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Önsöz

Bilgisayar Destekli Temel Tasarım adlı bu kitap, yaşamımız içinde varolan her türlü 
görselliği ve bu görselliğin içinde bulunduğu çevreyi anlayabilmemiz için gerekli olan baş-
langıç 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 görebil-
diğimiz 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 yaşamı-
nız 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, görü-
nüşleri asıl varoluşları oluşturması ve her yerde, her konumda ve her toplumda aynı bi-
çimde varolması nedeniyle değişmez olarak kabul edilmektedir. Aynı olgular, nesneleri 
oluşturan renkler içinde geçerlidir. O zaman görseller her zaman aynı mıdır? Hayır. Bi-
çim 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 görsel-
lere, 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 kavra-
dığı konusu ele alınmıştır. Üçüncü aşamada, estetik değerlerin aslında kişilere ve zevkle-
re göre olmadığını, bu değerlerin yaşamımızda ve tasarımlarımızda da yönlendirilebilen 
kavramlar olduğunu göreceksiniz. Son olarak, iki farklı bilgisayar prog-ramı ile düşünce-
lerinizi 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. Gerçekleşe-
cek sunumlar, aslında düş dünyanızdan kopup gelen ve sizin bakış açınızla biçimlenen 
sizin düşüncelerinizin gerçekleşmesidir. 
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Bu kitabın hazırlanmasında çok değerli ve genç, genç olduğu kadar kendi meslek ve 
eğitim alanlarında deneyim kazanmış meslektaşlarımla çalışma olanağı buldum. Gra-
fik 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, et-
kin 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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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İki bo yut lu gör sel al gı yı oluş tu ra bi le cek;
Form ve Bi çim ile il gi li kav ram la rı ta nım la ya bi le cek;
Geo met rik form la rı açık la ya bi le cek si niz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Form
•	 Bi	çim
•	 Geo	met	ri
•	 İki	Bo	yut	lu	Geo	met	rik	Form
•	 Üç	Bo	yut	lu	Geo	met	rik	Form

•	 For	mun	Öğe	le	ri
•	 Nok	ta
•	 Çiz	gi
•	 Yü	zey
•	 Ha	cim	ve	Küt	le

İçindekiler
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•	 FORM-GEOMETRİK	FORMLAR
•	 FORMUN	ÖĞELERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEMEL TASARIM



Gİ RİŞ 
İn sa noğ lu ya şa mı bo yun ca çev re sin de ki bir çok nes ney le ile ti şi me geç mek te dir. 
Çev re sin de ki bu nes ne le ri iş lev le ri ne, es te tik ve an lam sal de ğer le ri ne uy gun ola rak 
de ğer len dir mek te dir. Bu nes ne ler ko num lan dık la rı uzay da biz ol sak da, ol ma sak 
da ora da var lar dır. Çev re miz de ki nes ne ler, do ğa nın bir par ça sı ola rak va ro la bi le
ce ği gi bi, in san eliy le ya da kül tü rü nün bir par ça sı ola rak üre til miş ve kul la nı ma 
ha zır ha le ge ti ril miş de ola bi lir. An cak biz ler on la rı beş du yu or ga nı mı zın ara cı lı
ğıy la al gı lar, ta nım la rız. Bu ne den le, çev re miz de ki nes ne le ri ta nım lar ken, on la rın 
dış gö rü nüş le ri, iş lev le ri ve ta şı dık la rı, bi zim için an lam ifa de et mek te dir. Bun lar 
için de en önem li si dış gö rü nü şü dür. Nes ne nin sa hip ol du ğu dış gö rü nüş, iş le vi ve 
an lam sal de ğer le ri ba rın dır mak ta dır. Bu iş lev sel ve an lam sal de ğer yük le me siy le 
bir lik te nes ne, bir bi çim de, biz ler için bir de ğer ola rak or ta ya çık mak ta dır. Dola yı
sıy la form va ro lu şun ya da çev re miz de ki nes ne nin en önem li öğe si ola rak ye ra lır. 
İn san lar sa bu for mun al gı lan ma sı so nu cun da nes ne yi ta nım la ya rak ya şan tı la rın
da kul la na bil mek te dir.

Ta sa rım öğe le ri nin il ki olan form her tür lü va ro lu şun dış sal gö rün tü sü ol
ma sı na rağ men, an lam ka za na bil me si için, di ğer öğe ler le bir bü tü nü oluş tur ma sı 
ve ge rek si nim le ri kar şı la ma sı bek len mek te dir. For mun an lam ka za na bil me si için, 
ya şa nı lan çev re için de kul la nı la bil me si ya da onu kul la nan için for mun bi çim len
miş ol ma sı ge rek mek te dir.

Bu üni te de for mu ve form ile il gi li kav ram la rı ta nı ya cak sı nız. En önem li si for
mu oluş tu ran öğe le ri gö re rek for mun ka pa si te si ni an la ya bi le cek ve son ra ki üni
te ler de ye ra lan il ke ve yön tem ler le ye ni form üret me ola na ğı nı far ke de cek si niz. 

FORM VE Bİ ÇİM
Form, üç bo yut lu ta sa rım öğe le rin den il ki ve en önem li si dir. Çün kü al gı la na bi len, 
so yut olan her şe yin dış sal gö rün tü sü dür. Form la il gi li bir çok ta nım ya pıl mak ta
dır. Ata la yer’e (1994) gö re: “Form, uza yı yü zey le ri ile sı nır la yan her va ro luş tur”, 
Wong’a (1972) gö re: “Üç bo yut lu me kan (uzay) için de bir yer, bir ha cim kap la yan 
her tür lü öğe dir. Böy le ce olu şan her gör sel öğe form ola rak ad lan dı rı lır”. Bu ra da 
amaç, öğe nin be lir li bir iş lev için va rol muş ve uzay için de be lir li bir ye ri kap la mış 
ol ma sı dır. Bu ta nım lar for mun ge niş an la mıy la ele alan ta nım la ma lar dır. Bu nun la 
bir lik te, “bir ça lış ma nın ger çek sı nır la rıy la uzay da bir küt le oluş tur ma sı, bir ha cim 
kap la ma sı ge rek mek te dir” (Ze lans ki, Fis her 1987). Bu kap la nan ha cim, küt le ya 

Form ve Kavramsal Öğeleri

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

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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da yü zey, form ola rak da ta nım la na bil mek te dir. Ay rı ca, “iki bo yut lu sa na tın dış 
ya pı laş ma sı, üç bo yut lu ha cim ve ya küt le gi bi gö zük me si de form ola rak ad lan dı
rı la bi lir” (Ze lans ki, Fis her 1987).

Bu na kar şı lık, bi çim ise, for ma gö re da ha ha re ket li dir. Pa ul Kle e’ye gö re bi çim 
can lı var lı ğa, form ise can sız var lı ğa eşit tir. Bu na kar şı lık L. F. Hod gen: “Bi çim 
ya ra tı cı ey le min zi hin de can lan dır dı ğı, form da kon tur la rı olan şe kil ” ola rak ta
nım la mak ta dır (Ata la yer 1994). Bel ki de bi çi mi, for mun ta nı mın dan yo la çı ka rak 
açık la mak da ha ko lay ola cak tır. 

Form, be lir li bir iş lev için uza yı yü zey le riy le sı nır la yan ve bu uzay için de bir ha
cim kap la yan va ro luş tur. Bi çim ise, bu va ro lu şun bir an lık po zu ve ya al mış ol du ğu 
po zis yo nu dur. Bu ta nı mı bir ör nek le des tek le mek te ya rar ola cak tır. İn sa nın bir va
ro luş for mu var dır. Bu form, her ne bi çim de olur sa ol sun al gı la nır ve ta nı nır. İn sa
nın koş ma ya baş la dı ğı an da ki gö rü nü mü “in sa nın koş ma bi çi mi” ya da otu ru yor sa, 
“in sa nın otur ma bi çi mi” ola rak ad lan dı rı la bi lir (Şe kil 1.1). Gö rül dü ğü gi bi, form 
ve bi çim ay nı an la ma gel me mek le bir lik te ara la rın da çok az ni te le me far kı var dır. 
Kı sa ca özet le mek ge re kir se; form iş le vin, içe ri ğin gö rü nüş ka zan ma sı dır. Bi çim ise, 
bu for mun uzay da fark lı poz da al gı lan ma sı dır. Bi çim de in san ve onun al gı sı ta nı ma 
ka tıl mak ta dır. Form ise, in sa nın al gı sı na bağ lı ol mak sı zın, uzay da ken di ya sa la rıy la 
oluş muş ger çek lik ola rak açık la na bi lir.

FORM-GEO MET RİK FORM LAR
Geo met ri, te mel de, nok ta dan baş la ya rak çiz gi ye, düz lem den uza ya, iki bo yut tan 
üç bo yu ta bir yol cu luk yap mak ta dır. Sa yı lar ya da arit me tik, mü zik, geo met ri ve 
ev ren bi lim yüz yıl lar ca en te mel bi lim ler ara sın da ye ral mış tır. Geç miş te olan, bu
gün ha ya tın  için de sü re ge len ve ge le cek te de va ro la cak geo met ri, sa de fa kat ev ren
sel bir dil ola rak her kes ta ra fın dan ka bul edil mek te dir. 

Geo met ri
Geo met ri, uza yı, düz le m le ri ve bun lar için de ye ra lan form la rı in ce le yen ma te ma
tik da lı ola rak ta nım la na bil mek te dir. Bir di ğer an la tım la, ma te ma ti ğin ge niş lik le 
il gi le nen alt da lı ola rak da ta nım la nır. Geo met ri ay nı za man da nok ta, çiz gi, açı, 
yü zey ve form la rın bir bir le riy le iliş ki le ri ni, öl çüm le ri ni, özel lik le ri ni in ce le yen 
ma te ma tik da lı ola rak da ad lan dı rıl mak ta dır.

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

Şekil 1.1

Form ve Biçim: 
İnsan.

Geometri: Çizgilerin, 
yüzeylerin ve hacimlerin 
belli bir ölçü ile genişliklerini 
ölçmeyi öğreten bilimdir.
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Os man lı ca da Hen de se, Fran sız ca da Geo met ri e, İn gi liz ce de Geo metry ve Al
man ca da Geo met ri e ke li me le riy le kul la nıl mak ta dır. Bu açı dan ba kıl dı ğın da özel
lik le ya ban cı dil ler de ki ben zer lik dik kat çek mek te dir. Es ki Grek di lin de geo met ri 
(Gewmetrί a) Ge o ve Met ro ke li me le ri nin bir le şi min den tü re til miş tir. Ge o yer, 
met ro da öl çüm an la mı na gel mek te dir. Do la yı sıy la tü re til miş bu ke li me yi yer öl
çü mü ya da ye rin öl çül me si ola rak ad lan dır mak ya dır gan ma ya cak bir ta nım la ma 
ola cak tır. Geo met ri, ter mi no lo ji ola rak, çok es ki çağ lar dan be ri kul la nıl mak ta dır. 
An cak geo met ri adı, bu bi li mi ilk kez sis te ma tik bir du ru ma ge ti ren Grek ler ta ra
fın dan ve ril miş tir.

Geo met riy le il gi le nen An tik Çağ Grek kül tü rü dü şü nür le rin den He re dot, geo
met ri nin baş lan gıç ye ri nin Mı sır ol du ğu nu ka bul et mek te dir. He re dot’a gö re kav
ram Es ki Mı sır’a ait tir. An cak An tik Çağ ön ce sin de Me zo po tam ya’da Sü mer ve 
Ba bil le rin geo met ri yi kul lan dı ğı bi lin mek te dir. Bu na kar şın, An tik Çağ dü şü nür
le ri elin de sis te ma tik bir ge li şim gös te ren geo met ri, Tha les, Pla ton (Efla tun) ve 
Pi sa gor gi bi dü şü nür le rin de il gi len di ği bir ko nu ol muş tur. M.Ö. 330 yıl la rın da 
ku ru lan İs ken de ri ye, Ak de niz böl ge si nin en et ki li kül tür mer ke zi ol ma özel li ği
ni uzun yıl lar ko rur ken, geo met ri nin ge liş me si ne ev sa hip li ği yap mış tır. M.Ö. 3. 
Yüz yıl da Euc li des (Ök lid) geo met ri söz cü ğü ye ri ne Ele ments söz cü ğü nü ter cih 
etmiş ve bu konuda bir kitap yazmıştır. Euc lid, bu ki tap la geo met ri nin sis tem li bir 
bi lim ha li ne gel me si ne ön cü lük et miş tir. Çağ daş geo met rik ku ram ve bul gu la rın 
te mel ya pı la rı nı da içer mek te dir. 

Düz lem geo met ri sin de, geo met ri uza yı iki bo yut lu düz lem dir. Euc li des düz lem 
geo met ri sin de te mel öğe le ri nok ta lar ve doğ ru lar dır. Teo rem ler ma te ma tik be lit le
rin den (ak si yomöner me) ya pı lan çi zim le rin bir so nu cu dur. 

Ge nel lik le kul la nı lan geo met ri, Euc li des geo met ri si dir ve üç bo yut lu dur. Euc
li des geo met ri si 5 öner me den (be lit) olu şan bir te me le da ya nır ve di ğer öner me ler 
bu öner me ler den çı ka rı lır. Bu öner me ler ka nıt lan ma ya ge rek du yul ma yan öner
me ler ola rak ka bul edil miş ler dir. 

Euc li des geo met ri si nin öner me le ri (be lit):
1. Ay nı şe ye eşit olan şey ler bir bir le ri ne de eşit tir ler.
2. Eşit mik tar la ra eşit mik tar lar ek le nir se, el de edi len ler de eşit olur.
3. Eğer eşit mik tar lar dan eşit mik tar lar çı kar tı lır sa, eşit lik bo zul maz.
4. Bir bi riy le ça kı şan şey ler bir bi ri ne eşit tir.
5. Bü tün, par ça la rın dan bü yük tür.
Euc li des’in bu öner me le ri her kes ta ra fın dan ka bul edi len doğ ru lar dır. Geo

met rik öner me ler or tak lık, sı ra, denk lik, pa ra lel lik ve sü rek li lik ol mak üze re beş 
grup ta sı nıflan dı rıl mış lar dır. Bu nun la bir lik te Euc li des’in geo met ri ku ra mın da 
pos tu lat lar da bu lun mak ta dır: 

1. İki yol ara sı nı bir leş ti ren en kı sa yol, doğ ru dur
2. Doğ ru doğ ru ola rak son su za ka dar uza tı la bi lir.
3. Bir nok ta ya eşit uzak lık ta bu lu nan nok ta la rın geo met rik ye ri çem ber dir.
4. Bü tün dik açı lar bir bi ri ne eşit tir.
5. İki doğ ru bir üçün cü doğ ru ta ra fın dan ke si lir se, iç te mey da na ge len açı la

rın top la mı nın 180 de re ce den kü çük ol du ğu ta rafta bu iki doğ ru ke si şir.
6. Bir üç ge nin iç açı la rı top la mı 180 de re ce dir.
7. Bir doğ ru ya dı şın da ki bir nok ta dan yal nız ca bir tek pa ra lel çi zi le bi lir.
Bun lar için de ye din ci pos tu lat olan pa ra lel lik öner me si en önem li ola nı dır. 

Sa de ce bu öner me bi le Euc li des geo met ri si nin ta nı mı ola rak ka bul edil mek te dir. 
Bu nun la bir lik te Euc li des geo met ri si nin en iyi bi li nen ve is pat lan mış te ore mi Pi
sa gor te ore mi dir (Şe kil 1.2). Bu teo rem a2 + b2 = c2 ola rak ta nım lan mak ta dır.

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” pos tu la tı 
için; “fark lı iki doğ ru nun or tak 
bir doğ ru par ça sı yok tur” 
be lir le me sin de bu lun muş tur. 
Bu ne den le bu pos tu la tın bi rer 
teo rem ol du ğu nu ile ri sür müş
tür. Proc lus (460) pos tu la tı bir 
teo rem ola rak al mış, ka nıt la
ma ya ça lış mış fa kat ba şa ra ma
mış tır. Bu pos tu la tın ter si nin 
doğ ru ol ma sı nın ge rek me di
ği ni de ile ri sür müş ve bu nu 
is pat la mış tır. Sacc he ri (1773) 
bu pos tu la tı fark lı bir yön tem 
kul la na rak ka nıt la mış tır.
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Euc li des “Geo met ri si, 19. yüz yıl da or
ta ya çı kan Euc li des Dı şı (nonEuc li des) 
ya da Euc li des’ten Baş ka geo met ri le rin den 
bu pa ra lel lik pos tu lat la rı ara cı lı ğıy la ay rıl
mak ta dır. Euc li des geo met ri si dün ya da her 
tür lü nes ne nin üre ti mi için kul la nı la bi lir 
ol ma sı na kar şın dışuzayda işe ya ra ma
mak ta dır” (Han çer li oğ lu 2000). Kı sa ca sı, 
Euc li des ta ra fın dan or ta ya ko nan ve her
kes ta ra fın dan doğ ru ka bul edi len öner
me ler dı şın da ka lan öner me le ri Euc li des 
Dı şı Geo met ri ler ola rak ad lan dı rıl mak ta
dır. Eins te in, bu nun ye ri ne ışık çiz gi le riy
le mey da na gel miş bi çim ler dü şün müş tür. 
Ku ram la rı nı bu ya pı üze ri ne kur muş tur. 
Uzayüs tü ola rak da ka bul edi le bi le cek 
Eins te in geo met ri si dört bo yut lu dur. 

Geo met ri gün lük ya şa mın he men her 
ala nın da ge rek li dir. Geo met ri de uzun luk, 
alan, yü zey, açı gi bi kav ram lar ba zı ni ce lik
le ri be lir le me de kul la nı lır.

Gü nü müz de kul la nı lan üç gen, dört gen, doğ ru, yay, ışın, açı or tay, ke na ror tay 
gi bi bir çok te mel geo met ri te ri mi nin Türk çe le ri Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün Geo
met ri ad lı ese rin de öner di ği te rim ler den ya rar la nı la rak kul la nıl ma ya baş lan mış
tır. Ata tür kün geo met ri ki ta bı, geo met ri ala nın da ki Türk çe bi lim sel te rim ler de ki 
ek sik lik le ri gi der miş; es ki dil de ki te rim ler ye ri ne Türk çe te rim ler tü ret miş tir.

Geo met ri de bü tün sorunların çö zü mü ne uy gu la na cak bir tek yön tem gös te ri
le me mek te dir. Çün kü her sorun, sa hip ol du ğu özel lik ve ni te lik le ri ne uy gun olan 
bir yön tem le çö zü le bi lir. An cak, kul la nı lan yön tem ler iki ge nel grup al tın da sı nıf
lan dı rıl mak ta dır. Bun lar, özel yön tem ler ve ge nel yön tem ler dir.

Özel yön tem ler; sorunu çöz mek is te yen bi re yin bu ko nu da ki gör me ve sez me 
ye te ne ğiy le il gi li dir. Bu ne den le bir sorunu çöz mek için oluş tu ru lan yön tem baş ka 
bir sorunu çö zer ken kul la nı la maz. Her sorun ken di için de ve ken di doğ ru la rıy la 
de ğer len di ril me li dir. Özel yön tem le rin ge liş ti ril me si bir de ne yim işi dir. Ne ka dar 
çok sorunla kar şı la şı lır sa bi re yin gör me ve sez me ye te ne ği ge li şir.

Ge nel yön tem ler, ana liz (çö züm le me) ve sen tez (bi re şim) ol mak üze re iki ay rı 
kav ram dan oluş mak ta dır. Bun lar dan ana liz; ka nıt la ma ya par. Ka nıt lan mak is te
nen öner me yi ele ala rak man tık sal bir tarz da öğe le riy le in ce ler çö züm le me ya par. 
Sen tez de ise; ana li zin ter si olan bir yön tem dir. Bu yön tem de, ay rı ay rı olan öğe ler, 
da ha ön ce ki va ro lan öner me den yo la çı kı la rak man tık sal bir tarz da bir ara ya ge
tir me iş le mi ya pı la rak ye ni bir öner me ye ula şı lır.

Bu içe ri ğiy le geo met ri nin, doğ ru ve ana li tik dü şün me bi çi mi ol du ğu gö rül
mek te dir.

İki Bo yut lu Te mel Geo met rik Form lar
Nok ta ve çiz gi bir son ra ki bö lüm de for mun öğe le ri ola rak bü tün özel lik le riy le 
in ce le ne cek tir, an cak bu bö lüm de nok ta nın ve çiz gi nin bir lik te li ğiy le iki bo yut lu 
geo met rik form la rın olu şu mu ana liz edi le cek tir.

Şekil 1.2

Pisagor Teoremi.

Euclides Dışı Geometrileri 
için, Hiperbolik geometri ya 
da küresel geometri örnekleri 
verilebilir.

Dört Boyut: Einstein, 
dördüncü boyutu zaman 
olarak tanımlamaktadır. 

Teorem: Matematik ve 
mantıkta kanıtlanması 
amaçlanan sav, önerme; 
kanıtsav.

Pisagor Teoremi: Bir 
diküçgende dik kenarın, yani 
hipotenüsün, bir kenarını 
oluşturduğu karenin alanı 
diğer iki dik kenarın birer 
kenar olarak oluşturdukları 
karelerin alanları toplamına 
eşittir.

M. K. Atatürk’ün Türkçemize 
kazandırdığı bazı geometri 
terimleri şunlardır: Kuturçap, 
hattı munassıfaçıortay, 
muhitçevre, kaim zaviyeli 
müsellesdikey üçgen, 
tamamlayan zaviyetümey açı, 
murabbakare, bu’udboyut, 
satıhyüzey, zâ vi yeaçı, amûd
di key, mus ta tîldik dört gen, 
mu ham mesbeş gen... vs.
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İki bo yut lu form la ra ula şa bil mek için ön ce lik le bir nok ta çi zil me si ge rek mek
te dir. Nok ta, uzay da yer kap la ma yan bir nes ne dir. Bu ne den le de uzay da bo yut 
ola rak an lam ka zan maz. Nok ta bir form ola ma ya ca ğı için içi nidı şı nı, po zi ti fi ni
ne ga ti fi ni ta nım la mak ya da al gı la mak söz ko nu su de ğil dir. An cak, bun dan son
ra ki her va ro lu şun te mel kay na ğı nı oluş tur mak ta dır.

Nok ta et ken ve edil gen iki il key le or ta ya çık tı ğı za man, iki bo yut lu bir form 
or ta ya çık mak ta dır. Çiz gi ola rak ad lan dı rı lan bu ye ni form, nok ta nın bu lun du ğu 
yerden fark lı bir ener jiy le ha re ket le ne rek yön be lirt me siy le olu şur. Nok ta nın bo
yu tu ol ma dı ğı gi bi çiz gi nin de ka lın lı ğı ol ma dı ğı ka bul edil mek te dir. 

Çiz gi nin bir ucu nu bir nok ta da ha re ket siz bı ra ka rak sa bit le nir (bir an lam da 
edil gen bı ra kı lır) ve öte ki ucu ha re ket et ti ri lir se (bir an lam da et ken leş ti ri lir se), 
çiz gi sa bit ol du ğu nok ta çev re sin de dö ne cek tir. Bu dön me ha re ke tiy le kap la dı ğı 
alan da ire yi oluş tu ra cak tır. Dai re, iki bo yut lu düz lem üze rin de ka pa lı bir eğ ri nin 
ya ni çem be rin kap la dı ğı alan ola rak ta nım la na cak tır (Şe kil 1.3).

Ben zer ko şul lar da, bir nok ta ha re ket siz bı ra ka rak sa bit le nir (bir an lam da edil
gen bı ra kı lır) ve öte ki ucu ha re ket et ti ri lir se (bir an lam da et ken leş ti ri lir se), var
sa yı lan bir nok ta ya ula şıp çiz gi yi oluş tu ra cak tır. Gel di ği uzak lık ka dar üçün cü 
bir nok ta ya açı oluş tu ra cak bi çim de yö ne lip, son ra tek rar dan baş la dı ğı nok ta ya 
dö ner se, o za man üç ge ni oluş tu ra cak tır. Üç gen, iki bo yut lu düz lem üze rin de üç 
nok ta ya sa hip ka pa lı bir ala nı ta nım la ya cak tır (Şe kil 1.4). 

Per gel kul lan ma dan ev de ki mal ze me ler den ya rar la na rak bir dai re çiz me yi de ne yi niz.

Ke nar la rı ve açı la rı na gö re çe şit li üç gen çe şit le ri bu lun mak ta dır. Ke nar çe şit
le ri ne gö re olu şan ve özel ad alan üç gen ler, eş ke nar üç gen, ikiz ke nar üç gen ve çe
şit ke nar üç gen ler dir. Eş ke nar üç gen, üç ke na rı bir bi ri ne eşit olan üç gen çe şi di dir. 

Nokta genel olarak daire 
formuyla simgesel olarak 
anlatılmaktadır.

Daire gökyüzünün sembolü 
olarak kabul edilmektedir.

Şekil 1.3

Daire.

1
Şekil 1.4

Üçgen.
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İkiz ke nar üç gen de, iki ke na rı bir bi ri ne eşit tir. Çe şit ke nar üç ge nin de her ke na rı 
fark lı uzun luk ta dır. Ay rı ca, iç açı la rı herbi ri nin di ğe rin den fark lı dır (Şe kil 1.5).

 Açı la rı na gö re özel ad alan üç gen ler se, dik açı lı üç gen, ge niş açı lı üç gen ve dar 
açı lı üç gen dir. Dik açı lı üç gen, bir iç açı sı dik olan (90° olan), ge niş açı lı üç gen bir 
iç açı sı 90°den bü yük olan ve dar üç gen ise, üç kö şe açı la rı  da 90°den kü çük olan 
üç gen çe şit le ri dir (Şe kil 1.6). Ay rı ca, dar açı, her açı sı bir bi rin den fark lı olan çe şit
ke nar üç gen form lar da bu lun mak ta dır.

Dai re ve üç ge nin oluş ma sı için nok ta nın ko şul la rı nı çiz gi için de ka bul eder
sek; va ro lan ve ha re ket siz bı ra kı lan (bir an lam da edil gen bı ra kı lır sa) bir çiz gi, 
ken di for mun da ben zer bir çiz gi üre tip uzun lu ğu ka dar ya tay ha re ket et ti ri lir se 
(bir an lam da et ken leş ti ri lir se) o za man dört gen oluş tu ra cak tır. Dört gen çe şit le ri 
için de ke nar la rı ve açı la rı ay nı olan tek özel dört ge ne ka re de nil mek te dir. Ka re, 
ka rar lı ve üret ken bir form ola rak bi lin mek te dir (Şe kil 1.7). 

Şekil 1.5

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

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.
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Dört gen ler ise dört nok ta sı (kö şe si) ve dört ke na rı bu lu nan te mel geo met rik 
form lar dır. Ka re dı şın da, ke nar uzun luk la rı ve kö şe nok ta la rı nın düz lem üze rin
de ki po zis yon la rı na bağ lı ola rak pa ra lel ke nar, dik dört gen (di key dört gen), eş ke
nar dört gen ve ya muk ad la rı nı al mak ta dır lar (Şe kil 1.8).

 
Üç Bo yut lu Te mel Geo met rik Form lar
İki bo yut lu düz lem ler den üç bo yut lu uza ya ge çil di ğin de yü zey ola rak ta nım la dı
ğı mız geo met rik form lar küt le/hac me dö nü şe rek bir an lam da bo yut ka za nır lar. 
An cak nok ta, han gi bo yut ta olur sa ol sun bo yut suz ka bul edil mek te dir.

İki bo yut lu geo met rik form lar da sa bit bir nok ta çev re sin de dö nen çiz gi den 
oluş tu ru lan dai re, yi ne ay nı yön tem le, ben zer bir ha re ket iz le ye rek, üç bo yut lu bir 
for ma dö ne bil mek te dir. Dai re, mer ke zin den ge çen bir doğ ru ek se ni çev re sin de 
ha re ket et ti ril di ği za man uzay da kap la dı ğı alan kü re ola rak ad lan dı rı lır (Şe kil 1.9). 
Dai re, ola sı tüm üç bo yut lu geo met rik form lar için de hac mi ne gö re en kü çük yü
zey ala nı nı kap la mak ta dır. İki bo yut oluş tur mak için kul la nı lan da ire vi ha re ke te 
ben zer bir ha re ket le üç bo yut lu geo met rik form olan kü re  de da ire vi bir ha re ket 
so nu cu oluş muş tur. O za man da ire vi olan her şey te mel bir yak la şım la da ire vi bir 
so nu ca ula şa bi le cek tir.

Şekil 1.8

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

Şekil 1.9

Küre 
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Üç gen için kul la nı lan ay nı yön tem uzay için de tek rar lan mak ta dır. Üç ge ni 
oluş tu ran nok ta la ra eşit uzak lık ta ye ra lan dör dün cü bir nok ta düz gün dört yüz
lü yü oluş tu ra cak tır. Tet ra hed ron ola rak da ad lan dı rı lan düz gün dört yüz lü for mu
nun dört yü ze yi de bir bi ri nin ay nı olan üç gen ler den oluş mak ta dır (Şe kil 1.10). 
Düz gün dört yüz lü, ola sı tüm üç bo yut lu geo met rik form lar için de hac mi ne gö re 
en bü yük yü zey ala nı nı kap la mak ta dır. 

İki bo yut lu geo met rik form lar dan ka re nin olu şu mu için çiz gi nin ha re ke ti yi
ne ay nı yön tem le uzay için de tek rar lan mak ta dır. Va ro lan ve ha re ket siz bı ra kı lan 
(bir an lam da edil gen bı ra kı lır sa) ka re nin, ken di ni ke nar uzun lu ğu ka dar ha re ket 
et ti ri lir se (bir an lam da et ken leş ti ri lir se) o za man küp oluş tu ra cak tır. Kü pün her 
nok ta sı nın bir bi ri ne uzak lı ğı ile her ke na rı nın uzun lu ğu ay nı dır (Şe kil 1.11). Düz
gün al tı yüz lü ola rak da ad lan dı rı lan küp, al tı ta ne eş de ğer ka re yü ze ye sa hip tir.

Üç bo yut lu geo met rik form lar in ce len di ğin de, sa de ce beş ta ne düz gün üç bo
yut lu form ile kar şı la şıl mak ta dır. Bu form la rın hep si nin yü ze yi ay nı ku sur suz çok
gen den oluş muş tur. Hat ta her bi ri nin ke nar la rı eşit uzun luk ta ol mak ta dır. Bu form
la rın her bir nok ta sı da for mun mer ke zin den ay nı uzak lık ta ye ral mak ta dır. Bun lar 
“Düz gün Dört yüz lü ler” ya da “Pla to nik Nes ne ler” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Pla
to nik Nes ne ler: Düz gün dört yüz lü (tet ra hed ron), düz gün se kiz yüz lü (ok ta hed ron), 
küp, düz gün oni ki yüz lü (iko za hed ron) ve düz gün yir mi yüz lü (do de ka hed ron)dur 
(Şe kil 1.12).

Şekil 1.10

Düzgün Dörtyüzlü
Tetrahedron.

Şekil 1.11

Küp.
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FOR MUN ÖĞE LE Rİ
Form, be lir li bir iş lev için uza yı yü zey le riy le sı nır la yan ve bu uzay için de bir ha cim 
kap la yan va ro luş ola rak ta nım la nır sa, bu bü tü nü oluş tu ran ve ay nı za man da ta
sar lan ma ola na ğı olan öğe le ri ni de ta nım la mak ge re ke bi le cek tir. Bu bü tü nü oluş
tu ran öğe ler, dört ana baş lık al tın da top la na bi lir.

1. Nok ta
2. Çiz gi
3. Yü zey
4. Ha cim ve Küt le
Bu öğe ler ba zen tek baş la rı na ba zen de hep si ni kul la na rak fark lı bi çim le re 

ulaş mak ola sı dır. Fark lı bi çim ler alan bu form ya pı ola rak ye ni, fark lı ve zen gin 
gö rün me si ni sağ la ya bi le cek tir.

Nok ta
Te mel ta sa rım öğe le rin den bi ri olan nok ta, ay nı za man da, for mun da öğe le ri ara
sın da yer al mak ta dır. En ba sit ta nı mıy la nok ta, gö zün al gı sı nır la rı için de olan en 
kü çük ta nım lı öğe dir. Bo yut suz öğe ola rak da ad lan dı rı la bi li nir. “Nok ta, en ba sit 
ta sa rım öğe si ola rak ka bul edi lir” (Gar ret 1967). Yi ne al gı sı nır la rı mı za gö re, nok
ta nın geo met rik for mu ge nel lik le ba sit, açı sız ve yön an lat ma yan dai re ya da uzay 
içe ri sin de kü re dir. Bu nun la bir lik te ya pı sı açı sın dan, “Nok ta, ka re, üç gen, oval ve 
ta nım sız form lar dan da olu şa bi lir” (Wong 1972) (Şe kil 1.13).

Şekil 1.12

Düzgün 
Dörtyüzlüler.

Şekil 1.13

Nokta.
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Nok ta, gö zün al gı la dı ğı ve bir ye ri 
an la tan en kü çük ener ji bi çi mi dir. Sem
bo lik ola rak odak nok ta sı ya da en az iki 
doğ ru nun ke siş me nok ta sı nı da an la tır. 
Pa ul Kle e’ye gö re, ka ğıt üze rin de ka
le min do kun ma sıy la olu şan nok ta bir 
çı kış nok ta sı dır. Ka le mi tu tan elin ener
ji siy le nok ta nın ha re ke tin den çiz gi, çiz
gi den düz lem, düz lem den de ha cim, vb. 
olu şa bi lir (Klee, 1961). Düz lem için de 
nok ta nın ye ri ni bul mak için ko or di nat 
sis te min de en az iki ve ri ye ge rek si nim 
bu lun mak ta dır (Şe kil 1.14). Oy sa üç 
bo yut lu bir uzay da nok ta nın ko nu mu
nu be lir le ye bil mek için en, boy, yük
sek lik gi bi üç ve ri ye (x,y,z) ge rek si nim 
duyul mak ta dır.

Çiz gi
“Gö zün gör dü ğü, tek bo yut lu uzun luk sem bo lü ne, çiz gi adı ve ri lir” (Ata la yer 
1994). Tek bo yut lu luk, uzun lu ğu na oran la, ge niş li ği nin ger çek ten çok az ol ma sın
dan dır. Yok sa ya şa dı ğı mız dün ya da tek bo yut lu luk ola sı de ğil dir. Çiz gi ye, yü zey le
rin oluş tur du ğu üç bo yut lu form lar da rast la nır ve iki yü ze yin bir leş ti ği ye ri işa ret 
eder. Di ğer bir de yiş le, for mun ke nar la rı çiz gi ola rak al gı la na bi lir. Te mel ta sa rım da 
ise, çiz gi bir an la tım ara cı dır. Çiz gi ara cı lı ğıy la gös te ril mek ya da an la tıl mak is te
nen her tür lü dü şün ce yü zey le re ak ta rı la bi lir. 

Nok ta bir baş lan gıç nok ta sı ola rak alı nır sa, ka le me ve ri len ener ji nin yö nü ve 
bü yük lü ğü çiz gi yi oluş tu ra bi lir. Çiz gi, yü zey üze rin de iki bi çim de ifa de edi le bi lir. 
Bi rin ci si, ko or di nat sis te min de, baş lan gıç nok ta sı ile ikin ci nok ta ara sı; ikin ci si ise 
baş lan gıç nok ta sı ile yön ve bü yük lük tür (Şe kil 1.15). 

Çiz gi nin “en önem li özel li ği küt le ve for mu gös ter me si dir. For mu an lat mak 
için çiz gi nin akı cı ve kes kin ol ma sı ge re kir. Ka lın la şıp in ce le rek, kes kin le şip yu
mu şa ya rak, ko yu lup açı la rak form ve dü ze ne ışık de ğe ri ka tar ve et kin li ği ni art
tı rır” (Gü rer 1990). Di ğer bir açı dan ba kıl dı ğın da, ge niş li ği nin çok az ol ma sı ve 
uzun lu ğu nun faz la ol ma sı da for mun çiz gi ola rak al gı lan ma sını sağ la ya bil mek te
dir. Bu nun la be ra ber, çiz gi yi üç ay rı özel li ği ile dik ka te al mak ge re ke bi lir. 

1. Ni te li ği Açı sın dan Çiz gi: Ge nel lik le, düz çiz gi, da ire sel çiz gi, kı rık çiz gi, eğ ri çiz
gi, dü zen siz çiz gi ve ser best el çi zi len çiz gi ler ola rak an la tı la bi li nir (Şe kil 1.16).

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.

Şekil 1.15

Çizgi

Şekil 1.16

Niteliği Açısından 
Çizgi.
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 Çiz gi nin ya pı sı ay nı za man da ni te li ği ni de gös te ren önem li bir öl çüt ol mak
ta dır. Her ni te lik bir an lam içer mek te dir. Kul la nıl dı ğı yer açı sın dan da al gı la nış 
bi çi mi ne uy gun ola rak ile ti ler de bu lu na bil mek te dir.

2. Ya pı sı Açı sın dan Çiz gi: Ba zı özel du rum lar da for mu an lat mak için çiz gi nin 
fark lı laş ma sı ge re ke bi lir. Bir an için çiz gi nin ka lın lı ğı ol du ğu dü şü nü lür se, 
iki uzun ke na rın pa ra lel ol ma dı ğı du rum la rın da gö zö nü ne alın ma sı ge re
ke bi lir. Bu du rum lar da çiz gi nin göv de si ne fark lı bi çim le re dö nü şe rek dal
ga lı, dü zen siz, bo ğum lu, git tik çe in ce len ya pı lar ya ra tı la bi lir (Şe kil 1.17).

3. Sı nır la rı Açı sın dan Çiz gi: Bir an çiz gi nin ka lın lı ğı ol du ğu dü şü nü lür se, iki 
kı sa ke nar ka re, yu var lak, açı lı, ke sir ke nar lı ya da her han gi bir ba sit geo
met rik for mun bi çi mi ni ala bi lir (Şe kil 1.18). Ay nı za man da da yön bil di ren, 
be lir li bir sı ray la di zil miş ve ara lık la rı iliş ki yi ko pa ra cak ka dar faz la ol ma
yan nok ta ya da kı sa form di zi le ri çiz gi yi oluş tu ra bi lir. (Şe kil 1.19).

Bu özel lik ler den yo la çı ka rak çiz gi, bir nok ta nın ha re ket du ru mu ola rak açık la
na bil di ği gi bi, uzun lu ğu, ge niş li ği olan ve form lar ara sın da ki de vam lı lı ğı da ta nım
la ya bil mek te dir. Bu nun la be ra ber, for mu ve yü zey le ri oluş tu ran kav ram sal çiz gi, 
iyi sı nır (kon tur) ola rak ad lan dı rı lır.

Yü zey
“Bir çiz gi nin bel li bir yön de ha re ket ka zan ma sı so nu cu or ta ya çı kan iki bo yut lu 
gö rü nüş yü zey ola rak ad lan dı rı lır” (Gü rer 1992). Böy le lik le yü zey, de rin li ği ol ma
yan, sa de ce eni, bo yu olan form lar dır (Şe kil 1.20). Di ğer bir açı dan bak tı ğı mız da, 
“Nok ta, çiz gi ola rak al gı lan ma yan bü tün “yas sı” form lar yü zey ola rak ta nım la na
bi lir” (Wong 1972). Uzay da yü ze yi ta nım la mak için, ko or di nat sis te min de en az 
üç nok ta ya ge rek si nim var dır. Bu yön tem le olu şan yü zey, üç gen ola rak ta nım la
na cak tır. Bu ra da kul la nı la cak her nok ta nın ay nı ko or di nat sis te min de en az üç 
ve ri ye (x,y,z) ge rek si nim duy du ğu nu unut ma mak ge rekir. 

Şekil 1.17

Yapısı Açısından 
Çizgi.

Şekil 1.18

Sınırları Açısından 
Çizgi: Sınırlar.

Şekil 1.19

Sınırları Açısından 
Çizgi: Dizi.

