaydetmek için değil, ay
nı zamanda günlük yaşantısını kolaylaştırmak için yazıyı kullanmaya başlamıştır.
“Onbinlerce yıldan beri resimler, göstergeler ve tasvirler aracılığıyla mesaj ilet
menin sayısız yolu bulunmuştur. Ama yazının kendisi ancak, kullanıcıların dü
şündükleri ve hissettikleri ya da ifade edebildikleri herşeyi somutlaştırıp, açıkça
belirleyebilecekleri düzenli bir gösterge ya da simgeler bütünü oluşturulduktan
sonra ortaya çıkmıştır. Böyle bir sistem bir günde oluşmamıştır. Yazının tarihi
uzun ve karmaşık bir tarihtir” (Jean, 2001).
İnsanoğlu yazıdan önce de iletişim adına düşünce ve kavramlarla görsel anla
tım teknikleri geliştirmiştir. M.Ö. 15.000’li yıllarda mağara duvarlarına çizilen re
sim ve işaretler görsel iletişimin ilk kaynakları olarak tasvir edilmekte ve insanoğ
lunun en eski iletişim, mesaj ve dışavurum örnekleri olarak kabul edilmektedirler.
Her ne kadar bir çeşit görsel iletişim kurulmuş olsa da, yazılı bir dil oluşturmak
adına, okunabilir ve aktarılabilir sabit bir takım resimsel yazılara ya da sembol
lere gereksinim duyulmuştur (Clair,1995). Böylece yazının temelini oluşturduğu
Piktogram: Bir nesneye ya da
düşünülen piktogramlar, hesap tutmak gibi basit gündelik yaşam gereksinimleri
varlığa görderme yapan resim nedeniyle doğmuş, zamanla sadece nesnelerden çok; konuları, düşünce ve fikirle
yazılardır.
ri ifade edebilen daha derin ve geniş bir iletişim sistemine ideogramlar ile daha
kapsamlı ifade yeteneğine erişilmiştir.
Ideogram: Pek çok
piktogramın bir araya
Öte yandan, M.Ö. 2900’lü yıllarda Sümerlerin, çivi yazısı göstergeleri tüm
gelmesiyle oluşturulan
Me
zopotamya’ya yayılırken, Uzak Çin’den yakın Mısır’a kadar birçok yerde yazı
kavram yazılardır.
sistemleri doğmakta ve gelişmekte olup, insanlar yazı aracılığıyla dünyanın dört
Çivi Yazısı: Taşların ya da
bir yanına taş, kil ya da papirüs üzerine tarihlerini kaydetmeye koyulmuşlardır
toprak tabletlerin üzerine
(Jean, 2001). Gerçek yazının oluşumunda sesi temel alan göstergeler bulunurken,
sivri uçlu aletlerle yazılan yazı
bu ilk yazılı anlatımlarda resim ve yazı iç içe yer almış, zamanla resimsel özel
sistemidir.
liklerin soyutlaşması ve sembolleşmesi ile yazı, özgün yapısına ulaşmış, resimsel
ve sözel anlatımın sembolik işaretlerle kağıda aktarılması olarak görsel iletişimin
ana öğeleri olmuştur (Bektaş, 1992).
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M.Ö. 1500’lü yıllarda Fenikeliler, 22 harften oluşan ses temelli bir alfabe geliş
tirmişler ve Roman alfabesinin ana hatlarını oluşturmuşlardır (Clair, 1999). Sesi
kullanarak oluşturulan alfabe, işaretler dizesi haline geldiğinde yazı adı verilen
görsel iletişim biçimi tasarımının özü haline dönüşmüştür. Fenikelilerin bulduğu
alfabe ile yazı, akılda kalıcı ve kolay öğrenilebilir hale gelmiş, dolayısıyla bilgi ev
renselleşebilmiştir.
Yazının önemi çağlar boyu hükmünü sürdürmüş ve bilginin koruyucusu ola
rak el yazması eserler, fermanlar ve duyurular gibi yazılı ürünler gündelik yaşa
mın gereksinimleri dışında bir sanat uğraşısı haline gelmiştir (Sarıkavak, 2004).

Yazı Karakteri Seçimi

Değişik biçim ve tarza sahip alfabe tasarımları (font) yazı karakteri olarak adlan
dırılmaktadırlar. Hepsi farklı çağrışım ilişkilerine sahiptirler. Tasarımcı seçece
ği yazı karakteriyle, yazdığı kelimenin anlamını ya da bir imajın karakteristiğini
yansıtabilmekte, görsel bir tonaj, ciddiyet, samimiyet, inandırıcılık ve tarz kazan
dırabilmektedir (Uçar, 2004).
Dans ederken, koşarken, dağa tırmanırken ya da ofise giderken aynı kıyafet
lerin giyilmemesi farklı tip desteğe, korumaya ve görünüme gereksinim duyma
mızdan dolayıdır. Aynı düşünce, yazı için de geçerlidir. Basit bir söylemle rahat,
süslü, sevimli ya da sade ama her biçimde uygun olabilmeleri için yazı, giydirile
rek farklı biçim ve tarzlarda mesajı veya imajı destekler. Yakından incelendiğinde,
yazı karakterlerinin fiziksel özellikleriyle birer kişilik taşıdığı gözlemlenebilir. Bi
linçli bir biçimde olmasa bile, yazının okuyucu üzerinde etkileri vardır. Tasarımcı,
yazının bu gücünü dikkat çekmek, vereceği mesajı güçlendirmek, genel imajını
desteklemek için kullanabilir. Bazen bu durum tamamen gözardı edilerek, metin
içerisinde geçen mesaja zıt bir yazı karakteriyle ifade edebilir.
Hayatımız boyunca sayısız harf ve kelime görmemize rağmen, çoğu kez oku
duğumuz yazının formunu ya da karakterini fark etmeyiz. Yazı önemli bir ikna
edicidir. Dikkati çekebilmekte, söylenen sözün tonunu stil ve tarzı ile ortaya koya
bilmektedir. Çoğu kez bizler, okuduğumuz yazının karakterini farketmeden say
fanın ve kelimelerin genel görünüşü okuyucuyla bağlantıya geçer ve dokümanın
genel duygusunu verir.
Yazı, bir ressamın paletindeki boyalar gibi bir araya getirilerek sadece okutmak
amaçlı olmaksızın, ilk bakışta bile izleyiciye tasarlanmış olan mesajı vermektedir.
Yazı karakterlerinin aynı insanlarda olduğu gibi, farklı ifadeleri ve stilleri olduğu
düşünülecek olursa, aslında orijinallerinin ekranda gördüğümüz küçük kare nok
talar olsa bile, gözümüzün bize oynadığı oyun sayesinde farklı onlarca, hatta yüz
lerce biçim ortaya çıkmaktadır. Farklı karakterdeki yazılar, yuvarlak, sivri, süslü,
sade biçimleriyle farklı görsel etkiler yaratabilmektedirler. Yazı karakterini değiş
tirerek gündelikten resmiyete, rüküşten zarife, demodeden son modaya, gençten
yaşlıya geniş bir yelpazeye doğru geçiş yapabiliriz. Şekil 6.20’de fısıldamak ve ba
ğırmak kelimeleri aynı büyüklükte, ama ayrı yazı karakterleri ile yazılmışlardır.
Kelime anlamı ve kelimenin görüntüsü eşleşmesinde ilk satırdaki yazılımın daha
doğru olduğunu söylemek olasıdır.
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Şekil 6.20

Fısıldamak
ve bağırmak
kelimelerinin iki
farklı yazı karakteri
ile anlatımı.

1

Yazı ve kelimenin görüntüsü eşleşmesini düşünecek olursak, yalvarmak kelimesinin
yazısı sizce hangisi olmalıdır.

Şekil 6.21

Yalvarmak
kelimesinin iki
farklı yazı karakteri
ile anlatımı.

Günlük hayatımızda trafikte, alışverişte, ofiste ve her yerde karşımıza çıkan
pek çok yazı karakteri bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir süzgeçten geçmiş ve onlar
ca çeşidinin arasından bir nedenten dolayı seçilmiştir. Marketlerdeki yiyecek am
balajlarının pek çoğunun üzerinde, alıcı fark etmese de yazılar genellikle el yazısı
türündeki stillerden seçilmiştir. Çünkü standart yazı karakterleri geniş lezzet, tat
ve beklenti yelpazesini anlatacak gibi görünmez. El yazısı karakterleri, ev yapımı
duygusunu daha çok uyandırdığı için tercih edilirler.
Şekil 6.22

Sans Serif Yazı
(tırnaksız) ve Serifli
Yazı (tırnaklı)

Tasarım için gerekmedikçe, bir sayfada ikiden fazla farklı yazı karakterini bir
arada kullanmayın. İki serifli karakteri ya da iki serifsiz karakteri birlikte kul
lanmayın. Bir yazıda en makul düzenleme metin için serifli, başlıklar için serifsiz
yazı karakteri tercih etmektir. Genelde serifli, yani, tırnaklı karakterler daha okunak
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lıdır ve uzun metinler için daha uygundur. Sans Serif, yani, tırnaksız karakter
ler daha görünürdür ve bu durumda başlıklar için daha uygundur. Bu iki genel
sınıflamada, pek çok farklı yazı karakteri seçeneği bulmak mümkündür. Avant
Garde, Gill Sans ve Helvetica serifsiz yazı karakterleri içinde en popüler olarak
bilinenlerdir. Garamond, Bodoni ve Palatino ise, serifli yazı karakterlerindendir
(Mitton, 2008).

Yazı karakterleri temel olarak
serif ve sans serif olmak üzere
ikiye ayrılır. Serif, karakteri
oluşturan çizgilerin sonlarındaki
küçük tırnaklardır. Eğer bir font
bu tırnaklara sahip değilse, sans
serif olarak adlandırılır. “Sans”,
Fransızcada eksik anlamındadır.

Şekil 6.23

Sans Serif Yazı
(tırnaksız) ve Serifli
Yazı (tırnaklı)
Karakterleri

Sayfanızda zıtlık yaratmak için; eğer bir karakter light (hafif) ise, diğer karakte
ri kalın seçin. Eğer bir karakter küçük ise, diğer karakteri büyük kullanın. Eğer bir
düzenleme büyük harflerden oluşuyorsa, diğerlerini küçük harflerden oluşturun.
Günümüzdeki bilgisayar yazılımları sayfada ya da paftada yazı üzerine pekçok
farklı görünüme olanak sağlamaktadır. Yazıyı hafif (light), kalın (bold), yana yatık
(italik), alt çizgili (underline) veya gölgeli (shadow) yapabilmekteyiz. Bir metni
farklı kılmak için altını çizmek amatör bir çözüm olacaktır. Altını çizme daktilo
lar içindir. Bu durumda italik metin daha profesyonel duracaktır. Gölgeli yazılar
ise, uzun kelimelerde okunurluğu azaltacağı için, sakıncalı olabileceğini unutma
mak gerekir. Metin içindeki vurguyu yazıyı kalınlaştırarak, büyüterek veya italik
varyasyonunu kullanarak yaratmak daha profesyonel bir çözüm olacaktır.
Şekil 6.24

Yazı Karakter
Stilleri

Yazının Ölçüsü ve Rengi

Aynı özelliklere sahip yazılarda büyük puntoların öne çıktığı ve küçük puntoların
daha geride kaldığı sayfa üzerinde şüphe götürmez bir durumdur. Diğer bir yandan,
yazının büyüklüğü ile oynamak başlıkların büyük olması ve geri kalan metnin daha
küçük dizilmesi okuma sırası düşünülecek olursa, tamamen işlevsellik de kazandı
rabilmektedir. Sayfayı, bir sahne gibi düşünmek, bu noktada faydalı olacaktır. Kimi
zaman soliste yer verip, kimi zamanda koroyu daha geri planda tutmak gerekir. Bol
ca bilgi içeren bir dokümanda büyüklük dereceleriyle daha dinamik bir tasarım elde
etmek ve çok daha rahat bir okuma sırası takip ettirmek olasıdır.
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Şekil 6.25

Punto ölçülerini
gösteren tablo.

Şekil 6.26

Punto ölçüsü, yazı
karakteri boyut
farklılığı.

Punto: Baskı yazılarının genel
ölçü birimidir. 1 punto metrik
sistemde yaklaşık 0.376
mm.dir.
Her karakterin alttaki ve
üstteki boşluğu harften
harfe göre değişmektedir.
Dolayısıyla her yazı
karakterinin 12 puntosu aynı
yükseklikte değildir. Daha
fazla görünürlük gerektiren
yerlerde sans serif karakterler
tercih edilir. Çünkü yapıları
gereği, aynı boyuttaki serifli
bir karakterden daha büyük
görünürler.

Renk, hem yazı hem de sayfanın genel görünümü açısından önemli olan, doğ
ru kullanıldığı takdirde geniş yelpazesiyle bakış açısını değiştirebilen ve temayı
yansıtabilen öğelerden biri olarak görülmektedir. Basit olarak, açıklık ve koyuluk
değerleri üzerinde oynamak bile, büyük değişikliklere neden olabilecektir. Her
rengin, genel olarak, kendi içinde barındırdığı özelliklerin yanısıra, sonradan ka
zandırılmış üzerine yüklenmiş, kültürlere göre bile farklılık gösterebilen çağrı
şımları da bulunmaktadır. Parlak kırmızının gergin ve asabi havası ile soluk sarı
ve açık yeşilin sakin ve mülayim karakteristiği, mavinin soğuk duruşu, beyazın ise
saf hali onlara birer kişilik kazandırmaktadır.
Doğada mevcut, yaşam kaynağı olan her şey insanoğluna ne anlatıyorsa, renk
lerin kullanım biçimi de o yönde gelişmiş ve pek çok sembolik anlam yüklen
miştir. Mavi, suyu çağrıştırmasından dolayı hijyen ve temizliği, turuncu ve sarı
güneşin renkleri olmalarından dolayı ısı ve sıcaklığı, yeşil tonları ise ağaçların ve
bitkilerin rengi olmasından dolayı sağlığı çağrıştırmaktadır. Anlamı yansıtacak
özellikleri ve çağrışımlarının yanısıra renk, farklı katmanlarda okunması gereken
bilgiyi ayırt etmede ve sıraya koymada tasarımcıya muhakkak yardımcı bir görev
üstlenmektedir (Uçar, 2004). Özellikle karmaşık formlar, detaylandırılmış fiyat
listeleri gibi, yoğun bilginin aktarıldığı tasarımlarda yazıları gruplamada yardımcı
olabilecek, neyin öne çıkıp neyin daha sonradan okunması gerektiğini izleyiciye
ilk bakışta yansıtabilecek tasarım öğesi renktir.
Aynı tonda ve parlaklıktaki yazıları, göz birleştirebilecek ve okuma sırasına
oturtabilecektir. Aynı büyüklükte ve aynı yazı karakteriyle yazılmış yazılar arasın
da, zeminle ilişkisinde en parlaklıkta olanını ilk bakışta yakalayacak, ardından ge
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ne sıralama yapacaktır. Bu gruplama, renksel kodlama olarak tasarımcının bilinçli
seçimlerle yazıyı okuma önceliği tanıyacaktır.
Şekil 6.27

Renk ve anlam
ilişkisine dair
yazı kümeleri

Renk ve yazı eşleşmesini düşünecek olursak, hangi yazı kümesi daha doğru bir gö
rüntü sergilemektedir?