Yüzey: Bir çizginin belli bir 
yönde hareket kazanması 
sonucu ortaya çıkan iki 
boyutlu görünüştür.
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Yü zey, bir for mun, bir hac min dış sı nı rı nı oluş tu ra bil mek te dir. Do la yı sıy la her 
yü zey, for mun bir öğe si ola rak, o for mun dış sal ni te li ği ni ta nım la yan bir özel li ği 
için de ba rın dır mak ta dır. Kav ram sal çiz gi le rin özel lik le ri ve bu çiz gi le rin bir bir le
riy le iliş ki le ri, yü zey le rin ni te li ği nin oluş ma sı nı sağ la mak ta dır. Yü zey le rin ni te li ği, 
hem form hem de çiz gi tür le ri göz önü ne alı nır sa, de ğiş ken ol ma la rı ka çı nıl maz dır. 
Bu açı dan ba kıl dı ğın da yü ze yin çe şit le ri:

1. Geo met rik Yü zey ler: Ma te ma tik ten yo la çı kı la rak oluş tu rul muş lar dır (Şe
kil 1.21). De ne ne rek bu lun muş en ba sit yü zey form la rı dır. 

2. Eğ riÇiz gi sel Yü zey ler: Ser best kıv rım lı çiz gi le rin bir ara ya gel me siy le oluş
muş akı cı form lar dır (Şe kil 1.22). Ke nar ve kö şe le ri bu lun ma mak ta dır.

3. DüzÇiz gi sel Yü zey ler: Bir bi riy le ma te ma tik sel ola rak bağ lan tı lı ol ma yan 
düz çiz gi le rin oluş tur du ğu form lar dır (Şe kil 1.23). Eğ ri ya da da ire sel ke
nar la ra sa hip de ğil ler dir.

Şekil 1.20

Yüzey.

Şekil 1.21

Geometrik Yüzeyler.

Şekil 1.22

EğriÇizgisel 
Yüzeyler.

Şekil 1.23

DüzÇizgisel 
Yüzeyler.
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4. Dü zen siz Yü zey ler: Bir bi riy le ma te ma tik sel ola rak bağ lan tı lı ol ma yan düz 
çiz gi le rin ve eğ ri çiz gi le rin bir ara ya ge le rek oluş tur du ğu form lar dır. Ay rı
ca, bir den faz la for mun iliş ki ye gi re rek tek bir for mu oluş tur ma sıy la or ta ya 
çı kan yü zey ler dir (Şe kil 1.24).

5. Rast lan tı sal Yü zey ler: Ba zı özel yön tem ler ya da mal ze me le rin özel lik le ri so
nu cu or ta ya çı kan du rum lar dan oluş mak ta dır. İs tem siz ve de ne tim siz ola rak 
or ta ya çık ma la rı ne de niy le so nuç ta ma men rast lan tı ya bağ lı dır (Şe kil 1.25).

Çiz gi le rin be lir li ara lık lar la (bir bir le riy le oluş tur duk la rı iliş ki le ri ko par ma ya
cak bi çim de) sı ra lan ma sı ve yi ne ay nı ko şul lar da nok ta nın yo ğun lu ğuy la olu şan 
alan la ra da yü zey de ni le bi li nir. Bu da yü ze yin do ku lan ma sı na yol aça bi lir. Gör sel 
her tür lü va ro lu şun bir öğe si olan yü zey, renk, do ku ve mal ze mey le ni te lik ka zan
mak ta dır. Sa hip ol du ğu te mel va ro lu şu, ya ni for mu, ta nım la mak ta dır.

Rast lan tı sal yü zey ler, ba zı özel yön tem ler ya da mal ze me nin özel lik le ri so nu cu or
ta ya çı kan du rum lar dan oluş mak ta dır. Bu rast lan tı la ra bağ lı yü zey le ri fır ça nı zı mü
rek ke be (bo ya ya) ba tı ra rak siz de ka ğıt üze rin de uy gu la ma yı de ne yi niz... 

Ha cim ve Küt le
Uzay içe ri sin de eni, bo yu ve de rin li ği ta nım la na bi len en ba sit ele man, adı ne olur
sa ol sun, üç bo yut lu bir öğe dir. Bu üç bo yut lu öğe ler bu lun duk la rı uzay içe ri sin de 
be lir li bir yer, bir alan kap lar lar. Uza yı sı nır lan dı ran ve be lir li bir üç bo yut lu ala nı 
hap se den öğe le rin hac mi var dır. Sı nır la dık la rı bu üç bo yut lu ha cim ar tık o öğe ye 
ait ve öğe yi ta nım la yan bir kav ram dır. Uzay da yer kap la yan ve bir hac me sa hip 
olan öğe ler, yo ğun luk ve ağır lık ifa de siy le yük lü ise, küt le yi oluş tu rur lar. “Küt le, 
uzay içe ri sin de bu lu nan for mun yo ğun lu ğu ve ağır lı ğıy la iliş ki li bir kav ram dır” 
(Ens ti ce ve Pe ters 1990). Ha cim ise, ay nı for mun uzay içe ri sin de kap la dı ğı ve sa
hip ol du ğu üç bo yut lu alan dır (Şe kil 1.26). “Ha cim ke li me ola rak ob je nin bü tün 
uzay için de sa hip ol duk la rı ni ce lik le rin kap sa mı dır” (Ens ti ce ve Pe ters 1990).

Şekil 1.24

Düzensiz Yüzeyler.

Şekil 1.25

Rastlantısal 
Yüzeyler.

2
Uzay: Belirli bir amaç 
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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Form, ha cim ve küt le siy le be lir li bir uzay da yer al ma sı ge re kir. For mun hem 
ya pı sal hem de du yu sal iş le vi ba kı mın dan uzay da al dı ğı bi çi mi ne bağ lı ola rak çev
re siy le bir lik te al gı lan ma sı ge rek li dir. Do la yı sıy la her form bi çi mi, bo yu tu, ren gi 
vs. ne olur sa ol sun çev re siy le bir lik te va ro lma k ta dır.

http://en.wi ki pe di a.org/wi ki/De sign_ele ments_and_prin cip les

Şekil 1.26

Kütle ve Hacim.
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Özet

İki bo yut lu gör sel al gı yı oluş tu rmak;
 Ta sa rım için kul la nı la cak olan her tür lü nes ne, 
as lın da, te mel bir for ma kar şı lık gel mek te dir. 
İs ter iki bo yut lu, is ter üç bo yut lu ol sun, form
lar sa hip ol duk la rı alt par ça cık la rı ile ta nım lan
mak ta dır. Bu alt par ça cık lar for mun öğe le ri dir 
ve on la rın sa hip ol du ğu özel lik ler for mun ni te
len me si ni sağ la ya cak tır. For mun öğe le ri, nok ta, 
çiz gi, yü zey, ha cim ya da küt le den oluş mak ta dır. 
Tüm bu alt par ça la rın sa hip ol duk la rı özel lik ler
le bir lik te form lar, in san zih nin de ta nım la na rak 
kul la nı ma ha zır ha le ge ti ril mek te dir. Böy le ce 
form lar çev re le riy le bir lik te oluş tur duk la rı dü
zen le me ler le bir lik te iki bo yut lu gör sel al gı mı zı 
oluş tu ra cak dır. Bu yol la, çev re miz de ki form la rı 
in ce ler ken, on la rı ta nım la ya bi le cek ve sa hip ol
duk la rı ni te lik le re uy gun ola rak sı nıflan dır ma lar 
yap ma mı zı sağ la na bi le cek tir. 

Form ve Bi çim ile il gi li kav ram la rı ta nım la mak;
 Form, her şe yin dış gö rün tü sü ola rak ta nım la
nır ken, bi çim ya şan tı mı zın için de in san ta ra
fın dan al gı lan dı ğı bi çi miy le an lam lan dı rıl dı ğı 
gö rün tü sü nü ta nım la mak ta dır. Form ve bi çim 
as lın da ay nı va ro luş la rdır. Ni te le me ya pı la ca ğı 
za man ay nı for mun fark lı bi çim ler de de ğer len
di ril di ği ne ta nık ola cak sı nız. Ba sit gi bi gö rü nen, 
an cak so yut ka lan kav ram lar, içer dik le ri an lam
lar la de ğer ka za na cak lar dır. 

 Bu an la mıy la kav ram lar sa de ce sa hip ol duk la rı 
an lam la rıy la bir lik te ya şan tı mı za en te lek tü el bir 
de ğer kat mak tan öte zi hin ta ra fın dan üre ti len ve 
bu luş lar la öne çı kan ye ni form la rın ve dü zen le
me le rin, ye ni, fark lı ve o gü ne ka dar gö rül me miş 
ol ma sı nı sağ la ya cak tır.

Geo met rik form la rı açık la mak;
Geo met rik form lar, bi ze çev re miz de va ro lan 
form la rı ta nım la ya bil me miz ve on lar dan ye ni 
form lar üret me mi zi sağ la ya bi le cek te mel öğe le ri 
ta nım la ya cak lar dır. Bir çok ta sa rı mın baş lan gıç 
nok ta sı olan geo met rik form lar, öğe le riy le ve sa
hip ol duk la rı ni te lik ler le bir lik te ta nım lan mak
ta dır. İki bo yut lu ve üç bo yut lu form lar düz lem 
ya da uzay da çev re miz de ki va ro luş la rı, öl çü le
riy le kav ra ma mı za ve ku ral laş tı ra bil me mi ze yar
dım cı ola cak tır.

1

2

3



Bilgisayar Destekli Temel Tasarım18

Kendimizi Sınayalım
1. Be lir li bir iş lev için uza yı yü zey le riy le sı nır la yan ve 
bu uzay için de bir ha cim kap la yan va ro luş aşa ğı da ki 
kav ram lar dan han gi siy le açık la na bi lir?

a. Geo met ri
b. Form
c. Düz gün dört yüz lü
d. Bi çim
e. Yü zey

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si for mun öğe le rin den bi ri 
de ğil dir?

a. Nok ta
b. Yü zey
c. Le ke
d. Çiz gi
e. Ha cim

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si sı nır la rı açı sın dan bir di zi 
oluş tu ra rak çiz gi yi ta nım la mak ta dır?

a.  

b. 

c. 

d. 

e. 

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si düz gün dört yüz lü ler den 
de ğil dir?

a. 

 
b. 

 
c. 

 

d. 

 
e. 

5. Euc li des geo met ri si nin en iyi bi li nen ve is pat lan mış 
te ore mi, aşa ğı da ki teo rem ler den han gisi dir?

a. Düz gün dört yüz lü
b. Küp
c. Yer çe ki mi
d. Pi sa gor
e. Pla ton (Efla tun)

6. Rast lan tı sal yü zey ler aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 
a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
7. Nokta bir başlangıç nokta sı ola rak alı nır sa, ka le me 
ve ri len ener ji nin yö nü ve bü yük lü ğü nün oluş tur du ğu 
öğe aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

a. Çiz gi 
b. Ka re
c. Ha cim
d. Yü zey
e. Kü re

8. Yüzeyleri, matematiksel olarak bağ lan tı lı ol ma yan 
düz çiz gi le rin oluş tur du ğu form lar aşa ğı da ki yü zey ler
den han gi si ni oluş tur mak tadır?

a. Eğ ri Çiz gi sel Yü zey ler
b. DüzÇiz gi sel Yü zey ler
c. Da ire sel Yü zey ler
d. Le ke li Yü zey ler
e. Üç gen Yü zey le ri

9. Aşa ğı da ki ler den han gi si iki bo yut lu Te mel Geo
met rik Form lar ara sın da sa yıl maz?

a. Eş ke nar Dört gen
b. İkiz Ke nar Üç gen
c. Dai re
d. Ka re 
e. Eğ riÇiz gi sel Yü zey

10. Uzay içe ri sin de bu lu nan bir for mun yo ğun lu ğu ve 
ağır lı ğıy la iliş ki li olan kav ram aşa ğı da ki ler den han gi
si dir? 

a. Daire
b. Yüzey 
c. Kütle
d. Nokta
e. Kare

1. b Ya nı tı nız yan lış  ise “Form ve Biçim” bö lü mü nü 
göz den ge çi ri niz.

2. c Ya nı tı nız yan lış ise “For mun Öğe le ri” bö lü mü
nü göz den ge çi ri niz. 

3. a Ya nı tı nız yan lış   ise “For mun Öğe le riÇiz gi” bö
lü mü nü göz den ge çi ri niz.

4. d Ya nı tı nız yan lış   ise “FormGeo met rik Form lar
Üç Bo yut lu Te mel Geo met rik Form lar” bö lü
mü nü göz den ge çi ri niz.

5. d Ya nı tı nız yan lış   ise “Geo met ri” bö lü mü nü göz
den ge çi ri niz.

6. e Ya nı tı nız yan lış   ise “For mun Öğe le riYü zey” 
bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.

7. a Ya nı tı nız yan lış ise “For mun Öğe le riÇizgi” bö
lü mü nü göz den ge çi ri niz.

8. b Ya nı tı nız yan lış   ise “For mun Öğe le riYü zey” 
bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.

9. e Ya nı tı nız yan lış   ise “For mun Öğe le riForm
Geometrik Formlar” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.

10. c Ya nı tı nız yan lış   ise “For mun Öğe le riHa cim ve 
Küt le” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.

Sı ra Siz de Ya nıt Anah ta rı
Sı ra Siz de 1
Ön ce lik le bir rap ti ye ala rak siv ri ucu yu ka rı ge le cek 
bi çim de çi zim yü ze yi ne şeffaf bant ile ya pış tı rın. Da
ha son ra bir ip bu la rak cet vel ile öl çün ve bir ucu nu 
rap ti ye ye di ğer ucu nu ka le me sa bit le yin. Bu ra da dik
kat edil me si ge re ken uzun lu ğun is te di ği niz öl çü de ol
ma sı dır. Da ha son ra dai re ha re ke ti ni kes me den ve ipin 
ger gin li ği ni boz ma dan rap ti ye çev re sin de ka le mi dön
dü rün.  Da ire ni zi çiz miş ola cak sı nız.

Sı ra Siz de 2
Ya pı lan iş lem de, fır ça ya (çu bu ğa) alı nan sı vı (mü rek
kep ya da bo ya) hız la ka ğıt üze ri ne sal la nır ken bir en
gel le dur du ru lur. Bu du rum da sı vı fır ça ya da çu buk 
üze rin den kur tu la rak ka ğıt üze ri ne dü şer. Olu şan form 
rast lan tı sal bir geo met ri nin kar şı lı ğı dır. Bu iş lem kon
trol lü ve ta sa rım cı eliy le, is tem li bir bi çim de ger çek leş
me miş tir. 



Bilgisayar Destekli Temel Tasarım20

Yararlanılan Kaynaklar
Ata türk, M. K. (1971). Geo met ri. An ka ra, Türk Dil 

Ku ru mu, no:33.
Ata la yer, F. (1994). Te mel Sa nat Öğe le ri. Es ki şe hir: 

Ana do lu Üni ver si te si.
Ens tice,W., Peters, M. (1990). Drawing Space, Form, 

Expression. New Jersey: Englewood Cliffs, USA.
Garret, L. (1967). Visual Design: A Problem Solving 

Approach. New York: Van NostrandReinhold, 
USA.

Gü rer, L. (1990). Te mel Ta sa rım. İs tan bul: İTÜ.
Gü rer, L. (1992). Gör sel Sa nat Eği ti mi ve Me kan 

Form. İs tan bul: İTÜ.
Han çer li oğ lu, O. (2000). Fel se fe Söz lü ğü. İs tan bul: 

Rem zi, 12. Ba sım.
Kap tan, B. B. (1997). İç mi ma ri de FormMe kan İliş ki

si. (Ya yım lan ma mış Yük sek Li sans Te zi) Ana do lu 
Üni ver si te si/Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, Es ki şe hir.

Kap tan, B. B. (2001). İç Me ka nın Ni te li ği ni Be lir le yen 
Öğe le ri nin Gör sel lik Ka zan ma sı nı Sağ la yan Olu
şum lar. Ana do lu Sa nat. Es ki şe hir:  Ana do lu Üni
ver si te si, s:113130.

Wong, W. (1972). Prin cip les Of Two Di men sio nal 
De sign. New York: Von Nos trand Ri ne hart.

Ze lans ki, P., Fis her, M.P. (1984). De sign Prin cip les and 
Prob lems. New York: Holt, Ri ne hart and Wins ton.

Ze lans ki, P., Fis her, M.P. (1987). Sha ping Spa ce. New 
York: Holt, Ri ne hart and Wins ton.



1. Ünite - Form ve Kavramsal Öğeleri 21

Üç Boyutlu Formlar›n Birbirleriyle ‹liflkileri
Seçilmifl Örnekler

Üç Boyutlu Geometrik Formlar
Seçilmifl Örnekler



2
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

•	 Ayırma	
•	 Değme
•	 Bindirme
•	 Girme
•	 Birleşme	
•	 Çıkarma
•	 Kesişme
•	 Çakışma

İçindekiler
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Tasarım

Form ve İki Boyutlu Tasarım
•	 GİRİŞ
•	 FORM	ÇEŞİTLERİ
•	 FORMLARIN	BİRBİRİYLE	İLİŞKİLERİ

BILGISAYAR DESTEKLI TEMEL TASARIM



GİRİŞ 
Yeni fikirlerin varolmasında, hayal kurulmasında ve sezgilerin tasarımı yönlen-
dirmesindeki temel kaynak, önceden elde edilen bilgiler ve deneyimlerdir. Tasa-
rımcı, çevresinde gördüğü algıladığı herşeyi bilinçli veya bilinçsiz kaydeder. Bu 
bilgi akışı ve depolanışındaki temel veri doğadır. Birey, doğadaki paketlenmiş bil-
giyi 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 araştırıl-
dığında her zamanki gibi form zenginliği ve çeşitliliğiyle karşılaşılır. Bu çeşitlilik, 
tasarımcının bazen esin kaynağı olabilmekte ya da en güçlü fikrinin temelini oluş-
turabilmektedir. Böylelikle doğa ile sanat çok sıkı ilişki içine girmektedir. 

Ancak günlük kullanılan ve belirli gereksinimlerimizi karşılayan nesneler, ço-
ğunlukla tasarımcılar tarafından üretilmiştir. Bir tasarı ürünü olarak araştırılan 
form gereksinimler, işlev, beğeniler, anlam ve malzeme niteliklerine uygun ola-
rak 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 fark-
lıyı, yeniyi ve size ait olanı oluşturabilmeniz için başlangıç bilgilerini oluşturacaktır. 

FORM ÇEŞİTLERİ
Tasarlanmak istenen formun bütünlüğünün varolabilmesi için, kurulması gere-
ken 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 dü-
zendeki formu bir işleve hizmet edecek ve yaratıcılık özelliğini kapsayacak tarzda 
resmediş veya ifadelendirilişidir” (Gürer 1992). Gürer’in bu yaklaşımları doğrul-
tusunda, form, nesnelerin doğal niteliklerini ortaya çıkarmak için, varoluşların 
diğerlerinden ayrılmasını sağlayabilir. Form, bir gerekliliğin, gereksinimin karşı-
lığıdır. 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. 

Form ve İki Boyutlu Tasarım



Bilgisayar Destekli Temel Tasarım24

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 kullanıl-
mıştır. Bazı sanatçılar ve tasarımcılar, kendi teknik, bilgi birikimi, eğitimi, kültür 
yapılaşmasına bağlı olarak kendilerine özgü üslupta formlar yaratmışlardır. Tasa-
rım 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 for-
mun kapladığı alanın içinde de bir takım örgütlenmeler söz konusu olabilir. Böyle 
bir yapılaşma iç formu da oluşturacaktır (Şekil 2.2). Form içinde bulunan boş-
lukları sınırlayan yapı bir kabuk oluşturmaktadır. Bu kabuk iç ile dışı birleştiren, 
aynı zamanda ayıran bir özelliğe sahiptir. Bu kabuğun içinde kalan boşluk iç form 
olarak adlandırılmaktadır. “Dış formun yaşanılan çevrede bulunan yüzey yapılaş-
ması 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 oluşturmak-
tadır. Formun içindeki boşluk işlev yüklenebilir ya da işgörüsüyle önceden belir-
lenmiş 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 oy-
nama eylemi sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

Dış Form: Yaşanılan çevrede 
bulunan yüzey yapılaşması 
dışa doğru oluşmuş formlardır.

İç Form: Formun içinde 
bulunan boşluk olmasını 
sağlayan ve boşluğu sınırlayan 
yapının adıdır.

Şekil 2.1

Dış Form.
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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 ne-
gatif formlarda da karşımıza çıkmaktadır. Pozitif form, uzayda yer ve hacim kap-
layan kütlesel formlardır (Şekil 2.3). Şekil 2.3’de yeralan üç boyutlu geometrik 
düzenlemede, küpler koyu renk ile gösterilerek pozitif formları oluşturmuşlardır. 

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

Şekil 2.2

İç Form.

1

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

Şekil 2.3

Pozitif Form.

Negatif Form: Yaşanılan 
çevrede ya da uzayda yer alan 
boşlukların tanımıdır.
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Pozitif ve negatif formların tasarım ilkeleri aracılığıyla düzenlenmesi sonu-
cu 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 tanımla-
nabilen tasarım, bu iki karşıt formların (pozitif ve negatif) örgütlenmesiyle olu-
şacak düzenlemenin bir sonucudur. İki boyutlu düzenlemelerde pozitif ve negatif 
formlar, koyu-açık renkler, dokulu-düz yüzeyler gibi düşünülebilinir. Satranç tah-
tası iki boyutlu yüzeyler içinde pozitif ve negatif formlara bir örnek oluşturmakta-
dır. 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.

Şu anda çalışma alanınızda bulunan pozitif formları belirleyiniz. 

Statik ve Dinamik Formlar
Durağanlık, hareketsizlik hissi veren kararlı formlar statik form olarak adlandırı-
lır. 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 oluşturma-
sına karşın, eğri yüzeylerde zaman zaman statik formlar olarak algılanabilirler. 
Formun hareket hissi vermeyecek tarzda başlatılıp bitirilmesi statik formu oluş-
turacaktır. 

Şekil 2.4

Negatif Form.

2
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Diğer yandan, dinamik formlar değişikliği, hareketliliği ve enerjiyi simgeler-
ler (Şekil 2.6). Küreler, dairesel çizgiler, doğal çevrede varolan kıvrımlı ve eğri 
yüzeyler hareketlilik duygusu oluşturmaktadır. Bu tip formlar statik formlarla 
karşıtlık içermektedir. 

Statik formlar, her türlü dışarıdan gelecek etkiye karşı direnç gösterebilecek 
devrilme olasılığı zor olan üç boyutlu formlar için kullanılmaktadır. Örneğin Mı-
sır’daki piramitler kare tabanlı olması ve yükseldikçe üçgen formuna uygun olarak 
yan yüzeylerin daralması nedeniyle statik formlara örnek oluşturmaktadır. Dina-
mik 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. 

Şekil 2.5

Statik Formlar.

Şekil 2.6

Dinamik Formlar.

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 çev-
relenmesi sonucu oluşan düzenlemelerin bir sonucudur. Çevreleyen öğeler bire-
yin algısını odaklaştırarak ortadaki forma yöneltecektir. Kapalı form, genellikle, 
biçimseldir ve yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Tek başına ayrı bir form olarak 
değerlendirilebilir, bir anlam içerir ve bir işlevi bulunmaktadır (Şekil 2.7). Şekil 
2.7’de iki farklı form bulunmaktadır. Soldaki tek form kapalı bir formdur. Tek 
başına bir anlam içeren ve belirli bir işlevi olduğu öngörülebilir. Sağda yeralan içi 
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 de-
vamlılık ve süreklilikten söz edilemez.

Bununla beraber, kapalı formun genişlemesi, çoğalması ya da devam ettirilme-
si olası değildir. Herhangi bir formla ya da kendi formuna sahip ikinci bir form-
la 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 kompo-
zisyonun 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 bi-
reyin 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 eklene-
bilir, üreyebilir ve eklektik bir yapıya dönüşebilir (Şekil 2.8). Şekil 2.8’de orijinal 
açık form koyu renkle belirtilmiştir. Diğer formlar kenar ilişkilerini kurarak for-
mun devamlılığını ve sürekliliğini sağlayarak ana formu genişletmişlerdir. Oluş-
turulan düzen genişlemeye açık olduğu gibi kompozisyon artık ilk formun temel 
geometrisinden farklı bir sonuca ulaşmaktadır. 

Kapalı Form: Uzay içerisinde 
yer alan bir formun diğer 
öğelerle çevrelenmesi sonucu 
oluşan düzenlemelerin bir 
sonucudur. Form ekleme 
yapılamayacak biçimde 
tamamlanmıştır. 

Şekil 2.7

Kapalı Formlar.

Açık Form: Bir formun diğer 
formların eklenmesi sonucu 
biçimini değiştirmeden 
ve anlamını yitirmeden 
devamlılığını sağlamasıdır. 
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Soyut ve Somut Formlar
Soyut formlar, üç boyutlu uzayda varolan formların ölçü, oran gibi yapısal özel-
liklerinden 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. For-
mun soyutlaşması, gerçek hayattan çıkarak biçimin de değişmesi olarak açıkla-
nabilir. Ancak form kullanıldıktan sonra kişiler tarafından bilinir ve analiz edilir 
olacaktır. Bunun sonucu olarak sonradan tasarlanacak formlar için soyut kavra-
mını yitirecektir. 

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 adlandı-
rılırlar. Süper gerçekçilik iki ve üç boyutluktan oldukça fazla yararlanıldığı du-

Şekil 2.8

Açık Formlar.

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 Form: Doğrudan iki 
boyutlu yüzeyler ve üç boyutlu 
uzayda varolan objelerdir. 
Bazen süper gerçekçilik olarak 
da adlandırılırlar.
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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 düzen-
lenen kompozisyona bağlı olarak belirlenir (Şekil 2.10).

Organik ve İnorganik Formlar
Organik formlar, canlı organizmaların hücre yapısına uygun olan formlardır. 
Genellikle, eğri, dairesel sınırların ve hareketli, kıpırtılı yapıların egemen oldu-
ğu 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 alan-
larımız içinde dikkat çeken düzenlemelerdir.

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

Şekil 2.10

Somut Formlar.

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

Şekil 2.11

Organik Formlar.

İnorganik Form: Canlılığını, 
hareketini ve daireselliğini 
kaybetmiş, daha çok köşeli, 
prizmatik yapılardır.
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FORMLARIN BİRBİRİYLE İLİŞKİLERİ
Form çeşitlerinin birarada kullanılması ya da iki aynı formun birbirleriyle ilişki-
ye girmesi sonucu ortaya özgün, daha önce görülmemiş formların çıkması olası-
dır. Formlar belirli kurallar aracılığıyla birbirleriyle ilişkilendirildiğinde anlamlı ve 
kontrol edilebilir yeni formların tasarlanması olasıdır. Böylelikle aynı görsel bütün-
lük 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 birbir-
leriyle 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 (Şe-
kil 2.13). Kare diğer bir kare ile tasarımcının ön gördüğü bir aralık ölçüsüyle bir-
birine 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 2.12

İnorganik Formlar.

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 ol-
maktadır. Eğer iki formun sınırları aşılırsa ve birbiri içine ya da üstüne gelirse o 
zaman form varolan özgün yapısını kaybeder ve Değme ilkesi oluşmaz.

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, alt-
ta 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.

Girme (Penetration)
Bindirme yöntemiyle aynı uygulamayı içermektedir. Ancak, örtme yoktur. Ön-
arka 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 

Şekil 2.14

Değme.

Şekil 2.15

Bindirme.
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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.

Birleşme (Union)
Bindirme ve girme ilkelerinin uygulamalarının aynısı iki form için uygulanır. 
Ancak, bu sefer iki formda birbiriyle tek bir formmuş gibi birleştirilir. Böylelik-
le 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 tek-
rarlanabilir olmasını sağlayacaktır.

Çıkarma (Subtraction)
İki form bindirme, girme ve birleştirme ilkelerine benzer bir biçimde ilişkilen-
dirilir. 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 an-
latır bir oranda olması gerekmektedir. Yani özgün formun temel biçimi anlaşılır 
olmalı, bakıldığı zaman bütün, çağrışım yoluyla tamamlanabilmelidir. 

Şekil 2.16

Girme.

Şekil 2.17

Birleşme.
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Kesişme (Intersection)
İki form bindirme, girme ve birliştirme ilkelerine benzer bir biçimde ilişkilendi-
rilir. 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 2.18

Çıkarma.

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 gerek-
tirir. Yeni oluşan form tek bir form olarak algılanır (Şekil 2.20).

Yeni form arayışında bu yöntemlerin birini ya da birkaçını kullanarak yöntem 
sayısı artırılarak buluş yapma olanağı genişletilebilinir. Kullanılacak farklı yön-
temlerle formun aşama aşama yeni forma dönüşmesi sağlanabilir. İstenen işleve 
ya da görünüşe kontrollü ve tekrarlanabilir bir ortamda ulaşılması sağlanır. Böy-
lelikle 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.

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 form-
lar kullanılarak sonsuz sayıda sonuçlara ulaşmak olasıdır.

Form olarak iki daire kullanarak 3 aşamada yeni bir form oluşumu deneyiniz.

Şekil 2.20

Çakışma.

Şekil 2.21

Üç boyutlu Form 
Örnekleri.

4
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Özet

Form çeşitlerini tanımlamak;
 Bu ünitede işlenen form çeşitleri yaşadığımız 
çevrede gördüğümüz her türlü nesneyi adlandır-
mamızı ve tanımlamamızı sağlayacaktır. Form-
larının sahip oldukları nitelikleri bakımından 
sınıflandırdığımız bu nesneler, yeni form üretme 
ile ilgili karşılaşılan yaratıcılık sorununa çözüm 
geliştirmeyi hızlandırmaktadır. Yeni form arayı-
şında bilgi dağarcığımızda bulunan ve bize tanı-
dık gelen formları kullanırız. Eğer bu birikim az 
ise bulduğumuzu zannettiğimiz her yeni form 
zaten bulunmuş olacaktır. Bu nedenle çevremiz-
de bulunan her nesneyi iyi gözlemlemeli, onları 
irdelemeli ve bir biçimde bilgi dağarcığımıza ek-
lemeliyiz Böylece, hem konuyla ilgili bilgi biri-
kimimizi arttıracak hem de entelektüel gelişimi-
miz içinde yararlı olacaktır.  

Formlar arasındaki ilişkileri açıklamak;
 Çevremizde bulunan her nesne aslında karma-
şık formlardan oluşmuştur. Bu formlar incelen-
diğinde aslında temel form çeşitlerinden oluş-
tuğu gözlemlenebilir. Bu nedenle form çeşitleri 
aslında çevremizde yeralan formları daha iyi an-
lamamızı ve tanımlamamızı sağlar. Form çeşit-
lerini 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 kulla-
nımı, amaç ve gereksinimlerimize uygun yeni 
form üretme konusunda yardımcı olabilecektir. 

Yeni formlar oluşturmak;
 Geometrik formlar üzerinden verilen temel ör-
nekler 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 kulla-
nılarak 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. 

1

2

3
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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

2. Bazı formlar değişikliği, hareketliliği ve enerjiyi 
simgeleyen, dairesel çizgiler, doğal çevrede varolan 
kıvrımlı ve eğri yüzeyler hareketlilik duygusu oluştu-
rurlar. 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

3. Aşağıdaki mobilyalar arasında hangisi Açık Forma 
örnek olabilir?

a. Çöp Kutusu
b. Ayaklı Lamba
c. Köşe Koltuk
d. Sandalye
e. Bar Taburesi

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

a. 

 

 
b. 

 
 

c. 
 
 
 

d. 
 
 
 

e. 
 
 
 

5. Formların Birbirleriyle İlişkilerinde, iki formun 
birbiriyle ilişkiye ve etkileşime girecek kadar iç içe ye-
ralması sonucu, birinci formun, ikinci formun kapla-
dığı 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 iste-
miştir. Ancak restoranda boş olan masaların hepsinin 
4 kişilik olması nedeniyle kare masalardan ikisi bir ara-
ya getirilmiştir. Masalar, Formların Birbiriyle İlişkileri 
kurallarından hangisini kullanarak bir araya getiril-
mişlerdir?

a. Kesişme 
b. Değme
c. Bindirme
d. Ayırma
e. Çakışma

8. Aşağıdakilerden hangisi inorganik form olarak ka-
bul edilir?

a. Ağaç
b. Su damacanası
c. Süs Bitkisi 
d. Heykel
e. Kare sehpa

9. Aşağıdaki nesnelerden hangisi Dinamik Form ola-
rak kabul edilir?

a. Basketbol Topu
b. Mısır’ın Piramitleri
c. Anıtkabir
d. Buzdolabı
e. Gönye

10. İki formun sanki tek bir formmuş gibi biraraya ge-
tirilmesi 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 Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-İç ve Dış 
Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-Statik ve 
Dinamik Formlar” bölümünü gözden geçiri-
niz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Kapalı ve Açık” bölümünü 
gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Formların Birbirleriyle 
İlişkileri” bölümünü gözden geçiriniz. 

5. a Yanıtınız yanlış ise “Formların Birbirleriyle 
İlişkileri” bölümünü gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-Statik ve 
Dinamik Formlar” bölümünü gözden geçiri-
niz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Formların Birbirleriyle 
İlişkileri” bölümünü gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-Organik ve 
İnorganik Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Form Çeşitleri-Statik ve Di-
namik Formlar” bölümünü gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Formların Birbirleriyle 
İlişkileri” bölümünü gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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. 

Sıra Sizde 2
Örneğin, masa üstü bilgisayarınıza ait sistem ünitesi, 
monitör, klavye, fare, kitap, bardak, kalem vs. pozitif 
formlarınız olarak çalışma alanınızda yer kaplamakta-
dırlar. Kapladıkları alanlar başka bir formun konulma-
sına engel olacak biçimde doludur. 

Sıra Sizde 3
Kalemtraş, kalemlik, bilgisayar monitorü gibi masa üs-
tünde duran hareketsiz nesneler statik form olarak ta-
nımlarız. Bu formların devrilmesi ya da hareket etmesi 
için güç gerekmektedir. Ancak bu biçimde yer değişti-
rebilir ya da hareketlenebilir. Örneğin masaüstünde bir 
bilye olsaydı, bu dinamik bir form olacaktı. Bilyeye ya-
pılan en ufak temas, masanın titreşimi ya da masanın 
eğimi onun hareketlenmesini sağlardı. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İki bo yut lu gör sel al gı nızı ge liş ti re bi le cek;
Me kan al gınızı oluşturabilecek;
Ta sa rım İl ke le riy le il gi li kav ram la rı ta nım la ya bi le cek;
Ta sa rım İl ke le ri ni kul la na rak so run la rı bi çim sel ola rak ifa de ede bi le cek si niz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Ta	sa	rım
•	 Ta	sa	rım	İl	ke	le	ri
•	 Tek	rar
•	 Form	Tek	ra	rı
•	 Öl	çü	Tek	ra	rı
•	 Renk	Tek	ra	rı
•	 Do	ku	Tek	ra	rı
•	 Po	zis	yon	Tek	ra	rı
•	 Zıt	lık
•	 Öğe	sel	Zıt	lık	lar
•	 Ya	pı	sal	Zıt	lık	lar

•	 Ko	ram	(Hi	ye	rar	şi)
•	 Ek	sen	sel	Ko	ram
•	 Mer	kez	sel	Ko	ram
•	 Işın	sal	Ko	ram
•	 Uyum
•	 Den	ge
•	 Si	met	rik	Den	ge
•	 Asi	met	rik	Den	ge
•	 Mer	ke	zi	Den	ge
•	 Ege	men	lik
•	 Bir	lik-Bü	tü	n	lük
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Gİ RİŞ 
İn sa noğ lu, ya şa mı bo yun ca çev re sin de ki bir çok nes ne ile ile ti şi me geç mek te dir. 
İlk çağ lar da do ğa da bul duk la rıy la ya şa mı nı sür dü rür ken, ge rek si nim le ri ne uy gun 
ola rak bir ta kım nes ne le ri ya şa dı ğı dö ne min özel lik le ri ne uy gun ola rak üret mek 
zo run da kal mış tır. Za man la be ğe ni ve es te tik kay gı la rın  da ek len di ği bu se rü ven
de ar tık tek no lo ji bü yük bir kat kı sağ la mak ta dır. Üre ti len her tür lü nes ne, in sa nın 
bir ge rek si ni mi ni kar şı la mak üze re dü şü nül müş tür. An cak, fark lı ve ye ni olan her 
za man da ha çok is ten miş ve ka bul gör müş tür. Bu na ek ola rak, es te tik kay gı lar ve 
be ğe ni dü zey le ri bir an lam da kul la nı cı özel lik le ri ni de be lir le ye rek ürün le rin bi
çim len me si ne ne den ola bil mek te dir.

Bu iliş ki ler bir ke na ra bı ra kı lır sa kul la nı cı ola rak dü şü ne bi le ce ği miz bi rey, 
hem pra tik hem de es te tik ge rek si nim le ri doğ rul tu sun da çev re si ni bi çim len dir
mek te dir. Bu bi çim len dir me sü re cin de fark lı yı ara ma sı iç ten ge len bir dav ra nış 
bi çi mi ola rak ka bul edi le bi lir. Fark lı ola nın tek ola nın sa hi bi ol mak bi re ye top lu
luk için de be ğe ni ve zevk le riy le fark lı bir ko num da ol ma duy gu su nu ya şa ta cak
tır. Bi re yin, ya şa dı ğı çev re yi bi çim len di re bil me si için  bir bi riy le uyum lu, ben zer 
es te tik de ğer le ri ta şı yan ve dü zen len miş form la rın ol ma sı ge rek mek te dir. Bu da 
form la rın be lir li yön tem ve il ke ler kul la nı la rak ta sar lan ma sı ve üre ti lebi lir ol ma sı 
so nu cu nu do ğur mak ta dır.

Bu üni te de ta sa rım kav ra mı nı de ğer len di re cek ve ye ni form la rın ta sar lan ma sı 
için kul la nı lan te mel ta sa rım il ke le ri ni ta nı ya cak sı nız. Bu yol la, ye ni form üret
mek için yön te m le ri ken di niz oluş tu ra bi le cek si niz.

TA SA RIM VE İL KE LE Rİ
Ba uha us’tan gü nü mü ze ka dar olan sü reç te sık ça di le ge ti ri len ta sa rım söz cü ğü 
şöy le kav ram la şa bi lir: Ta sa rım, es te tik bil gi nin her tür lü ara cı nı kul la na rak öz gün 
ve tek ola cak ye ni de ğer le ri gö rü nür kıl ma sü re ci dir. Bu sü reç, ze ka ile iş ler ve ol ma
ya nı or ta ya çı kar ma ya yö ne lik ola rak ta nım la na bi lir. İs viç re li eks pres yo nist sa nat
çı Jo han nes It ten ta sa rım için, dü şü nü len for mun uy gu la na bi le cek bi çim de ka ğı da 
ak ta rıl ma sı ola rak ta nım la mış tır. As lın da bir for mun, bir dü şün ce nin ya da bir 
ürü nün ta ma mı nın ya da bir par ça sı nın nok ta, çiz gi, yü zey, ha cim/küt le si ola rak 
ye ni den an la tı mı ta sa rım dır. Bu an la tım bi çi mi için de renk, do ku mal ze me ve süs
le me gi bi ni te lik sel öğe ler de eş lik ede rek in san du yu la rı nı ve al gı la ma bi çim le ri ne 
et ki et mek te dir.

Tasarım İlkeleri

Tasarım: Estetik bilginin her 
türlü aracını kullanarak özgün 
ve tek olacak yeni değerleri 
görünür kılma sürecidir.
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Kı sa ca ve ril miş ya da ta nım lan mış bir so ru nun, fark lı bir ba kış açı sı ve yo rum
la çöz me ey le mi ola rak da ta nım la na bi lir. Ta sa rım as lın da fark lı ola nı, ye ni ola nı 
ve o gü ne ka dar bu lun ma mış ola nı ara yıp bul ma sa na tı dır. Bir bu luş yön te mi dir. 
Bu ne den le, ço ğu kez göz den ka çan bir şe kil de, va ro lan nes ne ler le uğ raş mak ta dır. 
Ya şa nı lan çev re de bu lu nan ya da te mel form lar dan yo la çı kı la rak or ta ya ko nan bir 
kav ram çer çe ve sin de, be lir li il ke le ri kul la na rak, öz gün ve fark lı yo rum lar or ta ya 
ko nul mak ta dır.