2

Daha fazla bilgi edinmek için Ragıp İstek’in Görsel İletişimde Tipografi ve Sayfa
Düzeni isimli kitabı tavsiye edilir.

Yazının Pafta İçindeki Kullanımı

Yazının paftadaki düzenlenmesine ilişkin birkaç önemli konudan biri, bütün me
tinde tüm harfleri büyük kullanmaktır. Bir kelimedeki tüm harfler büyük ise, gö
zümüz harfleri biçimlerinden dolayı grup olarak değil, tek tek okumaya eğilimli
dir. Birçok çalışma göstermiştir ki, büyük harfleri okumak daha zordur.
BİR KELİMEDEKİ TÜM HARFLER BÜYÜK İSE, GÖZÜMÜZ HARFLE
Rİ BİÇİMLERİNDEN DOLAYI GRUP OLARAK DEĞİL, TEK TEK OKU
MAYA EĞİLİMLİDİR. BİRÇOK ÇALIŞMA GÖSTERMİŞTİR Kİ, BÜYÜK
HARFLERİ OKUMAK DAHA ZORDUR.
İki paragrafı okuyup hangisinde gözünüzün zorlandığını siz de test edin.
Bir satırın uzunluğu, büyük oranda yazının ölçüsüne yani puntosuna bağlıdır.
Uzun satırları okumak, gözde yorgunluğa neden olur, çünkü okuyucu, satır sonu
nu getirmek için gözleriyle uzun bir aralığı izlemek zorunda kalır. Satır uzunluğu
için en iyi uzunluk, alfabedeki karakter sayısının 2.5 katı kadardır (boşluklar dahil
65 karakter). Çalışmalar göstermiştir ki, 50-70 karakter arası satır uzunluğuna sa
hip metinler, en rahat okunabilen metinlerdir.
Diğer önemli bir konuysa, satır arası boşluklardır (leading). Satır arası boşluk
larda tutarlı olmak profesyonel bir görüntü sunacaktır. Elbetteki, bir metinde satır
arası boşlukları değiştirmek olasıdır, ancak tasarımcı tarafından bilinçli yapılacak
tercihler tasarımı okunabilir kılacaktır. Satır arası boşluk ölçüsü pointtir. Gene
likle uzun metinlerde kullanılan puntoya, 2 point eklenerek satır arası boşluklar
okumayı etkilemeyecek biçimde ayarlanmaktadır.

3
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Şekil 6.28

Satır arası
boşlukları (leading).

Şekil 6.29

Satır arası boşlukları (leading).

Yazının düzenlenmesindeki bir başka konuysa, harf arası boşlukların (kerning)
hassas görsel algıya göre ayarlanmasıdır. Espas ayarı (aralık), görsel olarak, tutarlı harf
arası boşlukları ayarlama olarak adlandırılır. Harf boyutu ne kadar büyükse, espas
ayarlama o kadar gerekli hale gelir. Espas ayarının sırrı gözünüzde saklıdır. Bazı harf
arası boşluklar, harfin biçimiyle bağlantılı olarak daha fazla gözükür. Aynı büyüklük
teki kare ve daireden, daire etrafındaki beyaz boşluktan dolayı daha küçük gözükür.
Şekil 6.30

Harf arası
boşlukların
(kerning)
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Gözümüzü kısarak baktığımızda, ilk görüntüde espas ayarı yapılmamış yazıyı
fark etmemiz olasıdır. Harfler arasındaki siyah boşluklar orantılı değildir. Fakat
ikinci düzenlemede espas ayarı yapılmıştır. Siyah boşlukların dengeli olduğu ra
hatlıkla fark edilebilir.
Yazı düzenlemeleriyle ilgili olarak hizalama, son olarak değinilmesi gereken
noktadır. İki yana hizalı metin, tutarsız kelime arası boşluklarını önlemek için sa
dece yeterince uzun satıra sahip metin bloklarında kullanılmalıdır. Gözümüzün
alışkın olduğu metin hizalama türü sola ya da sağa dayalı hizalamalardır. İki yana
hizalı metinlerde kelime aralarında istenmeyen boşluklar ortaya çıkabilmektedir.
Daha fazla bilgi edinmek için Robin Williams’ın yazdığı The mac is not a typewrit
ter: A Style Manual for Creating Professional-Level Type on Machintosh isimli kitap
önerilir.
Şekil 6.31

İki yana hizalama.

Geleneksel olarak, pafta tasarımlarında kat planları, cepheler ve kesit planları
el yazısının standart biçimiyle alınmış notlarla doludur. Gelişen teknolojiyle el
çizimi gerçekleştirilmiş, ortografik çizimlere yazı uygulamaları yapılmaktadır. Ya
zılar bilgisayar tarafından oluşturulduktan sonra, yapışkanlı filmler üzerine baskı
yapılarak çizimlerin üzerine uygulanabilmektedir. Buna ek olarak, CADD stan
dard yazı karakteri seçimi sunarak uygun görülecek alanlara uygulama yapılma
sına izin vermektedir. Pek çok tasarımcı görsel tutarlılığı korumak için, çizimlerin
üzerindeki el yazısı metinleri ve açıklamaları korumaktadırlar. Bu yazılar, genel
likle, çabuk çizilmiş eskizlerin üzerinde tasarım detayları açıklamak ve çizimler
deki revizyonları göstermek için kullanılmaktadır.

130

Bilgisayar Destekli Temel Tasarım
Şekil 6.32

Eskiz çalışması (Y.
İçmimar Levent
Tümer)

Unutulmamalıdır ki, el yazısı kullanılacak olsa bile, pafta üzerinde rehber çiz
giler referans alınarak yazılar oturtulmalı, dikey çizgiler yazıların pafta üzerindeki
yerleşimleri konusunda tasarımcıya rehberlik etmelidir. Yatay çizgiler ise, yazının
zeminini oluşturmalıdır. Dikey çizgilerle hizalanacak metinler profesyonel görü
nümü korumaya yardımcı olacaktır. Genellikle, tümü büyük harf kullanılan yazı
lar sayesinde, aşağıya ve yukarıya uzanan küçük harf çıkıntılarını engellemektedir.
Böylece yazı ve çizim hizalamayı görsel olarak da korumaktadır. Ancak, birkaç sa
tırdan daha yoğun olan metinlerde okuma zorluğu yaratacağı unutulmamalıdır.
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Özet
1

Pafta ve pafta üzerinde kullanılan görsel öğeleri
ve işaretleri tanımlamak;
Günlük hayatımızda işaret ve semboller yazı
kadar etkin olarak kullandığımız görsel öğeler
dir. Pek çok davranışımızda bizlere yön verir
ve toplumsal yaşamın düzenlenmesini sağlar
lar. İşaret sistemleri, belirli bir tutarlılığa sahip
tirler ki bu tutarlılık sayesinde, evrensel anlam
ve algı boyutunda anlaşma sağlanabilmiş olur.
Dünya üzerinde hali hazırda kullanılmakta olan
pek çok işaret sistemi mevcuttur. Çizgi yapıları,
kullanılan görsel öğeler ve anlamları ile bu işaret
sistemlerinden bazıları hakkında örnekler sunu
lacak ve böylelikle görsel öğeleri ve işaretleri ta
nımlayabileceksiniz.

4

5
2

3

Yerleşim ve pafta düzeninin nasıl oluştuğunu
açıklamak;
Sunuşun ve paftanın tasarlanma aşaması kadar
hedef kitle ile iletişim kurabilmesi önemlidir. Bu
nedenle, projenin başarılı bir biçimde yürümesi
için izleyicinin ya da müşterinin paftada gösteri
len temayı algılayabilmesi zorunludur. Bir sunuş
paftasının neleri barındırması gerektiğini, yerle
şim ve düzenin nasıl oluşturulması gerektiğini
açıklayabileceksiniz.
Yazıyı görsel özelliklerine göre tanımlamak ve bir
birlerinden ayırt edici özelliklerini saptamak;
Yazı, düşüncenin ve bilginin görünür, okunabilir
ve saklanabilir biçimidir. Farklı alfabe tasarım
ları farklı çağrışım ilişkilerine sahiptirler. Her
tasarımcı seçeceği yazı karakteriyle, okuyucu
üzerinde ciddi ya da samimi bir duruş sergile
yebilmektedir. Yazının, söylenen sözün etkisini
yansıtabilecek bir araç olarak görülüp, özellikle
rini tanımlayabilecek ve birbirlerinden ayırt edi
ci yanlarını saptayabileceksiniz.

Yazının ölçüsü ve renginin görsel etkilerini karşı
laştırmak;
Yazıya işlevsellik kazandırmak ölçüyü ve rengi
değiştirerek olasıdır. Okuma sırasını belirlemek
ve koram oluşturmak adına yazının ölçüsü ve
kullanılacak renk hakkında bilgi sahibi olmak
gerekir. Sayfanın ve paftanın genel görünümü
açısından önemli olan ve doğru kullanıldığı tak
dirde izleyicinin bakış açısını değiştirebilen ve
temayı yansıtabilen görsel özelliklerdir. Yazının
ölçüsü ve renginin görsel etkilerini karşılaştı
rabilecek ve okuyucuda nasıl algılandığını fark
edeceksiniz.
Yazının pafta içindeki kullanımı hakkında beceri
ler kazanmak;
Yazının görsel özelliklerini belirledikten ve gör
sel etkilerini karşılaştırabildikten sonra, bu etkili
öğelerin, pafta içindeki kullanımına dair bece
riler kazanabileceksiniz. Hangi konuların üze
rinde durulması gerektiği ve hangilerinden ka
çınılması gerektiği örneklerle gösterebilecek ve
böylece mesleki yaşantınızda bu temel kuralları
uygulamaya geçirebileceksiniz.
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Kendimizi Sınayalım
1. Tasarımcı yazdığı kelimenin anlamını ya da bir
imajın karakteristiğini aşağıdakilerden hangisi ile yan
sıtabilir?
a. Büyük yazı kullanımı ile
b. Yazı karakteri seçimi ile
c. Yazının metin içinde konumlandırılması ile
d. Küçük yazı kullanımı ile
e. İmaj ile yazının üstüste, yanyana kullanımı ile
2. Semboller ve işaretler yardımıyla gerçekleşen ile
tişim ile yazıyla iletişim kavramı karşılaştırıldığında
hangi farklılığa rastlanır?
a. İşaret ve sembollerin akılda kalıcılığı ve kolay
öğrenilebilir olması
b. İşaretler ve sembollerin renkli olması
c. İşaret ve sembollerin yazıya oranla daha büyük
boyutlarda olması
d. İşaret ve sembollerin doğasında değişkenlik bu
lunması
e. İşaret ve semboller ile yazı arasında bir farklılık
olmaması
3. 22 harften oluşan ses temelli alfabeyi hangi uygarlık
bulmuştur?
a. Bizans İmparatorluğu
b. Antik Mısır
c. Romalılar
d. Aztekler
e. Fenikeliler
4. Aşağıdakilerden hangisi bir nesneye ya da varlığa
gönderme yapan resim yazılara verilen addır?
a. Piktogram
b. Punto
c. Leading
d. Espas ayarı
e. Optik
5. Harf arasındaki boşlukların görsel algıya göre ayar
lanmasına ne ad verilir?
a. Lead
b. İşaret
c. İdeogram
d. Espas
e. Punto

6. Uzun bir metnin büyük harflerle yazılmasındaki sa
kınca ne olabilir?
a. Daha geniş yer kaplaması
b. Daha uzun görünmesi
c. Alan sıkıntısı yaratması
d. Küçük harflerle yazılması
e. Okuma güçlüğü yaratması
7. Punto ne demektir?
a. Resim yazılardır
b. Kavram yazılardır
c. Baskı yazılarının genel ölçü birimidir.
d. Satır arası boşluğa verilen addır.
e. Harf arası boşluğa verilen addır.
8. Yeterince uzun satırların olmadığı metinlerde iki
yana hizalı görünümün sakıncalı tarafı nedir?
a. Alan darlığı yaratması
b. Kelime aralarında istenmeyen boşlukların orta
ya çıkması
c. Daha sıkışık görünüyor olması
d. Daha küçük görünüyor olması
e. Satır arası boşlukların fazla olması
9. Genellikle uzun metinlerde kullanılan puntoya, kaç
point eklenerek satır arası boşluklar okumayı etkileme
yecek biçimde ayarlanmalıdır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 6
10. Kaç karakter arası satır uzunluğuna sahip metinler,
en rahat okunabilen metinlerdir?
a. 30-50
b. 40-60
c. 50-70
d. 70-80
e. 100-120
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b
2. a
3. e
4. a
5. d
6. e
7. c
8. b
9. b
10. c

Yanıtınız yanlış ise, “Yazı Karakteri Seçimi” bö
lümünü gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise, “Görsel Öğeler ve İşaretler”
bölümünü gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise, “Yazı” bölümünü gözden
geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise, “Yazı” bölümünü gözden
geçiriniz
Yanıtınız yanlış  ise, “Yazının Pafta İçindeki
Kullanımı” bölümünü gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise, “Yazının Pafta İçindeki
Kullanımı” bölümünü gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise, “Yazının Ölçüsü ve Rengi”
bölümünü gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise, “Yazının Pafta İçindeki
Kullanımı” bölümünü gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise, “Yazının Pafta İçindeki
Kullanımı” bölümünü gözden geçiriniz
Yanıtınız yanlış ise, “Yazının Pafta İçindeki
Kullanımı” bölümünü gözden geçiriniz

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Yalvarma kelimesi görsel olarak iki farklı yazı karakte
riyle ifade edilmeye çalışılmıştır. İlk örnek edwardian
script yazı karakteri ile ikincisi ise impact yazı karakte
ri ile yazılmıştır. Yalvarma eğlemi ince, zarif, kibar söz
ler içermektedir. Bu nedenden dolayı, edwardian script
ile yazılmış ilk örnek zarif ve süslü hatları ile kelime
nin anlamı ile paralellik taşıyan bir görüntüye sahiptir.
Impact yazı karakteri daha ziyade emir verici biçimde
baskın ve güçlü bir görüntüye sahiptir. Yalvarmak, ki
mi zaman diz çökerek yapılabileceği için, ilk örnekteki
hafif yana yatık (italik) yapı daha uygun bir görüntü
sergilemektedir.
Sıra Sizde 2
Renk yazının kendisini bile okumadan bize mesaj ve
rebilir. Üç kümede bulanan yazıların puntolarının, ya
zı karakterlerinin ve anlamlarının aynı olduğunu, fakat
renk ile kelimelerin anlamlarının vurgulanabileceğini
görmekteyiz. Bu durumda, en son kümedeki renk ve
yazı eşleşmesinin daha doğru olduğunu düşünebiliriz.
Natürel kelimesini, hiç kuşku yok ki, doğanın rengi olan
yeşil daha doğru bir biçimde ifade etmektedir. Soğuğu
mavi, sıcağı ise kırmızı rengin yansıttığı bilinmektedir.