Ta sa rım ey le mi bir sü reç ya şa na rak ger çek leş mek te dir. Ta sa rım sü re ci ola rak ad
lan dı rı lan bu za man di li mi, ön ce lik le so run ola rak ka bul edi le cek olan bir ko nu nun 
va rol ma sıy la baş lar. Bu ko nu baş ka sı ta ra fın dan be lir len miş ola bi le ce ği gi bi, ta sa rım 
ey le min de bu lu na cak ta sa rım cı ta ra fın dan da or ta ya ko nu la bi lir. Bu sü reç, ta nım la
ma, ana liz (çö züm le me), sen tez (bi re şim) ve de ğer len dir me yi içer mek te dir.

Ta nım la ma, so ru na iliş kin ve so ru nu her yö nüy le or ta ya koy mak için ya pı
lan bir aşa ma dır. Bu aşa ma da kul la nı la cak öğe ler, form lar, iş lev ler, ge rek si nim ler, 
yön tem ve ta sa rım il ke le ri be lir le nir.

İkin ci aşa ma olan ana liz de, ta nım la nan so run la il gi li her tür lü öğe ir de le nir ve 
or ta ya ko nur. Ta nım la ma da or ta ya ko nu lan ve çö züm le mey le açı ğa çı kar tı lan her 
ve ri, bir bi riy le iliş ki len di ri le rek fark lı olanı bul ma ya ça lı şı lır. 

Sen tez de ise, bir bi rin den fark lı gi bi gö rü nen, an cak, ana liz aşa ma sın da bir bir
le riy le ola sı iliş ki le ri ku rul muş ve ri ler den yo la çı kı la rak ye ni bir öner me or ta ya 
ko nul ma ya ça lı şı lır. Bu öner me ta sa rım cı nın ön gör dü ğü ya da da ha sü reç baş
lar ken be lir le di ği kav ram çer çe ve sin de ge li şe bi lir. Ta sa rım cı ken di ye te nek le ri ve 
bil gi bi ri ki mi kap sa mın da, fark lı tek nik ler kul la na rak, çö züm öne ri le ri ni üret me
ye ça lı şır. İki bo yut lu ya da üç bo yut lu gör sel leş tir me yön tem le riy le es kiz ler ya da 
tas lak lar oluş tu ru lur. Son aşa ma ya ge çil me den, or ta ya ko nan öne ri ler ele ne rek tek 
bir öner me ha li ne ge ti ril mek te dir.

Son aşa ma olan de ğer len dir me as lın da bir ka rar ver me sü re ci dir. Öner me, 
hem gör sel an la tım tek nik le ri hem de di ji tal or tam lar da oluş tu ru la rak son lan dı
rıl mış tır. Çö züm öne ri si, fark lı, ye ni ve o gü ne ka dar gö rül me miş ye ni form la ra ya 
da öne ri le re dö nü şür se öz gün bu luş lar ger çek leş ti ril miş olur. 

Ta sa rım İl ke le ri, ta sa rım lar da ku rul mak is te nen dü zen ya da dü ze ni sağ la mak 
ama cıy la uy gu la nan ku ral la rı içer mek te dir. Bu ku ral lar, form gi bi tek bir nes ne 
üze rin de uy gu la na bi le ce ği gi bi, bir düz lem ya da uzay için de çe şit li form la rın ka
tı lı mıy la olu şa cak kom po zis yon lar da da kul la nı la bil mek te dir. For mun öğe le ri, 
for mun ni te li ği ni or ta ya ko yan do ku, renk, bi çim, gi bi ya pı sal özel lik le ri ni et ki
le ye cek bi çim de kul la nı la bil mek te dir. Ta sa rım sü re cin de bi li nen form lar, bi li nen 
öğe ler ve bi li nen il ke ler den yo la çı kıl ma sı na kar şın so nuç fark lı ola nı ve ye ni ola nı 
bul ma ya yö ne lik tir. Bu sü reç şa şır tı cı bi çim de yüz yıl lar dır ger çek le şen bir ol gu 
ola rak dün ya mız da tek rar lan mak ta dır.

Tek rar, zıt lık (kon trast), ko ram (hi ye rar şi), uyum, den ge, ege men lik ve bir lik
bü tün lük ta sa rım il ke le ri ola rak ka bul edil mek te dir. Aşa ğı da ak ta ra ca ğı mız il ke
ler, tek baş la rı na uy gu la na bi le ce ği gi bi, bir lik te kul la nım la rın dan do ğa cak so nuç
la rıy la et ki li ola bi le cek tir.

TEK RAR
Ben zer form la rın, öğe le ri nin, bi çi mi nin, ren gi nin ve do ku su nun bir bir le riy le iliş
ki ku ra bi le cek le ri bi çim de ikin ci kez ya da da ha faz la kul la nıl ma sın dan do ğan 
dü zen le me ler dir. Bu an la mıy la, form lar da tek rar, hem öğe le rin hep si nin hem de 
ay rı ay rı par ça la rı nın tek ra rın dan olu şan di zi lim ler le ta nım la na bil mek te dir. Bu 
an la yış la ba zı tek rar çe şit le ri nin ta sa rım sü re cin de kul lan mak ola sı dır. Bun lar:

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



3. Ünite - Tasarım İlkeleri 43

Form Tek ra rı
Form, her za man en önem li öğe ol muş tur. For mun tek ra rı, for mu oluş tu ran ya pı
sal ve gör sel her tür lü öğe nin ka tı lı mıy la söz ko nu su ola bi lir. Bu tek rar da for ma ait 
fark lı öl çü, renk, do ku gi bi özel lik ler de ğiş ken lik içe re bi lir. An cak, for mun ya pı sı 
her za man ay nı kal ma lı dır (Şe kil 3.1). Form, is ter geo met rik, is ter se kar ma şık ya
pı lar dan oluş sun, for mun bir den faz la bi çim de tek rar la na rak al gı la na bi lir bir di zi 
oluş tur ma sı ge rek mek te dir. Bu ne den le form da mey da na ge le bi le cek en ufak bir 
fark lı lık he men gö ze çar pa cak tır.

Öl çü Tek ra rı
Form la rın tek ra rı ya da çok ben zer ol ma sı na kar şın, for mun öl çü le ri nin ve oran
la rı nın ay nı ka la rak tek rar et me si dir (Şe kil 3.2). For mun ana ya pı sın dan öğe ya da 
par ça ek sil se de ana ya pı sı çağ rı şım yo luy la ta mam la na cak bi çim de kul la nıl ma lı
dır. Bu tek rar da te mel olan for mun bo yut la rı nın ay nı ka la rak di zi li min oluş tu rul
ma sı dır. Öl çü tek ra rı nın ol ma ma sı an cak for mun ana ya pı sı nın ta nım la na ma ya
cak bi çim de bo zul ma sı ile ola sı dır.

Renk Tek ra rı
Tek rar eden form la rın bi
çim, oran, öl çü ve do ku la rı 
de ği şik tir (Şe kil 3.3). An cak 
renk ay nı kal mak ta dır. For
mun geo met rik bi çi mi de
ğiş ken lik gös ter me si ne kar
şın, ay nı ren ge sa hip tir.

Do ku Tek ra rı
Bü tün form lar ay nı do ku ya sa hip tir. 
An cak tek rar eden form la rın bi çim, 
öl çü, oran ve renk le ri de ği şik tir. Fark lı 
geo met rik form lar kul la nıl ma sı na kar
şın for mu oluş tu ran ya pı nın do ku su ol
du ğu gi bi di ğer form lar için de kul la nıl
mak ta dır (Şe kil 3.4).

Şekil 3.1

Form Tekrarı.

Şekil 3.2

Ölçü Tekrarı.

Şekil 3.3

Renk Tekrarı.

Şekil 3.4

Doku Tekrarı.
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Po zis yon Tek ra rı
Düz lem ya da uzay için de kul la nı lan for mun, ala nı sı nır la yan ke nar lar la oluş tur
du ğu iliş ki nin ay nı ol ma sı dır. Alan ay nı kal ma sı na kar şın, de ği şik form la rın ko
nu mu ve poz la rı nın ay nı ol ma sı po zis yon tek ra rı nı oluş tur mak ta dır. Ya pı la rı na 
bağ lı ola rak form la rın uzay içe ri sin de ki yön le ri de is te nir se dü zen le ne bil mek te dir 
(Şe kil 3.5).

Yu ka rı da sa yı lan tek rar çe şit le ri için de, bü tün hep si nin kul la nıl dı ğı tek rar lar 
tam tek rar ola rak ad lan dı rı lır. Ya ni tek ra rı oluş tu ra cak for mun öğe le ri nin (form, 
öl çü, renk, do ku, uzay ve po zis yo nu nun) hiç bi ri de ğiş me den tek rar lan ma sı dır. 
Zıt lık oluş tur ma ya cak tarz da tek rar ede cek olan for mun öğe le rin den bi ri nin ya 
da bir ka çı nın de ğiş me siy le olu şa cak tek rar lar de ğiş ken tek rar ola rak ad lan dı rı
lır. Bu öğe le rin kom şu luk (ak ra ba lık, ya kın lık) iliş ki si için de ben zer bi rim ler den 
oluş ma sı zo run lu dur. Fark lı bi çim de ki for mun dü zen içe re cek tarz da bir den faz la 
sa yı da dü zen len me si ne ara lık lı tek rar de nir. (Ata la yer 1994).

Tek rar yo luy la ta sar la nan form lar, bir ri tim oluş tu rur lar. Bu form lar uyum, 
zıt lık gi bi il ke le rin kul la nı mıy la des tek le ne rek, mo no ton luk tan kur tu la rak ta sar
lan ma sı is te ni len kom po zis yo nun fark lı laş ma sı nı sağ la ya bi lir ler.

“For mun ta sar lan ma sı ya da alan için de form lar la ya pı la cak dü zen le me ler sı
ra sın da tek ra rın kul la nıl ma sı, mo no ton luk ya ra ta bil mek te dir. Bu ne den le tek rar 
kul la nı lır ken yön de ği şik li ği, ça kış ma, gir me, ke siş me, değ me gi bi iliş ki çe şit le ri ni 
kul la na rak uyum ve dü zen oluş tu ru la bi lir” (Wong 1972). 

Ay nı za man da, ya ra tı cı dü şün cey le for mun ya pı sın da po zi tifne ga tif, kü çük
bü yük gi bi özel lik ler de de tek rar ve tek rar çe şit le ri kul la nı la bi lir. Kı sa ca mo no ton 
bir di zi ya rat ma ya cak bi çim de bir kaç il ke nin bir ara da kul la nıl ma sı kom po zis yon 
için de ki fark lı lık la rın oluş ma sı nı sağ la ya bi le cek tir.

Bir bas ket bol ta kı mı nın bü tün oyun cu la rı nın ay nı ben zer for ma giy me le ri form, 
renk ve do ku tek ra rı dır. Siz de bu tür ben zer lik ler gös te ren üç tür mes lek gru bu adı
nı be lir le yi niz ve ben zer lik le ri ni ya zı nız.

ZIT LIK (KON TRAST)
Va ro luş ola rak göz den ka çı rıl ma sı na kar şın zıt lık, her za man ve her yer de var dır. 
Bir for mun an lam sız bir uzay la çev ril me sin de, düz bir çiz gi nin, eğ ri bir çiz giy le 
bir leş me sin de, bü yük bir for mun kü çük bir form la bir lik te li ğin de zıt lık (kar şıt lık
kon trast) var dır. Gün lük ya şan tı mı zın bir par ça sı dır zıt lık. Za ten, for mun ze min
den ay rı la rak al gı lan ma sı, bu zıt lık il ke si nin yar dı mıy la ol mak ta dır.

“Bir kom po zis yon da ben zer ve ya ben zer ol ma yan ni te lik te ki öğe le rin çe şit li ba
kım lar dan zıt lık lar oluş tur ma sıy la bir bü tün lük el de edi le bi lir. Bu zıt lık öl çü, yön, 
bi çim, renk, do ku ba kı mın dan ola bi lir” (Yurt se ver 1988). Bu nun la be ra ber, ta sa rım
da kul la nı lan ba zı zıt lık lar bir bir le riy le uyum için de dir. Söz ge li mi, ka re bir form ile 

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

Zıtlık: Bir formu oluşturan 
öğelerinin biçiminin, yerinin, 
pozunun değişmesi ve buna 
bağlı olarak formun anlam ve 
işlevinin değişmesiyle oluşan 
karşıtlıktır. Kontrast olarak da 
adlandırılmaktadır.
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üç gen bir form bir bir le ri ne ben ze mez ler, ama form ya pı sı ola rak bir bir le ri ne kom
şu dur lar. Di ğer yan dan, eğ ri sı nır lar dan olu şan bir form, bu iki form için uz laş maz 
bir iliş ki için de ola bi lir. Ay nı tür (uz la şanuz laş ma yan) zıt lık lar renk, do ku, için de 
ge çer li dir. Ya ni zıt lık lar, öl çü sü, çiz gi si ve uzay da ki po zis yon la rı ay nı olan form lar da 
renk ve ya do kuy la da el de edi le bi lir ler.

“Zıt lık bü tün bo yut la rı içer mek te dir. Bu bo yu tun bir ucu tek rar, di ğer ucu zıt
lık tır. Uyum bun la rın or ta sın da yer alır” (Gü rer 1990). Ya pı sın da ya da yü ze yin de 
zıt lık lar olan form lar uyum, tek rar gi bi il ke ler den da ha ça buk al gı la nır lar. Bir bi
ri ne zıt iki form, ba kan için dik kat çe ki ci dir. Bu an la yış la dü zen len miş kom po zis
yo na il gi ar tar ve da ha dik kat li sey re di lir.

Bir for mu oluş tu ran öğe le rin bi çi mi nin de ğiş me si, yer de ğiş tir me si, for mun 
uzay için de po zu nun de ğiş me si ve bu na bağ lı ola rak for mun an lam ve iş le vi nin 
de ğiş me siy le kar şıt lık, ya ni zıt lık olu şur.

For mun Öğe sel Zıt lık la rı
Her va ro lu şun ya pı sın da yer alan öğe le rin bir bir le riy le oluş tu ra ca ğı zıt lık lar dır. 
Bun lar Form Zıt lı ğı, Öl çü Zıt lı ğı, Renk Zıt lı ğı, Do ku Zıt lı ğı ve Po zis yon Zıt lı ğı dır.

Form Zıt lı ğı, iki for mun geo met rik ya pı sı, bi ri açı lı, bir di ğe ri açı lı de ğil se zıt
lı ğı oluş tu rur. Ay nı za man da, bir for mun ya pı sı geo met rik, di ğe ri or ga nik ise, bu 
da bir zıt lık tır. Bu bağ lam da, form zıt lı ğı nı açık la mak bi raz ka rı şık ola bi lir. An cak, 
gö re ce li olan bu zıt lık, iki ya da da ha faz la for mun bir ara ya gel me siy le kar şı laş tı rı
la rak so nu ca ula şı la bi li nir. Zıt lık la rın bir kıs mı nı şöy le sı ra la na bi lir (Wong 1972). 
“Da ire sel/dik dört gen sel, düz lem sel/çiz gi sel, me ka nik/ser bestel, si met rik/asi met
rik, gü zel/çir kin, ba sit/kar ma şık, so yut/so mut, düz gün/bo zuk... vs.” (Şe kil 3.6).

Öl çü Zıt lı ğı, yü zey form lar için ala nın bü yük lü ğü kü çük lü ğü, ha cim sel form
lar da küt le ve ya ha cim le rin bü yük lü ğü kü çük lü ğü, çiz gi sel form la rın uzun lu ğu
kı sa lı ğı öl çü zıt lı ğı nı oluş tu rur (Şe kil 3.7).

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

Şekil 3.6

Form Zıtlığı.

Şekil 3.7

Ölçü Zıtlığı.
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Renk Zıt lı ğı, kır mı zıye şil, sa rımor, ma
vitu run cu gi bi renk ler It ten’in renk da
ire sin de ki komp le men ter (ta mam la yı cı) 
renk ler, kro ma (ka li te) ton de ğer le ri, sı cak
so ğuk renk zıt lık la rı ile mik tar (par lak lık ve 
le ke bü yük lü ğü) zıt lık la rı renk zıt lık la rı nı 
oluş tu rur (Şe kil 3.8). Bu nu dı şın da ay nı öz
to na sa hip ol ma yan ya da ton ola rak bir bi
ri ne ya kın de ğer ler içer me yen renk ler de de 
kar şıt lık bu lun mak ta dır.

Do ku Zıt lı ğı, for mun yü zey le ri ni oluş tu
ran do ku la rın düzpü rüz lü, za rifka ba, in ce
ka lın, matpar lak zıt lık la rı dır (Şe kil 3.9).

Po zis yon Zıt lı ğı, üç bo yut lu uzay ya da iki bo yut lu ze min için de for mun al mış 
ol du ğu ko nu mun oluş tur du ğu zıt lık lar dır. Bu zıt lık lar: Üstalt, sağsol, yük sekal
çak, mer kezke nar, ... vs. dir (Şe kil 3.10).

Yu ka rı da an la tı lan zıt lık lar dı şın da, for mun ken di ya pı sı na bağ lı zıt lık lar da var
dır. Bir for mun için de yer alan zıt lık lar for mu da ha da il gi çe ki ci kı la bi lir. Tek rar eden 
form la rın bir bir le riy le hem zıt lık hem de uyum iliş ki le ri için de ol ma sı ola ğan dır.

For mun Ya pı sal Zıt lık la rı
İki bo yut lu form da iki düz çiz gi yi bağ la
yan bir da ire sel çiz gi nin oluş tu ra ca ğı dai re 
di li mi ken di için de zıt lık ya ra ta bi le cek tir. 
Bu ra da ana for mu oluş tu ran par ça la rın 
(Açı lıDa ire sel) form zıt lı ğın dan söz edi
le bi li nir (Şe kil 3.11). 

İki bo yut lu geo met rik for ma (ör ne ğin 
bir ka re) ek le nen ve ya pı sal ola rak fark lı 
olan ikin ci form (ör ne ğin bir dai re) zıt lık 
ya ra ta cak tır. Bu ra da zıt lık kü çükbü yük, 
açı lıda ire sel dir (Şe kil 3.12). 

Şekil 3.8

Renk Zıtlığı.

Şekil 3.9

Doku Zıtlığı.

Şekil 3.11

For mun Ya pı sal
Zıt lık la rı.

Şekil 3.12

For mun Ya pı sal
Zıt lık la rı.

Şekil 3.10

Pozisyon Zıtlığı.
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Bir geo met rik for mun iki ay rı form la bi ra ra da lı ğı so
nu cu olu şan bi le şik form da, yön (sağsol) zıt lı ğı var dır 
(Şe kil 3.13). 

Şe kil ler de ör nek le ri ve ri len iki bo yut lu form la rın zıt
lık la rı, üç bo yut lu form ola rak da dü şü nü le bi li nir. An cak 
bir düz lem üze rin de iki bo yu tuy la oluş tu ru lan zıt lık ar tık 
üç bo yu tu ile de ğer len dir me ye alın ma lı dır. Bu bir an lam
da al tı ana yö nün var lı ğı nı ve çok çe şit li ola nak la rın or ta
ya çık ma sı an la mı na gel mek te dir.

Form la rın dü zen len me sin de özel lik le renk, do ku, öl çü, bi çim ve yön tek rar
la rın da dü zen ve zıt lık ola bi lir. Ay rı ca for mun yer al dı ğı uzay da do ğal zıt lık her 
za man ola ğan dır. Tek rar da da ol du ğu gi bi mo no ton bir di zi ya rat ma ya cak bi çim
de bir kaç il ke nin bir ara da kul la nıl ma sı kom po zis yon için de ki fark lı lık la rın oluş
ma sı nı sağ la ya bi le cek tir. Bu de ği ken lik dik kat çe ke bi le ce ği gi bi öz gün gör sel le rin 
oluş ma sı müm kün ola cak tır.

Ya şa dı ğı mız çev re de gör dü ğü müz renk zıt lık la rı ile il gi li (kır mı zıye şi lin zıt lı ğı nı 
gös te ren do ma te sin kır mı zı sa pı nın ye şil ol ma sı gi bi) mey ve, seb ze, çi çek ve ağaç 
örnek le ri ne üç ör nek ve ri niz. 

KO RAM (Hİ YE RAR Şİ)
Ko ram (hi ye rar şi), ya şa nı lan do ğal çev re de va ro lan bir dü zen dir. Ağaç dal la rı nın 
ya pı la nı şı (bü yük dal lar dan kü çük dal la ra ve yap rak la ra), de niz ka buk lu la rı nın 
sar mal form la rı, kar ta ne le ri nin ya pı la nı şın da göz lem le ne bil mek te dir. Do ğa da 
gö rü len kar ma şık form la rın oluş ma sı hep si bir ko ram dır. “İki zıt ucu, uy gun ka
de me ler le bir bi ri ne bağ la yan köp rü ye ko ram (hi ye rar şi) de nir” (Yurt se ver 1988). 
Ko ram as lın da bir tek rar dır. For mun be lir li bir ora na bağ lı ka la rak de ğiş me si so
nu cu olu şan tek rar lar dır. Bu de ği şik lik for mun öl çü sü, bi çi mi, yö nü, ren gi, do ku
su, to nu, gi bi ya pı sal özel lik le ri de içe re bi lir. “Ko ra mın, ek sen selak si yel, mer kez
sel, ışın sal ol mak üze re üç tü rün den söz edi le bi lir ve bir or ga ni zas yon da bir ve ya 
bir ka çı bir ara da yer ala bi lir” (Gü rer 1990).

Ek sen sel Ko ram
Be lir len miş bir ek sen (aks) üze rin de bir for mun be lir li bir ora na bağ lı ola rak tek
ra rın dan olu şur. Bu ek sen çiz gi sel, da ire sel, vs. ola bi lir (Şe kil 3.14).

Mer kez sel Ko ram
Be lir len miş bir odak nok ta sı na doğ ru ya da bu odak nok
ta sın dan çı kış lı, yi ne bir ora na bağ lı ola rak tek rar la nan 
form lar dan olu şur (Şe kil 3.15).

Şekil 3.13

Formun Yapısal 
Zıtlıkları.

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

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

Şekil 3.14

Eksensel Koram.

Şekil 3.15

Merkezsel Koram.

2
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Işın sal Ko ram

Be lir li bir odak nok ta sın dan çı kan ışın la rın ya pı laş
ma sı so nu cu olu şan ko ram lar dır (Şe kil 3.16).

Ko ram da form lar ara sın da ki ara lık (es pas) 
ay nı ola ca ğı gi bi, zıt lık oluş tu ra cak ya da ters yö
nün de ko ra mı ta kip ede cek oran de ği şik lik le ri ni 
de içe re bi lir.

UYUM
Uyum, bir for mu oluş tu ran par ça la rın bir bir le riy le olan ben zer lik ve uy gun lu
ğu dur. “Uy gun luk bir kom po zis yon ve ya do ğal olu şum da öğe ler ara sın da or tak 
ve ya yak la şık yön le ri nin bu lun ma sıy la olu şur” (Yurt se ver 1988). Uyum, fi zi ki 
özel lik ler de ola ca ğı gi bi iş lev ve an lam ba kı mın dan da ola bi lir. “Öğe le rin bir bi
ri ni “an dı ran”, bir bi ri ne “ak ra ba”, bir bi ri ne “ben zer de ğer ler le, bir dü zen için de ki 
bi le şi mi dir. O öğe ler ara sın da ki “ayar” dır” (Ata la yer 1994). Uy gun luk, bü tün lük 
ve dü zen içe ren ör güt ler be yin ta ra fın dan ko lay al gı la nır lar. Çün kü “bi çim le öz, 
bü tün le par ça lar ve par ça la rın ken di ara sın da ki hem bi çim sel (ton, ay dın lık, öl çü 
mik tar, yön, ara lık gi bi) hem de an la tım sal (iş lev, uy gun luk) ben zer lik ler, ya kın 
ak ra ba de ğer ler “uyum”dur. L. F. Hod gen, bir bi ri ne ait ol du ğu his si ni ve ren un sur
lar ahenk li dir de miş tir” (Ata la yer 1994). Uyum, ay nı za man da for mun iş gö rü sü 
ve an la mı nın bir bi riy le dü zen li bir ya pı laş ma için de ola bil me si dir.

Fark lı mal ze me le rin ve ya pı la rın bir lik te li ğin den bi le uyum olu şa bil mek te dir. 
Ör ne ğin ok si jen ve hid ro je nin ya pı la rı ta ma men fark lı dır. Bir ok si jen, an cak iki 
hid ro jen ile uyum sağ la ya rak su yu oluş tu rur. Bu uyum lar, nesnelerin ge rek li olan 
en az öğe ler le ya lın bi çim de bir lik te lik oluş tu ra bil me le ri dir. Fark lı form lar bir bir le
ri ne zıt ol ma la rı uyum ol ma ya cak an la mı na gel me ye bi lir. An cak her zıt va ro luş, 
bir bi riy le uyum sağ la ya ma ya bi lir. Uyum için de ol ma la rı için, form la rın ya pı, an
lam ve iş gö rü le ri nin bir bü tün lük oluş tur ma sı ge re ke bi le cek tir.

DEN GE
Bir uzay da, form la rın ve ya for mun öğe le ri nin be lir li eksen sis tem le ri ne gö re, 
bir bir le riy le ve bü tün le olan iliş ki le rin de yü zey sel, ha cim sel ve oran sal bir den
ge du yum sa na bil me li dir. Bu den ge nin ifa de edil me siy le olu şan po zi tif ve ne ga tif 
alan la rın iliş ki le ri den gey le açık la na bil mek te dir. Den ge, ya pı sal bir bi çim len me yi 
içe re bi le ce ği gi bi gör sel ola rak da dü zen le ne bi lir. Ya tay, dü şey ve açı lı eksenler 

üze rin de ta sar la nan kom po zis yon, gör sel den gey le 
an lam ka za nıp bü tün lük sağ la ya bi lir ler. Bu den ge 
duy gu su za man ve de ne yim le art tı rı la bi lir. Den ge yi 
ek sen özel lik le ri ne gö re üç alt baş lık ta top la na bi lir.

Si met rik Den ge, be lir len miş bir ek se ne gö re 
kul la nı lan öğe le rin tek rar lan ma sı dır. Bu ek sen ya
tay, dü şey ya da açı lı ola bi lir. Ay nı ay na yan sı ma
sın da ol du ğu gi bi form yan sı ya rak tek rar et mek te
dir (Şe kil 3.17).

Şekil 3.16

Işınsal Koram.

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

Simetrik Denge: Belirlenmiş 
bir eksene göre kullanılan 
öğelerin tekrarlanmasıdır.

Şekil 3.17

Simetrik Denge.
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Ke sin, ka rar lı, anıt sal bir ör güt len me oluş tu ra bi lir. Bu ne den le ta ri hi sü reç 
için de mü kem mel li ğin vur gu lan ma sı ge re ken her sa nat ese ri ya da bi na da en az 
bir ek se ne da ya lı si met rik den ge kul la nıl mış tır. An cak bu si met ri nin sık kul la nıl
ma sı il gi uyan dır ma ya bi lir. Al gı la nan ha cim ya da for mun ya rı sı nın gö rül me si 
di ğer ya rı sı nın da tah min edi le bil me si so nu cu nu do ğur mak ta dır. Bu da al gı nın 
kı sa sü re li ve an lık ol ma sı so nu cu nu do ğur mak ta dır. Bu da tek dü ze, mo no ton bir 
et ki ya ra ta bi le cek tir.

Asi met rik Den ge, for mun ve ya öğe le ri nin eşit gör
sel ağır lık ta ve çe ki ci lik te ör güt len me si so nu cu olu şan 
dü zen dir. Si met ri ğe ben zer bir eksen ol ma sı na kar şın 
yan sı ya rak tek rar eden form ori ji nal for mun ay nı sı 
de ğil dir. Ha re ket ya rat tı ğın dan il gi çe ke bi lir. Ha cim le, 
form la ola ca ğı gi bi ara lık, yön, do ku, renk le de yü zey
sel bir gör sel den ge sağ la na bi lir (Şe kil 3.18).

Mer ke zi Den ge, bir mer ke zin çev re sin de da ire sel ve 
ışın sal ola rak form la rın ve ya öğe le ri nin ör güt len me siy
le olu şur. Bu et ki mer kez cil (odak sal) ol du ğu için top la
ma/to par la ma özel li ği ne sa hip tir. He ye can ve il gi uyan
dı rır. Tek mer kez li ol du ğu için, bu mer kez den çı kan 
ışın lar la uza yın si met rik ve asi met rik dü zen len me si ne 
ola nak ta nır lar (Şe kil 3.19).

“Ta sa rı mın ger çek düş ma nı tek dü ze lik tir. Göz lem ci nin bir gör sel ta sa rı ma il gi 
du ya bil me si için, ha yal gü cü nün kur ca lan ma sı ge rek mek te dir. Dik kat çe ken, he
ye can uyan dı ran bir ta sa rım da gör sel den ge, odak nok ta sı nın, “ege men böl ge nin” 
oluş tu rul ma sıy la özel il gi ve öne min odak nok ta sı na top lan ma sıy la, da ha iyi vur
gu lan mak ta dır” (Ay dın lı 1993). Çin li fi lo zof La oTzu’nun, “Gö re bil di ği miz her şe
yin özün de gö re me di ği miz şey le rin yat tı ğı nı; in sa nın öz ben li ği nin onun fi zik sel 
gö rün tü sü için de ol ma dı ğı nı” vur gu la yan öz de yi şi, kar şıt kav ram la rın oluş tur du
ğu den ge nin öne mi ni açık la mak ta dır.

Bi rey de den ge his si uyan dı ran, bir bi ri ni ta mam la yan kav ram la rın oluş tur du ğu 
dü zen (ya da dü zen siz lik), bi çim sel bir es te tik de ğer ola rak or ta ya çı ka bi lir. Bu nun 
so nu cu ola rak, hoş lan ma ve zevk al ma du ru mu olu şa bi lir. For mun ve öğe le ri nin 
gör sel ni te li ğin den kay nak la nan zıt lık, dü şey ve ya tay et ki, gi rin ti ve çı kın tı lar, 
doğ ru sal ve eğ ri sel yü zey ler, vb. for mun dü zen len me sin de ki den ge, bi çim sel bir 
es te tik de ğer ola rak önem ka zan mak ta dır. Bu bağ lam da ide al ko şul, ku sur suz luk
tur. Kom po zis yon, bu tür kar şıt lık lar ara sın da al gı la nan di na mik bir den ge ola rak 
da dü şü nü le bi lir. 

Gör sel dü zen le me de den ge, ha cim sel ve ya yü zey sel ta sa rım la rın so nu cu ola
rak ya ra tı lan do luboş oran la rı ara sın da ki zıt lık ve de vi nim le kuv vet len di ri le bi lir. 
Form la rın ve on la ra ait olan par ça lar da kul la nı lan renk, do ku, de tay, mal ze me le
rin zıt lı ğı, yü zey le ri fark lı kıl dı ğı gi bi do luboş iliş ki si ni oran la rı nı da den ge le ye
bi le cek tir. Gü nü müz de do lu lukboş luk oran la rıy la ya ra tı lan den ge, ge rek yü zey
sel, ge rek se ha cim sel kom po zis yon lar la vur gu la na bil mek te dir. 

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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EGE MEN LİK
Bir kom po zis yon da yer alan form la rın ve ya tek rar eden form la rın için den bi ri ya 
da bir gru bun ken di ni far ket ti re cek tarz da ön pla na çık ma sıy la ege men lik olu şur. 
Bu far ket tir me form, öl çü, renk, do ku, yön, po zis yon, bi çim, vs. ile or ta ya ko na bi
lir. Ege men lik hem form la rın ken di ya pı la rın da, hem de bu form la rın kom po zis
yon için de dü zen len me siy le or ta ya çı ka bi lir (Şe kil 3.20).

“Tek rar ve kar şıt lı ğın bi ra ra da ki ta nı mıy la ege men lik ve de ğiş ken lik içe rir. Ege
men lik den ge yi sağ lar, de ğiş ken lik de il gi yi ar tı rır.” (Ras mus sen 1962). Ege men lik 
il ke si, bir lik ve gör sel den ge gi bi for mun de vi ni mi ni sağ la yan öğe ler le iç içe dir. 

BİR LİK-BÜ TÜN LÜK
Oran iliş ki le ri, renk, do ku, form, za man, üs lup, gi bi öğe ler le bir lik ve bü tün lük 
oluş tu ru la bi li nir. Gör sel dü zen le me ve ta sa rım lar da en zor ger çek leş ti ri len il ke
ler den bi ri dir. Çün kü bir de ne yim ve tu tar lı bir ta sa rım yön te mi ge rek tir mek te dir.

“Bir lik ol ma duy gu su nu güç len di ren uy gun luk fark lı ha re ket ler de ki çiz gi, bi
çim, renk, do ku ve açık lıkko yu luk et ki si ve ren öğe le rin bu il ke ler doğ rul tu sun da 
dü zen len me si so nu cu ya ra tı lır.” (Ay dın lı 1992). Bir lik, ta sa rım öğe le ri nin bi ra ra
ya ge le rek oluş tur du ğu sen te ze bü tün lük duy gu su ve ren bir ol gu ola rak bi lin mek
te dir. Gör sel al gı da oran iliş ki le ri, form ve öğe le ri ara sın da ve öğe ler ile for mun 
bü tü nü ara sın da ki iliş ki le rin ku rul ma sın da, bir lik/bü tün lük ya rat mak ama cıy la 
ta sa rım cı lar ta ra fın dan sık ça kul la nı lan bir yön tem ol muş tur.

Fi zik sel ve al gı sal öğe le rin bir li ği, öğe le rin bir bi riy le olan uy gun lu ğu bi çi min
de dü şü nül dü ğün de, “çe şit li lik/zıt lık” kar şıt bir kav ram ola rak or ta ya çı ka bi lir. 
Önem li olan bir lik ile çe şit li li ğin ya da kar ma şık lı ğın den ge li bir lik te li ği sa ye sin
de uyu mun el de edil me si dir. Bu na kı sa ca, es te tik te “uyak” il ke si de de nil mek te
dir. Es te tik çe ki ci li ğin te me lin de il gi uyan dı ra cak, duy gu la rı ha re ke te ge çi re cek 
hoş lan ma ve zevk al may la so nuç la na cak çe şit li lik ve bun la rı dü zen le ye cek, bir lik 
et ki si ni den ge le ye cek di sip li ne so ka cak bir bü tün lük ol gu su var dır. Bu bağ lam da 
bir lik iki ana baş lık al tın da to par la na bi lir (Gü rer 1990). 

Sta tik Bir lik, geo met rik form lar ve bu form la rın bir bir le riy le gir dik le ri iliş ki
ler so nu cu do ğan form la rın oluş tur du ğu bir lik tir. 

Di na mik Bir lik, ha re ket li, bü yü yen bir dü zen için de dir. Akı cı dır ve bir va ro
lu şun ifa de si dir. Di na mik bir lik, bir mer kez den baş la yan lo ga rit mik spi ra lin sü
rek li li ğiy le de ör nek le ne bi lir.

Egemenlik: Bir 
kompozisyonda yer alan 
formların veya tekrar eden 
formların içinden biri ya da bir 
grubun kendini farkettirecek 
tarzda ön plana çıkmasıdır.

Şekil 3.20

Egemenlik.

Birlik: Kompozisyon içinde 
düzenlenmiş formların ve/
veya öğelerinin biraraya 
gelerek bütünlük duygusu 
içinde oluşturulan bir 
sentezdir.

Statik Birlik: Geometrik 
formlar ve bu formların 
birbirleriyle girdikleri 
ilişkiler sonucu doğan 
kompozisyonların oluşturduğu 
birliktir.

Dinamik Birlik: Hareket 
içeren, dairesel, büyüyen ve 
açık bir form yapılanışıyla 
düzenlenen kompozisyonların 
oluşturduğu bir birliktir.
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Özet

 İki bo yut lu gör sel al gı nı zı ge liş tir mek;
 Çev re miz de al gı la dı ğı mız her şey as lın da geo
met ri de ad lan dır dı ğı mız form lar la il gi li dir. Bi
raz da ha de tay lı, dik kat li ve bi linç li göz lem ya
pıl dı ğın da do ğa da ye ra lan form la rın geo met rik 
kar şı lık la rı ra hat lık la fark edi le bi le cek tir. Bu far
kın da lı ğın dü ze yi art tı ğın da form lar ara sın da ki 
iliş ki ler çö züm le ne bi le cek ve çev re miz de va ro
lan nes ne le rin iki bo yut ta na sıl oluş tuk la rı nın 
ce va bı ve ri le bi le cek tir. Ta sar la mak is te di ği niz 
nes ne le rin yü zey le ri ni oluş tu ran gör sel li ğin for
muy la, öl çü süy le, ren giy le, do ku suy la ve po zis
yon la rıy la fark lı lık lar ya ra ta bi le cek si niz. 

 Me kan al gı nı zı oluş tur mak;
 Uzay için de rast lan tı sal ol ma yan bir bi çim de 
dü zen le nen form lar hem ken di ya pı la rıy la hem 
de çev re siy le oluş tur du ğu iliş ki ler açı sın dan de
ğer len di ri le bi le cek tir. İki bo yut lu yü zey ler de ol
du ğu gi bi üç bo yut lu form la rın da ta sar lan ma sı, 
be lir li il ke ler çer çe ve sin de ol ma lı dır. An cak tek 
far kı bo yut tur. Bu far kın da lık la hem düz lem 
hem de uzay için de form lar ara sın da ki iliş ki le ri 
de net le ye bi le cek ve tek rar, zıt lık, ko ram gi bi il
ke ler le ra hat lık la yo rum la ya bi le cek si niz. Ay rı ca, 
uyum den ge, ege men lik ve bü tün lük il ke le riy le 
de for mun çev re siy le olan iliş ki le ri ni de ğer len
di re bi le cek si niz.

 Ta sa rım il ke le riy le il gi li kav ram la rı ta nım la mak;
 Çev re miz de al gı la dı ğı mız her va ro luş dik kat li 
ve bi linç li bir de ğer len dir me ya pıl dı ğın da ta sa
rım il ke le riy le oluş tuk la rı fark edi le bi le cek tir. 
Bu il ke ler, an cak, bi linç li ve bil gi li göz le rin ta
nım la ya bi le ce ği bir çö züm le mey le an la şı la bi lir. 
Ta sa rım il ke le ri tek rar, zıt lık, ko ram, uyum den
ge, ege men lik ve bü tün lük kav ram la rı bu va ro
luş la rın ya pı la rı için de rast lan tı sal ol ma yan bir 
bi çim de ye ral mak ta dır. Oluş muş olan bu dü zen 
in san eliy le ya pı lan ta sa rım lar da da rast lan mak
ta dır. Rast lan tı sal ol ma yan her tür lü dü şün ce 
ürü nü, ta sa rım il ke le riy le de ğer ka zan mak ta dır. 
Bu ne den le onu al gı la yan bi rey ler iyi, doğ ru ve 
gü zel ta nım la ma la rıy la bu dü şün ce ürün le ri ni 
ni te le ye bil mek te dir ler.

 Ta sa rım il ke le ri ni kul la na rak so run la rı bi çim sel 
ola rak ifa de ede bil mek;
 Ta sa rım il ke le ri, dü şün ce ürün le ri nin ger çek leş
ti ri le bil me si için as lın da va ro lan bir çok il ke ve 
yön te min ku ram sal ola rak sı nıflan dı rıl mış ha li
dir. Bi linç li kul la nıl dı ğın da ise or ta ya iyi, doğ ru 
ve gü zel ni te le me le riy le ye ni form lar çı ka cak tır. 
Ça lış ma la rı mız da, bi ze so run ola rak ve ri len (ya 
da bi zim be lirle di ği miz) ko nu la rı ele alır ken, ye
ni yi fark lı yı ve o gü ne ka dar gö rül me mi şi oluş
tur mak ve sun mak sı ra dan lık ye ri ne fark lı lı ğı 
or ta ya ko ya cak tır. Ta sa rım il ke le ri baş lı ğı al tın
da gö rü len tek rar, zıt lık, ko ram, uyum, den ge, 
ege men lik ve bir likbü tün lük ko nu la rı in ce len
di ğin de, ta sa rım lar ki şi nin ken di bil gi le riy le bir
le şe rek da ha ya ra tı cı, tekdü ze ol ma yan dü şün ce
le rin or ta ya çık ma sı nı sağ la ya cak tır. 

1 3

2

4
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Ken di mi zi Sı na ya lım
1. Ağaç dal la rı ara sın da ki iliş ki aşağıdaki ta sa rım il
ke le rinden hangisidir?

a. Ya pı sal Zıt lık
b. De ğiş ken tek rar
c. Ege men lik
d. Ko ram
e. Bir likbü tün lük

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si renk zıt lık la rı na ör nektir?
a. Kır mı zıtu run cu
b. Ma viYe şil
c. Pem beKır mı zı
d. Sa rıYe şil
e. Kır mı zıYe şil

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si po zis yon zıt lı ğı na ör
nektir?

a. 
 
 
 

b. 

 
 
c. 
 
 
 

d. 
 

 

e. 
 
 
 

4. Bir dü zen le me de yer alan form la rın ve ya için den 
bi ri nin ya da bir gru bun ken di ni far ket ti re cek tarz da 
ön pla na çık ma sı aşa ğı da ki il ke ler den han gi il key le 
açık la na bi lir?

a. Bir likBü tün lük
b. Ek sen selKo ram
c. Ege men lik
d. Si met rik Den ge
e. Uyum

5.  Aşa ğı da ki geo met rik form lar dan han gi si si met rik 
den ge yi an lat mak ta dır?

a. 
 
 
 

b. 

 

c. 
 

 

d. 
 
 
 

e. 
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6. Aşa ğı da ki form lar dan han gi si zıt lık özel li ği ta şı ma
mak ta dır? 

a. 
 
 
 

b. 

 
 

c. 
 
 
 

d. 
 
 
 

e. 
 
 
 

7. Ya şa dı ğı mız çev re de aşa ğı da ki ler den han gi si Tam 
Tek ra rın kar şı lı ğı ola rak ta nım la na maz?

a. Ço cuk Par kı
b. Bi na Kal dı rım Taş la rı
c. Ka pı Zil le ri
d. Du yu ru pa no la rı
e. So kak lam ba la rı

8. Form la rın ya pı, an lam ve iş gö rü le ri nin bir bü tün
lük oluş tur ma sı ve for mu oluş tu ran par ça la rın bir bir
le riy le olan ben zer li ği aşa ğı da ki il ke ler den han gi si ile 
açık la na bi lir? 

a. Tek rar
b. Uyum
c. Zıt lık
d. Den ge
e. Ko ram

9. Ve ril miş ya da ta nım lan mış bir so ru nun fark lı bir 
ba kış açı sı ve yo rum la çöz me ey le mi ola rak ta nım la
nan kav ram aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

a. Çi zim
b. Ya rat ma
c. Ta sa rım
d. Bir likBü tün lük
e. Kom po zis yon

10. Ta sa rım sü re ci ola rak ad lan dı rı lan sü reç, ön ce lik le 
so run ola rak ka bul edi le cek olan bir ko nu nun va rol
ma sıy la baş lar. Bu sü re ci oluş tu ran aşa ma lar için de 
aşa ğı da ki ler den han gi si ye r al maz?

a. Uyum
b. Ana liz
c. Sen tez
d. De ğer len dir me 
e. Ta nım la ma



Bilgisayar Destekli Temel Tasarım54

Ken di mi zi Sı na ya lım Ya nıt Anah ta rı Yararlanılan Kaynaklar
1. d Ya nı tı nız yan lış  ise “Ko ram” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz.
2. e Ya nı tı nız yan lış   ise “Zıt lık” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz.
3. b Ya nı tı nız yan lış   ise “Zıt lık” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz.
4. c Ya nı tı nız yan lış   ise “Ege men lik” bö lü mü nü 

göz den ge çi ri niz. 
5. d Ya nı tı nız yan lış   ise “Den ge” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz.
6. e Ya nı tı nız yan lış   ise “Zıt lık” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz.
7. a Ya nı tı nız yan lış  ise “Tek rar” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz.
8. b Ya nı tı nız yan lış   ise “Uyum” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz.
9. c Ya nı tı nız yan lış   ise “Tasarım İlkeleri” bö lü mü

nü göz den ge çi ri niz.
10. a Ya nı tı nız yan lış  ise “Tasarım İlkeleri” bö lü mü

nü göz den ge çi ri niz.

Sı ra Siz de Ya nıt Anah ta rı
Sı ra Siz de 1
Form, renk ve do ku tek rar la rı içe ren mes lek grup la rı na 
ör nek ola rak dok tor lar, avu kat lar ve po lis ler sa yı la bi lir. 
Dok tor lar: Be yaz ön lük (ya da ye şil ön lük), Avu kat lar: 
Ya ka lı cüp pe ve Po lis ler: Üni for ma. 

Sı ra Siz de 2
1. Çi lek. Göv de si kır mı zı sa pı ye şil olan mey ve.
2. Kır mı zı La le. Çi çek yap rak la rı kır mı zı, sap la rı ye şil 

olan çi çek.
3. Kır mı zı Bi ber. Göv de si kır mı zı sa pı ye şil olan seb ze.

Ata la yer, F. (1994). Te mel Sa nat Öğe le ri. Es ki şe hir: 
Ana do lu Üni ver si te si.

Ay dın lı, S. (1993). Mi mar lık ta Es te tik De ğer ler. İs tan
bul: İTÜ.

Ber gil, M.S. (1988). Do ğa da/ Bi lim de/ Sa nat ta Al tın 
Oran. İs tan bul: Ar ke olo ji ve Sa nat. 

Gra ves, M. (1960). The Art Of Co lor And De sign. 
New Jer sey: Mc Graw Hill.

Gü rer, L. (1990). Te mel Ta sa rım. İs tan bul: İTÜ.
Kap tan, B. B. (1997). İç mi ma ri de Form-Me kan İliş ki-

si. (Ya yım lan ma mış Yük sek Li sans Te zi) Ana do lu 
Üni ver si te si/Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, Es ki şe hir.

Ku ban, D. (1973). Mi mar lık Kav ram la rı. İs tan bul: 
İTÜ. 

Ras mus sen, H. N. (1962). Art Struc tu re. New Jer sey: 
Mc Graw Hill.

Wong, W. (1972). Prin cip les Of Two Di men sio nal 
De sign. New York: Von Nos trand Ri ne hart Inc.

Yurt se ver, H. (1988). Uy gu la ma lı Es te tik. An ka ra: Bü
roTek.
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4
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

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEMEL TASARIM



GİRİŞ
Yaşamımızda karşılaştığımız her nesne, bir görselliğe sahiptir. Bu görsellik, in-
sanla 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 üze-
rine 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 tu-
tulmaktadır. 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, çoğunluk-
la, psikolojinin konusu olmuştur. Ancak aynı zamanda, bilginin kaynağı ve geçerli-
liği 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 eylem-
dir 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 değerlen-
dirilmesi ve kullanılmasını kapsamaktadır. Görmede dikkat, farkındalık ve istek 
vardır. Bakma ve görme arasındaki önemli farklılık ise, anlam açısından oluşmak-
tadır. Varoluş, hem bütünüyle hem de öğeleriyle birlikte, algılayan kişi için anlam 
ifade etmektedir. 

Bu ünitede algı ve algının önemini anlayacaksınız. Farklı form ve düzenle-
melerde 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.

Algı
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ALGI, GÖRSEL ALGI VE ALGILAMA
“Anlamlı bir görüntünün algılanması, ancak gören insanın da aktif olarak organi-
zasyon sürecine katılmasıyla olasıdır” (Kahn, 1957). Algının oluşabilmesi için ön-
celikle insan ve insanın fizyolojik özelliklerine gereksinim vardır. Ancak, sadece 
insanın varolması algının oluşması için yeterli değildir. Algılayan kadar algılana-
nın 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 ara-
cılığıyla gerçekleşmektedir. Görmek için öncelikte ortamda varoluşlar ve o varo-
luşların yansıması olmalıdır. Bu aşamada, yansımanın olabilmesi için, o nesnenin 
varolduğu çevrede ışığın varlığına gereksinim vardır. Bu yolla ortam ya da mekan 
aydınlanmış da olacaktır. Işık, görme eylemi için ön koşuldur ve yaşanılan çev-
rede varoluşların görülebilmesini sağlayan en önemli etkendir. Işınlar, ister do-
ğal isterse de yapay bir ışık kaynağından gelsin, nesne üzerinden yansıması için 
yeterlidir. Bu yansıma o nesnenin formunu, rengini, dokusunu kısaca, nesnenin 
niteliğini belirleyen her öğenin bilgisini içerecektir. 

Bu süreçte insan (ve tabii ki diğer canlılar), fizyolojik olarak bu iletileri gören 
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
Algı, içten ve dıştan gelen uyarıcıların duyumlar aracılığıyla anlamlı hale getiril-
mesi olarak tanımlanır. İstemli ya da istemsiz olarak başlayan bakma ve görme, 
insanın algılama, bilme, anlama ve anlamlandırma süreçlerini gerçekleştirmek-
tedir. Bu süreçler, anlık saliselerle süregelen bir dizi biyolojik ve fizyolojik tepki-
melerdir. Fizyolojik bir engel bulunmadığı sürece kısa süren bu anlık süreci dav-
ranışlar izlemektedir. İnsan bulunduğu çevrede ne yapacağına, bu kısacık süreç 
sonunda yine anlık olarak karar vermektedir.

Formlardan yansıyan ışınlar, yani görüntüler, duyu organı göz tarafından bey-
ne 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).

Görme Eylemi: Görünen 
ışığın dalga boyu yaklaşık 400-
700 nm sınırları arasındadır. 
Ultraviyole ve infraruj 
ışınlar insanın göz retinasını 
uyarmamaktadır. (Işık ile ilgili 
detaylı bilgiler “Ünite 5 Renk” 
adlı bölümde aktarılacaktır.)

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.

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 üze-
rinde belirir. Retinada beliren nesnenin görüntüsü daha sonra beyinde 1 numara 
ile belirtilmiş olan görme korteksine iletilerek görme duyusu yaratılır. Bu bö-
lüm 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 işa-
retlenmiş 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 de-
neyimlerden 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 yoluy-
la 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 ola-
rak da tanımlanırlar. Form ve formun öğeleri de bu tanımlamaların bir parçasını 
oluşturmaktadır. Beyinde paketlenen (depolanan) her imge, yeri geldiğinde kulla-
nılmak 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 karma-

şık bir takım süreçlerin sonunda oluşan psiklolojik bir eylemdir. 
2.  Duyum için gerekli olan, nesneden gelen bilgiler ayrı ayrı değerlendirilebi-

lir. 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. 

Görsel Algı
Öğrenmenin % 70’nin görsel uyaranlar aracılığı ile gerçekleştiği bilimsel deney-
lerle kanıtlanmıştır. Dolayısıyla görsellik, öteki duyularımızdan biraz daha önde 
ve öneme sahiptir.

Dağlarda doğup büyüyen bir kişi, patika yollarda şehirliden daha rahat yürü-
yüp, daha rahat tırmanabilir. Bir sürücü, yollarda yolun ve hava durumunun nite-
liğine ve aracın özelliklerine uygun olarak arabasını kullanır. Peki, bu nedendir? 

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.

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 şey-
lerdir” diyor ve ekliyor: “Eğer görmek istiyorsak gözümüz ve zihnimiz beraber 
çalışmalıdır.” O zaman, kısaca, gözle bakılır ve zihinle algılanır demek yanlış ol-
mayacaktır.

“Algı alınan duyumla, eskiden çeşitli zamanlarda alınan imgeleri canlandır-
mak, 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 de-
ğerlendirebilecektir. 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 psi-
kolojik 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 gel-
mektedir. 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 algı-
lanması 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 süzü-
lür, 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 yan-
sımasıdır. 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, söylem-
leri, 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 de-
neyimler 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, algı-
lamayı biçimlendiren en önemli etkendir. Bireyin deneyim ve birikim kapasitesi, 
hatırlama, akıl ve zekaya bağlı kişilik örgütlenmeleri, altbilincin kullanılması, cin-
sel, 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 algı-
lanması, bulundukları ortamla doğru orantılıdır. Öyle ki, formu oluşturan yüzey-
ler 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 kazan-
ması, 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 ön-
ceden 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 bil-
ginin 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 du-
yusal 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 uya-
randan 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 tür-
lerini tanıyabilir. Bir içmimar, bir iç mekana girdiği zaman herhangi bir bireyden 
daha fazla mekan ve mekan öğeleriyle ilgilenir. Bu gibi durumlarda birey, çevre-
sindekilerden daha farklı konumda bir bakış açısına sahip olmaktadır. 

Algıda seçiciliğin oluşmasında, bir takım iç ve dış etkenlerin varlığı söz ko-
nusudur. 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 za-

manda, fiziksel etkenler olarak da adlandırılmaktadır. 
Bununla birlikte, bireyin yapısına bağlı olan durumlar, yani bireyin iç etkenleri 

bulunmaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir.
1.  Kimliği, 
2.  Kültürü,
3.  Deneyimleri, 
4.  Beklentisi, 
5.  İlgi ve ilgi alanları, 
6.  Gereksinimleri,
7.  Beğenileri,
8.  Geçmiş yaşantısı,
Yukarıdaki etkenler aynı zamanda psikolojik etkenler olarak da adlandırıl-

maktadır.

Sokakta misket oynayan bir çocuk birçok misket arasından kendi misketlerini bula-
bilir. 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 tara-
fından algılanmaktadır. Bunlar içinde önceden görülmüş, değerlendirilmiş ve 
nesnelleşerek bilgi dağarcığına eklenmiş veriler, tanımlanmış formlar olarak ka-
bul edilmiştir. Bir kez algılanan ve tanımlanan nesnelerin formları, renkleri, bü-
yüklükleri değişse de, birey onları aynı biçimde algılar. Dolayısıyla algıda değiş-
mezlikte, nesnelleşen bilgi çoğu zaman formu, rengi, dokusu, büyüklüğüyle zihin 
tarafından tamamlanır ve bütünmüş gibi algılanır.

Fiziksel Etkenler: Bireyin 
kendisine bağlı olmayan, 
bireyin dışında oluşan ve 
formun yapısal niteliğine bağlı 
özelliklerdir.

Psikolojik Etkenler: 
Bireyin yapısına bağlı olan 
psikolojik özellikleri de içeren 
etkenlerdir.

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.

1
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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 bir-
çok 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 değerlen-
dirilmemektedir. Formlar, çevresindeki her türlü varoluşlarla birlikte anlam ka-
zanmaktadır. 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 ta-
sarım 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 algı-
lanması 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 for-
mun 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, görme-
nin 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 değişik-
liğe sahip olan şarkı ise ön zemine göre formdur (Clifford, 1995). Bu tür örnekler 
sayısız biçimde arttırılabilir. Form ve zemin arasındaki ilişkilerde temel özellik, al-
gısal 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. Böy-
lelikle varolan düzenleme içinde özel olanlara odaklanılarak algı gerçekleşir.

Form-Zemin Arasındaki Algısal İlişki
Her birey, bir duyum sonucu beyninde oluşan imgeyi daha önceden edindiği bil-
gileri 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 algı-
lanmasıdır” (Atalayer 1994). 

Form-zemin: Genel kullanım 
biçimi şekil-zemindir. Ancak, 
bu kitabın konusu itibariyle 
şekil yerine form terminolojisi 
tercih edilmiştir.
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Bir form, uzayda yer aldığında, çevresiyle ilişkiye girer. Ancak, formun algı-
lanması, 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, for-

mun 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 grupla-
ma, 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, he-
men 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). 

Ancak, ölçü, ışık-gölge, renk konusunda eşdeğer olan formlarda bu ilişki ol-
dukça 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 odaklanıl-
masını sağlayacak biçimde düzenlenmesiyle oluşmaktadır. Form, ardimgelerin 
oluşturduğu zemine göre farklı bir biçimde yeralmaktadır. Form bu ilişki içinde 

Şekil 4.2

Form-Zemin
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zeminin üstünde, önünde, farklı bir geometrik yapısına sahip, boyut olarak bü-
yük, doku olarak egemen, renk olarak baskın veya özton değerleri kuvvetli olarak 
yeralmış olabilir (Şekil 4.3). Hatta, form tasarımla ilgili alanda daha çok yer kap-
layarak zeminin önüne geçmektedir.

Evinizde form zemin ilişkisi içinde formun zemine egemen olduğu durumları göz-
lemleyin. 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 eşde-
ğer olduğu bir yapıdır. Form ile zemin görsel olarak aynı renk ve form değerlerine 
sahip olabilir. Ölçü olarak da birbirlerine çok benzemektedir. Bu durumlarda or-
taya konan düzenlemede formun ve zeminin hangisi olduğu kolay ayırt edilemez. 
Bireylerin algısına göre formlarla zeminler yer değiştirebilir (Şekil 4.4).

Şekil 4.3

Formun Zemine 
Egemenliği

2
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Şekil 4.4’de yeralan düzenlemede koyu renkli üçgenler ile açık renkli üçgenler 
aynı geometrik forma ve ölçüye sahipken, renklerde zıtlık oluşturulmuştur. Yapı-
lan, düzenleme kimilerine göre beyaz üçgenlerin siyah form üzerindeki düzenle-
mesi, kimilerine göre siyah üçgenlerin beyaz zemin üzerinde düzenlemesinden 
oluşmaktadır.

3. Zeminin Forma Egemen Olması: Zeminin forma egemen olması, bir for-
mun zeminin düzenlenmesi içinde yok olarak dikkat çekmemesinden kaynaklan-
maktadır. 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 4.4

Form-Zeminin 
Eşdeğerliliği

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 gör-
selliği, 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. An-
cak 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. 

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 algı-
lanır. Yakınlık ilişkisi içinde formlar arasındaki boşlukların (aralıkların) ölçüsü 
birbirleriyle ilişki kurulacak kadar yakındır (Şekil 4.6). 

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

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.

Şekil 4.6

Yakınlık İlişkisi

Şekil 4.7

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

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

DERİNLİK GÜDÜSÜ VE ALGISI
Derinlik duygusu uzayda örtme, kapatma ve araya girme gibi özelliklerle olu-
şabilir. 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 oluşturulabilme-
si 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.

Şekil 4.8

Süreklilik İlişkisi

Şekil 4.9

Tamamlama İlişkisi
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Bununla beraber her bireyin içinde derinlik güdüsü vardır. Derinlik güdü-
sünden söz edebilmek için öncelikle üç boyutlu bir alanın varlığı gereklidir. Uzay 
ya da mekan olarak tanımlanabilecek bu üç boyutluluk içinde, bireyin varlığı al-
gının 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. Ha-
cim içindeki formların konumları ön-arka, üst-alt gibi form-zemin ilişkilerine 
bağlı olarak belirlenir. Örneğin, mekanda gezinen birey, mekanın içinde düzen-
lenmiş mobilyalara çarpmayacaktır. Hatta onları işlevlerine ve kendi gereksinme-
lerine uygun olarak kullanabilecektir. 

Formların düzlem ya da uzay içindeki durumları, pozisyonları, yönleri, kısaca 
konumlarının algılanması derinlik güdüsüyle olmaktadır. Güdü, öğrenme ve de-
neyimle 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 değer-
lendireceğiz.

Çevremizde varolan her şeyin rastlantısal olarak düzenlendiğini düşünmek as-
lında yanıltıcı olacaktır. Algılamayı irdeleyenlerin farkına vardıkları ilk şey, algı-
nın bir örgütleme sonucu gerçekleştiğidir. Birey, algısına bağlı olarak çevresindeki 
varoluşları bir takım ilişkiler içinde düzenlemektedir. Yüzey ya da uzayda form-
zemin 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 düzenlenebilece-
ğini anlatıyordu. Ayrıca, mekanın nasıl algılanacağını ya da tasarımcının formu ve 
mekanı, bireyin algısına uygun olarak nasıl tasarlayacağını gösterebiliyordu. 

Gestaltçı psikologlar yaptıkları deneylerde, oluşturdukları düzenlemelerle, for-
mun 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 ilkeleri-
dir. Ancak, kitabımızın konusuyla ilgili olan ve aşağıda aktarılan ilkeler, yeni form 
üretme, üretilen formların düzenlenmesi ve sunum içinde anlaşılır bir yapıya ka-
vuşturulması açısından önemli ilkelerdir. B. Denel’e göre (1970), Gestalt İlkeleri 6 
grup içinde biraraya getirilmiştir. Bunlar, benzerlik kanunu, iyi sınır-kontur kanu-
nu, ortak aktivite kanunu, tamamlanmış-kapalı biçimler kanunu, yakınlık kanunu 
ve birikim-deney kanunudur. İlkeler yerine kanun olarak adlandırılan algı psiko-
lojisindeki bu sınıflandırmaların dışında birçok kaynakta Gestalt ilkeleri için fark-

Derinlik Güdüsü: Formların 
düzlem ya da uzay içindeki 
durumları, pozları, yönleri, 
kısaca konumlarının birey 
tarafından algılanmasıdır.
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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 di-
namiklerin ve sistemlerin ağırlık merkezleri de hacmin organizasyonunu oluştu-
rabilir. Bu, gözlem yapan bireye, formlar arasındaki güçlü değişkenliği gösterme-
sine 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 için-
de yeralan bilinen ve yalın formlar, aynı düzenleme içinde yeralan diğer formların 
algılanma sürecini kısaltacağı gibi kompozisyonun ve düzenlemelerin oluşturul-
masına da yardımcı olabilecektir. Ayrıca bütün ve sabit olan formlar, diğerlerin-
den daha kolay algılanırlar. Bu nedenle benzer dış sınırlara sahip formlar da grup-
laşma eğilimi içindedir.

3. Benzerlik İlkesi: Benzer form, renk, doku, biçim, ölçü, oran, vs. sahip formlar 
gruplaşma eğilimindedir. Uzay ya da düzlem içinde yapılan düzenlemelerde, form-
ların 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 birbir-
leriyle ilişkiye girecek kadar yakın olması sonucu yaşanan birlikteliktir. Yakınlık 
ilişkisi içindeki formlar gruplaşma eğilimi içindedir. Dolayısıyla birlikte algılanır-
lar. Uzay ya da düzlem içinde yeralan formların yüzeylerle ve birbirleriyle olan 
ilişkilerini düzenlenmesinde yardımcı olabilir. Örneğin, müzikte ritim gruplama-
ları 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 ser-
vis takımı, yemek takımı. 

6. Simetri İlkesi: Simetrik düzenlemeye sahip formlar gruplaşma eğiliminde-
dir. 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 iliş-
kisidir. 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 toplamın-
dan çok farklıdır. Tonların tek tek hiçbir anlamı yoktur. Bunlar ancak bir “bütün-
lük” oluşturacak biçimde düzenlendiklerinde bir anlam kazanırlar. Nitekim farklı 
biçimde düzenlendiklerinde aynı tonlar, çok farklı melodiler oluşturabilirler. (Er-
dem, 1995).

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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Kolay algılama için tasarlanan form ya da düzenlenen hacimlerde, Gestalt 
İlkelerinin kullanılması, formlar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirebilmektedir. 
Formların birbirleriyle oluşturdukları ilişkiler arasındaki uyum, özenli ve bilinç-
li olarak kullanılan Gestalt ilkeleri ve zıtlıklarla geliştirilebilmektedir. “Gestalt’ın 
yaptığı deneylerden sonra yeni formların tasarlanması sonucu eski formların ya-
pısı 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 algı-
lama, 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 düzlem-
lerin 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 al-
gılanabilen, uyumlu ve bir aradalık duygusunu veren kompozisyonların oluşma-
sına yardımcı olabilecektir.
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Özet

 Görsel algıyı tanımlamak;
 Görsel algılama, karşımıza çıkan nesnelerden 
gelen uyarıların, göz tarafından beyne yollanma-
sıyla başlayan bir süreçtir. Bu süreçte nesnelere 
ait form, renk, doku gibi özellikler, bulunduk-
ları çevreyle birlikte algılanmaktadır. Algılama, 
fizyolojik olduğu kadar psikolojik etkenleri de 
içinde barındırmaktadır. Algılamayı özgün kılan 
da, zaten bu insan ve insanın zihnine uygun ola-
rak 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 sağ-
layan da bu özelliklerdir. Dolayısıyla iki boyutlu 
formların sadece görsel bir takım özellikleri ol-
madığını bunların sahip oldukları görsel nitelik-
lerle birlikte farklı bir algıya neden olabileceğini 
düşünebileceksiniz. İki boyutlu düzenlemelerde 
form-zemin ilişkilerini belirli ilkeler ışığında de-
ğerlendirerek görsel algınızı geliştirebileceksiniz. 

 Algının çeşidini ve niteliğini belirlemek;
 İnsan bir çevrede varolduğu an çevresinde va-
rolan her türlü formlardan uyarılar almaya baş-
lar. Uyaranların bu iletiyi yollayabilmesi için ön 
koşul olan ışığın olması algı ve algı sürecinin de 
başlaması anlamındadır. Formun birey tarafın-
dan algılanmaya başlamasıyla aynı anda devreye 
iç etkenler girecektir. Dolayısıyla düzenlemele-
rin ya da yeni formların özelliklerini inceleye-
rek, ne tür bir algılamaya neden olabileceğini ve 
bunların nasıl düzenlenebileceğini belirleyebile-
ceksiniz. 

 Algıyla ilgili süreçleri düzenlemek;
 Algılamanın fizyolojik ve psikolojik süreçler-
den 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 tasarlayabileceksi-
niz. Bu kontrollü süreç, çok değişkenler içerdi-
ği 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 de-
ğerlendirebileceksiniz.

1
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3
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Kendimizi Sınayalım
1.  Algıda seçiciliğin gerçekleşebilmesi için, aşağıdaki-
lerden hangisi bireyin dışında oluşan etkenler arasında 
değildir? 

a.  Tekrar
b.  Zıtlık
c.  Süreklilik
d.  Farklılık
e.  Uyum ve denge

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

3.  Aşağıdakilerden hangisi Algının Belirleyicilerin-
den 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 geomet-

rik yapıya sahip olması,
c.  Formun flu, mat, ya da ölçü olarak küçük olması,
d.  Form ile zeminin birbiriyle eşdeğer kurgulan-

ması,
e.  Formun ölçülerinin zeminin ölçüleriyle aynı ol-

ması,

5.  Aşağıdakilerden hangisi algıda bireyin dışında olu-
şan etkenlerden biri değildir?

a.  Nesnelerden gelen uyarıların farklılığı
b.  Zıtlık
c.  Nesnelerden gelen uyarıların büyüklüğü ve 

şiddeti
d.  Tekrar
e.  Beğenileri

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

7.  Algı ve duyum arasındaki en önemli fark aşağıda-
kilerden 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.

8.  Aşağıdakilerden hangisi Form-Zemin İlişkisine ör-
nek oluşturmaktadır? 

a.  Koltuk takımı
b.  Kalemlik
c.  Kitap kapağı
d.  Dolap rafları
e.  Ağaç dalları 

9.  Nesnelleşen bilgi çoğu zaman nesnenin formu, ren-
gi, dokusu, büyüklüğüyle zihin tarafından tamamlanır 
ve bütünmüş gibi algılanır. Algıyla ilgili bu kavram aşa-
ğıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a. İyi form ilkesinde
b. Gruplamada
c. Görsel algıda
d. Algıda değişmezlikte 
e. Süreklilik ilişkisinde

10. Form ve zemin arasındaki ilişkilerde aşağıdakiler-
den 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 kullana-

rak detaylılık oluşturur. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlışsa “Algıda Seçicilik” bölümünü 

gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlışsa “Algı” bölümlerini gözden 

geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlışsa “Algının Belirleyicileri” bölü-

münü gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlışsa “Form-Zemin Arasındaki 

Algısal İlişki” bölümünü gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlışsa “Algının Belirleyicileri” bölü-

münü gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlışsa “Gruplama bölümünü göz-

den geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlışsa “Algı” bölümünü gözden ge-

çiriniz.
8. c Yanıtınız yanlışsa “Form-Zemin İlişkisi” bölü-

münü gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlışsa “Algıda Değişmezlik” bölü-

münü gözden geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlışsa “Form-Zemin İlişkisi” bölü-

münü gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
1. Çalışma odanızda karışık duran kitaplar arasından 

dersinizle ilgili kitapları hemen bulabilirsiniz.
2. Kalabalık bir kaldırımda yürüyen ailenize ait bir ki-

şiyi hemen tanıyabilirsiniz.

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 du-
rağan konumda olan arka plandan daha önde algılanır.



4. Ünite - Al gı 75

Yararlanılan Kaynaklar
Arnheim, R. (1970). Vision And Artifact. Massachus-

setts: Cambridge.
Atalayer, F. (1994). Temel Sanat Öğeleri. Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi.
Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap.
Clifford, T.M. (1995). Psikolojiye Giriş. Ankara: Ha-

cettepe Üniversitesi.
Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve Davranışı. İstanbul: 

Remzi.
Denel B. (1970). Tasarım Üzerine. İstanbul: Yükselen.
Erdem S. (1995). Psikoloji Ders Kitabı. İstanbul: Fil.
Gürer, L. (1990). Temel Tasarım. İstanbul: İTÜ.
Jules, F. (1974). Form, Space And Language Of Archi-

tecture. Milwaukee: University of Wisconsin.
Kahn, L. (1957). Order In Architecture. USA: Pres-

pecta The Yale Architectural Journel.
Kaptan, B. B. (1997). İçmimaride Form-Mekan İlişki-

si. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Anadolu 
Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Kaptan, B. B. (2001). İç Mekanın Niteliğini Belirleyen 
Öğelerinin Görsellik Kazanmasını Sağlayan Olu-
şumlar. Anadolu Sanat. 11, 113-130.



5
Amaçlarımız

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
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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 oluş-
turan 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 kullanıla-
cak 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 nitelendi-
rilmesi 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 bulun-
maktadır. 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, si-
yah, kahverengi, vs) renklidir. Ancak unutulmamalıdır ki, hem topumsal yaşan-
tımızda, 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 tasa-
rım öğesi olarak ürünlerinde ve satış yöntemlerinde kullandığını sıklıkla görmek-
teyiz. 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 nite-
liğini tanımlayan ve işgörüsünü gösteren bir özellik taşımaktadır. Kişiler nesneyi 
tanımlarken, sadece form olarak değil, aynı zamanda onu rengiyle de tanımla-
maktadır. 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 bil-
mek, hem renkle ilgili yeterince deneyim kazanmış olmak, hem de rengi amacına 
uygun, doğru ve akılcı bir anlayışla kullanmak gerekmektedir. 

Renk
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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 aydınlat-
masaydı, bildiğimiz yaşam olmayacaktı. Kolaylıkla yapılan bir deney olan gün 
ışığının prizmadan (bu prizma yerine su damlası da olabilir) geçirilmesi sonu-
cu 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 dönem-
de ve her biçimde göstermiş bir olgudur. Ne onunla, ne de onsuz bir yaşam olma-
maktadır. Rengi olmayan bir yaşamda siyah, beyaz ve grilerden oluşan bir görsel-
liğin 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, Alta-
mira ve daha birçok mağara duvarlarında bulunan renkli hayvan figürleri, rengin 
kullanımına ilk örnekleri oluşturmuştur (Şekil 5.1). 

İlk çağlarda renkler, çoğunlukla doğadan ve bitkilerden elde edilmiştir. Do-
ğal 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 sınıflandır-
ma çalışmasıdır. Çalışmada gün ışığı prizmadan geçirilerek onu oluşturan yedi 

Şekil 5.1

Altamira Duvar 
Resmi

Fotoğraf: 
B. Burak Kaptan 

Isaac Newton: 1642-1727 
yılları arasında yaşamış ünlü 
İngiliz fizikçi ve matematikçi. 
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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 vermiş-
tir. Aynı zamanda bu renkleri saf olarak nitelemiştir. Çünkü gün ışığını prizmadan 
geçirdikten sonra ayrışan renkleri tek tek prizmadan tekrar geçirdiğinde ayrışma-
dığını gözlemlemiştir. Bununla birlikte bu renkler, temel renkler veya meydana 
getirilemeyen renkler olarak da adlandırmıştır (Şekil 5.2).

1731 yılında Jacob Christoph Le Blon, pigmentlerden oluşan boyaların temel 
renklerinin kırmızı, sarı ve mavi olduğunu bulmuştur. Onun bu çalışmaları, çağ-
daş baskı teknikleri alanında öncü olarak kabul edilmektedir.

Üç temel renk kuramı, 18.yy.da yaygın olarak kabul edilmiş, birçok bilim ada-
mı, sanatçı ve düşünür tarafından tartışılmıştır. 1756’da Johan Tobias Mayer altı-
gen formları kullanarak bir sistem önermiştir. Bu sistemde her form için bir renk 
belirlemiş ve bu şemada renkleri ton değerlerine göre yerleştirerek bir üçgen sis-
tem 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 dai-
resi oluşturmuştur. Ancak bu renk şemasında bazı renkler yeralmamaktadır.

Rengi bir ışık olgusu olarak kabul eden fizikçiler ise, farklı bir yaklaşımla ça-
lışmalarına 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 gelişti-
rilmiştir. 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). 

Yedi Temel Renk: Aynı 
zamanda gökkuşağı renkleri 
olan kırmızı, turuncu, sarı, 
yeşil, mavi, lacivert (indigo-
çivit 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)

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: 1858-
1918 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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Johannes Itten ise renk seçimleri için önemli kabul edilebilecek olan zıtlıklarla 
ilgili yöntemler üzerinde çalışmıştır. Bu alanda ilklerden biri olarak kabul edil-
mektedir. 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).

Günümüzde renk ile ilgili birçok kuruluş ve sivil toplum örgütü bulunmakta-
dır. Yapılan araştırma ve üretimlerle ilgili küresel çapta belirli standartlar gelişti-
rilmesi, rengin kullanımını bilinçli bir biçimde yapılmasını sağlamaktadır. Bu açı-
dan bakıldığında renk ile ilgili ölçümlerde en çok kullanılan sistem Uluslararası 
Aydınlatma Komisyonu’nun (CIE) kabul ettiği sistemdir (Şekil 5.5).

Şekil 5.3

Munsell Renk 
Şeması

Şekil 5.4

Itten Renk Zıtlıkları
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Görüldüğü gibi, güneş ışığını meydana 
getiren yedi renk üzerine birçok çalışma ya-
pılmış, 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 edilme-
sine neden olmuştur. Bununla birlikte son 
yıllarda, renk ile insanların kişisel, fiziksel ve 
ruhsal dünyaları konusunda uzun ve detaylı 
araştırmalar yapılmaktadır. 

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 ürü-
nün ya da malzemesinin ışıkla etkileşimi sonucunda algılanır. Işığın nesne üze-
rine 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 so-
nucudur. 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 içereceğin-
den 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 açı-
lardan da irdelemekte yarar vardır.

FİZİKSEL AÇIDAN RENK
Rengin fiziksel yapısını görebilmek için Newton’un deneyini tekrarlamak gerek-
mektedir. Bu deney sonucu ortaya çıkan renk tayfı insanın görme sınırlarını da 
tanımlamaktadır. Görünen ışığın dalga boyu yaklaşık 400-700 nm sınırları ara-
sındadır. Kızılötesi, morötesi kavramları bu görme sınırlarının dışındaki algıla-
namayan 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.

CIE Renk Şeması 
(1931)

Şekil 5.5

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 dal-
galarından oluşmaktadır. Bu renk-ışık dalgaları değişik uzunluktadırlar.

Dalga boyu en yüksek olan sıcak renkler; kırmızı, sarı ve turuncu olarak belir-
lenmiştir. Dalga boyu en kısa olan soğuk renkler; mavi, yeşil ve mor olarak belir-
lenmiştir (Şekil 5.6). Yeşil, sarı ve mavinin karışımından oluştuğu için içerisinde 
bulunan renklerin miktarına göre sıcak ve soğuk olma durumu değişiklik gösterir. 
Bu özellikler, renklerin görülebilme özelliğini tanımlarken, renklerin enerji sıra-
lamalarını da göstermektedir. İnsan gözü soğuk renkleri birbirinden ayrıştırırken 
zorlanmaktadır. Ancak sıcak renklerde bu zorluk yoktur. Sıcak renkler daha ça-
buk algılandıklarından dolayı dikkat çekerler. 

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

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

Dalga Boyu: Kırmızı, turuncu 
ve sarı ilk önce fark edilen 
ve önceden görülebilen bir 
özelliğe sahiptir. Bunun 
nedeni dalga boyudur.

Şekil 5.6

Sıcak ve Soğuk 
Renkler

Şekil 5.7

Renklerin Dalga 
Boyu
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Pigment
Varoluşların görsel yapısını oluşturan maddelere pigment denilmektedir. Pig-
mentler, renkleri oluşturan moleküllerdir. Genellikle, nesnelerin dış yüzeylerinde 
bulunarak renklerin oluşmasını sağlarlar. Renklerin oluşmasında da pigmentler-
le ışık arasında bir ilişki bulunmaktadır. Güneş ışınları, canlılarda ve nesnelerde 
renk molekülü olarak bilinen söz konusu pigment molekülleri için önemlidir. Ör-
neğin, 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 pig-
mentlerin kendilerine gelen ışığın dalga boyunu beyne iletmeleridir. Görünür 
ışığın aralığı içinde olan ve belirli renklere karşılık gelen dalga boyları, gözde bu-
lunan 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, do-
ğadan 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 işlemler-
den geçirilmesi gerekir. 

Ticari olarak üretilen hazır renkler, çoğu zaman, laboratuvar ortamlarında bu-
lunan renklerle uyuşmamaktadır. En ufak bir formül farklılığı, gözle fark edilmese 
bile rengi değiştirecektir. Örneğin, eşit miktarlarda kullanılan sarı ile kırmızı bo-
yanın karışımından turuncu elde edilmesi gerekirken renklerin pigment ve kim-
yevi içeriği açısından sarı-tutuncu ya da kırmızı-turuncu gibi renklere ulaşmak 
söz konusu olacaktır. Bu nedenle öztonu aynı olan çok sayıda renk bulunabil-
mektedir. 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. Olmama-
sı 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. Gü-
neş, 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 barın-
dırdığı yedi ana renk ile nesnelere ulaşır. Nesnelerin yüzeylerine çarpan ışın yü-
zeyin yapılaşmasına uygun bir biçimde enerji değiştirir. Hızı azalır, kırılır, yutu-
lur 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 gö-
rürler. Bir başka deyişle, görülen renk aslında yansıyan ışığın rengidir. Algı siste-
mi 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 baş-
ka durumda ışığın renkli olmasıdır. Nesneye gelen ışığın rengi maviyse ve nesne-
mizde mavi olarak görülüyorsa, bu durumda nesne ya beyazdır ya da ışın rengin-
de bir mavi renk ile düzenlenmiştir. Eğer yüzey siyah ise, bu durumda mavi ışık 
soğuralacak ve nesnenin rengi yine siyah gözükecektir (Şekil 5.9). 

 

Bu aktarımlardan sonra şu vurguyu tekrarlamakta yarar vardır. Bir nesne yü-
zeyine ulaşan ışığın renk tayflarındaki bütün renklerinin hepsini, hiçbir değişime 
uğramadan yansıtıyorsa o zaman nesne beyaz, eğer hiçbir biçimde yansıma ger-
çekleşmiyorsa 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-

Şekil 5.9

Renkli Işığın 
Yansıması

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 çev-
remizi 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. 