Sıra Sizde 3
Tümü büyük harflerle dizilmiş olan metni, hiç kuşku
suz okumak daha zordur. Gözümüz küçük harflerin
inişli çıkışlı ritmik yapısını daha net algılayabilmekte
dir. Küçük y, p, b, j gibi harfler satır çizgisinden taşan
aşağı ve yukarı uzantılarılara sahiptirler. Büyük harf
lerde ise, satır çizgisinden uzantıları olmadığı için gibi
göz tüm satırı bir bütün olarak algılamakta ve okuma
işlemi zorlaşmaktadır.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bilgisayar Teknolojilerini kullanarak sunum sürecinin her aşamasını biçimsel
olarak ifade edebilecek,
Sunumun tanımı ve amacını açıklayabilecek,
Sunum yöntemlerini oluşturan temel kavramları açıklayabilecek,

Anahtar Kavramlar
• Sunu
• PowerPoint
• Sunum malzemelerini bir araya
getirmek

• Sunumu hazırlamak
• Sunmak

İçindekiler

Bilgisayar Destekli Temel
Tasarım

Powerpoint Sunumu Hazırlama

•
•
•
•

GİRİŞ
SUNUM NEDİR?
POWERPOİNT NEDİR?
POWERPOİNT KULLANICI ARAYÜZÜ

Powerpoint Sunumu
Hazırlama
GİRİŞ

Geçmişten günümüze kişiler ya da kurumlar arasında bilgi aktarımı, fikir alışveri
şi için birçok yol denenmiş ve uygulanmıştır. İletişim kuramlarının da temellerini
oluşturan yazılı, görsel ve işitsel iletişim yöntemleri bunların başında yer alır. Bu
iletişim yöntemleri düşünce ve fikirleri aktarabilmek için edebiyatçılar, gazeteci
ler, senaristler gibi farklı meslek grupları tarafından kullanılır. Bizler de düşün
celerimiz ve fikirlerimizi anlatabilmek için bu yöntemlerin harmanlandığı prog
ramları kullanırız. Bu programların başında günümüzde en yaygın kullanılanlar
“PowerPoint ve Movie-Maker” ‘dır. Bu programlar farklı uygulama seçeneklerine
sahiptir. Bu seçenekler kullanıcılarına hem görsel, hem işitsel, hem de yazılı me
tinleri kullanarak “sunum hazırlama” olanağı tanımaktadır.
Önceki ünitelerdeki konuları da kullanarak hem görsel sunumlar hazırlayabil
mek hem de ilgili sunumlarda gösterge ve sembolleri oluşturma olanağımız bulun
maktadır. Sunumları hazırlayabilmek için bu iki ünitede önce PowerPoint sonra da
MovieMaker kullanımını göreceğiz. PowerPoint konusunda ise, ilk önce, sunumun
tanımını, önemini, kullanılacak malzemelerin neler olduğunu göreceğiz.

SUNUM NEDİR?

İletmek istediğimiz mesajları, düşünceleri, projeleri bir kişi ya da topluluğa yazılı,
işitsel ve görsel malzemeleri kullanarak anlatabilme yöntemi olarak tanımlayabiliriz.
Bir sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken birçok aşama vardır. Bunlar
dan ilki iyi bir planlamadır. Anlatmak istediğimiz konuyla ilgili, düşüncelerimizi
destekleyici metinleri, görsel ve işitsel malzemeleri; sade, anlaşılabilir ve dinle
yicilerin ilgisini çekecek şekilde bir araya getirmemiz gerekmektedir. Metinleri
gerektiğinden fazla uzun tutmamalı, görsel malzemeler eşliğinde dinleyicilerin
dikkatini dağıtmayacak şekilde bir arada kullanmalıyız. Yapılan bazı araştırmala
ra göre sunum sırasında %55 görsel, %38 işitsel, %7 metinlerin etkili olduğu an
laşılmaktadır. Bu araştırmanın sonucuna göre görselliğin ne kadar önemli olduğu
birkez daha ortaya çıkmaktadır.
Önemli hususlardan birisi de sunumu oluşturan diğer etmenlerdir. İlki kişi
nin kendisi; kişi kendisini tartmalı, yani giyiminden saç ve sakal tıraşına kadar,
konuyla ilgili bilgi yeterliliğine, iletişim becerisine bakmalıdır. Sunulacak konuya
ne kadar egemenim? Bu konuyla ilgili gelebilecek sorulara bilgim yeterli mi? gibi
soruları kendisine sormalıdır.
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Uygulama Yazılımı:
Kullanıcıların işlerine çözüm
sağlayan örneğin muhasebe
kayıtlarını tutan, banka
hesaplarını kayıt altında tutan,
uydu görüntülerini işleyip
bilgiler sunan programlar vs.
gibi yazılımlardır.
Projeksiyon: Herhangi
bir görüntü cihazından
(bilgisayar, DVD, Tv vs.)
alınan görüntü ve seslerin
beyaz bir perde veya duvara
büyütülerek yansıtılmasıdır.

Kişi sunumu yaparken beden dilini ne kadar etkili kullanabildiğini, kurduğu
cümlelerde ne kadar doğru ve olumlu ifadeler kullandığına dikkat etmelidir. Su
num sırasında insanların dikkat ve ilgileri bir süre sonra dağılır, bunu engelleye
bilmek için konuyla ilgili dikkat çekici gerçek görüntü ve sesler kullanılmalıdır.
Son olarak, sunumun yapılacağı mekan da önemlidir. Bir saat önceden salona
giderek sunumun yapılacağı yerin konumu, havalandırma, ses ve görüntü sistem
lerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi vakti de varsa sunumun pro
vasını yapması kendisi açısından faydalı olacaktır.
Sunumun ne olduğunu, sunum için gerekli detayları da öğrendikten sonra, su
num aracı olarak kullanacağımız PowerPoint programıyla ilgili detayları gözden
geçirelim.

POWERPOINT NEDİR?

PowerPoint sunum için görüntüleri, sesleri ve metinleri biraraya getirmemize ve
sunmamıza yardımcı olan bir program, yani, “Uygulama Yazılımı”dır (Applica
tion Software). PowerPoint programıyla, bir sunum gerçekleştirebilmek için, ön
celikle yardımcı ekipmanlara gereksinim vardır. Bunlardan en önemlisi, sunum
amaçlı kullanılan projeksiyon cihazıdır.
Diğer ekipmanlar ise; mikrofon, anfi ve ses hoparlörleridir. Bu ekipmanlar var
sa ve düzgün çalışıyorlarsa, sunumun gerçekleştirmemek için hiçbir neden yoktur.

Şekil 7.1

Projeksiyon
Kurulum Şeması

POWERPOINT KULLANICI ARAYÜZÜ

Bildiğiniz üzere PowerPoint programı tekbaşına satılan bir program olmadığı için
Microsoft Office 2007 paketi içerisinde bulunan PowerPoint 2007 eklentisi üze
rinde çalışacağız.
Başlat > Programlar > Microsoft Office >PowerPoint programını açtığımızda
Arayüz (interface):
ana menülerin olduğu başlangıç arayüzü (interface) karşımıza çıkar.
Kullandığımız program ile
Başlangıç arayüzü üç ana pencereden oluşur. Birincisi; sunuyu hazırlarken
bizim aramızdaki etkileşime
kullanacağımız araçların olduğu “giriş, ekle, tasarım, animasyonlar, slayt gösterisi,
yardımcı olan, menüler
(komut satırları), Mouse (fare), gözden geçir, görünüm” düzenleme penceresi, ikincisi hazırlayacağımız boş slayt
klavye vs. tüm etmenlere
satırlarının olduğu, slayt ekleme ve silme işlemlerini yaptığımız “slayt” penceresi,
arayüz diyebiliriz.
üçüncü olarak slaytların ekran üzerinde düzenlemesini yapacağımız ve ön izleme
yapabileceğimiz “görünüş” penceremiz yer almaktadır.
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Şekil 7.2

Başlangıç Arayüzü

Giriş Ana Bölümü

Başlangıç arayüzüne detaylı bir şekilde bakarsak; aktif olarak açılan “Giriş Bölü
mü” karşımıza çıkar. Giriş bölümünün hemen üzerinde yer alan panelde disket
formunda imleci olan “Kaydet” seçeneği, yanında yaptığımız işlemden bir önceki
işleme geri dönmeyi sağlayan “Geri Al” seçeneği ve son yaptığımız işlemi tekrar
lamak içinde “Yinele” seçeneği bulunur.

Şekil 7.3

Giriş Ana Bölümü

Giriş ana bölümü; Pano, Slaytlar, Yazı Tipi, Paragraf, Çizim ve Düzenleme
araçlarının olduğu altı menü ve onlarında alt bölümlerinden oluşur.
Şekil 7.4
Pano alt bölümünde kesme, kopyalama ve ya
pıştırma işlemlerini yaptığımız araçlar bulunur.
Pano Alt Bölümü
Bu araçları klavyemiz üzerinden kısayollarıyla
kullanabiliriz.
Kopyalama işlemini
tuşlarına bir
likte basarak.
Yapıştırma İşlemini
tuşlarına bir
likte basarak.
Kesme İşlemini de
tuşlarına birlikte
basarak gerçekleştirebiliriz.
Kesme işlemi kopyalama işleminden farklı olarak seçili bölgeyi silerek kopyalar.
Yine Pano alt bölümünde yer alan “Biçim Boyacısı” aracıyla; metin veya form
üzerinde uyguladığımız renk ve biçim özelliklerini, farklı bir şekil veya metin üze
rine (Biçim boyacısı seçili iken) kopyalama aracını kullanarak uygulama işlemidir.
Slaytlar alt bölümünde; bize “yeni slayt” oluşturma, farklı slayt içeriklerinin
olduğu “düzen” seçeneği, slayt içeriklerinde yapılan değişiklikleri sıfırlamak yani
ilk şekline geri dönmek, için kullanılan “sıfırla” seçeneği ve sunu içerisinde yer
alan slayt’ı silmek içinde “sil” seçeneği sunulmuştur.
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Şekil 7.5

Slaytlar Alt
Bölümü

Şekil 7.7

Paragraf Alt
Bölümü

Şekil 7.6

Yazı Tipi Alt
Bölümü

Yazı tipi alt bölümünde; yazımızın font’unu (yazı karakteri), font büyüklüğü
nü, bold’mu (kalın), italik’mi (sağa yatık), harfler arasındaki açıklığı, yazının rengi
gibi değişikliklerin vs. yapıldığı seçenekler bize sunulmuştur.
Paragraf alt bölümünde; satır başlarına çeşitli form ve işaretlerin koyulduğu
“madde işaretleme ve numaralandırma”, harfler ve kelimeler arasındaki mesa
feyi ayarlamak için “girinti düzeyi” ayarları, “satır aralığı” ayarları ve “metin hi
zalama” ayarları bulunmaktadır. Ayrıca paragraf alt bölümünde; yazımızı soldan
sağa, yukarıdan aşağıya doğru mu? yazacağımıza karar verdiğimiz “metin yönü”
ve “hizalama” aracıyla, metni grafiksel formlarla destekleyebileceğimiz “metni
smart’a dönüştür” aracı bulunur.
Çizim alt bölümünde; bize hazır olarak grafik
sel formlar, çizgiler, dörtgenler gibi çizim araçları
sunulur. Sunumda gerekli yerlere uygun formları
yerleştirerek görsel zenginlik sağlayabiliriz. Ayrı
ca çizgiler başlığı altındaki “serbest form” aracıy
la kendi istediğimiz bir formu çizebiliriz.

Şekil 7.8

Çizim Alt Bölümü

Çizim alt bölümündeki “düzenle” araçlarıyla nesneleri (form, resim, yazı)
öne, arkaya sıralama, seçili olan nesneleri gruplandırma (birbirine bağlama), bir
birine hizalama ve döndürme işlemlerini yapabiliriz.
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Şekil 7.9

Çizim Araçları
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Şekil 7.10

Düzen Aracı

Şekil 7.11

Hızlı Stiller

“Hızlı stiller” aracıyla şekil veya çizimlerimize hazır bir tema uygulayabiliriz.
“Şekil dolgusu” aracıyla formun içindeki dolgu rengi, “şekil ana hattı” ile for
mun çizgi renklerini ve “şekil efektleri” aracıyla da formumuzun gölge, yansıma,
parlama, eğim gibi ayarlarını yapabiliriz.
Şekil 7.12

Şekil Dolgusu,
Anahattı ve
Efektleri

Şekil 7.13

Düzenleme Alt
Bölümü

Giriş kısmının son alt bölümü olan “Düzenleme”
alt bölümünde, seçili slayt içerisinde metin arama iş
lemini yaptığımız “Bul” aracı, slayt içerisindeki met
ni değiştirmek için kullanılan “Değiştir” aracı ve slayt
içerisinde metni, formu, resmi seçmemize yarayan
“Seç” aracı bulunmaktadır.
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Ekle Ana Bölümü

Ekle ana bölümü; slayta tablo, resim, video, ses, grafikler eklememize yarayan
araçların olduğu bölümdür. Bu bölüm içerisinde, “tablolar, çizimler, bağlantılar,
metin, medya klipleri” alt bölümleri bulunur.

Şekil 7.14

Ekle Ana Bölümü

Tablolar alt bölümünde; sütun ve satır sayılarını seçerek grafiksel olarak girdi
ğimiz tablo oluşturma aracımız bulunmaktadır.
Şekil 7.15

Tablo Aracı
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Şekil 7.16

Tablo Aracı

Rakamsal değerler girerek tablo oluşturduğumuz “Tablo Ekle” aracımız.
Şekil 7.17

Tablo Ekle Aracı

Şekil 7.18

Tablo Çiz Aracı

Çizerek tablo oluşturduğumuz ve üzerinde düzenlemeler yaptığımız “Tablo
Çiz” aracımız bulunur.
Son olarakta; yine bir Microsoft Office uygulaması olan Excel sayfasını tab
lo olarak eklenmesini sağlayan ve excel ayarlarını barındıran “Excel Elektronik
Tablosu” aracı bulunmaktadır.
Şekil 7.19

Excel Elektronik
Tablosu Aracı
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Çizimler alt bölümünde; “resim, küçük resim, fotoğraf albümü, şekiller, smart
art, grafik” araçları bulunur.
“Resim” aracıyla; kayıtlı herhangi bir resim dosyasını slayt’a ekler ve üzerinde
düzenlemeler yaparız.
Şekil 7.20

Resim Ekleme Aracı

Şekil 7.21

Resim Düzenleme
araçları

“Resim düzenleme” araçlarıyla; resmin renk ayarlarını değiştirebilir, resim stil
leriyle çerçeve ayarlarını yapabilir, yerleştirme ve boyut ayarlarını değiştirebiliriz.
Resimlerinizin olduğu dosyadan en az iki resmi görünüm pencerenize ekleyerek, bu
resimleri birer adet çoğaltmayı (kopyalamayı) deneyiniz.

1
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“Küçük resim” aracıyla; bilgisayar ortamında hazırlanmış ve powerpoint gibi
programlarda kullanılmak üzere program dosyalarına yerleştirilmiş hazır resim
leri slayt’a ekleriz.
“Fotoğraf Albümü” aracıyla; dosyadan çağrılan fotoğrafların peşpeşe her biri
farklı bir slayt oluşturacak şekilde sıralanmasını sağlayarak sunu oluşturulur.
Şekil 7.22

Fotoğraf Albümü
Aracı

“Şekiller” aracı; giriş ana bölümündeki çizim araçlarının aynısını sunan bir
araçtır.
“Smart Art” aracı; metni desteklemek için kullanacağımız karmaşık grafik
sel şemaları barındıran ve bunlar üzerinde düzenlemeler yapmamızı sağlayan bir
araçtır.
Şekil 7.23

Smart Art Aracı

“Grafik Ekle” aracı; verileri göstermek ve karşılaştırmak için kullanılan hazır
grafiksel türde şemaları barındıran bir araçtır.
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Şekil 7.24

Grafik Ekle Aracı

Bağlantılar bölümünde “Köprü” aracıyla; web sayfası, mail adresi, bir progra
ma yönelik bir bağlantı oluşturmamıza yarar.
Aynı bölümdeki “Eylemler” aracıyla; faremiz ile slayta vereceğimiz komutları
ayarlarız. Örneğin: Fare ile slayta, bir şekle tıkladığımızda ya da üzerine geldiği
mizde başka bir slayta geçme, bir videoyu oynatma veya ses dosyasını çalıştırma
gibi eylemleri gerçekleştirebiliriz.
Şekil 7.25

Eylemler Aracı

Bir sonraki bölümde slayta; metin kutusu, üst ve alt bilgi, dekoratif harf ekle
meye yarayan “word art, tarih ve saat, slayt numarası, simge ve nesne” girişleri
yapabildiğimiz araçların bulunduğu “Metin Bölümü” mevcuttur.
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Şekil 7.27

Şekil 7.26

Metin Bölümü

Medya Klipleri
Bölümü

Ekle ana bölümünde son olarak karşımıza çıkan “Medya Klipleri” bölümün
de; slaytımıza Video ve ses eklememize yarayan ve bunların ayarlarını yapabilece
ğimiz araçlar mevcuttur.

Tasarım Ana Bölümü

Tasarım Ana Bölümünde; slaytlarımızın sayfa düzenini oluşturduğumuz (boyut,
yatay, dikey) “Sayfa Yapısı” bölümü, üzerinde değişiklikler yapabildiğimiz (renk,
yazı tipleri, efektler) hazır temaların olduğu “Temalar” bölümü, son olarakta bu
temaların arka plan stillerini değiştirebileceğimiz ve arka plan grafiklerini gizle
yebileceğimiz “Arka Plan” bölümü yer alır.
Şekil 7.28

Tasarım Ana
Bölümü

Animasyonlar Ana Bölümü

Animasyonlar Ana Bölümünde; ön izleme yapabildiğimiz, özel animasyonlar,
slaytlar arası geçişlere özel efektler ekleyebildiğimiz bölümler yer alır.
Şekil 7.29

Animasyonlar Ana
Bölümü

Slayt Gösterisi Ana Bölümü

Slayt Gösterisi Ana Bölümünde; slayt gösterisini başlatmaya yarayan araçların
olduğu “Slayt Gösterisini Başlat” bölümü, konuşma kaydet ve prova araçlarının
olduğu “Ayarla” bölümü, son olarakta; ekran çözünürlüğü ayarlarını yaptığımız,
tam ekran sunumu izlediğimiz “Monitörler” bölümü yer alır.
Şekil 7.30

Slayt Gösterisi Ana
Bölümü
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Gözden Geçir Ana Bölümü

Gözden Geçir Ana Bölümünde; metinlerin ve slaytların sunum öncesi genel kon
trolünü yaptığımız araçlar mevcuttur.
Şekil 7.31

Gözden Geçir Ana
Bölümü

Görünüm Ana Bölümü

Görünüm Ana Bölümünde; sunu üzerinde genel ayarlamalar yapabileceğimiz
araçların olduğu “Sunu Görünümleri” bölümü, çizim yaparken veya slayt üze
rine resim, grafik gibi şekil eklerken kaynak olarak kullanabileceğimiz cetvel ve
kılavuz çizgilerini açıp kapamaya yarayan araçların olduğu “Göster/Gizle” bö
lümü, slayt üzerindeki çalışma alanımızı yakınlaştırıp uzaklaştıran ve pencereye
sığdırmamıza yarayan “Yakınlaştır” bölümü, slaytın renkli mi? siyah beyaz mı?
yoksa gri tonlamalı mı? sunulacağını belirlediğimiz “Renkli/Gri Tonlamalı” bö
lümü, pencereler üzerinde değişiklikler yapabildiğimiz “Pencere” bölümü ve son
olarak da; “Makro” çalıştırabileceğimiz, ekleyebileceğimiz, silebileceğimiz “Mak
rolar” bölümü yer alır.

Makro: Office programlarında
(powerpoint, excel,
word) sıklıkla yaptığımız
işlemleri (yinelenen)
otomatikleştirmemize
yarayan, tek tıklama ile tekrar
çalıştırabileceğimiz komutlar
topluluğudur.

Şekil 7.32

Görünüm Ana
Bölümü

Slayt Ana Bölümü

Ünitemizin son bölümünde; Üç ana pencereden ikincisi slaytları sıraladığımız
“Slayt” penceresi ve üçüncüsü slaytlar üzerinde çalıştığımız “Görünüş” penceri
miz üzerinde duracağız.
Şekil 7.33

Slayt ve Görünüm
Penceresi
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Slayt penceresi; Faremizin sağ düğmesi ile yeni boş slaytlar oluşturduğumuz,
seçili slaytı kopyaladığımız, çoğaltığımız, sildiğimiz, gizlediğimiz, düzenlediği
miz, sıraladığımız, görünüm penceresinde görünmesini sağlağımız araçların yer
aldığı penceredir.
Şekil 7.34

Slayt Penceresi

2

Slayt sayısını iki ya da üç slayt yaparak, herbirine farklı resimler ekleyip; bu resim
ler arasında sizin beğendiğiniz geçiş efektlerini uygulayınız.
Görünüm Penceresi; Slaytımızı hazırladığımız, eklemeler-çıkartmalar yap
tığımız, yazılarımızı yazdığımız, formları çizdiğimiz ekranımızdır. Bu pencere
üzerinde düzenlemeler yaparız. Resimlerimizi, videolarımızı bu pencere üzerinde
yerlerine yerleştiririz. Büyültme ve küçültme işlemini faremizin sol tuşu ve shift
tuşuna aynı anda basarak orantılı bir şekilde yapabiliriz.
Bu pencere üzerinde yazılarımızı, resimlerimizi, şekillerimizi vs. seçtiğimizde
çevresinde bir seçim alanı oluşur. Kenar çubuklardan tuttuğumuzda; taşıma (move)
işlemini, köşelerden tuttuğumuzda küçültme ve büyültme (scale) işlemini, üst or
tadaki yeşil daireden tuttuğumuzda döndürme (rotate) işlemini gerçekleştirebiliriz.

Şekil 7.35

Taşıma (move)
İşlemi
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Şekil 7.36

Büyültme/
Küçültme (scale)
İşlemi

Şekil 7.37

Döndürme (rotate)
İşlemi

Son olarak dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de; hazırladığımız bir
powerpoint sunusunu nasıl kaydetmemiz gerektiğidir. Ana pencerede “Office”
ikonuna tıklayarak “Farklı Kaydet” (bir ve iki numaralı ikon) seçeneğine geli
yoruz. İlk olarak sunumuzu hazırlarken çalışma aşamasında kaldığımız yerden
devam etmek için; menülerde “PowerPoint Sunusu” nu (üç numaralı ikon) seçip
bilgisayarımızda ya da taşınabilir hard diskimizde bir dosya belirleyip kaydediyo
ruz. Bu şekilde kaydettiğimiz sunuyu çağırarak üzerinde değişiklikler yapabilir,
kaldığımız yerden çalışmaya devam edebiliriz.
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Diğer bir seçenek; sunuyu bitirdiysek ve sununun bitmiş halini izlemek isti
yorsak PowerPoint Gösterisi (dört numaralı ikon) olarak kaydediyoruz. Sunumu
gerçekleştireceğimiz yere de bu dosyayı götürebiliyoruz.
Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de; sunuyu hazırlarken farklı bilgi
sayarlarda çalışacaksak “PowerPoint 97-2003 Sunusu” (beş numaralı ikon) olarak
kaydedin ve yanınızda götürün. Bu şekilde kaydetmemizin amacı farklı “office” sü
rümlerinde karşılaşılabilecek sürüm uyumsuzluğuna karşı alınabilecek önlemdir.
Şekil 7.38

Kaydetme İşlemi
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Özet
1

2

Bilgisayar Teknolojilerini kullanarak sunum süreci
nin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilmek;
Sunum üzerinde çalışırken; birçok programdan
(uygulama yazılımı) faydalanmak zorunda kala
biliriz. Örneğin Video görüntülerimizi düzen
lemek için “PowerPoint” programını, Resimler
üzerinde düzenleme yapacaksak “Photoshop”
programını ve mesleğimizle ilgili bize yardımcı
olabilecek birçok programı kullanmak zorunda
kalabiliriz. Sadece sunum üzerinde çalışırken
değil günlük hayatımızda da bize yardımcı ola
bilecek programları kullanabilme yetisini kaza
nabilmemiz gerekir. Bu programları aktif olarak
kullanabilme yöntemlerini ise; bir bilenden, bu
ünite gibi benzeri kaynaklardan, ama en çok in
ternet üzerinden ulaşılabilecek, bu programlar
la ilgili dersleri içeren video ya da yazılı eğitim
kaynaklarını kullanabiliriz.
Sunumun tanımı ve amacını açıklamak;
Sunumu; iletmek istediğimiz mesajları, düşün
celeri, projeleri bir kişi ya da topluluğa yazılı,
işitsel ve görsel malzemeleri kullanarak anlata
bilme yöntemi olarak tanımlamıştık. Her gün
bilgisayar başında geçirdiğimiz birkaç saatlik
süre zarfında birçok paylaşım ve sohbet sitesi
aracılığıyla sevdiklerimizle birçok fikri, düşün
ceyi, fotoğraf ve video gibi görsel malzemeler ile
destekleyerek paylaşıyoruz. Yani aslında bir çeşit
basit sunum gerçekleştiriyoruz. Sonuçta; neyi,
niçin, ne amaçla, kime anlatacağımız gibi soru
ları kendimize sorduğumuzda buna makul bir
cevap verebiliyorsak sunumun tanımı ve ama
cını açıklayabilecek duruma gelmişiz demektir.