D. Goeffrey Hayward, “Psychological Factors in the Use of Light and Lighti-
ning in Building” adlı eserinde aydınlatma için çok boyutlu bir açıklama yapmak-
tadır. İyi bir aydınlatma için, “birincisi, işlev ve görev analizi yapmak; ikincisi, 
yön, renk, doku ve forma bağlı etkenlerle ilgili olan uzaysal aydınlatmayı sağ-
lamak; üçüncüsü, uyumsuz olmayan yenilikçi bir aydınlatma sistemi önermek; 
dördüncüsü, birey kontrolüne olanak veren bir sistem kurmak” gerekmektedir. 
Çünkü iyi bir aydınlatma, gün ışığına yakın, homojen bir dağılıma ve insanı yor-
mayan bir özelliğe sahip olmalıdır. Böylelikle renkler görülebilir. Dolayısıyla, ay-
dınlatma, fiziksel işlevinin yanında, estetik değerlerin oluşmasına destek verme-
lidir. Ayrıca hem aydınlatma öğelerinin hem de aydınlatma sisteminin kontrolü 
kullanıcısı tarafından gerçekleştirilmelidir. En son uygulanan aydınlatma sistemi, 
insan sağlığına uygun olmalıdır.

Renk Sıcaklığı
Renk sıcaklığı ışığın rengidir. Işık kaynağından gelen rengin niteliğini belirlemek 
amacıyla kullanılmaktadır. Işığın miktarı ile bir ilgisi yoktur. Işıktaki renk sıcak-
lığı arttığında yani Kelvin (K) derecesi arttıkça, mavi ve mavi tonları artmakta-
dır. Işıktaki renk sıcaklığı azaldığında, yani Kelvin derecesi azaldığında, kırmızı 
ve tonları artmaktadır. Aydınlatma ile ilgili yapılan araştırmalarda, renk sıcaklığı 
yüksek olan ortamlarda insanların daha iyi bir görsel keskinliğe sahip olduğu be-
lirlenmiştir.

Işığı oluşturan bütün renklerin renk sıcaklıklarına göre üç ana grupta toplan-
maktadır.

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, iliş-
kili renk sıcaklığı (CCT) değeriyle belirlenmektedir. İlişkili renk sıcaklığı (CCT) 
değeri 3200 K ve altında olan aydınlatmalar, genellikle, sıcak ışık olarak kabul 
edilirken, CCT değeri 4000 K üzeri olan aydınlatmalar soğuk ışık kabul edilir 
(Şekil 5.10).

İnsan Sağlığı: Baş ağrısı, 
göz yanması, uyku hali 
hepsi yeterli ve doğru bir 
aydınlatmanın olmadığı 
durumlarda gerçekleşir. Birçok 
insan, yorgunlukla sonuçlanan 
fiziksel rahatsızlıkların, 
göz seviyesinden gelen 
ışıktan kaynaklandığını 
bilmemektedir.

Işık Miktarı: Işık kaynağından 
tüm yönlere doğru yayılan 
ve göz duyarlılığı ile 
değerlendirilebilen ışığın 
gücüdür.

Işıktaki Renk Sıcaklığı: 
Renk Sıcaklığı birimi Kelvin (K)
dir. Kelvin derecesi düştükçe 
mavilik azalır, kırmızılık artar. 
Kelvin yükseldikçe mavilik 
artar, kırmızılık azalır.

İlişkili Renk Sıcaklığı 
(CCT): Bir lambanın yaydığı 
ışığın, belli bir sıcaklığa 
kadar ısıtıldığında belirli 
bir kaynaktan gelen ışık 
rengine bağlı olarak aldığı 
rengi tanımlayan teknik bir 
özelliktir.
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Yaşamımızda ve çevremizdeki ışıklık durumu ve renk sıcaklıklarını da gör-
dükten 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, tasa-
rımcının zihninde canlandırdığı tasarımın rengiyle ilgilidir. Tasarlanan ve uygu-
lanan ürünler, kullanılacakları ortama konuldukları zaman, nesnenin gerçek ren-
giyle, 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 aydınlatmay-
la 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 de-
ğeri ve doygunluktur. Renk tanımlanırken bu üç değer hem baskın rengin belir-
lenmesinde hem de renk seçme sürecinde tasarımcının en önemli araçlarından 
olacaktır. 

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

Şekil 5.10

Renk Sıcaklıkları

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.

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

Şekil 5.11

Özton-Renk

Şekil 5.12

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

Munsell renk şeması örnek alınarak hazırlanmış olan şekil 5.13’deki görselde, 
10 kademeli bir ton çubuğunu göstermektedir. Ortada yeralan bu çubuk üzerin-
deki 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 ışın-
ların 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 ol-
gudur. Kararlarımız, duygularımız ve davranışlarımız bunu izlemektedir. Bu ne-
denle 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 uyarılmasın-
dan kaynaklanan ve görsel algılamalar aracılığıyla bir gözlemcinin farkına vardığı 
ışıksal enerjidir” (Hardeberg 1999).

Şekil 5.13

Ton Değeri-Aydınlık
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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. Kü-
reye benzeyen ve dışa bakan yüzeyinde ışığın girmesini sağlayan merceğin bulun-
duğu 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 keşişti-
ği nokta (optik kiyazma), optik radyasyon ve son olarak da beyin çekirdeklerine 
ulaşır. En son olarak beynin görme merkezi olan görme korteksi bölgesine ulaşa-
rak 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 hafı-
zayla ilgili olan bölümdür.

Beynin bu bölgelerinde tamamlanan görsel uyarı, değerlendirilir. Bu aşamada 
korteksden gelen ters görüntü düzeltilir. Zihindeki önceden depolanmış bilgi paket-
leriyle karşılaştırılır, yorumlanır. Gerekirse benzetme ve çağrışım yöntemleriyle ta-
nımlanmaya 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 içer-
diği anlamlı iletilerini algılayan kişiye de taşımış olur. 

Rengin algılanması sürecinde, bireyin sahip olduğu nitelikler, bu algıyı farklı-
laştırabilir. Form algısından farklı olarak renkler, tartışmaya ve beğeniye açık olan 
algılardır. Kişiden kişiye değiştiği gibi, her ortamda bulunan ışık değerine bağlı 
olarak farklı algılanabilirler. 

Renk algısında karşılaşılan özel bir durum söz konusudur. Ardışık görüntü 
(after image-ghost image) olarak adlandırılan bu durum, bir uyarının sonucunda 
oluşan duyumun uyarıcı kaybolduktan sonra da devam etmesidir. Bu durumdaki 
sanal görüntü, ardıl görüntü olarak adlandırılır. Görüntü uzun süre gözlemlenen 
rengin, renk dairesindeki zıttının açık renk zeminlerde görülmesidir. Bu durum 
kendiliğinden oluşmaktadır ve bir fizyolojik bozukluk değildir.  

Ancak bazı özel durumlarda bu yanılsama, tasarımı yönlendiren bir veri ola-
rak kullanılabilir. Örneğin; bir hastanede bulunan ameliyathanelerde duvarlar, ör-
tüler, doktorların giysileri yeşil, mavi-yeşil olarak düzenlenmiştir. Bunun nedeni, 
ameliyat sırasında bütün dikkatini ameliyat yapılan noktaya odaklayan doktor, 
çoğunlukla kırmızı bir görsel alan üzerinde çalışmaktadır. Ancak gözlerini açık 
renkli yüzeylere döndürdüğü zaman, çalıştığı alanda uzun süre gördüğü rengin 
tamamlayıcı rengini görecektir. Doktorda mide bulantılarına neden olmaması, 
dikkatinin dağılmaması ve yaptığı işin bölünmemesi için, mekanın genelinde, 
baskın renk olarak yeşil ve yeşile yakın tonlar kullanılmaktadır.

Son olarak görmeyle ilgili bazı özel durumlardan da söz etmek gerekmektedir. 
Bunlar içinde en önemlisi renk körlüğüdür. Renk körlüğü, gözün retinasındaki 
koni hücrelerinin bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması nedeniyle olu-
şur. Bu durumda kişi çevresindeki renkleri ayırt edemez. Renk körlüğü kalıtsal 
nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya 

Ardışık Görüntü: Aynı 
zamanda psikolojide art etki 
(İng. after effect) olarak da 
kullanılmaktadır. Duyunun, 
uyarımı ortadan kalktıktan 
sonra da sürmesidir. Bir de 
art imge (İng. after image) 
kavramı vardır. Bu da, dış 
uyaran bitince uyarana benzer 
ya da karşıt olarak yeniden 
canlanan imgedir.

Renk Dairesindeki 
Zıtlık: Tamamlayıcı renk 
(complementary) olarak 
adlandırılan ve bir rengin renk 
dairesinde 180° karşısında 
bulunan, rengin görülmesidir 
(bkz. Renk Analizleri ve 
Seçimi-Tamamlayıcı Renk 
Şeması bölümü).
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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 anomali-
si) olarak adlandırılır.

PSİKOLOJİK AÇISINDAN RENK
Renkler, fiziksel olarak ortak değerlere sahip olsalar da, her insanda değişik duy-
gular uyandırabilirler. Birçok durumda, fizyolojik herhangi bir bozukluğa sahip 
olmayan iki birey arasında, aynı renk için değişik algılar söz konusu olabilmekte-
dir. Renk, genellikle formlar, bu formların biçimleri ve çevresiyle birlikte algıla-
nırken 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 form-
da olduğu gibi, bir bilgi bombardımanına farkında olmadan tutuluruz. Bu yo-
ğun 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 ola-
rak 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 on-
ların 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 dö-
nüşebilmektedir.

Renk psikolojisi olarak adlandırabileceğimiz bu etki nedeniyle yaşamın bir-
çok alanında bireyler, meslekler, kuruluşlar, vs. rengi bir iletişim aracı olarak kul-
lanmaktadırlar. 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 kahve-
rengi 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. Di-
yet 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.

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).

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 yer-
de 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 saflaştır-
ması ve içselleştirmesi sonucu toplumsal kültür biçimlenmektedir. Coğrafi yapı 
özellikleri, inançları, yaşam deneyimleri, diğer kültürlerle iletişimi vs. gibi bir-
çok etki toplumların edinimlerini zenginleştirmektedir. Dolayısıyla her toplum 
için algı farklıdır bu nedenle de toplumlar arasında gerçek, doğru, ahlak gibi 
olgularda da farklılıklar görülmektedir. Örneğin, İran minyatürlerinde mor, yeşil, 
pembe gibi renkler kullanılırken, Osmanlı minyatürlerinde daha çok ana renkler 
kullanılmıştır.

Anadolu’da halı ve kilim motiflerinde, geleneksel olarak, yeşil cenneti, kırmızı 
zenginliği, sarı kötülüklerden arındırma, siyahsa dünyevi sıkıntılardan arındırmayı 
anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu anlatım renklerle sembolleştirilmiştir.

Ancak, renk psikolojisinde bu tür bir genelleme yapmak oldukça zordur. 
Renkler insan psikolojisi üzerinde çoğu zaman benzer duygular uyandırmaktadır. 
Zihin kalıpları ve kimlik yapılaşması sonucu birçok veri elenirken, bilinçaltı iste-
meden de rengin niteliğine uygun olarak etkilenmektedir. Bu durum, davranışları 
da etkilemektedir. Davranışlar çoğu zaman içgüdüsel olarak gerçekleşmektedir.

Renklerin yapı ve özellikleri açısından insan psikolojisi üzerindeki etkileri aşa-
ğıdaki gibidir. Burada birincil renkler, ikincil renkler, siyah ve beyaz renklerin 
bir derlemesi yapılmıştır. Unutulmamalıdır ki, bu çalışmada aktarılan renklerin 
psikolojik etkileri, herkes için geçerli olmayabilir. Ancak bu bilgiler, toplumsal bo-
yutta kabulleri de içermekle beraber bilimsel yönetmelerle belirlenmiş etkilerdir. 

Kırmızı
Birincil renk olarak kabul edilmektedir. Enerjik ve dinamik bir yapısı bulunmak-
tadır. Bu sayede hayatın rengi olarak kabul edilmektedir. Kırmızı, dikkat çekici bir 
renktir. Egemenlik kuran bir renk olmasından dolayı zemin olarak değil, formlar-
da 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 işaretlerin-
de ve ışıklandırmada tehlike için kırmızı kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte, aşkın, tut-
kunun, ateşin, dinamizm, gücün, 
heyecanın, azmin, saldırganlığın, 
savaşın, kanın, açlığın ifadesi ola-
rak da kullanılır. Baştan çıkarıcı, 
çekici ve tahrik edici özelliği nede-
niyle 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 ter-
cih ederler. Bu durum aynı zamanda, bazı markalar ve modeller için kurumsal ve 
resmi renk olarak kabul edilmiştir. 

Toplumsal Farklılıklar: 
Örneğin, Anadolu’da halı ve 
kilim motiflerinde, geleneksel 
olarak, yeşil cenneti, kırmızı 
zenginliği, sarı kötülüklerden 
arındırma, siyahsa dünyevi 
sıkıntılardan arındırmayı 
anlatmak amacıyla 
kullanılmaktadır. 

Renk Psikolojisinde 
Genelleme Yapmak: 
Genelleme ya da ön 
kabullerin olması, tasarımı 
ve renk kullanımını 
sınırlayan kavramlardır. 
Renk seçimlerinde temel 
yaklaşım, rengin kullanıcıya, 
izleyiciye, onların yaş ve 
cinsiyetlerine, beğenilerine 
ve kültürlerine uygunluğudur. 
Örneğin çocukların, ana 
renklerden, yaşlıların mavi ve 
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
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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 gön-
derir, 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 gözlemlendi-
ğinde sinirlerde gerginlik yapar. 

Kırmızı renklerin dağınık olarak kullanıldığı odalar, insanların zamanı unut-
masına yol açar. Ayrıca iştahı açma etkisi nedeniyle restorantlarda, fast foodlarda 
sık sık kırmızı renk kullanılır.

Ülkelere göre özellikler: Anadolu’da kırmızı zenginlik, mutluluk, sevinci anlat-
mak amacıyla kullanılmaktadır. Hindistan’da gelinler kırmızı giymektedir. Çin’de 
şans ve üretkenliğin ifadesidir. Japonya’da kadınlar tarafından giyilen kırmızı, gö-
nülden ve içten anlamındadır.

Tarihsel özellikler: Kırmızının aşk, cesaret, şahadet, metanet, itikat ve cömert-
liği 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 serinli-
ği tanımlar. Rahatlama ve barış duyguları oluşturur. Bilgeliği ve güveni simgeler. 
Dinlendiriciliğinin yanında huzur, emniyet ve güven etkisi yaratır. Doğruluk, dü-
rüstlük, hükümdarlık ve sadakatin göstergesidir. Aynı zamanda, yalnızlığı, üzün-
tüyü, 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 rahat-
latma, 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 düşün-
ceyi çağrıştırır. Maviyi sevenler genellikle romantik ve duygusallardır. Giysilerde 
mavi, girişkin ve sosyal bir kişiliğin gös-
tergesidir. 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 or-
tamların oluşmasına olanak tanır. 

Ülkelere göre özellikler: Mezopotamya’da tanrısal lütfü ve bağışlanmayı simge-
ler. 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 sem-
bolüdür. Mavi kurt/aslan Altay boyunun atası Tangri’nin gücünü simgeler. Şama-
nizmde, Uzak-Doğu kültüründe gök mavisi Tanrı’yı sembolize eder. Doğu felsefe-
sinde de mavi kutsallaştırılmıştır. Bu nedenle mavi ölümsüzlüğün, sonsuzluğun, 
saflığın, basiret ve doğruluğun rengi olarak kabul edilmiştir. 

Sarı
Birincil renk olarak kabul edilmektedir. İlk akla gelen tabii ki sonbahardır. Buna 
karşın güneşi, zenginliği ve kıymetli madenleri simgeler. Sarı yaldız ve varak, sta-
tü ve değer göstergesi olarak kullanılmaktadır (Şekil 5.16). Sarı, fark edilebilirlik 
özelliği ile dikkat ve uyarının rengidir. Bu nedenle, posta kutularında, trafik işa-
retlerinde 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 dola-
yısıyla da tanrısal aklı ve hikmeti sembolize eder.

Sarı renk kullanımı söz konu-
su 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 renk-
lerle kirletildiğinde ya da koyulaştı-

rıldığında soluk sarıya dönüşür ve çürümeyi, hastalığı, kıskançlığı ve hilekârlığı 
simgeler. Mekanda ışıklılık etkisi yaratmasına karşın, baskın renk olarak kullanıl-
dığında 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. Özel-
likle sıcak renklerle bir araya geldiğinde ısınan, soğuk renklerle bir araya geldiğin-
de soğuyan bir özelliğe sahiptir. Şakacılığı, yaratıcılığı, samimiyeti ve hayata karşı 
rahat bir duruşu simgeler. 

Ülkelere göre özellikler: Anadolu’da sarı kötülüklerden arınma anlamında kul-
lanılmaktadır.

Tarihsel özellikler: İlkel toplumlarda sarı renk, sonsuza dek yaşamı simgeliyor-
du. 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 karış-
tırılmasıyla elde edilmektedir. Yeşil, gözler için en rahat algılanan renklerden biri-
dir. Sakinleştirerek sinir sistemi üzerinde doğal bir rahatlama etkisi oluşturmakta-
dır. Doğayı simgeler, rahatlık, huzur, tazelik, gençlik ve arkadaşlığın sembolüdür. 
Buna bağlı olarak, yaşamı, yenilenmeyi, ümitleri ve dinçliği simgeler (Şekil 5.17).

Şekil 5.16

Sarı
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Mavi ve sarının birleşiminden oluş-
masından dolayı, her iki rengin özellik-
lerini de içinde barındırır. Baharın, can-
lılığın, dinginliğin ve huzurun rengidir. 
Yeşil aynı zamanda aile kavramını ve 
maddi-manevi zenginliklerin bir sem-
bolü olarak da kullanılmaktadır. 

Maviye yaklaşan yeşil soğuklaşır, 
sarıya yaklaşan yeşil canlı ve sıcak bir havaya bürünür. Yeşil uğur getirciliği, ko-
ruyuculuğu 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 bir-
likte, 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 bulunabil-
mektedir. 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 giymekte-
dirler. İslamiyet’te renk olarak, yeniden doğuşun, tabiatın canlanışı için kullanıl-
maktadır. Ayrıca, kutsal olan mekanların ve muradın rengidir. 

Tarihsel özellikler: Yeşil, yüzyıllardır bolluğun, bereketin, ölümsüzlüğün, za-
ferin rengi olarak kabul edilmiştir. Yeşil uğur getirciliği, koruyuculuğu simgele-
mesinden dolayı yeşil zümrüt, göğüs göğse savaşlarda kullanılan silahlarda bir 
aksesuar olarak sıklıkla kullanılmıştır. 

Turuncu
İkincil renk olarak kabul edilmektedir. Kırmızı ve sarının eşit oranlarda karıştırıl-
masıyla elde edilmektedir. Gurur, dostluk, gençlik, tutku ve sıcaklık etkisi vardır. 
Ayrıca iştah açar ve isteklilik uyandırır. 
Rahatlama ve neşe duygusu uyandırır. 
Enerjik, mutluluk, memnuniyet, verim-
lilik ve sıhhatle ilişkilendirilir. Güçlü, 
yürekli, dayanıklı ve cömert bir görsel-
liği vardır. Turuncu, renginin gizliligi 
olmayan, kapsamlı bir çekiciliği bulun-
maktadır (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. Özel-
likle, Budizm, Yahova şahitleri, Krişna gibi inanışların giysilerinde tercih edilir. 

Şekil 5.17

Yeşil

Şekil 5.18

Turuncu

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).
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Mor
İkincil renk olarak kabul edilmektedir. Kırmızı ve mavinin eşit oranlarda karış-
tırılmasıyla elde edilmektedir. Sadakat ve doğruluğu simgeleyen mavi ile savaşın 
temsilcisi olan kırmızının karışımından meydana gelir. Mavi ile uyumlu kulla-
nılan 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 nevro-
tik duyguları açığa çıkardığından, 
bilinçaltından insanların bu renkten 
çekindiği belirlenmiştir (Şekil 5.19).

Hükümdarlığın ve dinin sem-
bolüdür. Büyük din adamlarının 
ve devlet adamlarının giyiminde ve 

törenlerinde kullanılır. Özellikle Orta Çağda mor rengin elde edilmesi zor oldu-
ğundan pahalı olan mor renkli kıyafetleri sadece aristokrat sınıf tarafından kul-
lanılmıştır. 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 kulla-
nılmaktadır.

Tarihsel özellikler: Eskiden beri ihtişam ve lüksün göstergesi olarak düşünül-
müştür. Tarihsel açıdan hükümdarların, aristokratların, yüksek sınıfların, saray 
mensuplarının ve üst düzey ruhban sınıflarının kıyafet, aksesuar ve süslemelerin-
de 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 
mekanlarda hem de kıyafetlerde tercih edilen bir renktir. Genel 
olarak serin ve canlandıran bir his verir. Bu rengi sevenler, çatış-
madan uzak, farklı ve özgür bir dünyanın arayışı içinde olan den-
geli insanlardır. 

Işık, bilgi, aydınlık, Nur gibi olumlu ve erdemli değerlerle ör-
tüştürülmüştür. Beyaz, Nur’u simgelemesinden dolayı, tanrısal bir 
renk olarak da kabul edilir. Yeniden diriliş ve ölümsüzlüğü sem-
bolize etmektedir.

Ülkelere göre özellikler: Bütün toplumlar için kutsal bir renktir. Batıda gelinlik-
ler, 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, 
aynı zamanda öteki hayatın başlangıcı anlamında da kullanılmaktadır.

Tarihsel özellikler: İlâhi hakikate ulaşma yolunda saf ve erdemli bir ruh halinin 
sembolüdür. Osmanlı ordusunda padişahın savaşa gitmesi durumunda Mehteran 
Bölüğü önünde yedi sancak bulunur ve en baştaki baş alem beyaz sancak olurdu. 

Şekil 5.19

Mor

Şekil 5.20

Beyaz

Yedi Sancak: En baştaki 
baş alem beyaz, ikinci yeşil, 
üçüncü kırmızı, dördüncü sarı, 
beşinci beyaz ile yeşil, altıncı 
kırmızı ile sarı, yedinci kırmızı 
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 işa-
ret eder. Gecenin sembolüdür. Bu nedenle geceyle ilişkili her kavram 
ve duyguyu içinde barındırır. Depresyon ve uyku hali verir. Günlük ya-
şamda 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 nede-
niyle loş ortamların oluşmasına olanak tanıyarak, ışık ve renk oyunlarının olma-
sına olanak tanır. Bir anlamda zemini oluşturur. 

Ülkelere göre özellikler: Batı uygarlıklarında kötülük, ölümü ve matemi simge-
ler. Çin’de ise, kışın ve kuzeyin sembolüdür. Hint, Japon, Çin’de yaşamın başlangı-
cındaki Kaos’u ve evrensel özün simgesidir. Anadolu’da siyah dünyevi sıkıntılar-
dan 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, for-
ma, 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 ol-
ması oluşacak kompozisyonun görselliğini doğrudan etkileyecektir. Baskın renk, 
oluşacak kompozisyonda renk psikolojisindeki etkileri oluşturarak, kullanıcı üze-
rinde etkin olacaktır. Bu etkinin kuvvetlenmesi ya da azalması, tasarımcının bas-
kın renkle birlikte kullanacağı diğer renklerle olasıdır. Renk seçimi için bir baş-
langıç 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 mes-
leki 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 belirle-
nerek görsel düzenlemede aktarılmak istenen duygu, düşünce ve iletinin kurgu-
lanmasıdır. Bu karar aşaması, birçok defa vurgulandığı gibi, detaylı bir analizin, 
deneyimin ve entelektüel bir birikimin sonucunda gerçekleşmektedir. Ayrıca, bas-
kın renk tanımlanırken, önce nesnenin bulunacağı ortamda ışığın şiddeti, niteliği 
ve düzeyine bakılmalı, sonra form-zemin ilişkisi içinde çevresel etkileşimine dik-
kat edilmeli ve son olarak da rengin uygulandığı yüzeyin malzeme ve niteliği göz-
den geçirilmelidir. Bu aşamadan sonra tasarımcı, çeşitli yöntemler kullanarak bas-
kın 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 kom-
şuları olarak belirlenmektedir. Benzerlik şemasında renkler genellikle, renk daire-
sinin 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 kullanımın-
da 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 renkle-
rin kullanımında da belirli bir düzen ya da ilişki sistemi kullanılmalıdır. Hem içe-
rik, 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, yapıla-
cak 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 içerme-
mektedir. Farklı özton ve doygunluklara sahip ana ve ara renklerden oluşmakta-
dır. Bu anlamda kullanılan renkler, renk çizelgesi ya da renk dairesi detaylandığı 
sürece çeşitlenebilir. Ancak, renk seçimlerinde genellikle ikincil ve üçüncül aşa-
madaki renkler tercih edilmektedir. Örneğin basit bir yaklaşımla, üçlü bir ben-
zerlik 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 bi-
çimde 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 da-
yanan bir görselliği bulunmaktadır. Tek renk kullanılan bu şemada, renk seçimi 
yapmak ve bunu uygulamak kolaydır. Az bir renk bilgisi ve tasarım görüşü yeter-
lidir. Ancak, tasarımcıların az olarak tercih ettikleri bir renk seçme yöntemidir. 
Risklidir, çünkü yapılan tasarımın monotonlaşması ya da onu oluşturan alt parça-
cıkların silikleşmesi söz konusudur. 

Monokromatik şema, renk dairesinde bulunan birincil ya da ikincil renklerin 
sadece birinden oluşmaktadır (Şekil 5.23). 

Tamamlayıcı Renk Şeması (Complementary Scheme)
Tasarımcıların tercih ettikleri bir renk seçme yöntemidir. Deneyim ve estetik bi-
lincin gelişmiş olması gereklidir. Çünkü zıtlıklardan oluşan bir uyum söz konu-
sudur. 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 şemalar-
da renk sayısı arttırılarak, farklı renk alternatiflerine ulaşmak olasıdır.

Şekil 5.23

Monokromatik 
Şema
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1. Tamamlayıcı Renk Şeması (Complementary): Bu şemada renk seçimleri 
renk dairesinin tam karşısında bulunan yani 180° zıttında yer alan rengin birara-
da kullanılmasıyla oluşmaktadır (Şekil 5.24). 

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 olu-
şan üçlü bir renk seçimidir (Şekil 5.25). 

Şekil 5.24

Tamamlayıcı Renk 
Şeması

Şekil 5.25

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

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

Şekil 5.26

Dörtlü Tamamlayıcı 
Renk Şeması

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 yöntemle-
rinden de söz edilmesi gerekmektedir. Renk sistemleri veya modelleri olarak da 
adlandırılan bu yöntemler, aslında renklerin pigmentler ve ışıkla elde ediliş bi-
çimleridir. Bilimsel çalışmalar sonucunda farklı teknikler için farklı yöntemler ve 
sistemler kullanılmaya başlanmış, bunun sonucunda renkler bir takım sayısal de-
ğerlerle 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 yoluy-
la 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) kulla-
nılmaktadır. Bu üç ana rengin, farklı oran ve yoğunluktaki kullanımından, mil-
yonlarca renk oluşabilmektedir. Aynı sistem, gözlerimizde bulunan koni hücrele-
rinin 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 kul-
lanılarak 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 adlan-
dırılır (Şekil 5.28).

Şekil 5.28

Toplamsal Renkler



5. Ünite - Renk 103

Çıkarımsal Renk (CMYK Renk Modeli)
Fizikte çıkarımsal renk sentezi olarak da adlandırılan çıkarımsal renkler, pigment-
lerle 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. yüzyıl-
daki bilimsel çalışmalarla ulaşılmıştır. İkincil renkler olan mor, turuncu ve yeşil 
(VOG;violet, orange, green) renkler birincil renklerle bir araya gelerek renk dai-
resini oluşturmaktadır (Şekil 5.29).

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 oluş-
turduğu renklerdir. Çıkarımsal renklerde, üç ana renge ait boya eşit miktarda kul-
lanılırsa siyah renk elde edilir. Bu siyah renk daha çok renksiz olarak adlandırılan 
çok koyu bir kahverengimsi-gri gibidir. Magenta ile sarı karıştırılırsa kırmızı, ma-
genta 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 renk-
lerin kartuşlarından çıkan boyalar çeşitli miktarlarda karıştırılarak sonsuz sayıda 
renk elde etmek olasıdır.

Şekil 5.29

Çıkarımsal
Renkler-RYB Renk 
Dairesi
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HSV Renkleri
HSV (Hue, Saturation, Value) veya HSB (Hue, Saturation, Brightness) renkleri, 
sırasıyla özton, doygunluk ve ton değeri olarak tanımlar. Amacı toplamsal renk-
lere göre, insan fizyolojisi ve algısına daha uygun bir renk yapısı oluşturmaktı. 
HSV, RGB renk uzayından doğrusal olmayan bir dönüşümle elde edilen bir sis-
temdir. HSV, HSB’den farklı olmasına karşın aslında aynı yapıyı tanımlamakta-
dırlar. HSV’nin en önemli özelliği rengi üreten makineye bağlı olarak değişim 
gösterebilmesidir. 

HSV ilk tanımlandığı zamanlarda konik bir biçime sahipti. Konik biçimde-
ki 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. Sonra-
ki yıllarda zamanın teknolojisinin yeterli olmaması nedeniyle, renk şeması konik-
ten silindire dönüştürülmüştür. Silindirin konik forma avantajı ise, silindir biçimi 
ile sıfır aydınlık düzeyinde bile yüksek doygunluk düzeyleri tanımlanabilmiştir. 
Böylece bazı gösterilemeyen renkler elde edilebilir olmuştur.

Son olarak renklerin bu üç renk sistemindeki anlatımını inceleyelim. Her renk, 
sahip olduğu özellikleri sayısal değerlerine dönüştürerek, ilgili alanda kullanıla-
bilmektedir. Örneğin lacivert (indigo-çivit mavisi), elektromanyetik tayfta mavi 
ile mor arasındaki renktir. Lacivertin dalga boyu aşağı yukarı 420-450 nm olduğu 
belirlenmektedir. Renk koordinatları, hex değeri #4B0082, RGB değeri 75,0,130, 
CMYK değeri 42,100,0,0 ve HSV değeri de 275°,100%,51%dir (Şekil 5.31). Kırmı-
zı içinde benzer bir tanımlama yapılmaktadır (Şekil 5.32).

Şekil 5.30

Çıkarımsal 
Renkler-CMYK

HSV Renk Uzayı: Alvy Ray 
Smith tarafından, 1978 yılında 
tanımlandı.

Hex: 16 tabanlı sayı 
sistemidir. 16 tane sembolden 
oluşmaktadır. 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.
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Şekil 5.31

Lacivert (İndigo-Çivit Mavisi) 

Şekil 5.32

Kırmızı
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Özet

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 tanım-
lanan bir nesne olacaktır. Kırmızı koltuk derken, 
nesne sahip olduğu renkle birlikte algılanmak-
tadır. İster iki boyutlu ister üç boyutlu olsun, 
her düzenleme hem bir forma hem de renge 
sahiptir. Bunlar arasındaki düzeni algılamak an-
cak, 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 ko-
şullar yerine geldikten sonra, çevremizdeki nes-
nelerin sahip olduğu renkleri tanımlayabiliriz. 
Renkler, hem boya hem de ışık değerleri olarak 
farklı biçimde kullanılabilmektedir. Renklerin 
sahip olduğu niteliklere uygun olarak grupla-
yabilir ya da uyumlu renk birliktelikleri oluştu-
rabiliriz. Böylece, rengin fiziksel ve psikolojik 
özelliklerine göre, çalışmalarımızın hazırlanma-
sını sağlayabiliriz. 

Renkle yapılan düzenlemelerle ilgili süreçleri 
kontrol edebilmek;
 Yapılan görsel çalışmalar, genellikle, renkli ola-
rak hazırlanmaktadır. Renk, bir görsel çalışma-
nın güzel görünmesini sağlarken, aynı zamanda 
o çalışmayı izleyen kişilerin çalışmaya odak-
lanmasını ve sıkılmamasını sağlayacak nite-
liktedir. Çalışmalarınızın oluşturulmasında ve 
sunumlarda, renkleri ve renklerin sahip olduk-
ları psikolojik etkenleri bir araç olarak kullana-
bileceksiniz. Bu aşamada, hem ortamın hem de 
sunumun renk değerlerini kontrol ederek yapı-
lan düzenlemenin tasarladığınız gibi sunulması-
nı sağlayacaksınız. 

1 2
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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 ya-
pıya 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 kav-
ramlardan 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 Tamam-
layıcı Renk Şeması (Complementary) ilkesini karşıla-
maktadır?

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 aşa-
ğıdakilerden 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 psikolo-
jik 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 sadaka-

tin göstergesidir.
e. Kötülükleri uzaklaştıran, negatif enerjiyi soğu-

ran 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 yön-
teminde renkler 3’lü ya da 6’lı renk eşleşmeleriyle yera-
lır. 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 Yanıtınız yanlışsa “Işık ve Renkle İlgili Yapılan 

Çalışmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlışsa “Fiziksel Açıdan Renk” bölü-

münü gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlışsa “Renk Yöntemleri” bölümü-

nü gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlışsa “Fizyolojik Açıdan Renk” bö-

lümünü gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlışsa “Fizyolojik Açıdan Renk” bö-

lümünü gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlışsa “Renk Yöntemleri” bölümü-

nü gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlışsa “Fiziksel Açıdan Renk” bölü-

münü gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlışsa “Psikolojik Açıdan Renk” bö-

lümünü gözden geçiriniz.
9. e Yanıtınız yanlışsa “Işık ve Renkle İlgili Yapılan 

Çalışmalar” bölümünü gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlışsa “Renk Analizleri ve Seçimi” 

bölümünü gözden geçiriniz.

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

Sıra Sizde 2 
Her iki renkte yani mavi ve kırmızı renkler önce sıcak, 
sonra ılık ve en son soğuk bir renk alacaktır. Bu de-
ğişkenlik, farklı ışık kaynakları altında aynı rengin ışık 
sıcaklığına göre değişik algılanmasından dolayıdır. 
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6
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Pafta ve pafta üze rin de kul la nı lan gör sel öğe le ri ve işa ret le ri ta nım la ya bi le cek, 
Yer le şim ve pafta dü ze ni nin na sıl oluş tu ğu nu açık la ya bi le cek, 
Ya zı yı gör sel özel lik le ri ne gö re ta nım la ya bi le cek ve bir bir le rin den ayırt edi ci 
özel lik le ri ni ifade ede bi le cek, 
Ya zı nın öl çü sü ve ren gi nin gör sel et ki le ri ni kar şı laş tı ra bi le cek,
Ya zı yı pafta için de ki kul lanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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Gİ RİŞ
Gün lük ha ya tı mız da sem bol ler, işa ret ler ve ya zı lar sa ye sin de yo lu mu zu bu lur, 
gün de lik iş le ri mi zi çö züm ler, tra fik te ço ğu za man so run ya şa ma dan evi mi ze ge
ri dö ne riz. İn sa noğ lu ya şa ya bil mek için bu lun du ğu or ta mı an la mak zo run da dır. 
İle ti şim ku ra rak çev re si ne duy gu ve dü şün ce le ri ni ak ta ra rak ve ge len me saj la rı 
al gı la ya rak kar şı lık lı alış ve riş sa ye sin de ya şan tı sı nı sür dü rür. Bu kar şı lık lı ile ti şi
min iki te mel yo lu bu lun mak ta dır; Gör sel ve işit sel ile ti şim. Gör me du yu su nun 
in sa noğ lu nun en önem li du yu la rın dan bi ri ol du ğu dü şü nü le cek olur sa, ha ya tı
mı za ne de re ce bü yük bir et ken ol du ğu açık ca or ta ya çı ka cak tır. Gör sel ile ti şi min 
ya pı taş la rın dan olan sem bol le ri, işa ret le ri ve ya zı la rı ha ya tı mız dan bir an lı ğı na 
çı kar dı ğı mı zı dü şü ne lim. 

Ya zı la rı ol ma yan bir ga ze te, bom boş say fa lar la do lu olan ki tap lar, yön len dir me 
ve uya rı işa ret le ri ol ma yan yol lar ya da no ta işa ret le ri ol ma yan bir mü zik ya pı tı, 
ne de re ce me sa jı nı ile te bi le cek se o de re ce et ki li ola cak tır. Sem bol ler, işa ret ler ve 
ya zı lar la ile ti şim ku rar ken, çev re mi zi al gı la ma mız da ve top lum sal iliş ki le ri dü
zen le me de etki li ol duk la rı nı unut ma mak ge re kir. 

Bu üni te de, gör sel işa ret le ri ve ya zı yı en et kin ve doğ ru bi çim de kul la nı mı nı 
ör nek ler le in ce le ye cek ve pafta dü zen le me le ri hak kın da bil gi sa hi bi ola cak sı nız. 
Ya zı ka rak te ri se çi mi nin öne mi ni gö re cek ve te mel ku ral la rı in ce le ye bi le cek si niz. 
Ya zı nın sa de ce oku na rak de ğil, ay nı za man da, iz le ne rek de bir me sa jın ile te bi le
ce ği ni gö re cek si niz. Ya zı nın öl çü sü, ya zı ile renk iliş ki si ni ir de le ye cek ve ya zı nın 
pafta için de ki kul la nı mı na da ir bil gi sa hi bi ola cak sı nız. 

PAF TA VE PAF TA DÜ ZE Nİ

Gör sel Öğe ler ve İşa ret ler
Gün lük ha ya tı mız da ya zı, ile ti şim sü re cin de et kin ola rak kul lan dı ğı mız bir öğe
dir. Ga ze te ve ki tap la rın içe rik le ri ne, adı na harf de di ği miz bu işa ret le rin çö züm
len me siy le ula şı rız. An cak bu nun ya nı sı ra pek çok sim ge ve işa ret de dav ra nış
la rı mız da bi ze yön ve rir, me saj alış ve ri şi ve ka rar ver me sü re cin de önem li, ay nı 
za man da ka lı cı et ki ye sa hip tir.

Sem bol ve işa ret ler yar dı mıy la ger çek le şen ile ti şi mi, ya zıy la ile ti şim le kar şı
laş tır dı ğı mız da be lir gin fark lı lık la ra rast la rız. Sem bol ler le ile ti şi min ya zı dan en 
be lir gin far kı; akıl da ka lı cı lı ğı, ko lay öğ re ni le bi lir li li ği, hız lı an lam lan dı rı la bil me si, ev
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ren sel an lam ve al gı bo yut la rı na sa hip ol ma sı dır (Uçar, 2004). İn san top lum sal 
ya şam için de de ği şik amaç lar için çok çe şit li işa ret ler kul lan mak ta dır. Sem bol ve 
işa ret ler çev re mi zi an la ma mız da, nes ne le ri ama cı mız doğ rul tu sun da kul lan ma
mız da, top lum sal iliş ki le rin dü zen len me sin de önem li bir ye re sa hip tir. 

İşa ret ler sis tem le ri, in san la rın ara sın da ki ile ti şi mi doğ ru kur mak için, dün ya 
üze rin de ki her dil de ay nı an la mı ifa de et me li dir ki, bu nun için be lir gin bir tu tar
lı lı ğa sa hip ol ma sı ge rek mek te dir. Bu tu tar lı gör sel işa ret gru bu na, gör sel işa ret 
da ğar cı ğı ya da gör sel işa ret haz ne si de nil mek te dir. Ana di li miz de ki te mel sö zel 
söz cük haz ne si ve dil bil gi si okul lar da öğ re til mek te ve ço cuk luk sü re si bo yun ca 
ka za nıl mak ta dır. Okur ya zar lık ise, be lir li bir eği tim sa ye sin de edi ni len bir bil gi
dir. Ulus la ra ra sı yol işa ret le ri, ma te ma tik sem bol le ri, mü zik no ta la rı, ge nel gra fik 
işa ret le ri gi bi, gün lük ha ya tı mı zı ko lay laş tı ran ve ay nı di li ko nuş ma mı zı sağ la yan 
sis tem gör sel işa ret ler sis te mi dir. Gra fik di lin an la şı la bi lir li ği, ben zer ob je ler ya da 
de ne yim ler le iliş ki len di ri le bil me si ne bağ lı dır. Bu iliş ki ler, ki mi za man işa ret le rin 
isim len di ril me siy le, ki mi za man da ben zer bi çim le rin so yut laş tı rı la rak ta nım lan
ma sıy la ola sı dır.