3

Sunum yöntemlerini oluşturan temel kavramları
açıklamak;
Sunu hazırlanışı sırasında kullanacağımız yön
temler ve onları oluşturan temel kavramların iyi
bir şekilde planlamasını yapmalıyız. Sunu hazır
lanışı sürecinde konuyla ilgili, konunun ilerleyi
şiyle ilgili akış şemasını kafamızda tasarlamalı,
gerekirse de basit eskizler çizerek planlamalıyız.
Sonra; plana uygun olarak sunuda kullanacağı
mız malzemeleri (resim, video, metin, ses) top
lamalı, yardımcı programlar kullanarak (pho
toshop, movie maker gibi) onları düzenlemeli,
nerede nasıl ve doğru bir şekilde yerleştireceği
mize karar vererek kullanmalıyız. İyi ve doğru
bir sunu hazırlamanın yolu slaytlar arası konu
bütünlüğünü bozacak kopuklukların olmama
sı, konuyla ilgili dinleyicilerin dikkatini dağıt
mayacak zengin malzemelerin kullanılmasıdır.
Sonuçta sunu yapmak; bir anlamda kendi bilgi
ve deneyimlerimizi göstermektedir. Bu süreç
içerisinde, doğru ya da yanlış alınan kararlar, su
numun başarısını yani bizim başarımızı belirle
yecek en önemli etkenler olacaktır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi fikir ve düşüncelerimizi
anlatabilme yöntemlerinin dışında kalır?
a. Köşe Yazarlığı
b. Senaryo Yazımı
c. Tartışma Programları
d. Ressamlık
e. Araç Kullanmak

6. Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon sisteminin
kurulumunda gereksizdir?
a. Kolon
b. Klima
c. Projeksiyon cihazı
d. Mikrofon
e. Bilgisayar

2. Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint programının
başlangıç arayüzünü oluşturan üç ana pencereden biridir?
a. Ekle bölümü
b. Giriş bölümü
c. Slayt Penceresi
d. Animasyon bölümü
e. Sayfa yapısı bölümü

7. Slaytlara resim yüklemeye yarayan araç hangi bö
lümde yeralır?
a. Giriş
b. Gözden geçir
c. Görünüm
d. Slaytlar
e. Ekle

3. Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümünde yer alan
alt menülerden biri değildir?
a. Pano
b. Paragraf
c. Fotoğraf albümü
d. Çizim
e. Yazı tipi

8. Kopyalama işleminin klavyeden kısa yolu hangisidir?
a. Ctrl + V
b. Shift + C
c. Ctrl + C
d. Ctrl + Shift + V
e. Ctrl + X

4. Aşağıdakilerden hangisi sunumu hazırlarken ve su
narken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
a. Planlama
b. Beden dili
c. Kullanılacak malzemeler
d. Dinleyicilerin sayısı
e. İletişim becerisi
5. Aşağıdakilerden hangisi bir uygulama yazılımı
(application software) değildir?
a. Windows
b. PowerPoint
c. Photoshop
d. Excel
e. Movie Maker

9. Slaytlar arası geçiş efektlerini ve ayarlarının yapıl
dığı bölüm hangisidir?
a. Ekle
b. Tablolar
c. Çizimler
d. Animasyonlar
e. Slayt gösterisi
10. Bitmiş bir sunu nasıl kaydedilir?
a. PowerPoint gösterisi olarak
b. PowerPoint sunusu olarak
c. PowerPoint şablonu olarak
d. Office teması olarak
e. JPEG dosya değişim biçimi olarak

7. Ünite - Powerpoint Sunumu Hazırlama
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. e

Sıra Sizde 1
Görünüş penceremize resim ekleyebilmek için; Ekle
ana bölümünden resim aracına girelim. Hangi dosya
dan resimlerimizi çağıracaksak o dosyaya girip resim
lerimizi ekleyelim. İlk resmi açtığımızda resim ekrana
istediğimizden büyük ya da küçük açılırsa, büyültmek
ya da küçültmek için resmimizin sağ alt köşesinden
Shift tuşuna ve faremizin sol tuşuna aynı anda basılı
tutarak resmimizi istediğimiz boyuta getirelim. Bü
yültme, küçültme işlemleri için; sayfa 23, şekil 7.36’ya
bakınız. Kopyalayarak çoğaltmak için; resmimiz seçi
liyken; yine klavyeden “Ctrl+C” tuşuna basarak ya da
giriş bölümündeki kopyala aracına tıklayarak kopyala
yalım. Yapıştırma işlemi için klavyeden “Ctrl+V” ya da
giriş bölümündeki yapıştır aracına tıklayarak çoğaltma
işlemini gerçekleştirelim.

2. c
3. c
4. d
5. a
6. b
7. e
8. c
9. d
10. a

Yanıtınız yanlış ise, “Giriş” bölümünü yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Powerpoint Başlangıç
Arayüzü” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Fotoğraf Albümü Ekle”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Sunum Nedir?” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Powerpoint Nedir?” bölü
münü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Powerpoint Nedir?” bölü
münü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Ekle Ana Bölümü” bölü
münü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Giriş Ana Bölümü” bölü
münü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Animasyon Ana Bölümü”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Slayt Ana Bölümü” bölü
münü yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Slayt sayısını arttırabilmek için; slayt pencerenizde açı
lı olan slayt’ı seçip, üzerindeyken farenizin sağ tuşunu
tıklayarak yeni slayt’ı seçin ve bu şekilde slayt sayısını
arttırarak, her bir slayt’a farklı resim çağırabilirsiniz.
Geçiş efektlerini de; animasyonlar bölümünden istedi
ğiniz efekti uygulayabilirsiniz. Ön izlemeyi; slayt göste
risi ana bölümünden uygun aracı (baştan, geçerli slayt
tan) kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Yararlanılan Kaynaklar

http://www.turkceciler.com/sunum_nedir.html
http://aozdemir.blogcu.com/sunu-nedir-nasil-yapil
malidir/3373823 (20.04.2008)
http://www.bydig i.net/res iml i-progr am-anl at iml a
ri/280667-powerp ointte-slayt-hazirl ama-slayt ases-ekleme.html ( Eylül 2006)
http://baybul.com/ansiklopedik-bilgiler/330181-ara
yuz-nedir.html (19.05.2008)
http://www.bilgisayardershanesi.com/windowsders4.
htm
http://paylasimsepeti.blogcu.com/excel-dersleri-mak
ro-nedir/2984680 (02.09.2008)
http://www.hardwaremania.com/forum/donanim/ge
nel/makro-nedir-42558.html (21.09.2005)
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bilgisayar Teknolojilerini kullanarak video sunum sürecinin her aşamasını bi
çimsel olarak ifade edebilecek,
Video’nun tanımı ve amacını ifade edebilecek,
Movie Maker kullanımını oluşturan temel kavramları açıklayabilecek,
Video klip yapımını; ses, metin ve görüntü elemanlarını kullanarak açıklayabi
leceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Video
• Movie Maker
• Görsel ve İşitsel malzemelerini
bir araya getirmek

• Video klip hazırlamak
• Kaydetmek

İçindekiler

Bilgisayar Destekli Temel
Tasarım

Movie Maker Sunumu Hazırlama

•
•
•
•

GİRİŞ
VİDEO NEDİR?
MOVIE MAKER NEDİR?
MOVIE MAKER KULLANICI ARAYÜZÜ

Movie Maker
Sunumu Hazırlama
GİRİŞ

Gelişen teknolojiyle birlikte gündelik yaşamımızın değişmez parçalarından olan;
fotoğraf makinesi, cep telefonu, video kamera, bilgisayar ve internet gibi araçlarla
sürekli görsel malzemeler üretebiliriz. Çektiğimiz videoları ve fotoğrafları inter
net vasıtasıyla birçok kişi ile paylaşmaktayız. Movie Maker programı aracılığıyla
görsel ve işitsel verileri bir araya getirip kurgulayarak video klipler oluşturabilir,
kaydedebilir ve paylaşabiliriz. Bu ünitemizde; PowerPoint programında sunu için
kullandığımız video kliplerin nasıl hazırlandığını öğreneceğiz.

VİDEO NEDİR?

Videoyu kısaca tanımlayacak olursak; manyetik bantlar üzerinde yer alan kurgu
lanmış ve peş peşe sıralanmış hareketli resimler dizisidir. Gündelik hayatımızda
her ne kadar manyetik bant olarak tanımladığımız film şeritleri hem çekim hem
de sunum amaçlı kullanılmasa da, bazı geleneksel sinema yönetmenleri çekim
lerini makara film şeritleri üzerine yapmakta, daha sonra DVD, VCD gibi dijital
ortamlara aktararak çoğaltmaktadırlar. Daha kaliteli yayın yapabilmek amacıyla,
sinema filmleri, reklam filmleri, müzik klipleri, vs. HD (High Definition) yüksek
çözünürlüklü kameralar ile dijital video olarak çekilmektedir.

MOVIE MAKER NEDİR?

Gelişen teknoloji ile birlikte evlerimize kadar giren dijital kameralar sayesinde
daha kaliteli amatör çekimler yapmakta ve bu çekimleri birçok amaç için kullan
maktayız. Dijital kamera ile PowerPoint gibi sunu hazırlama programlarında kul
lanılmak üzere videolar çekebilir, onları düzenleyip sunularımızı düzenleyebiliriz.
Movie Maker programı işte bu aşamada Windows’un bize sunduğu ücretsiz bir
uygulama yazılımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Movie Maker da sadece videolar
değil, resimleri de peş peşe sıralayıp sunular oluşturabiliriz. Movie Maker prog
ramında daha önce kaydettiğimiz videoları kurgulayıp, geçiş efektleriyle, ses ve
müzik, video üzerine yazılar ekleyerek videomuzu zenginleştirebiliriz.
Bu bölümde; planlayarak çektiğimiz videoları ya da resimleri peş peşe sırala
yarak, aralarında geçiş efektleri uygulayarak, ses, ses efekti, müzik ekleyerek ve so
nunda video olarak nasıl kaydedeceğimizi Movie Maker programıyla öğreneceğiz.

Kurgu: Görüntülerin ve
seslerin bir senaryo dâhilinde
belli bir amaca uygun olarak
peş peşe sıralanmasına
“kurgu” veya “montaj” denir.
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MOVIE MAKER KULLANICI ARAYÜZÜ

Movie Maker programını çalıştırabilmek için; Başlat>Programlar>Windows
Movie Maker programını çalıştıralım.
Şekil 8.1

Başlangıç Arayüzü

Movie Maker programında, başlangıç arayüzü dört ana bölümden oluşur. Bi
rincisi; Video, resim, ses ve müzik eklediğimiz Video yakala; geçiş efektleri, yazı
ekle, vs. yer aldığı Filmi düzenle ve son olarak da düzenlediğimiz videoyu kaydet
memize yarayan, Filmi bitir bölümlerinin yer aldığı Film Görevleri penceresi.
Şekil 8.2

Film Görevleri
Penceresi

İkinci ana bölümümüz; Çağırdığımız video, resim ve seslerin sergilendiği Ko
leksiyonlar penceresi.
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Şekil 8.3

Koleksiyonlar
Penceresi

Üçüncü ana bölümümüz; Çağırdığımız video ve resimleri gördüğümüz, dü
zenlemelerin yaptığımız ve kontrol ederek videomuzun son halini izlediğimiz Ek
ran Penceresi.
Şekil 8.4

Ekran Penceresi

Dördüncü ve en önemli bölümümüz; video ve sesleri kurgulayıp, videomuza
yazılar eklediğimiz Zaman Çizelgesi (Time Line) penceresi.
Şekil 8.5

Zaman Çizelgesi
Penceresi

Şimdi bu bölümleri biraz daha yakından inceleyelim.

Film Görevleri Penceresi

Movie Maker da klip hazırlarken dikkat edilmesi gereken, çalışma sıralamasını
unutmamaktır. İlk önce görsel ve işitsel malzemeler Koleksiyonlar penceresine
çağırılır ve oradan Zaman Çizelgesi penceresine akış sırasına göre sürükleyerek
(fare de sol düğme basılı tutulacak) peş peşe bırakılır. Daha sonra; ses, müzik, yazı
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eklenecekse onlar eklenir, sahneler arası geçişler düzenlenir ve hazırladığımız vi
deonun ön izlemesi yapılır, zaman kontrollerinden sonra video olarak kaydedilir.
Film Görevleri penceresinden Video al seçeneğine tıkladığımızda; açılan pen
cereden kullanacağımız videoları tek tek ya da hepsini birlikte seçerek Koleksi
yonlar penceresine çağırabiliriz.
Şekil 8.6

Video Çağırma

Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu; birden fazla video çağırdıysak, ko
leksiyon penceresinde en son çağırılan video gözükür.

Koleksiyonlar Penceresi

Koleksiyon penceresinin hemen üzerinde yer alan koleksiyonlar ikonuna tıkladı
ğımızda diğer çağırılan videoları da görürüz. Film görevlerine geri dönüp tekrar
video ekleyebilmek için, koleksiyonlar ikonunun yanındaki görevler ikonuna tık
lamak yeterlidir.
Aşağıda verilen, video, ses ve resim uzantılı dosyaları Movie Maker da sorun
suz olarak kullanabilirsiniz.
Video Dosyaları: .asf, .avi, .dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg,
.mpv2, .wm ve .wmv
Ses Dosyaları: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav ve .wma
Resim Dosyaları: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff ve .wmf

159

8. Ünite - Movie Maker Sunumu Hazırlama

Yukarıdakilerden farklı dosyaları da çağırabilirsiniz, fakat bazıları, kullanılma
aşamasında sorun çıkartabilirler.
Şekil 8.7

Koleksiyonlar

Video al ikonundan sadece video değil; dosya türü bölümünden (Files of type)
Tüm dosyaları seçersek; video dışında resim ve ses dosyalarını da çağırabiliriz.
Aynı işlemleri Resim al, ses ve müzik al araçlarıyla da gerçekleştirebiliriz.
Şekil 8.8

Video Al
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Zaman Çizelgesi (Time Line) Penceresi

Şimdi en önemli pencerelerden Zaman Çizelgesi (Time line) penceresini inceleye
lim. Koleksiyonlar penceresine çağırdığımız görsel ve işitsel malzemelerden; vi
deoları ve resimleri video paneline, ses ve müzik dosyalarını ses/müzik paneline
sürükleyip bırakarak yerleştiririz.
Şekil 8.9

Video/Resim/Ses
Ekleme

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi; Zaman Çizelgesi (time line) penceresi
üç ana bölümden oluşuyor. İlki; ses düzeyini ayarladığımız, ses kaydı yapabildiği
miz, zaman çizelgesini yakınlaştırma (zoom in), uzaklaştırma (zoom out), zaman
çizelgesini geri al ve yürüt (play) araçlarının bulunduğu; aşağıdaki resimde görü
len bir numaralı bölüm bulunur. İkincisi; bize hazırladığımız videonun süresini
gösteren zaman akış şeması (iki numaralı) bölümüdür. Üçüncüsü ise Video, Vi
deo Geçiş, Ses/Müzik, Yazı Bindirme kanallarının bulunduğu (üç, dört, altı, yedi
numaralı) bölümdür. Beş numaralı bölüm, videomuzu sesli çektiysek otomatik
olarak video ile birlikte panele yerleşir.
Şekil 8.10