Bi rim ler ya da Kim lik ler 
Bir bi ri mi, kim li ği sem bo li ze et me nin sa yı sız yo lu bu lun mak ta dır. Çiz gi sel bir ya
pı ya da geo met rik form lar kul la nı la rak fark lı al ter na tifler el de edil miş tir. Bir gra
fik sel şe ma da beş ya da al tı dan faz la var yas yon la il gi len mek, oku yu cu için dik kat 
da ğı tı cı ola ca ğı için, her grup ta ki form sa yı sı be lir li bir sı nır da tu tul muş tur. En 
te mel işa re te baş ka bir işa ret ek le ne bi le ce ği gi bi, ra kam lar la da des tek le ne bil mek
te dir. Bir gra fik sel şe ma da ya da pafta da akıl lı ca ya pı la cak form kom bi nas yon la rı 
ile net lik ten ödün ver me den, fark lı dü zey de bil gi yi ak tar mak ola sı dır. Ki mi za man 
bi rim le rin de ğiş ken lik ya da be lir siz lik içe ren özel lik le ri ti re li, ke sik ya da dü zen
siz çiz gi ler le da ha iyi ifa de edi le bil mek te dir. 

İlişkiler
Bi rim ler de ol du ğu gi bi fark lı iliş ki ler, fark lı çiz gi tip le ri ile da ha iyi ifa de edil
mek te dir. Ay nı za man da bu çiz gi tip le ri bir şe ma yı ya da di yag ra mı böl me le re 
ayır mak için kul la nı lan bi rim le ri grup la ma ya ya ra yan bor dür ler ola rak da kul
la nı la bil mek te dir ler. Ok işa re ti, iliş ki le ri be lirt mek için kul la nı lan çok özel bir 

Şekil 6.1

Çe şit li gra fik işa ret leri
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mal ze me dir. Ha re ke tin işa re ti olan ok, çev re de ki her han gi bir ha re ket de ği şi mi ni 
gös te re rek, oto ma tik ola rak dik ka ti üze ri ne çe ker, çün kü ha re ket bir re ak si yon 
ge rek ti re bi len ko şul la rın de ği şi mi an la mı na gel mek te dir (La sea u, 2001). Çiz gi ler
le bir le şen ok lar, tek yön lü bir iliş ki yi, bir ola yı ya da sü re ci işa ret ede bi lir. Ay rık 
ok lar bir di yag ra mın önem li kı sım la rı nı be lir te bi lir ya da ta mam la yı cı bil gi nin 
bağ la yı cı la rı ol du ğu nu gös te re bi lir. 

De ğiş ken ler
Bi rim ler ya da iliş ki ler ko ram (hi ye rar şi ye) gö re de ğiş ti ri le bil mek te ve uyar la na
bil mek te dir. Bö lüm ler ara sın da ki önem ya da bö lüm ler ara sı iliş ki de ki fark lı yo
ğun luk dü zey le ri ele alı na bil mek te ve ifa de edi le bil mek te dir. Ko ram, fark lı çiz gi 
ka lın lık la rı, çift çiz gi ler ve ya ti re le me de ki kar şılaştır ma lı bü yük lük ler ve ara la rın
da ki boş luk lar ile gös te ri le bil mek te dir. 

Şekil 6.2

Çe şit li gra fik işa ret leri

Şekil 6.3

Büyüklük ile 
değişimi gösteren 
işaretler
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Ge çiş li ton la ma lar ve bi rim le rin yı ğıl ma sı gi bi yar dım cı araç lar da mev cut tur. 
De ğiş ken ler vur gu yu il ke ola rak bü yük lük, ton la ma, kon tür ve ya de tay lar da zıt lık 
ya ra ta rak oluş tu ra bi lir. Vur gu bir bi ri mi, iliş ki yi işa ret et mek, do ku ile iş len miş 
şe ma la rı ayırt et mek ve ya bir sü reç te ki ba sa mak la rı ya da nok ta la rı be lirt mek için 
kul la nıl makta dır. 

Di ğer Gra fik İşa ret le ri Di li
Fark lı di sip lin ler hız lı ile ti şim kur mak adı na, ken di le ri ne ait işa ret dil le ri ge liş
tir miş ler dir. Bu işa ret le rin pek ço ğu, gra fik dü şün ce nin ya rar lı ha le ge li şi ne da
ir bi rer ka nıt tır. En çok kul la nı lan işa ret sis tem le ri ma te ma tik, sis te ma tik ana liz, 
mü hen dis lik, ve ha ri ta cı lık alan la rı na ait tir. 

Şekil 6.4

Önem be lirt me 
işare ti

Şekil 6.5

Tonlama ile 
değişimi gösteren 
işaretler

Şekil 6.6

Matematik dili 
işaretleri
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Ça lış ma ala nı da ha ge niş kap sam lı ha le gel dik çe, bir sü re ci açık la yan şe ma tik 
işa ret dil le ri ge liş ti ril miş tir. 

Şe kil 6.9’da in şa at sek tö rün de kul la nı lan ba zı gra fik işa ret di li ör nek le ri ni gör
mek te yiz. Şe kil 6.10 da ise elek trik, me ka nik mü hen dis li ği ve ulaş tır ma tek ni ği 
ala nın da kul la nı lan bir se ri işa ret di li ni ve Şe kil 6.11’de de ha ri ta cı lık ve di ğer işa
ret sis tem le rin den ör nek le me ler ser gi len mek te dir.

Şekil 6.7

Haritacılık 
dilinde kullanılan 
işaretlerden bazıları

Şekil 6.8

Sü reç di yag ra mı ve işa ret le ri
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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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Da ha faz la bil gi edin mek için, Pa ul La sea u’ın yaz dı ğı Grap hic Thin king for Arc hi
tects & De sig ners isim li ki tap öne ri lir.

Yer le şim 
Baş lan gıç aşa ma sın da ki ta sa rı mın su nu mu pro je nin do ğa sı na gö re for mal ya da 
en for mal bir gö rün tü su na bil mek te dir. Her iki form da da su nu şun ama cı nı dik ka
te al mak önem ka za nır. Su nu şun ve ya pafta la rın ha zır lan ma aşa ma sı ka dar, he def 
kit le ile ile ti şim ku rul ma sı zo run lu lu ğu nun an la şıl ma sı ve ta nım lan ma sı ön ce lik
li dir. Bir su nuş, ka ba ca ha zır lan mış ezkizler ve pek çok kat man ka ğıt tan olu şa bi lir. 
Pek çok ta sa rım cı ve ha ri ta çi ze ri, bu kar ma şık ve da ğı nık çi zim le ri oku ma ya alış
kın dır. Ama he def kit le nin ya da müş te ri nin şe ma tik su nuş la rı an la ma be ce ri si
ne sa hip ol ma zo run lu lu ğu yok tur. Bu ne den dir ki, pro je nin ba şa rı lı bir bi çim de 
yü rü me si için müş te ri ya da he def kit le nin baş lan gıç aşa ma sın da ki su nu şu an la
ya bil me si, de ğer len di re bil me si ve onay la ma sı ge re kir. Bu su nuş la rın ya da pafta la
rın, he def kit le ile pro je araş tır ma sı ve kı sıt lı lık la rı hak kın da ile ti şim ku ra bil me si 
ge rek mek te ve tas lak ha lin de ki za man la ma bil gi le ri ni, büt çe bil gi le ri ni, araş tır ma 
ve prog ram kod la ma la rı nı içe re bil mek te dir (Mit ton, 2008). Ge nel lik le tas lak bir 
su nuş, alan dü zen le me si hak kın da bil gi ver me si için kat pla nı nı ba rın dı rır. Pro je 
bir den çok kat içe ri yor sa, her ka tın pla nı nı gös ter me si ge re kir. Kat planla rı öl çek li 
çi zil me li, baş lık ve ku zey yö nü nü gös te ren ok işa re ti ek len me li dir. 

Şekil 6.11

Ha ri ta cı lık ve di ğer baş ka sis tem ler de kul la nı lan işa ret ler den ba zı la rı.
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Şe kil 6.12 gö re ce ği niz bir proje için su nuş ta sa rı mı dır. Pafta üze rin de ki yer
le şim müş te ri ye ya da iz le yi ci ye an lat ma sı ra sı na gö re or ga ni ze edil miş tir. Tüm 
içe ri ği bir gö rün tü üze rin den ak tar mak zor ola ca ğı için ge nel plan pers pek ti fi ne 
da ha çok yer ve ril miş tir. 

Eğer iz le yi ci niz pro fes yo nel ve pafta işa ret ler dil haz ne sin den ha ber dar ise, ge nel 
çi zim öne çı ka rı la bi lir ve pers pek tifler bir adım ge ri plan da tu tu la bi lir. İçe ri ğin ak ta rı
mı ba kı mın dan, yi ne an la tım sı ra sı na gö re, yer leş ti ril miş ve an la şıl ma güç lü ğü ya ra ta
bi le ce ği için çok kar ma şık gö rü nen yer le şim ve dü zen le me ler den uzak du rul muş tur. 
Bir bir le ri ile iliş ki li ola bi le cek bil gi kü me le ri dü zen le me de bi ra ra da tu tul muş tur. 

Bir dü zen le me ve yer le şim pla nı se çer ken fi kir ve içe ri ğin en iyi bi çim de ak
ta rı la bi le ce ği te mel gö rün tü, plan ya da ke sit, ön pla na çı ka rıl ma lı dır. Böy le lik le 
et ki li bir su nuş ha zır lan mış ola cak tır. Ak ta rı la cak bil gi nin hac mi, do ğa sı ve ya ra
tı la cak et ki nin şid de ti yer le şim le bi re bir iliş ki li dir. Si met rik dü zen, her kes ta ra fın
dan kuş ku suz en ko lay an la şı la bi lir ola nı dır. 

Şekil 6.12

Yerleşim düzeni 
örneği.

Şekil 6.13

Yerleşim düzeni 
örneği.
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Simetrik 
yerleşim düzeni 
örneği.

Farklı temaları 
ve konuları 
aktarmak için 
kullanılabilecek 
düzenleme 
örneği.

Şekil 6.14 Şekil 6.15

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

Bil gi ön ce ki 
ör nek le re gö re 
da ha mo dern 
bir yer le şim ile 
su nu la bi lir.

Şekil 6.16 Şekil 6.17

Şekil 6.18

Yerleşim düzeni 
örnekleri.
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Şe kil 6.18’de ki sol da ye ra lan ör nek te, bu yer le şim dü ze niy le bil gi ve ya te ma 
önem li nok ta lar vur gu la na rak ak ta rıl mak ta dır. Sağ da ki ör nek te ye ra lan su num 
pafta sı için de sol da ki kü me de, içe rik gör sel ola rak et ki li bir bi çim de su nul muş ve 
sağ da ki bö lüm ler de de ya zı lı açık la ma la ra ve ya di yag ram la ra yer ve ril miş tir.

İki su tün da da ve ri len bil gi nin eşit de re ce de önem li ol du ğu bu yer le şim dü ze
niy le ve ri le bi lir. Sağ da ki ör nek te üçün cü sü tun da ise, su nu şun bi ti şi iz le ni mi ile 
so nuç lan dı rı la bi lir.

An tet ve Bil gi len dir me Tab lo su
Gör sel ler dü şün ce le ri mi zi oluş tu ran, be lir li re sim ve bil gi le ri il gi li ki şi le re ak tar ma
ya ya ra yan gö rü nüş ler dir. Bu gö rü nüş ler, re sim ler le bir lik te çe şit li form ve ya zı lar la 
des tek le ne rek ta sa rım cı nın zih nin de can lan dır dı ğı düş le rin vü cut bul muş hal le ri dir.

Gör sel le rin oluş ma sın da bi re yin ya da bu lun du ğu ku rum la rın is tek ve ge rek
si nim le ri dı şın da, kul la nı cı, müş te ri, tü ke ti ci le rin is tek ve ge rek si nim le ri doğ rul
tu sun da ça lış ma lar ya pıl mak ta dır. Do la yı sıy la kul la nı cı (ya da müş te ri) öze lin de 
ge li şen ve ta sa rım cı nın öz gün dü şün ce le riy le bi çim le nen gör sel ler bir de ğer içer
mek te dir. Bu de ğer le rin ta sar la yan, ya pan ki şi ve ku ru ma ait ol du ğu nun be lir len
me si, Ne için? Na sıl? Ki me? Ne za man? ve Kim ta ra fın dan? ya pıl dı ğı nın bel ge len
me si ge rek mek te dir. Oluş tu ru lan gör sel ler an lam içe re cek bi çim de bir ara ya ge
tir lir ken olu şan pafta lar çok yön lü bil gi le ri iz le ye ne iletilir. Ay nı za man da kün ye si 
ola rak ad lan dı ra bi le ce ği miz ai di yet bil gi le ri de bu lun ma lı dır.

Bu iliş kin lik, ya pı lan ça lış ma nın fik ri ai di ye ti ni de te min al tı na ala cak ve sa
de ce ve ri len hiz me tin de ğil, dü şün ce le rin de ki me ait ol du ğu bel ge le ye cek bir ya pı 
içer mek te dir.  

An tet ola rak ad lan dır dı ğı mız gör sel, pafta ve dü zen le me le rin de bu ek sik li ği 
gi de ren bir iş lev üst len mek te dir. Bir an lam da pafta nın baş lı ğı ya da da ha doğ ru 
bir kav ram la kün ye si ni oluş tur mak ta dır. An tet de yer al ma sı ge re ken bil gi ler aşa
ğı da ki gi bi dir.

•	 Ku	rum/Fir	ma	adı:	Pro	je	nin	ya	da	ça	lış	ma	nın	ya	pıl	dı	ğı	fir	ma	nın	un	van	açı
lım ve ad res le ri nin yer al ma sı ge rek mek te dir. 

Şekil 6.19

Yerleşim düzeni 
örnekleri.
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•	 Pro	je	adı:	Pro	je	nin	ya	da	ça	lış	ma	nın	adının	yer	al	ma	sı	ge	rek	mek	te	dir.	Bu	
bö lüm önem li dir. Çün kü ar tık ya pı la cak ça lış ma bu ad la anı la cak tır. 

•	 Var	sa	böl	ge,	par	sel	ya	da	va	zi	yet	pla	nı:	Özel	lik	le	 ta	sa	rım	ve	plan	la	ma	nın	
ya pıl dı ğı mes lek ler de ya pı lan ça lış ma nın ait ol du ğu böl ge ya da bü tü nün 
kü çül tül müş bir kro ki si yer al ma sı ge rek mek te dir. Bu yol la ça lış ma nın ne
re de ya pıl dı ğı ve han gi bö lü mü kap sa dı ğı  an la şıl mak ta dır.

•	 Ta	sa	rım	cı	nın	adı	(var	sa	ait	ol	du	ğu	ku	rum	si	ci	li	ya	da	mes	lek	oda	sı	nu	ma
ra	sı):	Ol	maz	sa	ol	maz	bil	gi	 ola	rak	dü	şün	ce	 ve	 ça	lış	ma	nın	kim	 ta	ra	fın	dan	
ya pıl dı ğı nı bel ge ler. Bu bir an lam da so rum lu lu ğun ki me ait ol du ğu nu da 
gös ter mek te dir.

•	 Pafta	adı:	Çe	şit	li	gör	sel,	sem	bol	ve	yazı	lar	la	olu	şan	an	la	tı	lar,	bir	den	faz	la	paf
ta kul la na bil mek te dir. Mes lek özel lik le ri ne uy gun ola rak ya pı lan ça lış ma
la	rın	pafta	ola	rak	adı	nı	içer	mek	te	dir	(Ör	ne	ğin,	yer	le	şim	pla	nı,	gö	rü	nüş	ler,	
ta vanay dın lat ma pla nı, de tay, vs.). 

•	 Pafta	nu	ma	ra	sı:	Kul	la	nı	lan	bir	den	faz	la	pafta	la	rın	sı	ra	lan	ma	sı,	ko	lay	su	nul
ma sı ve özel lik le uy gu la ma sı ra sın da il gi li pafta nın ko lay bu lun ma sı için 
kul la nıl mak ta dır. Bir yön tem ola rak top lam pafta sa yı sı ile çi zil miş pafta lar 
bir	ara	da	gös	te	ri	le	bi	lir	(Ör	ne	ğin	1/7,	2/7,	...,	7/7	top	lam	ye	di	pafta	dan	olu
şan ça lış ma la ra ve ri le bi le cek pafta nu ma ra la rı gi bi.).

•	 Pafta	öl	çe	ği:	Özel	lik	le	ta	sa	rım	ve	plan	la	ma	içe	ren	mes	lek	ler	de	ger	çek	ha	yat
ta	ol	du	ğu	gi	bi	çi	zim	le	rin	ya	pıl	ma	sı	ya	ni	1/1	öl	çek	te	çi	zim	ya	pıl	ma	sı	dü	şük	
bir ola sı lık tır. Ça lı şa ma lar mes lek le rin ön gör dü ğü oran lar da kü çül tü re le rek 
öl	çek	li	çi	zil	mek	te	dir	(Ör	ne	ğin,	1/5.000,	1/200,	1/50,	1/20,	vs.).	

•	 Ta	rih:	Ça	lış	ma	nın	ya	pıl	dı	ğı	ta	rih,	ilk	su	num	ta	ri	hi	ola	rak	ya	zıl	ma	lı	dır.	Bu	
ta	rih	önem	li	dir.	Özel	lik	le	fik	ri	hak	lar	da	ön	ce	ya	pı	lan,	su	nu	lan	ve	uy	gu	la
nan ça lış ma lar de ğer len dir me ye alın mak ta dır. An tet bil gi le rin de adso yad, 
ku rum adı, pro je adı ve ta rih vaz ge çil mez bil gi ler dir.

•	 Re viz yon: Ya pı lan su num lar ve dö nüt ler so nu cun da pro je de ya pı lan de ği
şik ler hem ta rih hem de ya pa nın adso ya dıy la an te te ek len me li dir. Bu hem 
ça lış ma nın han gi aşa ma sı ol du ğu nun bel ge len me si hem ola sı bir ge ri dö
nüş te han gi re viz yo nun kul la nı la ca ğı hem de ya pı lan ça lış ma nın so rum lu
lu ğunun bel ge len me si ni sağ la ya cak tır. 

•	 Ku	rum,	mes	lek	oda	sı	ya	da	res	mi	onay	lar:	Mes	le	ğin	ge	rek	tir	di	ği	res	mi	izin	
ve onay la rın alın ma sı nı kap sar.

An tet ço ğun luk la pafta la rın ba kı lış yö nü ne gö re sağ alt kö şe sin de dü zen le nir
ler. Bu nun ne de ni, pafta nın kat lan ma sı ve dos ya lan ma sı du ru mun da, sağ alt kö şe 
ge nel lik le üst te kal mak ta ve an tet oku na bil mek te dir. Her mes lek için fark lı bir dü
zen le me içe re bi le ce ği gi bi ku rum ve ki şi ler ge rek li bil gi ler ol ma sı ko şu luy la ken di 
dü zen le me le ri ni ya pa bil mek te dir. 

Bu bil gi ler pafta nın ai di ye ti ni bel ge ler ken, pafta için de asıl önem li olan sim ge
ler, sem bol ler, işa ret ler ve bir ta kım bil gi le rin de ak ta rıl ma sı ge rek mek te dir. Çün
kü her za man gör sel ler re sim ve form lar la an la tı la ma ya bi lir. Bu ne den le bil gi, yön
tem ve mal ze me le rin an la tıl dı ğı ya zılar, sim ge ler, sem bol ler, işa ret ler pafta için de 
an latımı ko lay laş tır mak için kul la nılırlar. Bil gi len dir me Tab lo su, ola rak ad lan dı
ra bi le ce ği miz bu alan, pafta da bu lu nan her tür lü fi zik sel ve ri nin dö kü mü dür. Paf
ta üze rin de ye ra lır lar. Böy le ce, gör sel de kul la nı lan her tür lü nes ne nin özel lik le ri, 
ürün kod la rı, renk le ri, de tay la rı, vs... be lir len miş olur. An tet ile bir lik te ye ral ma sı 
oku ma ve al gı la ma ko lay lı ğı sağ lar (le jand ola rak da ad lan dı rıl mak ta dır). 

Revizyon: Yeniden gözden 
geçirip düzeltme yapmak. (Fr. 
révision).
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Ge nel lik le, nu ma ra lan dır ma yön te mi ile an tet ten pafta nın ge niş ala nı na doğ ru 
dü zen le nir ler. Bu nun ama cı da, re viz yon ge çi ren pro je ler de ki ye ni ek le nen öğe le
rin dö kü mü nün iş le ne bil me si için dir. 

YA ZI
Ya zı, gün lük ha ya tı mız da, ki mi za man önem se di ği miz, ki mi za man önem se me di
ği miz gör sel işa ret ler ola rak de fa lar ca kar şı mı za çı kan ile ti şim sis te mi dir. Tra fik te, 
ga ze te ler de, kul lan dı ğı mız ci haz la rın üs tün de, ek ran lar da he men he men ha ya tın 
her nok ta sın da biz le re yön, bil gi, me saj ver me ye ara cı olur. Harfle ri ol ma yan bir 
klav ye, isim le ri ol ma yan so kak ta be la la rı, sa de ce re sim ler le do lu bir ga ze te biz le re 
ne ifa de ede bi le cek se, ya zı sız bir ya şa mı dü şün mek bi le boş lu ğun ken di si ni ha yal 
et mek ka dar güç ge le bi lir. 

Ya zı bir ba kı ma, dü şün ce nin ve bil gi nin gö rü nür, oku na bi lir ve sak la na bi lir 
bi çi mi dir. Sö zün ge çi ci, ya zı nın ka lı cı ol ma sı ifa de si bu nok ta dan doğ mak ta dır. 
İn sa noğ lu, çağ lar bo yu, ken di ya şa mı nı ko lay laş tır mak için, ni ce ke şifler de bu lun
muş, sa hip ol du ğu bil gi yi ne sil le re ak tar mak için çe şit li yön tem ler ge liş tir miş tir. 
Duy gu ve dü şün ce le ri ni baş ka ki şi ler le pay la şa bil mek, me saj ve re bil mek için ateş, 
du man, da vul ve pek çok ben zer yön tem kul lan mış tır. An cak tüm bun lar, za man 
ve alan açı sın dan sı nır lı dır. Ya ni me saj ve ril dik ten he men son ra kay bo lur lar ve 
tek rar edil me dik le ri sü re ce ba şa alın ma ola nak la rı yok tur. Ya zı nın bu lu nu şu ile 
ye ni bir dö nem baş la mış, ata la rı mız yan lız ca ta ri hi ni kay det mek için de ğil, ay
nı za man da gün lük ya şan tı sı nı ko lay laş tır mak için ya zı yı kul lan ma ya baş la mış tır.

“On bin ler ce yıl dan be ri re sim ler, gös ter ge ler ve tas vir ler ara cı lı ğıy la me saj ilet
me nin sa yı sız yo lu bu lun muş tur. Ama ya zı nın ken di si an cak, kul la nı cı la rın dü
şün dük le ri ve his set tik le ri ya da ifa de ede bil dik le ri her şe yi so mut laş tı rıp, açık ça 
be lir le ye bi le cek le ri dü zen li bir gös ter ge ya da sim ge ler bü tü nü oluş tu rul duk tan 
son ra or ta ya çık mış tır. Böy le bir sis tem bir gün de oluş ma mış tır. Ya zı nın ta ri hi 
uzun ve kar ma şık bir ta rih tir” (Je an, 2001).

İn sa noğ lu ya zı dan ön ce de ile ti şim adı na dü şün ce ve kav ram lar la gör sel an la
tım	tek	nik	le	ri	ge	liş	tir	miş	tir.	M.Ö.	15.000’li	yıl	lar	da	ma	ğa	ra	du	var	la	rı	na	çi	zi	len	re
sim ve işa ret ler gör sel ile ti şi min ilk kay nak la rı ola rak tas vir edil mek te ve in sa noğ
lu nun en es ki ile ti şim, me saj ve dı şa vu rum ör nek le ri ola rak ka bul edil mek te dir ler. 
Her ne ka dar bir çe şit gör sel ile ti şim ku rul muş ol sa da, ya zı lı bir dil oluş tur mak 
adı na, oku na bi lir ve ak ta rı la bi lir sa bit bir ta kım re sim sel ya zı la ra ya da sem bol
le	re	ge	rek	si	nim	du	yul	muş	tur	(Cla	ir,1995).	Böy	le	ce	ya	zı	nın	te	me	li	ni	oluş	tur	du	ğu	
dü şü nü len pik tog ram lar, he sap tut mak gi bi ba sit gün de lik ya şam ge rek si nim le ri 
ne de niy le doğ muş, za man la sa de ce nes ne ler den çok; ko nu la rı, dü şün ce ve fi kir le
ri ifa de edebi len da ha de rin ve ge niş bir ile ti şim sis te mi ne ide og ram lar ile da ha 
kap sam lı ifa de ye te ne ği ne eri şil miş tir. 

Öte	 yan	dan,	M.Ö.	 2900’lü	 yıl	lar	da	 Sü	mer	le	rin,	 çi vi ya zı sı gös ter ge le ri tüm 
Me zo po tam ya’ya ya yı lır ken, Uzak Çin’den ya kın Mı sır’a ka dar bir çok yer de ya zı 
sis tem le ri doğ mak ta ve ge liş mek te olup, in san lar ya zı ara cı lı ğıy la dün ya nın dört 
bir ya nı na taş, kil ya da pa pi rüs üze ri ne ta rih le ri ni kay det me ye ko yul muş lar dır 
(Je an, 2001). Ger çek ya zı nın olu şu mun da se si te mel alan gös ter ge ler bu lu nur ken, 
bu ilk ya zı lı an la tım lar da re sim ve ya zı iç içe yer al mış, za man la re sim sel özel
lik le rin so yut laş ma sı ve sem bol leş me si ile ya zı, öz gün ya pı sı na ulaş mış, re sim sel 
ve sö zel an la tı mın sem bo lik işa ret ler le ka ğı da ak ta rıl ma sı ola rak gör sel ile ti şi min 
ana öğe le ri ol muş tur (Bek taş, 1992). 

Piktogram: Bir nesneye ya da 
varlığa görderme yapan resim 
yazılardır.

Ideogram: Pek çok 
piktogramın bir araya 
gelmesiyle oluşturulan 
kavram yazılardır.

Çivi Yazısı: Taşların ya da 
toprak tabletlerin üzerine 
sivri uçlu aletlerle yazılan yazı 
sistemidir.
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M.Ö.	1500’lü	yıl	lar	da	Fe	ni	ke	li	ler,	22	harften	olu	şan	ses	te	mel	li	bir	al	fa	be	ge	liş
tir miş ler ve Ro man al fa be si nin ana hat la rı nı oluş tur muş lar dır (Cla ir, 1999). Se si 
kul la na rak oluş tu ru lan al fa be, işa ret ler di ze si ha li ne gel di ğin de ya zı adı ve ri len 
gör sel ile ti şim bi çi mi ta sa rı mı nın özü ha li ne dö nüş müş tür. Fe ni ke li le rin bul du ğu 
al fa be ile ya zı, akıl da ka lı cı ve ko lay öğ re ni le bi lir ha le gel miş, do la yı sıy la bil gi ev
ren sel le şe bil miş tir. 

Ya zı nın öne mi çağ lar bo yu hük mü nü sür dür müş ve bil gi nin ko ru yu cu su ola
rak el yaz ma sı eser ler, fer man lar ve du yu ru lar gi bi ya zı lı ürün ler gün de lik ya şa
mın ge rek si nim le ri dı şın da bir sa nat uğ ra şı sı ha li ne gel miş tir (Sa rı ka vak, 2004). 

Ya zı Ka rak te ri Se çi mi
De ği şik bi çim ve tar za sa hip al fa be ta sa rım la rı (font) ya zı ka rak te ri ola rak ad lan
dı rıl mak ta dır lar. Hep si fark lı çağ rı şım iliş ki le ri ne sa hip tir ler. Ta sa rım cı se çe ce
ği ya zı ka rak te riy le, yaz dı ğı ke li me nin an la mı nı ya da bir ima jın ka rak te ris ti ği ni 
yan sı ta bil mek te, gör sel bir to naj, cid di yet, sa mi mi yet, inan dı rı cı lık ve tarz ka zan
dı ra bil mek te dir (Uçar, 2004). 

Dans eder ken, ko şar ken, da ğa tır ma nır ken ya da ofi se gi der ken ay nı kı ya fet
le rin gi yil me me si fark lı tip des te ğe, ko ru ma ya ve gö rü nü me ge rek si nim duy ma
mız dan do la yı dır. Ay nı dü şün ce, ya zı için de ge çer li dir. Ba sit bir söy lem le ra hat, 
süs lü, se vim li ya da sa de ama her bi çim de uy gun ola bil me le ri için ya zı, giy di ri le
rek fark lı bi çim ve tarz lar da me sa jı ve ya ima jı des tek ler. Ya kın dan in ce len di ğin de, 
ya zı ka rak ter le ri nin fi zik sel özel lik le riy le bi rer ki şi lik ta şı dı ğı göz lem le ne bi lir. Bi
linç li bir bi çim de ol ma sa bi le, ya zı nın oku yu cu üze rin de et ki le ri var dır. Ta sa rım cı, 
ya zı nın bu gü cü nü dik kat çek mek, ve re ce ği me sa jı güç len dir mek, ge nel ima jı nı 
des tek le mek için kul la na bi lir. Ba zen bu du rum ta ma men gö zar dı edi le rek, me tin 
içe ri sin de ge çen me sa ja zıt bir ya zı ka rak te riy le ifa de ede bi lir.

Ha ya tı mız bo yun ca sa yı sız harf ve ke li me gör me mi ze rağ men, ço ğu kez oku
du ğu muz ya zı nın for mu nu ya da ka rak te ri ni fark et me yiz. Ya zı önem li bir ik na 
edi ci dir. Dik ka ti çe ke bil mek te, söy le nen sö zün to nu nu stil ve tar zı ile or ta ya ko ya
bil mek te dir. Ço ğu kez biz ler, oku du ğu muz ya zı nın ka rak te ri ni far ket me den say
fa nın ve ke li me le rin ge nel gö rü nü şü oku yu cuy la bağ lan tı ya ge çer ve do kü ma nın 
ge nel duy gu su nu ve rir. 

Ya zı, bir res sa mın pa le tin de ki bo ya lar gi bi bir ara ya ge ti ri le rek sa de ce okut mak 
amaç lı ol mak sı zın, ilk ba kış ta bi le iz le yi ci ye ta sar lan mış olan me sa jı ver mek te dir. 
Ya zı ka rak ter le ri nin ay nı in san lar da ol du ğu gi bi, fark lı ifa de le ri ve stil le ri ol du ğu 
dü şü nü le cek olur sa, as lın da ori ji nal le ri nin ek ran da gör dü ğü müz kü çük ka re nok
ta lar ol sa bi le, gö zü mü zün bi ze oy na dı ğı oyun sa ye sin de fark lı on lar ca, hat ta yüz
ler ce bi çim or ta ya çık mak ta dır. Fark lı ka rak ter de ki ya zı lar, yu var lak, siv ri, süs lü, 
sa de bi çim le riy le fark lı gör sel et ki ler ya ra ta bil mek te dir ler. Ya zı ka rak te ri ni de ğiş
ti re rek gün de lik ten res mi ye te, rü küş ten za ri fe, de mo de den son mo da ya, genç ten 
yaş lı ya ge niş bir yel pa ze ye doğ ru ge çiş ya pa bi li riz. Şe kil 6.20’de fı sıl da mak ve ba
ğır mak ke li me le ri ay nı bü yük lük te, ama ay rı ya zı ka rak ter le ri ile ya zıl mış lar dır. 
Ke li me an la mı ve ke li me nin gö rün tü sü eş leş me sin de ilk sa tır da ki ya zı lı mın da ha 
doğ ru ol du ğu nu söy le mek ola sı dır.
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Ya zı ve ke li me nin gö rün tü sü eş leş me si ni dü şü ne cek olursak, yal var mak ke li me si nin 
ya zı sı siz ce han gi si ol ma lı dır.

Gün lük ha ya tı mız da tra fik te, alış ve riş te, ofis te ve her yer de kar şı mı za çı kan 
pek çok ya zı ka rak te ri bi linç li ya da bi linç siz ola rak bir süz geç ten geç miş ve on lar
ca çe şi di nin ara sın dan bir ne den ten do la yı se çil miş tir. Mar ket ler de ki yi ye cek am
ba laj la rı nın pek ço ğu nun üze rin de, alı cı fark et me se de ya zı lar ge nel lik le el ya zı sı 
tü rün de ki stil ler den se çil miş tir. Çün kü stan dart ya zı ka rak ter le ri ge niş lez zet, tat 
ve bek len ti yel pa ze si ni an la ta cak gi bi gö rün mez. El ya zı sı ka rak ter le ri, ev ya pı mı 
duy gu su nu da ha çok uyan dır dı ğı için ter cih edi lir ler.

Ta sa rım için ge rek me dik çe, bir say fa da iki den faz la fark lı ya zı ka rak te ri ni bir 
ara da kul lan ma yın. İki se rifli ka rak te ri ya da iki se rif siz ka rak te ri bir lik te kul
lan ma yın. Bir ya zı da en ma kul dü zen le me me tin için se rifli, baş lık lar için se rif siz 
ya zı ka rak te ri ter cih et mek tir. Ge nel de se rifli, ya ni, tır nak lı ka rak ter ler da ha oku nak

Şekil 6.20

Fısıldamak 
ve bağırmak 
kelimelerinin iki 
farklı yazı karakteri 
ile anlatımı.
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Yalvarmak 
kelimesinin iki 
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lı dır ve uzun me tin ler için da ha uy gun dur. Sans Se rif, ya ni, tır nak sız ka rak ter
ler da ha gö rü nür dür ve bu du rum da baş lık lar için da ha uy gun dur. Bu iki ge nel 
sı nıfla ma da, pek çok fark lı ya zı ka rak te ri se çe ne ği bul mak müm kün dür. Avant 
Gar de, Gill Sans ve Hel ve ti ca se rif siz ya zı ka rak ter le ri için de en po pü ler ola rak 
bi li nen ler dir. Ga ra mond, Bo do ni ve Pa la ti no ise, se rifli ya zı ka rak ter le rin den dir 
(Mit ton, 2008). 

Say fa nız da zıt lık ya rat mak için; eğer bir ka rak ter light (ha fif) ise, di ğer ka rak te
ri ka lın se çin. Eğer bir ka rak ter kü çük ise, di ğer ka rak te ri bü yük kul la nın. Eğer bir 
dü zen le me bü yük harfler den olu şu yor sa, di ğer le ri ni kü çük harfler den oluş tu run. 
Gü nü müz de ki bil gi sa yar ya zı lım la rı say fa da ya da pafta da ya zı üze ri ne pek çok 
fark lı gö rü nü me ola nak sağ la mak ta dır. Ya zı yı ha fif (light), ka lın (bold), ya na ya tık 
(ita lik), alt çiz gi li (un der li ne) ve ya göl ge li (sha dow) ya pa bil mek te yiz. Bir met ni 
fark lı kıl mak için al tı nı çiz mek ama tör bir çö züm ola cak tır. Al tı nı çiz me dak ti lo
lar için dir. Bu du rum da ita lik me tin da ha pro fes yo nel du ra cak tır. Göl ge li ya zı lar 
ise, uzun ke li me ler de oku nur lu ğu azal ta ca ğı için, sa kın ca lı ola bi le ce ği ni unut ma
mak ge re kir. Me tin için de ki vur gu yu ya zı yı ka lın laş tı ra rak, bü yü te rek ve ya ita lik 
var yas yo nu nu kul la na rak ya rat mak da ha pro fes yo nel bir çö züm ola cak tır. 

Ya zı nın Öl çü sü ve Ren gi
Ay nı özel lik le re sa hip ya zı lar da bü yük pun to la rın öne çık tı ğı ve kü çük pun to la rın 
da ha ge ri de kal dı ğı say fa üze rin de şüp he gö tür mez bir du rum dur. Di ğer bir yan dan, 
ya zı nın bü yük lü ğü ile oy na mak baş lık la rın bü yük ol ma sı ve ge ri ka lan met nin da ha 
kü çük di zil me si oku ma sı ra sı dü şü nü le cek olur sa, ta ma men iş lev sel lik de ka zan dı
ra bil mek te dir. Say fa yı, bir sah ne gi bi dü şün mek, bu nok ta da fay da lı ola cak tır. Ki mi 
za man so lis te yer ve rip, ki mi za man da ko ro yu da ha ge ri plan da tut mak ge re kir. Bol
ca bil gi içe ren bir do kü man da bü yük lük de re ce le riy le da ha di na mik bir ta sa rım el de 
et mek ve çok da ha ra hat bir oku ma sı ra sı ta kip et tir mek olasıdır. 

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

Şekil 6.24

Yazı Karakter 
Stilleri
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Renk, hem ya zı hem de say fa nın ge nel gö rü nü mü açı sın dan önem li olan, doğ
ru kul la nıl dı ğı tak dir de ge niş yel pa ze siy le ba kış açı sı nı de ğiş ti re bi len ve te ma yı 
yan sı ta bi len öğe ler den bi ri ola rak gö rül mek te dir. Ba sit ola rak, açık lık ve ko yu luk 
de ğer le ri üze rin de oy na mak bi le, bü yük de ği şik lik le re ne den ola bi le cek tir. Her 
ren gin, ge nel ola rak, ken di için de ba rın dır dı ğı özel lik le rin ya nı sı ra, son ra dan ka
zan dı rıl mış üze ri ne yük len miş, kül tür le re gö re bi le fark lı lık gös te re bi len çağ rı
şım la rı da bu lun mak ta dır. Par lak kır mı zı nın ger gin ve asa bi ha va sı ile so luk sa rı 
ve açık ye şi lin sa kin ve mü la yim ka rak te ris ti ği, ma vi nin so ğuk du ru şu, be ya zın ise 
saf ha li on la ra bi rer ki şi lik ka zan dır mak ta dır. 

Do ğa da mev cut, ya şam kay na ğı olan her şey in sa noğ lu na ne an la tı yor sa, renk
le rin kul la nım bi çi mi de o yön de ge liş miş ve pek çok sem bo lik an lam yük len
miş tir. Ma vi, su yu çağ rış tır ma sın dan do la yı  hij yen ve te miz li ği, tu run cu ve sa rı 
gü ne şin renk le ri ol ma la rın dan do la yı ısı ve sı cak lı ğı, ye şil ton la rı ise ağaç la rın ve 
bit ki le rin ren gi ol ma sın dan do la yı sağ lı ğı çağ rış tır mak ta dır. An la mı yan sı ta cak 
özel lik le ri ve çağ rı şım la rı nın ya nı sı ra renk, fark lı kat man lar da okun ma sı ge re ken 
bil gi yi ayırt et me de ve sı ra ya koy ma da ta sa rım cı ya mu hak kak yar dım cı bir gö rev 
üst	len	mek	te	dir	 (Uçar,	 2004).	Özel	lik	le	 kar	ma	şık	 form	lar,	 de	tay	lan	dı	rıl	mış	 fi	yat	
lis te le ri gi bi, yo ğun bil gi nin ak ta rıl dı ğı ta sa rım lar da ya zı la rı grup la ma da yar dım cı 
ola bi le cek, ne yin öne çı kıp ne yin da ha son ra dan okun ma sı ge rek ti ği ni iz le yi ci ye 
ilk ba kış ta yan sı ta bi le cek ta sa rım öğe si renk tir. 