Zaman Çizelgesi
Penceresi

İki numaralı bölüm, yani, zaman akış şeması üzerinde mavi renkte zaman çu
buğu bulunur. Bu çubuğu sağa sola kaydırarak, video üzerinde istediğimiz saniye
ye giderek video kısaltma, müziği istediğimiz zamanda başlatma ve yazı bindirme
işlemlerini yapabiliriz. Paneller üzerinde sol ve sağ başlarında siyah oklar bulunur.
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Bu okları kullanarak; sağa sola kaydırarak video, resim, ses dosyalarını kırpabili
riz (kısaltabiliriz).
Şekil 8.11

Kırpma (kısaltma)
Okları

Video Geçişleri

Videolarımızın sürelerini (ekranda kalma süresi) ayarlayıp, yerlerine yerleştir
dikten sonra; videolar arası geçiş efektlerini kullanabiliriz. Geçiş efektleri ayarları
için; Koleksiyonlar penceresinde, Video Geçişleri ikonuna tıklarsak yan tarafta
geçiş efektlerinin bulunduğu pencere açılır. Bu pencereden video geçişlerinde
kullanmak istediğimiz efekti iki videodan geçiş yapacağımız videonun üzerine
sürükleyip bırakarak geçişi sağlayabiliriz.
Şekil 8.12

Geçiş Efekti
Uygulama

En az iki videoyu veya resmi video paneline peş peşe yerleştirin ve geçiş efektlerini
kullanarak denemeler yapın.
Videolar arasında; siyahtan görüntüye geçiş ve görüntüden siyaha geçiş efekti
yapacaksak; Video üzerine fare (mouse) sağ düğme yaptığımızda açılan menüden

1
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Çoğalarak Gir ve Azalarak Çık seçeneklerini kullanabiliriz. Bu etkileri seyredebil
mek için; video penceremizdeki Oynat (play) ikonuna tıklamamız ya da Zaman Çi
zelgesi penceresindeki mavi çubuğu sağa sola çekerek oynatmamız yeterli olacaktır.
Şekil 8.13

Çoğalarak Gir /
Azalarak Çık

Video kurgu programların da bu iki araç Fade In / Fade Out olarak tanımla
nır; yani, Fade in siyah ekrandan yavaş bir geçişle görüntüye giriş yapar, Fade out
görüntüden yavaş bir geçişle siyah ekrana geçiş yapar. İki video arasında bunları
kullanacak olursak; iki video arasında yavaş bir geçiş etkisi yaratır. Bir videoya;
başında çoğalarak gir ve sonunda azalarak çık efekti de uygulayabiliriz.

2

Bir videoyu veya resmi video paneline peş peşe yerleştirin ve Çoğalarak Gir, Azala
rak Çık efektini uygulamayı deneyin.

Video Efektleri

Videolar üzerine de efektler uygulayabiliriz. Videoları döndürme, bulanıklaştır
ma gibi birçok video efektini uygulayabilmek için Koleksiyonlar ikonuna tıkla
dığımızda açılan Video Efektler bölümünden yapabiliriz. Bu bölümün çalışma
ilkesi; Video efektleri bölümünden istediğimiz bir efekti videonun üzerine sü
rükleyip bırakmadır. Aşağıdaki resimde, film yaşı, En Eski efekti uygulanmış bir
video görüntüsü görüyorsunuz.
Şekil 8.14

Video Efekt
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Video panelinde bulunan video ya da resimlerinizin üzerene Video Efektlerini uy
gulayınız.

3

Ses kanalı ise, müzik ve ses efektleri ekleyebileceğimiz kanalımızdır. Ses kanalı
üzerinde kırpma (kesme) yapabilir, ses düzeyiyle oynayarak sesin şiddetini düşü
rüp artırabiliriz. Programda bize hazır sunulan ses efektleri yoktur. Bu efektleri;
efekt CDlerinden ya da internet üzerinden yasal yollardan temin ederek filmimize
ekleyebiliriz (Örn. Köpek havlama sesi, rüzgar sesi, vs.).
Aşağıdaki video sesli olarak çekilmiş bir video; bu yüzden videonun ses ka
nalında orijinal ses gözüküyor. Orijinal sese, ayrıca ses/müzik kanalımızdan ses
efekti ya da müzik ekleyebiliriz. Ses düzeyini azaltıp arttırmak için; ses kanalı se
çili iken, faremizde (mouse) sağ düğmeye basarak çıkan menüden ses ayarı bölü
müne gireriz. Açılan menüden de ses düzenini ayarlayabiliriz.
Şekil 8.15

Ses Ayarı

Şekil 8.16

Ses Seviyesi

Yazı bindirme paneline; filmimizin başına, üzerine ve sonuna istediğimiz bir
metni girebiliriz. Bunun için; Film Görevleri penceresinden, Filmi Düzenle bö
lümüne girip, Yazı veya jenerik hazırla aracıyla gerçekleştirebiliriz. Bu araca tık
ladığımızda açılan Filmin Başına Başlık Ekle aracıyla filmin başına bir metin
ekleyebiliriz.
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Şekil 8.17

Başlık Ekleme

Filmin başına başlık ekle aracına tıklanıldığında açılan pencereden; ilk metin
boşluğuna ana başlık, alttaki boşluğa da alt başlık girebiliriz.
Şekil 8.18

Başlık Ekleme

Başlığı bitirdiysek; aynı pencerede bulunan diğer seçeneklerden, Yazı Ani
masyonunu değiştir ile yazımızın giriş animasyonunu değiştirebiliriz. Açılan Ya
zı Animasyonunu Seç penceresinde bulunan çeşitli seçeneklerden istediğimizi
işlemlerimize devam edebiliriz.
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Şekil 8.19

Yazı Animasyonu

Diğer seçeneklerden Metnin yazı tipini ve rengini değiştir ile yazımızın fon
tunu (yazı tipi), rengini, arka plan rengini, boyutunu, vs. değiştirmemize olanak
tanıyan menüler açılır.
Şekil 8.20

Yazı Tipi/Rengi

Zaman çizelgesinde başlığı seçili klibin önüne ekle aracıyla, yine filmimizin
başına bir metin ekleyebiliriz. Zaman çizelgesinde başlığı seçili klibin üzerine ekle,
Zaman çizelgesinde başlığı seçili klibin arkasına ekle aracıyla da benzer işlemleri
gerçekleştirebiliriz.
Filmin sonuna jenerik ekle aracıyla diğerlerinden farklı olarak yazı animas
yonları farklılık gösterir. Filmin sonuna eklenen jenerik yazıları uzun olacağından
farklı animasyon seçenekleri sunulur. Resimde de gözüktüğü gibi sol taraf ana
başlık, sağ taraf alt başlık bölümleri olarak ayrılmıştır.
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Şekil 8.21

Jenerik Ekle

Şekil 8.22

Jenerik Ekle

Şekil 8.23

Jenerik Ekle

Yazı animasyonu kısmından da Kaydır, Yukarı üst üste seçeneği seçilerek, je
neriğimizin aşağıdan yukarıya doğru akışı sağlanır
Şekil 8.24

Jenerik Ekle

Tüm yazıları ekleyip, animasyonlarını tamamladıktan sonra; Bitti seçeneğine
tıklayarak filmimizi tamamlayabiliriz.
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Peş peşe sıraladığınız video ya da resimlerinizin aralarına geçiş efektlerini uygula
yın ve filminizin başına başlık, sonuna jenerik ekleyin.

4

Kaydetme

Son olarak; hazırladığımız bu klibi nasıl kaydedeceğimizi öğrenerek ünitemizi ta
mamlayacağız.
Videomuzun kayıt için son kontrollerini yapıp, varsa hataları düzelttikten son
ra; Film Görevleri penceresinden Bilgisayarıma Kaydet seçeneğine tıklayarak
açılan Film Kaydetme Sihirbazı aracılığıyla bazı önemli ayarları yaparak filmi
mizi kaydediyoruz.
1 numaralı kutucuğa; filmimizin adı, 2 numaralı kutuya da; Gözat...’tan nereye
kaydedeceğimizi belirleyerek Next düğmesine basıyoruz.
Şekil 8.25

Filmi Kaydetme

Daha sonraki aşamada, filmimizin kayıt kalitesini belirlediğimiz ayarları seçe
rek Next düğmesine basıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu, filmimizin
görüntüsünün ne kadar kaliteli olması gerektiğidir. İnternet üzerinden paylaşılan
bir video olacak ise; daha düşük kalitede ama, daha farklı ortamlarda izlenecekse
daha yüksek kalitede kaydetmekte yarar vardır. Ülkemizde ve Avrupa da görüntü
yayın formatı olarak PAL sistemi kullanıldığı için (Amerika, Japonya ve bazı ülke
lerde NTSC kullanılır.) DV/PAL seçeneğinin kullanılması gerekir. Bu yüzden do
layı da, NTSC formatı Movie Maker programında bize seçenek olarak sunulmaz.
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Şekil 8.26

Filmi Kaydetme

Filmimizin kalitesine göre kayıt süresi uzayacaktır. Bitir ile Kayıt işlemi ta
mamlandıktan sonra filmimizi izleyebilir, paylaşabiliriz.
Şekil 8.27

Filmi Kaydetme

8. Ünite - Movie Maker Sunumu Hazırlama
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Özet
1

2

Bilgisayar Teknolojilerini kullanarak video sunum
sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade ede
bilmek;
Bilgisayar ve dijital teknolojilerin kullanımının
yaygınlaşması ve ucuzlamasıyla birlikte ev ve
ofis ortamlarında birçok farklı işlevlere sahip
araçlar kullanmaktayız. Bu araçların kullanımı
sonucunda elde ettiğimiz malzemeleri, prog
ramlar aracılığıyla işlevsel hale getirebiliriz. Ça
lışmalarınızda ve sunularınızda farklı teknik ve
programlar kullanmak, tasarladığınız sunumlar
için gerekli görselleri farklılaştıracaktır. Bu izle
yenler için ilgi çekici olabileceği gibi düşüncele
rinizin biçimsel olarak farklı ifadelendirilmesi,
beğenilerin artmasına neden olacaktır.
Video’nun tanımı ve amacını ifade etmek;
Günlük hayatımıza giren bilgisayar kullanımı ve
internet ile birlikte; sohbet ve paylaşım sitelerine
olan ilgi artmış, bilginin sunumu ve paylaşımı
yaygınlaşmıştır. Bilmediğimiz, fikir sahibi ol
madığımız birçok konu hakkındaki bilgilere ar
tık internet üzerinden çok kolay ulaşabilmekte
yiz. Sürekli olarak kullandığımız dijital fotoğraf
makinesi ve kameralarla çektiğimiz görüntüleri
kullanarak kendi videolarımızı oluşturmak, bu
görüntüleri kurgulayarak kısa filmler haline dö
nüştürmek, bunları akan görüntüler haline ge
tirmek ve süreci kontrol edebilmek daha kolay
olmaktadır.

3

4

Movie Maker kullanımını oluşturan temel kav
ramları açıklamak;
Bir çok yazılım şirketinin profesyonel amaçlar
la kullanılan kurgu programlarını sunmaları
nın yanı sıra, gündelik yaşantımızda; Windows
kişisel kullanım için, kullanabileceğimiz Movie
Maker kurgu programını bizlere sunmuştur. Bu
programda basit komutlar ve efektler kullanımı
nıza sunulduğu gibi kolay ara yüzler aracılığı ile
çeşitli medyaları bir araya getirme olanağı sun
maktadır. Bütün bu kavramları bilecek ve kon
trol edebileceksiniz.
Video klip yapımını; ses, metin ve görüntü ele
manlarını kullanarak açıklamak;
Bu ünite ile birlikte; Movie Maker programı ara
cılığıyla, dijital ortamdan alınan görüntüleri bir
leştirebilecek, görsel efektlerle zenginleştirecek,
ses/müzik ve metin girerek paylaşıma hazır bir
film haline dönüştüreceksiniz. Programla birlik
te zaman geçirmeye başladığınızda farklı seçe
nekleri kullanarak ilgi çekici filmler oluşturma
şansınız artacaktır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Video nedir?
a. Bir kurgu ve ses programıdır.
b. Bir görüntü formatıdır.
c. DVD ve VCD oynatma aracıdır.
d. Manyetik bantlar üzerinde yer alan kurgulanmış
ve peş peşe sıralanmış hareketli resimler dizisidir.
e. Sunu programıdır.
2. Movie Maker nedir?
a. Resim ve Videoları kurgulamaya yarayan bir
programdır.
b. Film yapım şirketlerine verilen isimdir.
c. Bilgisayarda yazı yazma programıdır.
d. Fotoğraflar üzerinde değişiklikler yapmaya ya
rayan bir programdır.
e. İnternet den video indirmeye yarayan bir prog
ramdır.
3. Video, resim ve ses dosyaları hangi pencereden
çağırılır?
a. Görünüm
b. Film Görevleri
c. Araçlar
d. Yürüt
e. Klip
4. Movie Maker’a çağırılan dosyalar nerede sıralanır?
a. Görevler
b. Filmi Düzenle
c. Görünüm
d. Koleksiyonlar
e. Video Al
5. Aşağıdakilerden hangisi video dosyası uzantısı
değildir?
a. Avi
b. Jpg
c. Mp2
d. Wmv
e. Asf

6. Aşağıdakilerden hangisi ses dosyası uzantısıdır?
a. Bmp
b. Gif
c. Tif
d. Mp3
e. Avi
7. Aşağıdakilerden hangisi resim dosyası uzantısıdır?
a. Mpeg
b. Tif
c. Mp2
d. Mp3
e. Wav
8. Video ve seslerin sürüklenerek bırakıldığı ve kurgu
işlemi yapılan pencere hangisidir?
a. Koleksiyonlar
b. Görevler
c. Zaman Çizelgesi
d. Ekran
e. Jenerik ekle
9. Videolar arasındaki bağlantı hangi araçla gerçek
leştirilir?
a. Video Efektleri
b. Video Al
c. Ses ayarı
d. Video Geçişleri
e. Filmi Bitir
10. PAL ve NTSC nedir?
a. Görüntü Yayın Formatıdır
b. Ses Dosyasıdır
c. Video Dosyasıdır
d. Video Kameradır
e. Resim Dosyasıdır

8. Ünite - Movie Maker Sunumu Hazırlama
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. d

Sıra Sizde 1
Film Görevleri penceresinden Video ve Resim Al araç
larını kullanarak görüntülerimizi koleksiyonlar pen
ceresine açarız. Koleksiyonlar penceresinden tek tek
Zaman Çizelgesi penceresine peş peşe sıralarız. Filmi
Düzenle bölümünde Video Geçişlerine girerek istedi
ğimiz geçiş efektini sürükleyerek, video ya da resimle
rimizden sağda duran ikincinin üzerine bırakırız. Böy
lece geçiş efektini uygulamış oluruz.