Ay nı ton da ve par lak lık ta ki ya zı la rı, göz bir leş ti re bi le cek ve oku ma sı ra sı na 
otur ta bi le cek tir. Ay nı bü yük lük te ve ay nı ya zı ka rak te riy le ya zıl mış ya zı lar ara sın
da, ze min le iliş ki sin de en par lak lık ta ola nı nı ilk ba kış ta ya ka la ya cak, ar dın dan ge

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.
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ne sı ra la ma ya pa cak tır. Bu grup la ma, renk sel kod la ma ola rak ta sa rım cı nın bi linç li 
se çim ler le ya zı yı oku ma ön ce li ği ta nı ya cak tır. 

Renk ve ya zı eş leş me si ni dü şü ne cek olursak, han gi ya zı kü me si da ha doğ ru bir gö
rün tü ser gi le mek te dir?

Da ha faz la bil gi edin mek için Ra gıp İs tek’in Gör sel İle ti şim de Ti pog ra fi ve Say fa 
Dü ze ni isim li ki ta bı tav si ye edi lir. 

Ya zı nın Paf ta İçin de ki Kul la nı mı
Ya zı nın pafta da ki dü zen len me si ne iliş kin bir kaç önem li ko nu dan bi ri, bü tün me
tin de tüm harfle ri bü yük kul lan mak tır. Bir ke li me de ki tüm harfler bü yük ise, gö
zü müz harfle ri bi çim le rin den do la yı grup ola rak de ğil, tek tek oku ma ya eği lim li
dir. Bir çok ça lış ma gös ter miş tir ki, bü yük harfle ri oku mak da ha zor dur. 

BİR	KE	Lİ	ME	DE	Kİ	TÜM	HARF	LER	BÜ	YÜK	İSE,	GÖ	ZÜ	MÜZ	HARF	LE
Rİ Bİ ÇİM LE RİN DEN DO LA YI GRUP OLA RAK DE ĞİL, TEK TEK OKU
MA	YA	EĞİ	LİM	Lİ	DİR.	BİR	ÇOK	ÇA	LIŞ	MA	GÖS	TER	MİŞ	TİR	Kİ,	BÜ	YÜK	
HARF	LE	Rİ	OKU	MAK	DA	HA	ZOR	DUR.

İki pa rag ra fı oku yup han gi sin de gö zü nü zün zor lan dı ğı nı siz de test edin.

Bir sa tı rın uzun lu ğu, bü yük oran da ya zı nın öl çü sü ne ya ni pun to su na bağ lı dır. 
Uzun sa tır la rı oku mak, göz de yor gun lu ğa ne den olur, çün kü oku yu cu, sa tır so nu
nu ge tir mek için göz le riy le uzun bir ara lı ğı iz le mek zo run da ka lır. Sa tır uzun lu ğu 
için	en	iyi	uzun	luk,	al	fa	be	de	ki	ka	rak	ter	sa	yı	sı	nın	2.5	ka	tı	ka	dar	dır	(boş	luk	lar	da	hil	
65	ka	rak	ter).	Ça	lış	ma	lar	gös	ter	miş	tir	ki,	5070	ka	rak	ter	ara	sı	sa	tır	uzun	lu	ğu	na	sa
hip me tin ler, en ra hat oku na bi len me tin ler dir.

Di ğer önem li bir ko nuy sa, sa tır ara sı boş luk lar dır (lea ding). Sa tır ara sı boş luk
lar da tu tar lı ol mak pro fes yo nel bir gö rün tü su na cak tır. El bet te ki, bir me tin de sa tır 
ara sı boş luk la rı de ğiş tir mek ola sı dır, an cak ta sa rım cı ta ra fın dan bi linç li ya pı la cak 
ter cih ler ta sa rı mı oku na bi lir kı la cak tır. Sa tır ara sı boş luk öl çü sü po int tir. Ge ne
lik le uzun me tin ler de kul la nı lan pun to ya, 2 po int ek le ne rek sa tır ara sı boş luk lar 
oku ma yı et ki le me ye cek bi çim de ayar lan mak ta dır.

Şekil 6.27

Renk ve anlam 
ilişkisine dair 
yazı kümeleri
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Ya zı nın dü zen len me sin de ki bir baş ka ko nuy sa, harf ara sı boş luk la rın (ker ning) 
has sas gör sel al gı ya gö re ayar lan ma sı dır. Es pas aya rı (ara lık), gör sel ola rak, tu tar lı harf 
ara sı boş luk la rı ayar la ma ola rak ad lan dı rı lır. Harf bo yu tu ne ka dar bü yük se, es pas 
ayar la ma o ka dar ge rek li ha le ge lir. Es pas aya rı nın sır rı gö zü nüz de sak lı dır. Ba zı harf 
ara sı boş luk lar, har fin bi çi miy le bağ lan tı lı ola rak da ha faz la gö zü kür. Ay nı bü yük lük
te ki ka re ve da ire den, dai re et ra fın da ki be yaz boş luk tan do la yı da ha kü çük gö zü kür.

Şekil 6.28

Satır arası 
boşlukları (leading).

Şekil 6.29

Sa tır ara sı boş luk la rı (lea ding).

Şekil 6.30

Harf arası 
boşlukların 
(kerning)
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Gö zü mü zü kı sa rak bak tı ğı mız da, ilk gö rün tü de es pas aya rı ya pıl ma mış ya zı yı 
fark et me miz ola sı dır. Harfler ara sın da ki si yah boş luk lar oran tı lı de ğil dir. Fa kat 
ikin ci dü zen le me de es pas aya rı ya pıl mış tır. Si yah boş luk la rın den ge li ol du ğu ra
hat lık la fark edi le bi lir.

Ya zı dü zen le me le riy le il gi li ola rak hi za la ma, son ola rak de ği nil me si ge re ken 
nok ta dır. İki ya na hi za lı me tin, tu tar sız ke li me ara sı boş luk la rı nı ön le mek için sa
de ce ye te rin ce uzun sa tı ra sa hip me tin blok la rın da kul la nıl ma lı dır. Gö zü mü zün 
alış kın ol du ğu me tin hi za la ma tü rü so la ya da sa ğa da ya lı hi za la ma lar dır. İki ya na 
hi za lı me tin ler de ke li me ara la rın da is ten me yen boş luk lar or ta ya çı ka bil mek te dir. 

Da ha faz la bil gi edin mek için Ro bin Wil li ams’ın yaz dı ğı The mac is not a typew rit
ter: A Style Ma nu al for Crea ting Pro fes sio nalLe vel Type on Mac hin tosh isim li ki tap 
öne ri lir.

Ge le nek sel ola rak, pafta ta sa rım la rın da kat plan la rı, cep he ler ve ke sit plan la rı 
el ya zı sı nın stan dart bi çi miy le alın mış not lar la do lu dur. Ge li şen tek no lo jiy le el 
çi zi mi ger çek leş ti ril miş, or tog ra fik çi zim le re ya zı uy gu la ma la rı ya pıl mak ta dır. Ya
zı lar bil gi sa yar ta ra fın dan oluş tu rul duk tan son ra, ya pış kan lı film ler üze ri ne bas kı 
ya pı la rak çi zim le rin üze ri ne uy gu la na bil mek te dir. Bu na ek ola rak, CADD stan
dard ya zı ka rak te ri se çi mi su na rak uy gun gö rü le cek alan la ra uy gu la ma ya pıl ma
sı na izin ver mek te dir. Pek çok ta sa rım cı gör sel tu tar lı lı ğı ko ru mak için, çi zim le rin 
üze rin de ki el ya zı sı me tin le ri ve açık la ma la rı ko ru mak ta dır lar. Bu ya zı lar, ge nel
lik le, ça buk çi zil miş eskizlerin üze rin de ta sa rım de tay la rı açık la mak ve çi zim ler
de ki re viz yon la rı gös ter mek için kul la nıl mak ta dır. 

Şekil 6.31

İki ya na hi za la ma.
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Unu tul ma ma lı dır ki, el ya zı sı kul la nı la cak ol sa bi le, pafta üze rin de reh ber çiz
gi ler re fe rans alı na rak ya zı lar otur tul ma lı, di key çiz gi ler ya zı la rın pafta üze rin de ki 
yer le şim le ri ko nu sun da ta sa rım cı ya reh ber lik et me li dir. Ya tay çiz gi ler ise, ya zı nın 
ze mi ni ni oluş tur ma lı dır. Di key çiz gi ler le hi za la na cak me tin ler pro fes yo nel gö rü
nü mü ko ru ma ya yar dım cı ola cak tır. Ge nel lik le, tü mü bü yük harf kul la nı lan ya zı
lar sa ye sin de, aşa ğı ya ve yu ka rı ya uza nan kü çük harf çı kın tı la rı nı en gel le mek te dir. 
Böy le ce ya zı ve çi zim hi za la ma yı gör sel ola rak da ko ru mak ta dır. An cak, bir kaç sa
tır dan da ha yo ğun olan me tin ler de oku ma zor lu ğu ya ra ta ca ğı unu tul ma ma lı dır.

Şekil 6.32

Eskiz çalışması (Y. 
İçmimar Levent 
Tümer)
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Özet
 Pafta ve pafta üze rin de kul la nı lan gör sel öğe le ri 

ve işa ret le ri ta nım la mak;
 Gün lük ha ya tı mız da işa ret ve sem bol ler ya zı 
ka dar et kin ola rak kul lan dı ğı mız gör sel öğe ler
dir. Pek çok dav ra nı şı mız da biz le re yön ve rir 
ve top lum sal ya şa mın dü zen len me si ni sağ lar
lar. İşa ret sis tem le ri, be lir li bir tu tar lı lı ğa sa hip
tir ler ki bu tu tar lı lık sa ye sin de, ev ren sel an lam 
ve al gı bo yu tun da an laş ma sağ la na bil miş olur. 
Dün ya üze rin de ha li ha zır da kul la nıl mak ta olan 
pek çok işa ret sis te mi mev cut tur. Çiz gi ya pı la rı, 
kul la nı lan gör sel öğe ler ve an lam la rı ile bu işa ret 
sis tem le rin den ba zı la rı hak kın da ör nek ler su nu
la cak ve böy le lik le gör sel öğe le ri ve işa ret le ri ta
nım la ya bi le cek si niz.  

 Yer le şim ve pafta dü ze ni nin na sıl oluş tu ğu nu 
açık la mak;
 Su nu şun ve pafta nın ta sar lan ma aşa ma sı ka dar 
he def kit le ile ile ti şim ku ra bil me si önem li dir. Bu 
ne den le, pro je nin ba şa rı lı bir bi çim de yü rü me si 
için iz le yi ci nin ya da müş te ri nin pafta da gös te ri
len te ma yı al gı la ya bil me si zo run lu dur. Bir su nuş 
pafta sı nın ne le ri ba rın dır ma sı ge rek ti ği ni, yer le
şim ve dü ze nin na sıl oluş tu rul ma sı ge rek ti ği ni 
açık la ya bi le cek si niz.

 Ya zı yı gör sel özel lik le ri ne gö re ta nım la mak ve bir
bir le rin den ayırt edi ci özel lik le ri ni sap ta mak; 
 Ya zı, dü şün ce nin ve bil gi nin gö rü nür, oku na bi lir 
ve sak la na bi lir bi çi mi dir. Fark lı al fa be ta sa rım
la rı fark lı çağ rı şım iliş ki le ri ne sa hip tir ler. Her 
ta sa rım cı se çe ce ği ya zı ka rak te riy le, oku yu cu 
üze rin de cid di ya da sa mi mi bir du ruş ser gi le
ye bil mek te dir. Ya zı nın, söy le nen sö zün et ki si ni 
yan sı ta bi le cek bir araç ola rak gö rü lüp, özel lik le
ri ni ta nım la ya bi le cek ve bir bir le rin den ayırt edi
ci yan la rı nı sap ta ya bi le cek si niz. 

 Ya zı nın öl çü sü ve ren gi nin gör sel et ki le ri ni kar şı
laş tır mak;
 Ya zı ya iş lev sel lik ka zan dır mak öl çü yü ve ren gi 
de ğiş ti re rek ola sı dır. Oku ma sı ra sı nı be lir le mek 
ve ko ram oluş tur mak adı na ya zı nın öl çü sü ve 
kul la nı la cak renk hak kın da bil gi sa hi bi ol mak 
ge re kir. Say fa nın ve pafta nın ge nel gö rü nü mü 
açı sın dan önem li olan ve doğ ru kul la nıl dı ğı tak
dir de iz le yi ci nin ba kış açı sı nı de ğiş ti re bi len ve 
te ma yı yan sı ta bi len gör sel özel lik ler dir. Ya zı nın 
öl çü sü ve ren gi nin gör sel et ki le ri ni kar şı laş tı
ra bi le cek ve oku yu cu da na sıl al gı lan dı ğı nı fark 
ede cek si niz. 

 Ya zı nın pafta için de ki kul la nı mı hak kın da be ce ri
ler ka zan mak;
 Ya zı nın gör sel özel lik le ri ni be lir le dik ten ve gör
sel et ki le ri ni kar şı laş tı ra bil dik ten son ra, bu et ki li 
öğe le rin, pafta için de ki kul la nı mı na da ir be ce
ri ler ka za na bi le cek si niz. Han gi ko nu la rın üze
rin de du rul ma sı ge rek ti ği ve han gi le rin den ka
çı nıl ma sı ge rek ti ği ör nek ler le gös te re bi le cek ve 
böy le ce mes le ki ya şan tı nız da bu te mel ku ral la rı 
uy gu la ma ya geçirebileceksiniz.

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Ta sa rım cı yaz dı ğı ke li me nin an la mı nı ya da bir 
ima jın ka rak te ris ti ği ni aşa ğı da ki ler den han gi si ile yan
sı ta bil ir?

a. Bü yük ya zı kul la nı mı ile
b. Ya zı ka rak te ri se çi mi ile
c. Ya zı nın me tin için de ko num lan dı rıl ma sı ile
d. Küçük yazı kullanımı ile
e. İmaj ile ya zı nın üs tüs te, yan ya na kul la nımı ile

2. Sem bol ler ve işa ret ler yar dı mıy la ger çek le şen ile
ti şim ile ya zıy la ile ti şim kav ra mı kar şı laş tırıldığında 
han gi fark lı lı ğa rast la nır?

a. İşa ret ve sem bol le rin akıl da ka lı cı lı ğı ve ko lay 
öğ re ni le bi lir ol ma sı

b. İşa ret ler ve sem bol le rin renk li ol ma sı
c. İşa ret ve sem bol le rin ya zı ya oran la da ha bü yük 

bo yut lar da olması 
d. İşa ret ve sem bol le rin do ğa sın da de ğiş ken lik bu

lunması
e. İşa ret ve sem bol ler ile ya zı ara sın da bir fark lı lık 

olmaması

3. 22 harften olu şan ses te mel li al fa be yi han gi uy gar lık 
bul muş tur?

a. Bi zans İm pa ra tor lu ğu
b. An tik Mı sır
c. Ro ma lı lar 
d. Az tek ler
e. Fe ni ke li ler

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si bir nes ne ye ya da var lı ğa 
gön der me ya pan re sim ya zı la ra ve ri len ad dır?

a. Pik tog ram
b. Pun to
c. Lea ding
d. Es pas aya rı
e. Op tik

5. Harf ara sın da ki boş luk la rın gör sel al gı ya gö re ayar
lan ma sı na ne ad ve ri lir?

a. Le ad
b. İşa ret
c. İde og ram
d. Es pas
e. Pun to

6. Uzun bir met nin bü yük harfler le ya zıl ma sın da ki sa
kın ca  ne ola bi lir?

a. Da ha ge niş yer kap la ma sı
b. Da ha uzun gö rün me si
c. Alan sı kın tı sı ya rat ma sı
d. Kü çük harfler le ya zıl ma sı
e. Oku ma güç lü ğü ya rat ma sı

7. Pun to ne de mek tir?
a. Re sim ya zı lar dır
b. Kav ram ya zı lar dır
c. Bas kı ya zı la rı nın ge nel öl çü bi ri mi dir.
d. Sa tır ara sı boş lu ğa ve ri len ad dır.
e. Harf ara sı boş lu ğa ve ri len ad dır.

8. Ye te rin ce uzun sa tır la rın ol ma dı ğı me tin ler de iki 
ya na hi za lı gö rü nü mün sa kın ca lı ta ra fı ne dir?

a. Alan dar lı ğı ya rat ma sı
b. Ke li me ara la rın da is ten me yen boş luk la rın or ta

ya çık ma sı 
c. Da ha sı kı şık gö rü nü yor ol ma sı
d. Da ha kü çük gö rü nü yor ol ma sı
e. Sa tır ara sı boş luk la rın faz la ol ma sı

9. Ge nel lik le uzun me tin ler de kul la nı lan pun to ya, kaç 
po int ek le ne rek sa tır ara sı boş luk lar oku ma yı et ki le me
ye cek bi çim de ayar lan ma lı dır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 6

10. Kaç ka rak ter ara sı sa tır uzun lu ğu na sa hip me tin ler, 
en ra hat oku na bi len me tin ler dir?

a.	 3050
b. 4060
c.	 5070
d.	 7080
e. 100120
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Ya nı tı nız yan lış  ise, “Ya zı Ka rak te ri Se çi mi” bö

lü mü nü göz den ge çi ri niz
2.	a	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış		ise,	“Gör	sel	Öğe	ler	ve	İşa	ret	ler”	

bö lü mü nü göz den ge çi ri niz
3. e Ya nı tı nız yan lış  ise, “Ya zı” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz
4. a Ya nı tı nız yan lış  ise, “Ya zı” bö lü mü nü göz den 

ge çi ri niz 
5.	d	 Ya	nı	tı	nız	 yan	lış		 ise,	 “Ya	zı	nın	 Pafta	 İçin	de	ki	

Kul la nı mı” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz
6. e Ya nı tı nız yan lış  ise, “Ya zı nın Pafta İçin de ki 

Kul la nı mı” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz
7.	c	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış		ise,	“Ya	zı	nın	Öl	çü	sü	ve	Ren	gi”	

bö lü mü nü göz den ge çi ri niz
8. b Ya nı tı nız yan lış  ise, “Ya zı nın Pafta İçin de ki 

Kul la nı mı” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz
9. b Ya nı tı nız yan lış  ise, “Ya zı nın Pafta İçin de ki 

Kul la nı mı” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz
10. c Ya nı tı nız yan lış  ise, “Ya zı nın Pafta İçin de ki 

Kul la nı mı” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz

Sı ra Siz de Ya nıt Anah ta rı
Sı ra Siz de 1 
Yal var ma ke li me si gör sel ola rak iki fark lı ya zı ka rak te
riy le ifa de edil me ye ça lı şıl mış tır. İlk ör nek ed war di an 
script ya zı ka rak te ri ile ikin ci si ise im pact ya zı ka rak te
ri ile ya zıl mış tır. Yal var ma eğ le mi in ce, za rif, ki bar söz
ler içer mek te dir. Bu ne den den do la yı, ed war di an script 
ile ya zıl mış ilk ör nek za rif ve süs lü hat la rı ile ke li me
nin an la mı ile pa ra lel lik ta şı yan bir gö rün tü ye sa hip tir. 
Im pact ya zı ka rak te ri da ha zi ya de emir ve ri ci bi çim de 
bas kın ve güç lü bir gö rün tü ye sa hip tir. Yal var mak, ki
mi za man diz çö ke rek ya pı la bi le ce ği için, ilk ör nek te ki 
ha fif ya na ya tık (ita lik) ya pı da ha uy gun bir gö rün tü 
ser gi le mek te dir.

Sı ra Siz de 2 
Renk ya zı nın ken di si ni bi le oku ma dan bi ze me saj ve
re bi lir. Üç kü me de bu la nan ya zı la rın pun to la rı nın, ya
zı ka rak ter le ri nin ve an lam la rı nın ay nı ol du ğu nu, fa kat 
renk ile ke li me le rin an lam la rı nın vur gu la na bi le ce ği ni 
gör mek te yiz. Bu du rum da, en son kü me de ki renk ve 
ya zı eş leş me si nin da ha doğ ru ol du ğu nu dü şü ne bi li riz. 
Na tü rel ke li me si ni, hiç kuş ku yok ki, do ğa nın ren gi olan 
ye şil da ha doğ ru bir bi çim de ifa de et mek te dir. So ğu ğu 
ma vi, sı ca ğı ise kır mı zı ren gin yan sıt tı ğı bi lin mek te dir. 

Sı ra Siz de 3 
Tü mü bü yük harfler le di zil miş olan met ni, hiç kuş ku
suz oku mak da ha zor dur. Gö zü müz kü çük harfle rin 
iniş li çı kış lı rit mik ya pı sı nı da ha net al gı la ya bil mek te
dir. Kü çük y, p, b, j gi bi harfler sa tır çiz gi sin den ta şan 
aşa ğı ve yu ka rı uzan tı la rı la ra sa hip tir ler. Bü yük harf
ler de ise, sa tır çiz gi sin den uzan tı la rı ol ma dı ğı için gi bi 
göz tüm sa tı rı bir bü tün ola rak al gı la mak ta ve oku ma 
iş le mi zor laş mak ta dır.

Ya rar la nı lan Kay nak lar
Bek taş, D. (1992). Çağ daş Gra fik Ta sa rı mın Ge li şi mi. 

İs	tan	bul:	Ya	pı	Kre	di.
Cla ir, K. (1999). A Typog rap hic Work bo ok. New 

York:	John	Wi	ley	Sons.
Je an, G. (2001). Ya zı İn san lı ğın Bel le ği.	İs	tan	bul:	Ya	pı	

Kre di.
Ke le şoğ lu, B. (2008). Gra fik Ta sa rım da Ti pog ra fi nin 

Se si, Se sin Ti pog ra fi si. (Ya yın lan ma mış Yük sek 
Li	sans	 Te	zi)	 Ana	do	lu	 Üni	ver	si	te	si/So	yal	 Bi	lim	ler	
Ens ti tü sü, Es ki şe hir.

La sea u, P. (2001). Grap hic Thin king For Arc hi tects & 
De sig ners.	New	York:	John	Wi	ley	&	Sons.

Mit ton, M. (2008). In te ri or De sign Vi su al Pre sen ta ti
on.	New	Jer	sey:	John	Wil	son	&	Sons.	

Sa rı ka vak, N. K. (2004). Çağ daş Ti pog ra fi nin Te mel
le ri.	An	ka	ra:	Seç	kin.

Uçar, T. F. (2004). Gör sel İle ti şim ve Gra fik Ta sa rım. 
İs	tan	bul:	İn	kı	lap.



7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bil gi sa yar Tek no lo ji le ri ni kul la na rak su num sü re ci nin her aşa ma sı nı bi çim sel 
ola rak ifa de ede bi le cek,
Su nu mun ta nı mı ve ama cı nı açık la ya bi le cek,
Su num yön tem le ri ni oluş tu ran te mel kav ram la rı açık la ya bi le cek,

Anahtar Kavramlar

 

•	 Su	nu
•	 Po	wer	Po	int
•	 Su	num	mal	ze	me	le	ri	ni	bir	ara	ya	

ge tir mek

•	 Su	nu	mu	ha	zır	la	mak
•	 Sun	mak

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 SUNUM	NEDİR?
•	 POWERPOİNT	NEDİR?
•	 POWERPOİNT	KULLANICI	ARAYÜZÜ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEMEL TASARIM



Gİ RİŞ
Geç miş ten gü nü mü ze ki şi ler ya da ku rum lar ara sın da bil gi ak ta rı mı, fi kir alış ve ri
şi için bir çok yol de nen miş ve uy gu lan mış tır. İle ti şim ku ram la rı nın da te mel le ri ni 
oluş tu ran ya zı lı, gör sel ve işit sel ile ti şim yön tem le ri bun la rın ba şın da yer alır. Bu 
ile ti şim yön tem le ri dü şün ce ve fi kir le ri ak ta ra bil mek için ede bi yat çı lar, ga ze te ci
ler, se na rist ler gi bi fark lı mes lek grup la rı ta ra fın dan kul la nı lır. Biz ler de dü şün
ce le ri miz ve fi kir le ri mi zi an la ta bil mek için bu yön tem le rin har man lan dı ğı prog
ram la rı kul la nı rız. Bu prog ram la rın ba şın da gü nü müz de en yay gın kul la nı lan lar 
“Po wer Po int ve Mo vi eMa ker” ‘dır. Bu prog ram lar fark lı uy gu la ma se çe nek le ri ne 
sa hip tir. Bu se çe nek ler kul la nı cı la rı na hem gör sel, hem işit sel, hem de ya zı lı me
tin le ri kul la na rak “su num ha zır la ma” ola na ğı ta nı mak ta dır.

Ön ce ki üni te ler de ki ko nu la rı da kul la na rak hem gör sel su num lar ha zır la ya bil
mek hem de il gi li su num lar da gös ter ge ve sem bol le ri oluş tur ma ola na ğı mız bu lun
mak ta dır. Su num la rı ha zır la ya bil mek için bu iki üni te de ön ce Po wer Po int son ra da 
Mo vi eMa ker kul la nı mı nı gö re ce ğiz. Po wer Po int ko nu sun da ise, ilk ön ce, su nu mun 
ta nı mı nı, öne mi ni, kul la nı la cak mal ze me le rin ne ler ol du ğu nu gö re ce ğiz.

SU NUM NE DİR?
İlet mek is te di ği miz me saj la rı, dü şün ce le ri, pro je le ri bir ki şi ya da top lu lu ğa ya zı lı, 
işit sel ve gör sel mal ze me le ri kul la na rak an la ta bil me yön te mi ola rak ta nım la ya bi li riz.

Bir su num ha zır lar ken dik kat edil me si ge re ken bir çok aşa ma var dır. Bun lar
dan il ki iyi bir plan la ma dır. An lat mak is te di ği miz ko nuy la il gi li, dü şün ce le ri mi zi 
des tek le yi ci me tin le ri, gör sel ve işit sel mal ze me le ri; sa de, an la şı la bi lir ve din le
yi ci le rin il gi si ni çe ke cek şe kil de bir ara ya ge tir me miz ge rek mek te dir. Me tin le ri 
ge rek ti ğin den faz la uzun tut ma ma lı, gör sel mal ze me ler eş li ğin de din le yi ci le rin 
dik ka ti ni da ğıt ma ya cak şe kil de bir ara da kul lan ma lı yız. Ya pı lan ba zı araş tır ma la
ra gö re su num sı ra sın da %55 gör sel, %38 işit sel, %7 me tin le rin et ki li ol du ğu an
la şıl mak ta dır. Bu araş tır ma nın so nu cu na gö re gör sel li ğin ne ka dar önem li ol du ğu 
bir kez da ha or ta ya çık mak ta dır.

Önem li hu sus lar dan bi ri si de su nu mu oluş tu ran di ğer et men ler dir. İl ki ki şi
nin ken di si; ki şi ken di si ni tart ma lı, ya ni gi yi min den saç ve sa kal tıra şı na ka dar, 
ko nuy la il gi li bil gi ye ter li li ği ne, ile ti şim be ce ri si ne bak ma lı dır. Su nu la cak ko nu ya 
ne ka dar ege me nim? Bu ko nuy la il gi li ge le bi le cek so ru la ra bil gim ye ter li mi? gi bi 
so ru la rı ken di si ne sor ma lı dır.

Powerpoint Sunumu 
Hazırlama



Bilgisayar Destekli Temel Tasarım136

Ki şi su nu mu ya par ken be den di li ni ne ka dar et ki li kul la na bil di ği ni, kur du ğu 
cüm le ler de ne ka dar doğ ru ve olum lu ifa de ler kul lan dı ğı na dik kat et me li dir. Su
num sı ra sın da in san la rın dik kat ve il gi le ri bir sü re son ra da ğı lır, bu nu en gel le ye
bil mek için ko nuy la ilgili dik kat çe ki ci ger çek gö rün tü ve ses ler kul la nıl ma lı dır. 

Son ola rak, su nu mun ya pı la ca ğı me kan da önem li dir. Bir sa at ön ce den sa lo na 
gi de rek su nu mun ya pı la ca ğı ye rin ko nu mu, ha va lan dır ma, ses ve gö rün tü sis tem
le ri nin düz gün ça lı şıp ça lış ma dı ğı nı kon trol et me si vak ti de var sa su nu mun pro
va sı nı yap ma sı ken di si açı sın dan fay da lı ola cak tır.

Su nu mun ne ol du ğu nu, su num için ge rek li de tay la rı da öğ ren dik ten son ra, su
num ara cı ola rak kul la na ca ğı mız Po wer Po int prog ra mıy la il gi li de tay la rı göz den 
ge çi re lim.

PO WER PO INT NE DİR?
Po wer Po int su num için gö rün tü le ri, ses le ri ve me tin le ri bi ra ra ya ge tir me mi ze ve 
sun ma mı za yar dım cı olan bir prog ram, ya ni, “Uy gu la ma Ya zı lı mı”dır (App li ca
ti on Soft wa re). Po wer Po int prog ra mıy la, bir su num ger çek leş ti re bil mek için, ön
ce lik le yar dım cı ekip man la ra ge rek si nim var dır. Bun lar dan en önem li si, su num 
amaç lı kul la nı lan pro jek si yon ci ha zı dır.

Di ğer ekip man lar ise; mik ro fon, an fi ve ses ho par lör le ri dir. Bu ekip man lar var
sa ve düz gün ça lı şı yor lar sa, su nu mun ger çek leş ti r me mek için hiç bir ne den yok tur.

PO WER PO INT KUL LA NI CI ARA YÜ ZÜ 
Bil di ği niz üze re Po wer Po int prog ra mı tek ba şı na sa tı lan bir prog ram ol ma dı ğı için 
Mic ro soft Offi ce 2007 pa ke ti içe ri sin de bu lu nan Po wer Po int 2007 ek len ti si üze
rin de ça lı şa ca ğız.

Baş lat > Prog ram lar > Mic ro soft Offi ce >Po wer Po int prog ra mı nı aç tı ğı mız da 
ana me nü le rin ol du ğu baş lan gıç ara yü zü (in ter fa ce) kar şı mı za çı kar.

Baş lan gıç ara yü zü üç ana pen ce re den olu şur. Bi rin ci si; su nu yu ha zır lar ken 
kul la na ca ğı mız araç la rın ol du ğu “gi riş, ek le, ta sa rım, ani mas yon lar, slayt gös te ri si, 
göz den ge çir, gö rü nüm” dü zen le me pen ce re si, ikin ci si ha zır la ya ca ğı mız boş slayt 
sa tır la rı nın ol du ğu, slayt ek le me ve sil me iş lem le ri ni yap tı ğı mız “slayt” pen ce re si, 
üçün cü ola rak  slayt la rın ek ran üze rin de dü zen le me si ni ya pa ca ğı mız ve ön iz le me 
ya pa bi le ce ği miz “gö rü nüş” pen ce re miz yer al mak ta dır.

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.

Şekil 7.1

Projeksiyon 
Kurulum Şeması

Arayüz (interface): 
Kullandığımız program ile 
bizim aramızdaki etkileşime 
yardımcı olan, menüler 
(komut satırları), Mouse (fare), 
klavye vs. tüm etmenlere 
arayüz diyebiliriz.
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Gi riş Ana Bö lü mü
Baş lan gıç ara yü zü ne de tay lı bir şe kil de ba kar sak; ak tif ola rak açı lan “Gi riş Bö lü
mü” kar şı mı za çı kar. Gi riş bö lü mü nün he men üze rin de yer alan pa nel de dis ket 
for mun da im le ci olan “Kay det” se çe ne ği, ya nın da yap tı ğı mız iş lem den bir ön ce ki 
iş le me ge ri dön me yi sağ la yan “Ge ri Al” se çe ne ği ve son yap tı ğı mız iş le mi tek rar
la mak için de “Yi ne le” se çe ne ği bu lu nur.

Gi riş ana bö lü mü; Pa no, Slayt lar, Ya zı Ti pi, Pa rag raf, Çi zim ve Dü zen le me 
araç la rı nın ol du ğu al tı me nü ve on la rın da alt bö lüm le rin den olu şur.

Pa no alt bö lü mün de kes me, kop ya la ma ve ya
pış tır ma iş lem le ri ni yap tı ğı mız araç lar bu lu nur. 
Bu araç la rı klav ye miz üze rin den kı sa yol la rıy la 
kul la na bi li riz.

Kop ya la ma iş le mi ni  tuş la rı na bir
lik te ba sa rak.

Ya pış tır ma İş le mi ni  tuş la rı na bir
lik te ba sa rak. 

Kes me İş le mi ni de  tuş la rı na bir lik te 
ba sa rak ger çek leş ti re bi li riz.

Kes me iş le mi kop ya la ma iş le min den fark lı ola rak se çi li böl ge yi si le rek kop ya lar.
Yi ne Pa no alt bö lü mün de yer alan “Bi çim Bo ya cı sı” ara cıy la; me tin ve ya form 

üze rin de uy gu la dı ğı mız renk ve bi çim özel lik le ri ni, fark lı bir şe kil ve ya me tin üze
ri ne (Bi çim bo ya cı sı se çi li iken) kop ya la ma ara cı nı kul la na rak uy gu la ma iş le mi dir.

Slayt lar alt bö lü mün de; bi ze “ye ni slayt” oluş tur ma, fark lı slayt içe rik le ri nin 
ol du ğu “dü zen” se çe ne ği, slayt içe rik le rin de ya pı lan de ği şik lik le ri sı fır la mak ya ni 
ilk şek li ne ge ri dön mek, için kul la nı lan “sı fır la” se çe ne ği ve su nu içe ri sin de yer 
alan slayt’ı sil mek için de “sil” se çe ne ği su nul muş tur.

Şekil 7.2

Baş lan gıç Ara yü zü

Şekil 7.3

Giriş Ana Bölümü

Şekil 7.4

Pa no Alt Bö lü mü
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Ya zı ti pi alt bö lü mün de; ya zı mı zın font’unu (ya zı ka rak te ri), font bü yük lü ğü
nü, bold’mu (ka lın), ita lik’mi (sa ğa ya tık), harfler ara sın da ki açık lı ğı, ya zı nın ren gi 
gi bi de ği şik lik le rin vs. ya pıl dı ğı se çe nek ler bi ze su nul muş tur.

Pa rag raf alt bö lü mün de; sa tır baş la rı na çe şit li form ve işa ret le rin ko yul du ğu 
“mad de işa ret le me ve nu ma ra lan dır ma”, harfler ve ke li me ler ara sın da ki me sa
fe yi ayar la mak için “gi rin ti dü ze yi” ayar la rı, “sa tır ara lı ğı” ayar la rı ve “me tin hi
za la ma” ayar la rı bu lun mak ta dır. Ay rı ca pa rag raf alt bö lü mün de; ya zı mı zı sol dan 
sa ğa, yu ka rı dan aşa ğı ya doğ ru  mu? ya za ca ğı mı za ka rar ver di ği miz “me tin yö nü” 
ve “hi za la ma” ara cıy la, met ni gra fik sel form lar la des tek le ye bi le ce ği miz “met ni 
smart’a dö nüş tür” ara cı bu lu nur.

Çi zim alt bö lü mün de; bi ze ha zır ola rak gra fik
sel form lar, çiz gi ler, dört gen ler gi bi çi zim araç la rı 
su nu lur. Su num da ge rek li yer le re uy gun form la rı 
yer leş ti re rek gör sel zen gin lik sağ la ya bi li riz. Ay rı
ca çiz gi ler baş lı ğı al tın da ki “ser best form” ara cıy
la ken di is te di ği miz bir for mu çi ze bi li riz.

Çi zim alt bö lü mün de ki “dü zen le” araç la rıy la nes ne le ri (form, re sim, ya zı) 
öne, ar ka ya sı ra la ma, se çi li olan nes ne le ri grup lan dır ma (bir bi ri ne bağ la ma), bir
bi ri ne hi za la ma ve dön dür me iş lem le ri ni ya pa bi li riz.

Slaytlar Alt 
Bölümü

Ya zı Ti pi Alt 
Bö lü mü

Şekil 7.5 Şekil 7.6

Şekil 7.7

Paragraf Alt 
Bölümü

Şekil 7.8

Çizim Alt Bölümü
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Şekil 7.9

Çi zim Araç la rı
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“Hız lı stil ler” ara cıy la şe kil ve ya çi zim le ri mi ze ha zır bir te ma uy gu la ya bi li riz. 
“Şe kil dol gu su” ara cıy la for mun için de ki dol gu ren gi, “şe kil ana hat tı” ile for
mun çiz gi renk le ri ni ve “şe kil efekt le ri” ara cıy la da for mu mu zun göl ge, yan sı ma, 
par la ma, eğim gi bi ayar la rı nı ya pa bi li riz.

Gi riş kıs mı nın son alt bö lü mü olan “Dü zen le me” 
alt bö lü mün de, se çi li slayt içe ri sin de me tin ara ma iş
le mi ni yap tı ğı mız “Bul” ara cı, slayt içe ri sin de ki met
ni de ğiş tir mek için kul la nı lan “De ğiş tir” ara cı ve slayt 
içe ri sin de met ni, for mu, res mi seç me mi ze ya ra yan 
“Seç” ara cı bu lun mak ta dır.

Düzen Aracı Hızlı Stiller

Şekil 7.10 Şekil 7.11

Şekil 7.12

Şekil Dolgusu, 
Anahattı ve 
Efektleri

Şekil 7.13

Düzenleme Alt 
Bölümü
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Ek le Ana Bö lü mü
Ek le ana bö lü mü; slay ta tab lo, re sim, vi de o, ses, gra fik ler ek le me mi ze ya ra yan 
araç la rın ol du ğu bö lüm dür. Bu bö lüm içe ri sin de, “tab lo lar, çi zim ler, bağ lan tı lar, 
me tin, med ya klip le ri” alt bö lüm le ri bu lu nur.

Tab lo lar alt bö lü mün de; sü tun ve sa tır sa yı la rı nı se çe rek gra fik sel ola rak gir di
ği miz tab lo oluş tur ma ara cı mız bu lun mak ta dır. 

Şekil 7.14

Ekle Ana Bölümü

Şekil 7.15

Tablo Aracı
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Ra kam sal de ğer ler gi re rek tab lo oluş tur du ğu muz “Tab lo Ek le” ara cı mız.

Çi ze rek tab lo oluş tur du ğu muz ve üze rin de dü zen le me ler yap tı ğı mız “Tab lo 
Çiz” ara cı mız bu lu nur.

Son ola rak ta; yi ne bir Mic ro soft Offi ce uy gu la ma sı olan Ex cel say fa sı nı tab
lo ola rak ek len me si ni sağ la yan ve ex cel ayar la rı nı ba rın dı ran “Ex cel Elek tro nik 
Tab lo su” ara cı bu lun mak ta dır.

Şekil 7.16

Tablo Aracı

Tab lo Ek le Ara cı Tab lo Çiz Ara cı

Şekil 7.17 Şekil 7.18

Şekil 7.19

Excel Elektronik 
Tablosu Aracı
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Çi zim ler alt bö lü mün de; “re sim, kü çük re sim, fo toğ raf al bü mü, şe kil ler, smart 
art, gra fik” araç la rı bu lu nur.

“Re sim” ara cıy la; ka yıt lı her han gi  bir re sim dos ya sı nı slayt’a ek ler ve üze rin de 
dü zen le me ler ya pa rız.

“Re sim dü zen le me” araç la rıy la; res min renk ayar la rı nı de ğiş ti re bi lir, re sim stil
le riy le çer çe ve ayar la rı nı ya pa bi lir, yer leş tir me ve bo yut ayar la rı nı de ğiş ti re bi li riz.

Re sim le ri ni zin ol du ğu dos ya dan en az iki res mi gö rü nüm pen ce re ni ze ek le ye rek, bu 
re sim le ri bi rer adet ço ğalt ma yı (kop ya la ma yı) de ne yi niz.

Şekil 7.20

Resim Ekleme Aracı

Şekil 7.21

Resim Düzenleme 
araçları

1
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“Kü çük re sim” ara cıy la; bil gi sa yar or ta mın da ha zır lan mış ve po wer po int gi bi 
prog ram lar da kul la nıl mak üze re prog ram dos ya la rı na yer leş ti ril miş ha zır re sim
le ri slayt’a ek le riz.