2. a
3. b
4. d
5. b
6. d
7. b
8. c
9. d
10.a

Yanıtınız yanlış ise “Video Nedir?” bölümünü
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Movie Maker Nedir?” bö
lümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Movie Maker Kullanıcı
Arayüzü” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Koleksiyonlar Penceresi”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Film Görevleri Penceresi”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Film Görevleri Penceresi”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Film Görevleri Penceresi”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Zaman Çizelgesi (Time Li
ne) Penceresi” bölümünü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Video Geçişleri” bölümü
nü gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kaydetme” bölümünü göz
den geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Bir video ya da resmi Zaman Çizelgesine yerleştir
dikten sonra; faremizle (mouse) üzerine sağ düğmeyi
basılı tutarak çıkan menüden ilk önce Çoğalarak gir’i
(fade in), daha sonrada Azalarak çık’ı (fade out) seçin.
İkisinin de aktif olduğundan eminseniz, ekrandan play
tuşuna basarak efektin gerçekleşip gerçekleşmediğini
kontrol edin.
Sıra Sizde 3
Video panelinde bulunan herhangi bir videonun üze
rine; koleksiyonlar bölümünde bulunan video efektle
rinden herhangi bir efekti videonun üzerine sürükleyip
bırakarak etkileri gözlemleyebiliriz.
Sıra Sizde 4
Daha önceden de denemesini yaptığınız geçiş efekleri
ni uyguladıktan sonra, filminizin başına başlık, sonuna
jenerik eklemek için; Film Görevleri bölümünden Yazı
ve jenerik hazırlaya girerek filminizin başına başlık, so
nuna jenerik ekleyebiliriz.
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Yararlanılan Kaynaklar
http://windows.microsoft.com/tr-TR/windows-vista/
Import-video-files-pictures-and-audio-into-Win
dows-Movie-Maker
http://www.sinematek.org/s/sinebilgi/sinebilgi-kur
gu/79-knedir.html
http://www.seyretogren.com/video/isletim-sistemleri/
windows/windows-vist a-ipucl ar i-12-mov ie-ma
ker-kullanimi.html
http://windows7.pclabs.com.tr/555/windows-live-mo
vie-maker-kullanim-rehberi/
http://www.uydudoktoru.com/gorsel-ve-resimli-anla
timlar/4416-slayt-yapimi-film-muzik-kesme-mo
vie-maker-kullanimi.html

Sözlük

Sözlük
A
Açık Form: Bir formun, diğer formların eklenmesi sonucu,
biçimini değiştirmeden ve anlamını yitirmeden de
vamlılığını sağlamasıdır.
Albert H. Munsell: 1858-1918 yılları arasında yaşamış Ame
rikalı ressam ve sanat eğitmeni. Modern renk koordinat
sisteminin temelini atmıştır. Rengin sayısal analizini
sağlayan kişidir. Çalışmaları arasında “A Color Nota
tion” (1905) “Munsell Color Atlas” (1915) sayılabilir.
Munsell rengi, üç bağımsız değişken özton (hue), ton
değeri (value), doygunluk (chroma) ile tanımladı.
Algı: Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarma
olarak tanımlanır. Algı batı dillerinde, olduğu gibi almak
kelime kökünden türemiştir. (Osm. idrak, şuur, teferrüs,
Fr. perception, Alm. perception, wahrnehmung, emp
findung, erfassung, İng. perception, İta. percepzione)
Algılama: Duyum yoluyla beyne gelen imgelerin toptan
kavranmasıdır.
Algıda Değişmezlik: Bir kez algılanan nesneler, formları,
boyutları, malzemeleri, renkleri ile bulunduğu ortam
ve koşulları değişse bile hep aynı biçimde algılanırlar.
Algıda değişmezliğin ön koşulu, o nesnenin daha ön
ceden algılanmış, tanımlanmış olmasıdır.
Aralıklı Tekrar: Formun, bir düzen içerecek tarzda birden
fazla sayıda düzenlemesidir.
Arayüz (interface): Kullanılan program ile kullanıcı arasın
daki etkileşime yardımcı olan, menüler (komut satırla
rı), Mouse (fare), klavye vs. tüm etkenlerdir.
Ardışık Görüntü: (İng. after effect) Duyunun, uyarımı or
tadan kalktıktan sonra da sürmesidir. Aynı zamanda
psikolojide art etki olarak da kullanılmaktadır.
Art İmge: (İng. after image) Dış uyaran bitince uyarana
benzer ya da karşıt olarak yeniden canlanan imgedir.
Asimetrik Denge: Belirlenmiş bir eksene göre kullanılan
öğelerin aynı olmamak koşuluyla tekrarlanmasıdır.
Ayırma (Detachment): İki form birbirleriyle ilişkiye ve et
kileşime girecek kadar yakın aralıkta yer alırlar. Ancak
bu iki form, birbirinden ayrıdır ve kesinlikle birbirine
değmemektedir.

B
Belit: Önerme, aksiyom, önerme veya mütearife. Doğru
olduğu herkes tarafından kabul edilen önerme. Aksi
yomlar, mantıki işlemler için yeni teorem ve ispatların
elde edilmesinde kullanılırlar. Geometrik belitler or
taklık, sıra, denklik, paralellik ve süreklilik aksiyomla
rı olmak üzere beş gruba ayrılır.
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Benzetme: Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği ek
siksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi.
Biçim: Varoluşun bir anlık pozu veya almış olduğu pozis
yonudur. Biçimde insan ve onun algısı tanıma katıl
maktadır.
Bilgilendirme Tablosu: Paftada bulunan her türlü fiziksel
verinin dökümüdür. Antetle ilişkili düzenlenmesi ge
rekmektedir.
Bindirme (Overlapping): İki form birbiriyle ilişkiye ve et
kileşime girecek kadar iç içedir. Birinci form, ikinci
formun kapladığı alanı örterek üste çıkmıştır.
Birleşme (Union): Bindirme ve girme ilkelerinin uygulama
larının aynısı iki form için uygulanır. Ancak, bu sefer
iki formda birbiriyle tek bir formmuş gibi birleştirilir.
Birlik: Kompozisyon içinde düzenlenmiş formların ve/veya
öğelerinin biraraya gelerek bütünlük duygusu içinde
oluşturduğu bir sentezdir.
Blue Durumu: Sakin huzurlu, kendine dönük bir ruh halini
simgeleyen durumdur.

C-Ç
CIE Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (Commission
Internationale’de L’Eclairage): Üye ülkeler arasında
ışık ve aydınlatma alanında iletişim ve bilgi alışverişi
sağlanmasıyla uğraşmaktadır. CIE teknik, bilimsel ve
kültürel özelliklere sahip özerk bir kuruluştur. ISO ve
IEC tarafından da uluslararası standartların belirlen
diği kurumdur.
Çağrışım: Yer, zaman, neden, etki ve sonuç bakımından
aralarında birlik, benzerlik ya da karşıtlık gibi ilişkiler
bulunması dolayısıyla düşüncelerin kendiliğinden bir
birini yansıtması.
Çakışma (Coinciding): İki formu birbirine daha da yaklaş
tırarak tüm sınırlarını birbirine denk gelecek biçimde
örtüştürülmesidir.
Çıkarımsal Renk (CMYK Renk Modeli): Fizikte çıka
rımsal renk sentezi olarak da adlandırılan çıkarımsal
renkler, pigmentlerle oluşan boyalar, boya maddeleri
ve mürekkeple elde edilen doğal renklerin karışımla
rını açıklamaktadır.
Çıkarma (Subtraction): İki form bindirme, girme ve bir
leştirme ilkelerine benzer bir biçimde ilişkilendirilir.
Ancak bu formlar, pozitif ve negatif formlar gibi, kar
şıtlık içeren iki form gibi hareket ederler. Negatif for
mun pozitif formu örttüğü bölümü çıkarılır.
Çivi Yazısı: Taşların ya da toprak tabletlerin üzerine sivri
uçlu aletlerle yazılan yazı sistemidir.
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Çizgi: 1- Aynı doğrultuda her iki yönde de sonsuza uzanan
noktalar kümesine denir. 2-Bir noktanın hareket du
rumu olarak açıklanabilir. Yani bir noktanın verilen
doğrultudaki uzanımıdır. 3-Çizgi, noktanın aralıksız
hareketinden doğmaktadır. Gözün gördüğü, tek bo
yutlu uzunluk semboldür.

D
Daire: Belirli bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluş
turduğu kümeye denir.
Dalga Boyu: Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareke
tin yayıldığı uzaklık.
Değişken Tekrar: Zıtlık oluşturmayacak tarzda tekrar ede
cek olan formların öğelerinden birinin ya da birkaçı
nın değişmesiyle oluşacak tekrarlardır.
Değme (Touching): İki form birbirleriyle ilişkiye ve etki
leşime girecek kadar yakındırlar. Kenarları birbirine
dokunmaktadır. Ancak bu formlar birbirlerinin kap
ladıkları alanlara kesinlikle girmemektedir.
Denge: Formun veya öğelerinin bir uzayda belirli eksen
sistemlerine göre, birbirleriyle ve bütünle olan ilişki
lerinin yüzeysel, hacimsel ve oransal olarak düzen
lenmesidir.
Derinlik Güdüsü: Formların düzlem ya da uzay içindeki
durumları, pozları, yönleri, kısaca konumlarının birey
tarafından algılanmasıdır.
Dış Form: Yaşanılan çevrede bulunan yüzey yapılaşması dı
şa doğru oluşmuş formlardır.
Dinamik Birlik: Hareket içeren, dairesel, büyüyen ve açık
bir form yapılanışıyla düzenlenen kompozisyonların
oluşturduğu bir birliktir.
Dinamik Form: Değişikliği, hareketliliği ve enerjiyi göste
ren sürprizli formlardır.
Dörtlü Tamamlayıcı Renk Şeması (Tetrad Complemen
tary): Renk dairesinde birbirine eşit uzaklıkta bulu
nan dört rengin kullanılmasıdır. Bu renkler birbirini
tamamlayan ikili iki gruptan oluşmaktadır.
Duyum: Formlardan gelen uyarıların, duyu organı olan göz
tarafından beyne yollanması durumu.
Düz-Çizgisel Yüzeyler: Birbiriyle matematiksel olarak bağ
lantılı olmayan düz çizgilerin oluşturduğu formlardır.
Eğri ya da dairesel kenarlara sahip değillerdir.
Düzensiz Yüzeyler: Birbiriyle matematiksel olarak bağlan
tılı olmayan düz çizgilerin ve eğri çizgilerin bir araya
gelerek oluşturduğu formlardır.

E
Eğri-Çizgisel Yüzeyler: Serbest kıvrımlı çizgilerin bir araya
gelmesiyle oluşmuş akıcı formlardır. Kenar ve köşeleri
bulunmamaktadır.
Egemenlik: Bir kompozisyonda yer alan formların veya
tekrar eden formların içinden biri ya da bir grubun
kendini farkettirecek tarzda ön plana çıkmasıdır.
Euclides Geometrisi: Bir düzlemin üzerine doğal olarak
konacak ve sezgisel uzaklık duygusunu gözetecek geo
metri Euclides Geometrisi olarak adlandırılmaktadır.

F
Form: Belirli bir işlev için uzayı yüzeyleriyle sınırlayan ve
bu uzay içinde bir hacim kaplayan varoluştur. (Fr. for
me kelimesiyle dilimize aktarılmıştır. Arp. şekl dir.)
Formun Öğesel Zıtlığı: Bir formun yapısında yer alan öğe
lerin birbirleriyle oluşturduğu karşıtlıktır.
Formun Yapısal Zıtlığı: Bir formun ana yapısının değişme
siyle oluşan karşıtlıktır.

G
Geometri: 1-Çizgilerin, yüzeylerin ve hacimlerin belli bir
ölçü ile genişliklerini ölçmeyi öğreten bilimdir. 2-Uza
yı, düzlemleri ve bunlar içinde yeralan formları in
celeyen matematik dalı olarak tanımlanabilmektedir.
3-Matematiğin genişlikle ilgilenen alt dalı olarak da
tanımlanır. 4-Geometri aynı zamanda nokta, çizgi, açı,
yüzey ve formların birbirleriyle ilişkilerini, ölçümle
rini, özelliklerini inceleyen matematik dalı olarak da
adlandırılmaktadır.
Geometrik Yüzeyler: Matematikten yola çıkılarak oluştu
rulmuş en basit yüzey formlarıdır.
Gestalt Yasaları: Zihnin çalışma ilkelerinin bütünsellik,
paralellik ve kendi kendisini düzenleme olduğunu
öne süren ilkeler bütünü. Algı ve algılamayla ilgilidir.
20.yy’ın ilk yarısında, Almanya’da ortaya çıkan psiko
loji teorisinden geliştirilmiştir. Bu ilkelerin bazıları;
ağırlık merkezi ilkesi, iyi form ilkesi, benzerlik ilkesi,
yakınlık ilkesi, ortak hareket ilkesi, simetri ilkesi ve ta
mamlama ilkesidir.
Girme (Penetration): Bindirme yöntemiyle aynı uygula
mayı içermektedir. Ancak, örtme yoktur. Ön-arka iliş
kisi oluşmamıştır.

Sözlük

H
Hacim: Bir formun uzay içerisinde kapladığı ve sahip oldu
ğu üç boyutlu alanın adıdır.
HD (High Definition): Yüksek çözünürlük.
Hex: 16 tabanlı sayı sistemidir. 16 tane sembolden oluşmak
tadır. Sembollerden 10 tanesi rakamlarla (0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9), geri kalan 6 tanesi harflerle (A, B, C, D, E,
F) temsil edilir.
HSV Renkleri: Alvy Ray Smith tarafından, 1978 yılında ta
nımlananan renk uzayı. HSV (Hue, Saturation, Value)
veya HSB (Hue, Saturation, Brightness) renkleri, sıra
sıyla özton, doygunluk ve ton değeri olarak tanımlar.

I-İ
Isaac Newton: 1642-1727 yılları arasında yaşamış ünlü İn
giliz fizikçi ve matematikçi.
Işık Miktarı: Işık kaynağından tüm yönlere doğru yayılan
ve göz duyarlılığı ile değerlendirilebilen ışığın gücü
dür.
İç Form: Formun içinde bulunan boşluk olmasını sağlayan
ve boşluğu sınırlayan yapının adıdır.
İdeogram: Pek çok piktogramın bir araya gelmesiyle oluş
turulan kavram yazılardır.
İkili Tamamlayıcı Renk Şeması (Split/Double Comple
mentary): Renk dairesinden seçilen rengin tam kar
şısında bulunan yani 180° zıttında yer alan rengin iki
yanında bulunan komşu renklerin kullanılmasıyla
oluşan üçlü bir renk seçimidir.
İlişkili Renk Sıcaklığı (CCT): Bir lambanın yaydığı ışığın,
belli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında referans bir kay
naktan gelen ışık rengine bağlı olarak aldığı rengin gö
rünüşünü tanımlayan teknik bir özelliktir. Kelvin (K)
ile ölçülür. (IESNA Tanımı: Kromatikliği ışık kayna
ğının kromatikliğine çok benzer olan bir kara cismin
mutlak sıcaklığıdır.)
İmge: Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bi
lince yansıyan benzeri. Bir başka anlatımla, bir nes
neyi doğrudan doğruya yeniden tanıtmaya yarayacak
biçimde, duyu organlarıyla algılanmış olan nesnenin
somut ya da düşüncel kopyası.
İnorganik Form: Canlılığını, hareketini ve daireselliğini
kaybetmiş, daha çok köşeli, prizmatik yapılardır.

J
Jacob Christoph Le Blon: 1667-1741 yılları arasında yaşamış
Alman ressam ve gravür sanatçısı. Bulduğu renk modeli
üç temel renk kuramının kaynağını oluşturmuştur.
Jenerik: Videonun başında ve sonunda yer alan
bilgilendirme, tanıtma yazısı.
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Johannes Itten: 1888-1967 yılları arasında yaşamış İsviçre
li tasarımcı yazar ve teorisyen. Bulduğu renk modeli,
üç temel renk kuramının kaynağını oluşturmaktadır.
Aynı zamanda Weimer’da kurulan Bauhaus okulunun
kurucularındandır. Aynı okulda eğitmenlik görevini
de üstlenmiştir.

K
Kapalı Form: Uzay içerisinde yer alan bir formun diğer
öğelerle çevrelenmesi sonucu oluşan düzenlemelerin
bir sonucudur. Form ekleme yapılamayacak biçimde
tamamlanmıştır.
Kare: Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dör
dül, murabba.
Kesişme (Intersection): İki form bindirme, girme ve bir
leştirme ilkelerine benzer bir biçimde ilişkilendirilir.
Ancak, bu sefer çıkarılan alanlar formun kendileridir.
Görünür halde kalan “ortak alan” (alt-küme) sınırla
rıyla birlikte yeni bir formdur.
Koram: Formun belirli bir orana bağlı kalarak değişmesi
sonucu oluşan tekrarlardır. İngilizceden hiyerarşi ola
rak dilimizde kullanılmaktadır.
Kurgu: Görüntülerin ve seslerin bir senaryo dâhilinde belli
bir amaca uygun olarak peş peşe sıralanmasına kurgu
veya montaj denir.
Kusursuz Çokgen: Üç boyutlu geometrik formlar içinde
yeralan, yüzeylerinin her birinin kenarları birbirine
eşit uzunlukta olan üç boyutlu formlardır. Bu formla
rın hepsinin yüzeyi aynı kusursuz çokgenden oluşma
ktadır. Hatta. Bu formların her bir noktası da formun
merkezinden aynı uzaklıkta yeralmaktadır. Bunlar ay
nı zamanda Düzgün Dörtyüzlüler ya da Platonik Nes
neler olarak adlandırılmaktadır.
Küp: Karenin, kendi kenar uzunluğu kadar hareket ettiri
lerek oluşturulan üç boyutlu form. Küpün 6 yüzeyi de
birbirine eşit karelerden oluşmaktadır.
Küre: Daire, merkezinden geçen bir doğru ekseni çevresin
de hareket ettirildiği zaman uzayda kapladığı alandır.
Kütle: Uzay içerisinde bulunan bir formun yoğunluğu ve
ağırlığıyla kapladığı üç boyutlu alandır.

L
Leading: Satırarası boşluğu. Geçmişte satır arası boşlukları
için kullanılan kurşundan yola çıkarak leading olarak
adlandırılmıştır.
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Bilgisayar Destekli Temel Tasarım

M

Makro: Office programlarında (powerpoint, excel, word)
sıklıkla yaptığımız işlemleri (yinelenen) otomatikleş
tirmemize yarayan, tek tıklama ile tekrar çalıştırabile
ceğimiz komutlar topluluğudur.
Malzeme: Her türlü varoluşun yapılaşmasını ve görünür kı
lınmasını sağlayan örgütlenmedir.
Merkezi Denge: Bir merkezin çevresinde dairesel ve ışın
sal olarak formların veya öğelerinin örgütlenmesiyle
oluşur.
Monokromatik Şema (Monochromatic Scheme): Monok
romatik renkler tek bir öztona sahip, ışık-gölge ya da
açık-koyu tonlardan oluşan renklerdir.

N

Negatif Form: Yaşanılan çevrede ya da uzayda yer alan boş
lukların tanımıdır.
Nokta: En basit tanımıyla nokta, gözün algı sınırları içinde
olan en küçük tanımlı öğedir.
NTSC (National Television Standarts Commitee): Ulusal
Televizyon Standardı Komitesi ve onun oluşturduğu
yayın standardıdır. Amerika, Japonya vb. ülkelerde
kullanılır. NTSC yayın standardı saniyede 30 karelik
tarama hızına sahiptir ve her kare 525 çizgiden oluş
maktadır. Bu standart 16 milyon renk derinliğine des
tek vermektedir.

O

Organik Form: Canlı organizmalarına ve hücre yapılarına
uygun eğri, dairesel sınırların ve hareketli, kıpırtılı ya
pıların egemen olduğu formlardır.

P

PAL (Phase Alternating Line): Evre Değişimli Çizgi Avru
pa’da kullanılan yayın standardıdır. NTSC’den farklı
olarak PAL saniyede 25 karelik tazeleme hızı ile çalışır
ve her karede 625 çizgi bulunmaktadır.
Pigment: 1-Boyar madde. 2- Eklendiği maddeye rengini
verme özelliği olan, suda veya organik çözücülerde
çözünmeyen doğal ya da yapay madde. Pigmentler,
boyaların tersine sıvılarda çözünmezler. Ancak sıvılar
içinde süspansiyon şeklinde dağılırlar. Pigmentler bir
tuz, tuzlar karışımı, oksit veya metal olabilir. Pigment
ler, organik pigmentler, inorganik pigmentler, metallik
pigmentler, sedefimsi pigmentler, monomer pigment
ler olarak ayrılırlar.
Piktogram: Bir nesneye ya da varlığa gönderme yapan re
sim yazılardır.
Pisagor Teoremi: Bir dik-üçgende dik kenarın, yani hipote
nüsün, bir kenarını oluşturduğu karenin alanı diğer iki
dik kenarın birer kenar olarak oluşturdukları karelerin
alanları toplamına eşittir.

Postulat: 1-Doğruluğu mantıki olarak kabul edildiği halde,
doğruluğu da yanlışlığı da ispatlanamayan önermedir.
Geometride postulatların kullanılması bazı sorunların
çözümü için önemlidir. 2- Belli olgulara dayanan an
cak ispatlanmadığı için, varsayım olarak kabul edilen
önerme. 3-Ön Doğru.
Platonik Nesneler: Düzgün Dörtyüzlüler de denilmektedir.
Düzgün dörtyüzlü (tetrahedron), düzgün sekizyüzlü
(oktahedron), küp, düzgün onikiyüzlü (ikozahedron)
ve düzgün yirmiyüzlü (dodekahedron)dur.
Pozitif Form: Yaşanılan çevrede ya da uzayda yer ve hacim
kaplayan kütlesel formlardır.
Projeksiyon: Herhangi bir görüntü cihazından (bilgisayar,
DVD, Tv vs.) alınan görüntü ve seslerin beyaz bir per
de veya duvara büyütülerek yansıtılmasıdır.
Punto: Baskı yazılarının genel ölçü birimidir. 1 punto met
rik sistemde yaklaşık 0.376 mm.dir.

R
Rastlantısal Yüzeyler: İstemsiz ve denetimsiz olarak ortaya
çıkan ve tamamen rastlantısal sonuçlara dayanan yü
zeylerdir. Yüzeyde oluşan form genellikle malzemenin
özelliklerine bağlı olarak gerçekleşir.
Renk Körlüğü: Bir canlının görme merkezinde bulunan ve
renklerin algılanmasını sağlayan koni hücrelerinin
bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması sonu
cunda çevresindeki renkleri ayırt edememesi duru
mudur. Bu durumda kırmızı, yeşil ve mavi renklerden
bir ya da birden fazlası ayırt edilemez.
Renk Sıcaklığı: Işık kaynaklarından gelen ışığın renk nite
liğini belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Renk
Sıcaklığı birimi Kelvin (K)dir.
Retina: Ağtabaka; gözün en iç tabakası; ışığın odaklaştığı
duyarlı organ. Retina üzerinde nesneler ters olarak be
lirmektedir.
Revizyon: Yeniden gözden geçirip düzeltme yapmak. (Fr.
révision).

S
Simetrik Denge: Belirlenmiş bir eksene göre kullanılan
öğelerin tekrarlanmasıdır.
Statik Birlik: Geometrik formlar ve bu formların birbirle
riyle girdikleri ilişkiler sonucu doğan formların oluş
turduğu birliktir.
Somut Form: Doğrudan iki boyutlu yüzeyler ve üç boyutlu
uzayda varolan objelerdir. Bazen süper gerçekçilik ola
rak da adlandırılırlar.

Sözlük
Soyut Form: Formların ölçü, oran gibi yapısal özellikle
rinden yola çıkarak tasarımcı ya da sanatçının elinde
tamamen farklı bir anlam ve görünüm kazanmasıyla
oluşan formlardır.
Spektrum Solaers: İngilizcede spectrum, Türkçede tayf
olarak kullanılmaktadır. Beyaz ışığın yaydığı ışınların
bir prizmadan geçirilmesiyle elde edilen bütün renk ve
dalga boylarını içeren renkler olarak açıklanmaktadır.
Statik Form: Durağanlık, hareketsizlik hissi veren dengeli
ve kararlı formlardır.

T
Tam Tekrar: Benzer formların bütün öğelerinin hiç değiş
meden ikinci kez ya da daha fazla kullanılmasından
oluşan düzenlemelerdir.
Tamamlayıcı Renk Şeması (Complementary): Renk da
iresinin tam karşısında bulunan yani 180° zıttında yer
alan rengin birarada kullanılmasıyla oluşmaktadır
Tasarım: Estetik bilginin her türlü aracını kullanarak özgün
ve tek olacak yeni değerleri görünür kılma sürecidir.
Tasarım Öğeleri: Form, Çizgi, Değer, Renk, Doku, Uzay’dan
oluşmaktadır.
Tekrar: Benzer formların bütün öğelerinin birbirleriyle iliş
ki kuracak biçimde ikinci kez ya da daha fazla kullanıl
masından oluşan düzenlemelerdir.
Tetrahedron: 1-Düzgün dörtyüzlü. 2-Dört yüzeyi de birbi
rinin aynı olan üçgenlerden oluşan üç boyutlu form.
3-Üçgeni oluşturan noktalara eşit uzaklıkta yeralan
dördüncü bir nokta düzgün dörtyüzlüyü oluşturmak
tadır.
Teorem: Matematik ve mantıkta kanıtlanması amaçlanan
sav, önerme; kanıtsav.
Toplamsal Renkler (RGB Renk Modeli): Fizikte toplamsal
renk sentezi olarak da adlandırılan toplamsal renkler,
ışık yoluyla renklerin elde edilmesi olarak kısaca açık
lanabilir. Ana renkler kırmızı, yeşil, mavidir. Aynı sis
tem, gözlerimizde bulunan koni hücrelerinin duyarlı
lığı ile benzeşmektedir.

U-Ü
Uygulama Yazılımı: Kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan
örneğin muhasebe ve banka hesaplarını kayıt altında
tutan, uydu görüntülerini işleyip bilgiler sunan prog
ramlar vs. gibi yazılımlardır.
Uzay: Belirli bir amaç doğrultusunda oluşturulmuş alan. İki
boyutlu olabileceği gibi üç boyutlu olarak da yapılan
dırılabilir. Uzayın iki çeşidi bulunmaktadır: Pozitif ve
negatif uzay. Pozitif uzay formun boyutları ve yapısıyla
kapladığı alanı, negatif uzay ise bu formun çevresinde
ki boşluğu tanımlamaktadır.
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Uyum: Uyumlar, formların gerekli olan en az öğelerle yalın
biçimde birliktelik oluşturabilmeleridir.
Üçgen: 1-Düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı
birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir. 2-Üç tepe
noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, mü
selles.
Üçlü Tamamlayıcı Renk Şeması (Triadic Complemen
tary): Renk dairesi üzerinde eşit aralıklarla konumlan
mış üç rengin seçilmesidir. Kullanılan seçimlerde renk
dairesi üzerindeki renkler, eşkenar üçgen kullanılarak
da belirlenebilmektedir.

Y
Yedi Temel Renk: Gökkuşağı renkleri kırmızı, turuncu, sa
rı, yeşil, mavi, lacivert (indigo-çivit mavisi) ve mor ola
rak bilinir. Isaac Newton yedi rengi, yedi gezegene ve
müzikteki yedi notayla ilişkilendirmiştir.
Yüzey: Bir çizginin belli bir yönde hareket kazanması sonu
cu ortaya çıkan iki boyutlu öğe.

Z
Zıtlık: Bir formu oluşturan öğelerinin biçiminin, yerinin,
pozunun değişmesi ve buna bağlı olarak formun an
lam ve işlevinin değişmesiyle oluşan karşıtlıktır. Kon
trast olarak da adlandırılmaktadır.