“Fo toğ raf Al bü mü” ara cıy la; dos ya dan çağ rı lan fo toğ rafla rın peş pe şe her bi ri 
fark lı bir slayt oluş tu ra cak şe kil de sı ra lan ma sı nı sağ la ya rak su nu oluş tu ru lur.

“Şe kil ler” ara cı; gi riş ana bö lü mün de ki çi zim araç la rı nın ay nı sı nı su nan bir 
araç tır.

“Smart Art” ara cı; met ni des tek le mek için kul la na ca ğı mız kar ma şık gra fik
sel şe ma la rı ba rın dı ran ve bun lar üze rin de dü zen le me ler yap ma mı zı sağ la yan bir 
araç tır.

“Gra fik Ek le” ara cı; ve ri le ri gös ter mek ve kar şı laş tır mak için kul la nı lan ha zır 
gra fik sel tür de şe ma la rı ba rın dı ran bir araç tır.

Şekil 7.22

Fotoğraf Albümü 
Aracı

Şekil 7.23

Smart Art Ara cı
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Bağ lan tı lar bö lü mün de “Köp rü” ara cıy la; web say fa sı, ma il ad re si, bir prog ra
ma yö ne lik bir bağ lan tı oluş tur ma mı za ya rar.

Ay nı bö lüm de ki “Ey lem ler” ara cıy la; fa re miz ile slay ta ve re ce ği miz ko mut la rı 
ayar la rız. Ör ne ğin: Fa re ile slay ta, bir şek le tık la dı ğı mız da ya da üze ri ne gel di ği
miz de baş ka bir slay ta geç me, bir vi deo yu oy nat ma ve ya ses dos ya sı nı ça lış tır ma 
gi bi ey lem le ri ger çek leş ti re bi li riz.

Bir son ra ki bö lüm de slay ta; me tin ku tu su, üst ve alt bil gi, de ko ra tif harf ek le
me ye ya ra yan “word art, ta rih ve sa at, slayt nu ma ra sı, sim ge ve nes ne” gi riş le ri 
ya pa bil di ği miz araç la rın bu lun du ğu “Me tin Bö lü mü” mev cut tur.

Şekil 7.24

Gra fik Ek le Ara cı

Şekil 7.25

Eylemler Aracı
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Ek le ana bö lü mün de son ola rak kar şı mı za çı kan “Med ya Klip le ri” bö lü mün
de; slay tı mı za Vi de o ve ses ek le me mi ze ya ra yan ve bun la rın ayar la rı nı ya pa bi le ce
ği miz araç lar mev cut tur.

Ta sa rım Ana Bö lü mü
Ta sa rım Ana Bö lü mün de; slayt la rı mı zın say fa dü ze ni ni oluş tur du ğu muz (bo yut, 
ya tay, di key) “Say fa Ya pı sı” bö lü mü, üze rin de de ği şik lik ler ya pa bil di ği miz (renk, 
ya zı tip le ri, efekt ler) ha zır te ma la rın ol du ğu “Te ma lar” bö lü mü, son ola rak ta bu 
te ma la rın ar ka plan stil le ri ni de ğiş ti re bi le ce ği miz ve ar ka plan gra fik le ri ni giz le
ye bi le ce ği miz “Ar ka Plan” bö lü mü yer alır.

Ani mas yon lar Ana Bö lü mü
Ani mas yon lar Ana Bö lü mün de; ön iz le me ya pa bil di ği miz, özel ani mas yon lar, 
slayt lar ara sı ge çiş le re özel efekt ler ek le ye bil di ği miz bö lüm ler yer alır.

Slayt Gös te ri si Ana Bö lü mü
Slayt Gös te ri si Ana Bö lü mün de; slayt gös te ri si ni baş lat ma ya ya ra yan araç la rın 
ol du ğu “Slayt Gös te ri si ni Baş lat” bö lü mü, ko nuş ma kay det ve pro va araç la rı nın 
ol du ğu “Ayar la” bö lü mü, son ola rak ta; ek ran çö zü nür lü ğü ayar la rı nı yap tı ğı mız, 
tam ek ran su nu mu iz le di ği miz “Mo ni tör ler” bö lü mü yer alır.

Metin Bölümü Medya Klipleri 
Bölümü

Şekil 7.26 Şekil 7.27

Şekil 7.28

Tasarım Ana 
Bölümü

Şekil 7.29

Animasyonlar Ana 
Bölümü

Şekil 7.30

Slayt Gösterisi Ana 
Bölümü
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Göz den Ge çir Ana Bö lü mü
Göz den Ge çir Ana Bö lü mün de; me tin le rin ve slayt la rın su num ön ce si ge nel kon
tro lü nü yap tı ğı mız araç lar mev cut tur.

Gö rü nüm Ana Bö lü mü
Gö rü nüm Ana Bö lü mün de; su nu üze rin de ge nel ayar la ma lar ya pa bi le ce ği miz 
araç la rın ol du ğu “Su nu Gö rü nüm le ri” bö lü mü, çi zim ya par ken ve ya slayt üze
ri ne re sim, gra fik gi bi şe kil ek ler ken kay nak ola rak kul la na bi le ce ği miz cet vel ve 
kı la vuz çiz gi le ri ni açıp ka pa ma ya ya ra yan araç la rın ol du ğu “Gös ter/Giz le” bö
lü mü, slayt üze rin de ki ça lış ma ala nı mı zı ya kın laş tı rıp uzak laş tı ran ve pen ce re ye 
sığ dır ma mı za ya ra yan “Ya kın laş tır” bö lü mü, slay tın renk li mi? si yah be yaz mı? 
yok sa gri ton la ma lı mı? su nu la ca ğı nı be lir le di ği miz “Renk li/Gri Ton la ma lı” bö
lü mü, pen ce re ler üze rin de de ği şik lik ler ya pa bil di ği miz “Pen ce re” bö lü mü ve son 
ola rak da; “Mak ro” ça lış tı ra bi le ce ği miz, ek le ye bi le ce ği miz, si le bi le ce ği miz “Mak
ro lar” bö lü mü yer alır.

Slayt Ana Bö lü mü
Üni te mi zin son bö lü mün de; Üç ana pen ce re den ikin ci si slayt la rı sı ra la dı ğı mız 
“Slayt” pen ce re si ve üçün cü sü slayt lar üze rin de ça lış tı ğı mız “Gö rü nüş” pen ce ri
miz üze rin de du ra ca ğız.

Şekil 7.31

Gözden Geçir Ana
Bölümü

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

Şekil 7.33

Slayt ve Gö rü nüm 
Pen ce re si
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Slayt pen ce re si; Fa re mi zin sağ düğ me si ile ye ni boş slayt lar oluş tur du ğu muz, 
se çi li slay tı kop ya la dı ğı mız, ço ğal tı ğı mız, sil di ği miz, giz le di ği miz, dü zen le di ği
miz, sı ra la dı ğı mız, gö rü nüm pen ce re sin de gö rün me si ni sağ la ğı mız araç la rın yer 
al dı ğı pen ce re dir.

Slayt sa yı sı nı iki ya da üç slayt ya pa rak, her bi ri ne fark lı re sim ler ek le yip; bu re sim
ler ara sın da si zin be ğen di ği niz ge çiş efekt le ri ni uy gu la yı nız.

Gö rü nüm Pen ce re si; Slay tı mı zı ha zır la dı ğı mız, ek le me lerçı kart ma lar yap
tı ğı mız, ya zı la rı mı zı yaz dı ğı mız, form la rı çiz di ği miz ek ra nı mız dır. Bu pen ce re 
üze rin de dü zen le me ler ya pa rız. Re sim le ri mi zi, vi de ola rı mı zı bu pen ce re üze rin de 
yer le ri ne yer leş ti ri riz. Bü yült me ve kü çült me iş le mi ni fa re mi zin sol tu şu ve shift 
tu şu na ay nı an da ba sa rak oran tı lı bir şe kil de ya pa bi li riz.

Bu pen ce re üze rin de ya zı la rı mı zı, re sim le ri mi zi, şe kil le ri mi zi vs. seç ti ği miz de 
çev re sin de bir se çim ala nı olu şur. Ke nar çu buk lar dan tut tu ğu muz da; ta şı ma (mo ve) 
iş le mi ni, kö şe ler den tut tu ğu muz da kü çült me ve bü yült me (sca le) iş le mi ni, üst or
ta da ki ye şil da ire den tut tu ğu muz da dön dür me (ro ta te) iş le mi ni ger çek leş ti re bi li riz.

Şekil 7.34

Slayt Pen ce re si

2

Şekil 7.35

Taşıma (move) 
İşlemi
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Son ola rak dik kat et me miz ge re ken hu sus lar dan bi ri si de; ha zır la dı ğı mız bir 
po wer po int su nu su nu na sıl kay det me miz ge rek ti ği dir. Ana pen ce re de “Offi ce” 
iko nu na tık la ya rak “Fark lı Kay det” (bir ve iki nu ma ra lı ikon) se çe ne ği ne ge li
yo ruz. İlk ola rak su nu mu zu ha zır lar ken ça lış ma aşa ma sın da kal dı ğı mız yer den 
de vam et mek için; me nü ler de “Po wer Po int Su nu su” nu (üç nu ma ra lı ikon) se çip 
bil gi sa ya rı mız da ya da ta şı na bi lir hard dis ki miz de bir dos ya be lir le yip kay de di yo
ruz. Bu şe kil de kay det ti ği miz su nu yu ça ğı ra rak üze rin de de ği şik lik ler ya pa bi lir, 
kal dı ğı mız yer den ça lış ma ya de vam ede bi li riz.

Şekil 7.36

Büyültme/ 
Küçültme (scale) 
İşlemi

Şekil 7.37

Döndürme (rotate) 
İşlemi
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Di ğer bir se çe nek; su nu yu bi tir diy sek ve su nu nun bit miş ha li ni iz le mek is ti
yor sak Po wer Po int Gös te ri si (dört nu ma ra lı ikon) ola rak kay de di yo ruz. Sunumu 
gerçekleştireceğimiz yere de bu dosyayı götürebiliyoruz.

Dik kat edil me si ge re ken hu sus lar dan bi ri si  de; sunuyu hazırlarken farklı bilgi
sayarlarda çalışacaksak “Po wer Po int 972003 Su nu su” (beş nu ma ra lı ikon) ola rak 
kay de din ve ya nı nız da gö tü rün. Bu şe kil de kay det me mi zin ama cı fark lı “offi ce” sü
rüm le rin de kar şı la şı la bi le cek sürüm uyum suz lu ğu na kar şı alı na bi le cek ön lem dir.

Şekil 7.38

Kaydetme İşlemi
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Özet
Bil gi sa yar Tek no lo ji le ri ni kul la na rak su num sü re ci
nin her aşa ma sı nı bi çim sel ola rak ifa de ede bil mek;
 Su num üze rin de ça lı şır ken; bir çok prog ram dan 
(uy gu la ma ya zı lı mı) fay da lan mak zo run da ka la
bi li riz. Ör ne ğin Vi de o gö rün tü le ri mi zi dü zen
le mek için “Po wer Po int” prog ra mı nı, Re sim ler 
üze rin de dü zen le me ya pa cak sak “Pho tos hop” 
prog ra mı nı ve mes le ği miz le il gi li bi ze yar dım cı 
ola bi le cek bir çok prog ra mı kul lan mak zo run da 
ka la bi li riz. Sa de ce su num üze rin de ça lı şır ken 
de ğil gün lük ha ya tı mız da da bi ze yar dım cı ola
bi le cek prog ram la rı kul la na bil me ye ti si ni ka za
na bil me miz ge re kir. Bu prog ram la rı ak tif ola rak 
kul la na bil me yön tem le ri ni ise; bir bi len den, bu 
üni te gi bi ben ze ri kay nak lar dan, ama en çok in
ter net üze rin den ula şı la bi le cek, bu prog ram lar
la il gi li ders le ri içe ren vi de o ya da ya zı lı eği tim 
kay nak la rı nı kul la na bi li riz.

Su nu mun ta nı mı ve ama cı nı açık la mak;
Su nu mu; ilet mek is te di ği miz me saj la rı, dü şün
ce le ri, pro je le ri bir ki şi ya da top lu lu ğa ya zı lı, 
işit sel ve gör sel mal ze me le ri kul la na rak an la ta
bil me yön te mi ola rak ta nım la mış tık. Her gün 
bil gi sa yar ba şın da ge çir di ği miz bir kaç sa at lik 
sü re zar fın da bir çok pay la şım ve soh bet si te si 
ara cı lı ğıy la sev dik le ri miz le bir çok fik ri, dü şün
ce yi, fo toğ raf ve vi de o gi bi gör sel mal ze me ler ile 
des tek le ye rek pay la şı yo ruz. Ya ni as lın da bir çe şit 
ba sit su num ger çek leş ti ri yo ruz. So nuç ta; ne yi, 
ni çin, ne amaç la, ki me an la ta ca ğı mız gi bi so ru
la rı ken di mi ze sor du ğu muz da bu na ma kul bir 
ce vap ve re bi li yor sak su nu mun ta nı mı ve ama
cı nı açık la ya bi le cek du ru ma gel mi şiz de mek tir.

Su num yön tem le ri ni oluş tu ran te mel kav ram la rı 
açık la mak;
 Su nu ha zır la nı şı sı ra sın da kul la na ca ğı mız yön
tem ler ve on la rı oluş tu ran te mel kav ram la rın iyi 
bir şe kil de plan la ma sı nı yap ma lı yız. Su nu ha zır
la nı şı sü re cin de ko nuy la il gi li, ko nu nun iler le yi
şiy le il gi li akış şe ma sı nı ka fa mız da ta sar la ma lı, 
ge re kir se de ba sit es kiz ler çi ze rek plan la ma lı yız. 
Son ra; pla na uy gun ola rak su nu da kul la na ca ğı
mız mal ze me le ri (re sim, vi de o, me tin, ses) top
la ma lı, yar dım cı prog ram lar kul la na rak (pho
tos hop, mo vi e ma ker gi bi) on la rı dü zen le me li, 
ne re de na sıl ve doğ ru bir şe kil de yer leş ti re ce ği
mi ze ka rar ve re rek kul lan ma lı yız. İyi ve doğ ru 
bir su nu ha zır la ma nın yo lu slayt lar ara sı ko nu 
bü tün lü ğü nü bo za cak ko puk luk la rın ol ma ma
sı, ko nuy la il gi li din le yi ci le rin dik ka ti ni da ğıt
ma ya cak zen gin mal ze me le rin kul la nıl ma sı dır. 
So nuç ta su nu yap mak; bir an lam da ken di bil gi 
ve de ne yim le ri mi zi gös ter mek te dir. Bu sü reç 
içe ri sin de, doğ ru ya da yan lış alı nan ka rar lar, su
nu mun ba şa rı sı nı ya ni bi zim ba şa rı mı zı be lir le
ye cek en önem li etkenler ola cak tır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki ler den han gi si fi kir ve dü şün ce le ri mi zi 
an la ta bil me yön tem le ri nin dı şın da ka lır?

a. Kö şe Ya zar lı ğı
b. Se nar yo Ya zı mı
c. Tar tış ma Prog ram la rı
d. Res sam lık
e. Araç Kul lan mak

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Po wer Po int prog ra mı nın 
baş lan gıç ara yü zü nü oluş tu ran üç ana pen ce re den bi ri  dir?

a. Ek le bö lü mü
b. Gi riş bö lü mü
c. Slayt Pen ce re si
d. Ani mas yon bö lü mü
e. Say fa ya pı sı bö lü mü

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si gi riş bö lü mün de yer alan 
alt me nü ler den bi ri  de ğil dir?

a. Pa no
b. Pa rag raf
c. Fo toğ raf al bü mü
d. Çi zim
e. Ya zı ti pi

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si su nu mu ha zır lar ken ve su
nar ken dik kat edil me si ge re ken ler den bi ri  de ğil dir?

a. Plan la ma
b. Be den di li
c. Kul la nı la cak mal ze me ler
d. Din le yi ci le rin sa yı sı
e. İle ti şim be ce ri si

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si bir uy gu la ma ya zı lı mı 
(app li ca ti on soft wa re) de ğil dir?

a. Win dows
b. Po wer Po int
c. Pho tos hop
d. Ex cel
e. Mo vi e Ma ker

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si pro jek si yon sis te mi nin 
ku ru lu mun da ge rek siz dir?

a. Ko lon
b. Kli ma
c. Pro jek si yon ci ha zı
d. Mik ro fon
e. Bil gi sa yar

7. Slayt la ra re sim yük le me ye ya ra yan araç han gi bö
lüm de ye ra lır?

a. Gi riş
b. Göz den ge çir
c. Gö rü nüm
d. Slayt lar
e. Ek le

8. Kop ya la ma iş le mi nin klav ye den kı sa yo lu han gi si dir?
a. Ctrl + V
b. Shift + C
c. Ctrl + C
d. Ctrl + Shift + V
e. Ctrl + X

9. Slayt lar ara sı ge çiş efekt le ri ni ve ayar la rı nın yapıl
dığı bö lüm han gi si dir?

a. Ek le
b. Tab lo lar
c. Çi zim ler
d. Ani mas yon lar
e. Slayt gös te ri si

10. Bit miş bir su nu  na sıl kay de dilir?
a. Po wer Po int gös te ri si ola rak 
b. Po wer Po int su nu su ola rak 
c. Po wer Po int şab lo nu ola rak
d. Offi ce te ma sı ola rak 
e. JPEG dos ya de ği şim bi çi mi ola rak
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise, “Giriş” bölümünü yeniden 

gözden geçiriniz. 
2. c Ya nı tı nız yan lış ise, “Po wer po int Baş lan gıç 

Ara yü zü” bö lü mü nü ye ni den göz den ge çi ri niz. 
3. c Ya nı tı nız yanlış ise, “Fo toğ raf Al bü mü Ek le” 

bö lü mü nü ye ni den göz den ge çi ri niz.
4. d Ya nı tı nız yan lış ise, “Su num Ne dir?” bö lü mü nü 

ye ni den göz den ge çi ri niz.
5. a Ya nı tı nız yan lış ise, “Po wer po int Ne dir?” bö lü

mü nü ye ni den göz den ge çi ri niz.
6. b Ya nı tı nız yan lış ise, “Po wer po int Ne dir?” bö lü

mü nü ye ni den göz den ge çi ri niz.
7. e Ya nı tı nız yan lış ise, “Ekle Ana Bölümü” bö lü

mü nü ye ni den göz den ge çi ri niz.
8. c Ya nı tı nız yan lış ise, “Gi riş Ana Bö lü mü” bö lü

mü nü ye ni den göz den ge çi ri niz.
9. d Ya nı tı nız yan lış ise, “Ani mas yon Ana Bö lü mü” 

bö lü mü nü ye ni den göz den ge çi ri niz.
10. a Ya nı tı nız yan lış ise, “Slayt Ana Bö lü mü” bö lü

mü nü ye ni den göz den ge çi ri niz.

Sı ra Siz de 1 
Gö rü nüş pen ce re mi ze re sim ek le ye bil mek için; Ek le 
ana bö lü mün den re sim ara cı na gi re lim. Han gi dos ya
dan re sim le ri mi zi ça ğı ra cak sak o dos ya ya gi rip re sim
le ri mi zi ek le ye lim. İlk res mi aç tı ğı mız da re sim ek ra na 
is te di ği miz den bü yük ya  da kü çük açı lır sa, bü yült mek 
ya  da kü çült mek için res mi mi zin sağ alt kö şe sin den 
Shift tu şu na ve fa re mi zin sol tu şu na ay nı an da ba sı lı 
tu ta rak res mi mi zi is te di ği miz bo yu ta ge ti re lim. Bü
yült me, kü çült me iş lem le ri için; say fa 23, şekil 7.36’ya 
ba kı nız. Kop ya la ya rak ço ğalt mak için; res mi miz se çi
liy ken; yi ne klav ye den “Ctrl+C” tu şu na ba sa rak ya  da 
gi riş bö lü mün de ki kop ya la ara cı na tık la ya rak kop ya la
ya lım. Ya pış tır ma iş le mi için klav ye den “Ctrl+V” ya  da 
gi riş bö lü mün de ki ya pış tır ara cı na tık la ya rak ço ğalt ma 
iş le mi ni ger çek leş ti re lim.

Sı ra Siz de 2 
Slayt sa yı sı nı art tı ra bil mek için; slayt pen ce re niz de açı
lı olan slayt’ı se çip, üze rin dey ken fa re ni zin sağ tu şu nu 
tık la ya rak ye ni slayt’ı se çin ve bu şe kil de slayt sa yı sı nı 
art tı ra rak, her bir slayt’a fark lı re sim ça ğı ra bi lir si niz. 
Ge çiş efekt le ri ni de; ani mas yon lar bö lü mün den is te di
ği niz efek ti uy gu la ya bi lir si niz. Ön iz le me yi; slayt gös te
ri si ana bö lü mün den uy gun ara cı (baş tan, ge çer li slayt
tan) kul la na rak ger çek leş ti re bi lir si niz.

Ya rar la nı lan Kay nak lar
http://www.turk ce ci ler.com/su num_ne dir.html
http://aoz de mir.blog cu.com/su nune dirna silya pil

ma li dir/3373823 (20.04.2008)
http://www.bydi gi.net/re sim liprog raman la tim la

ri/280667po wer po int teslaytha zir la maslay ta
sesek le me.html ( Ey lül 2006)

http://bay bul.com/an sik lo pe dikbil gi ler/330181ara
yuzne dir.html (19.05.2008)

http://www.bil gi sa yar ders ha ne si.com/win dows ders4.
htm

http://pay la sim se pe ti.blog cu.com/ex celders le rimak
rone dir/2984680 (02.09.2008)

http://www.hard wa re ma ni a.com/fo rum/do na nim/ge
nel/mak rone dir42558.html (21.09.2005)
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bil gi sa yar Tek no lo ji le ri ni kul la na rak vi de o su num sü re ci nin her aşa ma sı nı bi
çim sel ola rak ifa de ede bi le cek,
Vi de o’nun ta nı mı ve ama cı nı ifade edebilecek,
Mo vi e Ma ker kul la nı mı nı oluş tu ran te mel kav ram la rı açık la ya bi le cek,
Vi de o klip ya pı mı nı; ses, me tin ve gö rün tü ele man la rı nı kul la na rak açık la ya bi
le cek si niz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Vi	de	o
•	 Mo	vi	e	Ma	ker
•	 Gör	sel	ve	İşit	sel	mal	ze	me	le	ri	ni	

bir ara ya ge tir mek

•	 Vi	de	o	klip	ha	zır	la	mak
•	 Kay	det	mek

İçindekiler







Bilgisayar Destekli Temel 
Tasarım Movie Maker Sunumu Hazırlama

•	 Gİ	RİŞ
•	 Vİ	DE	O	NE	DİR?
•	 MO	VI	E	MA	KER	NE	DİR?
•	 MO	VI	E	MA	KER	KUL	LA	NI	CI	ARA	YÜ	ZÜ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEMEL TASARIM



Gİ RİŞ
Ge li şen tek no lo jiy le bir lik te gün de lik ya şa mı mı zın de ğiş mez par ça la rın dan olan; 
fo toğ raf ma ki ne si, cep te le fo nu, vi de o ka me ra, bil gi sa yar ve in ter net gi bi araç lar la 
sü rek li gör sel mal ze me ler üre te bi li riz. Çek ti ği miz vi de ola rı ve fo toğ rafla rı in ter
net va sı ta sıy la bir çok ki şi ile pay laş mak ta yız. Mo vi e Ma ker prog ra mı ara cı lı ğıy la 
gör sel ve işit sel ve ri le ri bir ara ya ge ti rip kur gu la ya rak vi de o klip ler oluş tu ra bi lir, 
kay de de bi lir ve pay la şa bi li riz. Bu üni te miz de; Po wer Po int prog ra mın da su nu için 
kul lan dı ğı mız vi de o klip le rin na sıl ha zır lan dı ğı nı öğ re ne ce ğiz.

Vİ DE O NE DİR?
Vi deo yu kı sa ca ta nım la ya cak olur sak; man ye tik bant lar üze rin de yer alan kur gu
lan mış ve peş pe şe sı ra lan mış ha re ket li re sim ler di zi si dir. Gün de lik ha ya tı mız da 
her ne ka dar man ye tik bant ola rak ta nım la dı ğı mız film şe rit le ri hem çe kim hem 
de su num amaç lı kul la nıl ma sa da, ba zı ge le nek sel si ne ma yö net men le ri çe kim
le ri ni ma ka ra film şe rit le ri üze ri ne yap mak ta, da ha son ra DVD, VCD gi bi di ji tal 
or tam la ra ak ta ra rak ço ğal t mak ta dır lar. Da ha ka li te li ya yın ya pa bil mek ama cıy la, 
si ne ma film le ri, rek lam film le ri, mü zik klip le ri, vs. HD (High De fi ni ti on) yük sek 
çö zü nür lük lü ka me ra lar ile di ji tal vi de o ola rak çe kil mek te dir. 

MO VI E MA KER NE DİR?
Ge li şen tek no lo ji ile bir lik te ev le ri mi ze ka dar gi ren di ji tal ka me ra lar sa ye sin de 
da ha ka li te li ama tör çe kim ler ya pmakta ve bu çe kim le ri bir çok amaç için kul lan
mak ta yız. Di ji tal ka me ra ile Po wer Po int gi bi su nu ha zır la ma prog ram la rın da kul
la nıl mak üze re vi deo lar çe ke bi lir, on la rı dü zen le yip su nu la rı mı zı dü zen le ye bi li riz. 
Mo vi e Ma ker prog ra mı iş te bu aşa ma da Win dows’un bi ze sun du ğu üc ret siz bir 
uy gu la ma ya zı lı mı ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. Mo vi e Ma ker da sa de ce vi deo lar 
de ğil, re sim le ri de peş pe şe sı ra la yıp su nu lar oluş tu ra bi li riz. Mo vi e Ma ker prog
ra mın da da ha ön ce kay det ti ği miz vi de ola rı kur gu la yıp, ge çiş efekt le riy le, ses ve 
mü zik, vi de o üze ri ne ya zı lar ek le ye rek vi de omu zu zen gin leş ti re bi li riz.

Bu bö lüm de; plan la ya rak çek ti ği miz vi de ola rı ya da re sim le ri peş pe şe sı ra la
ya rak, ara la rın da ge çiş efekt le ri uy gu la ya rak, ses, ses efek ti, mü zik ek le ye rek ve so
nun da vi de o ola rak na sıl kay de de ce ği mi zi Mo vi e Ma ker prog ra mıy la öğ re ne ce ğiz.

Movie Maker
Sunumu Hazırlama

Kurgu: Görüntülerin ve 
seslerin bir senaryo dâhilinde 
belli bir amaca uygun olarak 
peş peşe sıralanmasına 
“kurgu” veya “montaj” denir.
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MO VI E MA KER KUL LA NI CI ARA YÜ ZÜ
Mo vi e Ma ker prog ra mı nı ça lış tı ra bil mek için; Baş lat>Prog ram lar>Win dows 
Mo vi e Ma ker prog ra mı nı ça lış tı ra lım. 

Mo vi e Ma ker prog ra mın da, baş lan gıç ara yü zü dört ana bö lüm den olu şur. Bi
rin ci si; Vi de o, re sim, ses ve mü zik ek le di ği miz Vi de o ya ka la; ge çiş efekt le ri, ya zı 
ek le, vs. yer al dı ğı Fil mi dü zen le ve son ola rak da dü zen le di ği miz vi deo yu kay det
me mi ze ya ra yan, Fil mi bi tir bö lüm le ri nin yer al dı ğı Film Gö rev le ri pen ce re si.

İkin ci ana bö lü mü müz; Ça ğır dı ğı mız vi de o, re sim ve ses le rin ser gi len di ği Ko
lek si yon lar pen ce re si. 

Şekil 8.1

Baş lan gıç Ara yü zü

Şekil 8.2

Film Görevleri 
Penceresi
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Üçün cü ana bö lü mü müz; Ça ğır dı ğı mız vi de o ve re sim le ri gör dü ğü müz, dü
zen le me le rin yap tı ğı mız ve kon trol ede rek vi de omu zun son ha li ni iz le di ği miz Ek
ran Pen ce re si.

Dör dün cü ve en önem li bö lü mü müz; vi de o ve ses le ri kur gu la yıp, vi de omu za 
ya zı lar ek le di ği miz Za man Çi zel ge si (Ti me Li ne) pen ce re si.

Şim di bu bö lüm le ri bi raz da ha ya kın dan in ce le ye lim.

Film Gö rev le ri Pen ce re si
Mo vi e Ma ker da klip ha zır lar ken dik kat edil me si ge re ken, ça lış ma sı ra la ma sı nı 
unut ma mak tır. İlk ön ce gör sel ve işit sel mal ze me ler Ko lek si yon lar pen ce re si ne 
ça ğı rı lır ve ora dan Za man Çi zel ge si pen ce re si ne akış sı ra sı na gö re sü rük le ye rek 
(fa re de sol düğ me ba sı lı tu tu la cak) peş pe şe bı ra kı lır. Da ha son ra; ses, mü zik, ya zı 

Şekil 8.3

Koleksiyonlar 
Penceresi

Şekil 8.4

Ek ran Pen ce re si

Şekil 8.5

Za man Çi zel ge si 
Pen ce re si
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ek le ne cek se on lar ek le nir, sah ne ler ara sı ge çiş ler dü zen le nir ve ha zır la dı ğı mız vi
deo nun ön iz le me si ya pı lır, za man kon trol le rin den son ra vi de o ola rak kay de di lir. 

Film Gö rev le ri pen ce re sin den Vi de o al se çe ne ği ne tık la dı ğı mız da; açı lan pen
ce re den kul la na ca ğı mız vi de ola rı tek tek ya da hep si ni bir lik te se çe rek Ko lek si
yon lar pen ce re si ne ça ğı ra bi li riz. 

Bu nok ta da dik kat edil me si ge re ken ko nu; bir den faz la vi de o ça ğır dıy sak, ko
lek si yon pen ce re sin de en son ça ğı rı lan vi de o gö zü kür. 

Ko lek si yon lar Pen ce re si 
Ko lek si yon pen ce re si nin he men üze rin de yer alan ko lek si yon lar iko nu na tık la dı
ğı mız da di ğer ça ğı rı lan vi de ola rı da gö rü rüz. Film gö rev le ri ne ge ri dö nüp tek rar 
vi de o ek le ye bil mek için, ko lek si yon lar iko nu nun ya nın da ki gö rev ler iko nu na tık
la mak ye ter li dir. 

Aşa ğı da ve ri len, vi de o, ses ve re sim uzan tı lı dos ya la rı Mo vi e Ma ker da so run
suz ola rak kul la na bi lir si niz.

Vi de o Dos ya la rı: .asf, .avi, .dvrms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, 
.mpv2, .wm ve .wmv

Ses Dos ya la rı: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav ve .wma
Re sim Dos ya la rı: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff ve .wmf

Şekil 8.6

Vi de o Ça ğır ma



8. Ünite - Movie Maker Sunumu Hazırlama 159

Yu ka rı da ki ler den fark lı dos ya la rı da ça ğı ra bi lir si niz, fa kat ba zı la rı, kul la nıl ma 
aşa ma sın da sorun çı kar ta bi lir ler.

Vi de o al iko nun dan sa de ce vi de o de ğil; dos ya tü rü bö lü mün den (Fi les of type) 
Tüm dos ya la rı se çer sek; vi de o dı şın da re sim ve ses dos ya la rı nı da ça ğı ra bi li riz. 
Ay nı iş lem le ri Re sim al, ses ve mü zik al araç la rıy la da ger çek leş ti re bi li riz.

Şekil 8.7

Ko lek si yon lar

Şekil 8.8

Vi de o Al
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Za man Çi zel ge si (Ti me Li ne) Pen ce re si 
Şim di en önem li pen ce re ler den Za man Çi zel ge si (Ti me li ne) pen ce re si ni in ce le ye
lim. Ko lek si yon lar pen ce re si ne ça ğır dı ğı mız gör sel ve işit sel mal ze me ler den; vi
de ola rı ve re sim le ri vi de o pa ne li ne, ses ve mü zik dos ya la rı nı ses/mü zik pa ne li ne 
sü rük le yip bı ra ka rak yer leş ti ri riz.

Yu ka rı da ki re sim de de gö rül dü ğü gi bi; Za man Çi zel ge si (ti me li ne) pen ce re si 
üç ana bö lüm den olu şu yor. İl ki; ses dü ze yi ni ayar la dı ğı mız, ses kay dı ya pa bil di ği
miz, za man çi zel ge si ni ya kın laş tır ma (zo om in), uzak laş tır ma (zo om out), za man 
çi zel ge si ni ge ri al ve yü rüt (play) araç la rı nın bu lun du ğu; aşa ğı da ki re sim de gö rü
len bir nu ma ra lı bö lüm bu lu nur. İkin ci si; bi ze ha zır la dı ğı mız vi deo nun sü re si ni 
gös te ren za man akış şe ma sı (iki nu ma ra lı) bö lü mü dür. Üçün cü sü ise Vi de o, Vi
de o Ge çiş, Ses/Mü zik, Ya zı Bin dir me ka nal la rı nın bu lun du ğu (üç, dört, al tı, ye di 
nu ma ra lı) bö lüm dür. Beş nu ma ra lı bö lüm, vi de omu zu ses li çek tiy sek oto ma tik 
ola rak vi de o ile bir lik te pa ne le yer le şir.

İki nu ma ra lı bö lüm, ya ni, za man akış şe ma sı üze rin de ma vi renk te za man çu
bu ğu bu lu nur. Bu çu bu ğu sa ğa so la kay dı ra rak, vi de o üze rin de is te di ği miz sa ni ye
ye gi de rek vi de o kı salt ma, mü zi ği is te di ği miz za man da baş lat ma ve ya zı bin dir me 
iş lem le ri ni ya pa bi li riz. Pa nel ler üze rin de sol ve sağ baş la rın da si yah ok lar bu lu nur. 

Şekil 8.9

Video/Resim/Ses 
Ekleme

Şekil 8.10

Za man Çi zel ge si 
Pen ce re si
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Bu ok la rı kul la na rak; sa ğa so la kay dı ra rak vi de o, re sim, ses dos ya la rı nı kır pa bi li
riz (kı sal ta bi li riz).

Vi de o Ge çiş le ri
Vi de ola rı mı zın sü re le ri ni (ek ran da kal ma sü re si) ayar la yıp, yer le ri ne yer leş tir
dik ten son ra; vi deo lar ara sı ge çiş efekt le ri ni kul la na bi li riz. Ge çiş efekt le ri ayar la rı 
için; Ko lek si yon lar penceresinde, Vi de o Ge çiş le ri iko nu na tık lar sak yan ta rafta 
ge çiş efekt le ri nin bu lun du ğu pen ce re açı lır. Bu pen ce re den vi de o ge çiş le rin de 
kul lan mak is te di ği miz efek ti iki vi deo dan ge çiş ya pa ca ğı mız vi deo nun üze ri ne 
sü rük le yip bı ra ka rak ge çi şi sağ la ya bi li riz. 

En az iki vi deo yu ve ya res mi vi de o pa ne li ne peş pe şe yer leş ti rin ve ge çiş efekt le ri ni 
kul la na rak de ne me ler ya pın.

Vi deo lar ara sın da; si yah tan gö rün tü ye ge çiş ve gö rün tü den si ya ha ge çiş efek ti 
ya pa cak sak; Vi de o üze ri ne fa re (mou se) sağ düğ me yap tı ğı mız da açı lan me nü den 

Şekil 8.11

Kırp ma (kı salt ma) 
Ok la rı

Şekil 8.12

Geçiş Efekti 
Uygulama

1
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Ço ğa la rak Gir ve Aza la rak Çık se çe nek le ri ni kul la na bi li riz. Bu et ki le ri sey re de bil
mek için; vi de o pen ce re miz de ki Oy nat (play) iko nu na tık la ma mız ya da Za man Çi
zel ge si pen ce re sin de ki ma vi çu bu ğu sa ğa so la çe ke rek oy nat ma mız ye ter li ola cak tır.

Vi de o kur gu prog ram la rın da bu iki araç Fa de In / Fa de Out ola rak ta nım la
nır; ya ni, Fa de in si yah ek ran dan ya vaş bir ge çiş le gö rün tü ye gi riş ya par, Fa de out 
gö rün tü den ya vaş bir ge çiş le si yah ek ra na ge çiş ya par. İki vi de o ara sın da bun la rı 
kul la na cak olur sak; iki vi de o ara sın da ya vaş bir ge çiş et ki si ya ra tır. Bir vi deo ya; 
ba şın da ço ğa la rak gir ve so nun da aza la rak çık efek ti de uy gu la ya bi li riz.

Bir vi deo yu ve ya res mi vi de o pa ne li ne peş pe şe yer leş ti rin ve Ço ğa la rak Gir, Aza la
rak Çık efek ti ni uy gu la ma yı de ne yin.

Vi de o Efekt le ri
Vi deo lar üze ri ne de efekt ler uy gu la ya bi li riz. Vi de ola rı dön dür me, bu la nık laş tır
ma gi bi bir çok vi de o efek ti ni uy gu la ya bil mek için Ko lek si yon lar iko nu na tık la
dı ğı mız da açı lan Vi de o Efekt ler bö lü mün den ya pa bi li riz. Bu bö lü mün ça lış ma 
il ke si; Vi de o efekt le ri bö lü mün den is te di ği miz bir efek ti vi deo nun üze ri ne sü
rük le yip bı rak ma dır. Aşa ğı da ki re sim de, film ya şı, En Es ki efek ti uy gu lan mış bir 
vi de o gö rün tü sü gö rü yor su nuz.

Şekil 8.13

Çoğalarak Gir / 
Azalarak Çık

2

Şekil 8.14

Vi de o Efekt
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Vi de o pa ne lin de bu lu nan vi de o ya da re sim le ri ni zin üze re ne Vi de o Efekt le ri ni uy
gu la yı nız.

Ses ka na lı ise, mü zik ve ses efekt le ri ek le ye bi le ce ği miz ka na lı mız dır. Ses ka na lı 
üze rin de kırp ma (kes me) ya pa bi lir, ses dü ze yiy le oy na ya rak se sin şid de ti ni dü şü
rüp ar tı ra bi li riz. Prog ram da bi ze ha zır su nu lan ses efekt le ri yok tur. Bu efekt le ri; 
efekt CDle rin den ya da in ter net üze rin den yasal yollardan te min ede rek fil mi mi ze 
ek le ye bi li riz (Örn. Kö pek hav la ma se si, rüz gar se si, vs.).

Aşa ğı da ki vi de o ses li ola rak çe kil miş bir vi de o; bu yüz den vi deo nun ses ka
na lın da ori ji nal ses gö zü kü yor. Ori ji nal se se, ay rı ca ses/mü zik ka na lı mız dan ses 
efek ti ya da mü zik ek le ye bi li riz. Ses dü ze yi ni azal tıp art tır mak için; ses ka na lı se
çi li iken, fa re miz de (mou se) sağ düğ me ye ba sa rak çı kan me nü den ses aya rı bö lü
mü ne gi re riz. Açı lan me nü den de ses dü ze ni ni ayar la ya bi li riz.

Ya zı bin dir me pa ne li ne; fil mi mi zin ba şı na, üze ri ne ve so nu na is te di ği miz bir 
met ni gi re bi li riz. Bu nun için; Film Gö rev le ri pen ce re sin den, Fil mi Dü zen le bö
lü mü ne gi rip, Ya zı ve ya je ne rik ha zır la ara cıy la ger çek leş ti re bi li riz. Bu ara ca tık
la dı ğı mız da açı lan Fil min Ba şı na Baş lık Ek le ara cıy la fil min ba şı na bir me tin 
ek le ye bi li riz.

3

Şekil 8.15

Ses Aya rı

Şekil 8.16

Ses Se vi ye si
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Fil min ba şı na baş lık ek le ara cı na tık la nıl dı ğın da açı lan pen ce re den; ilk me tin 
boş lu ğu na ana baş lık, alt ta ki boş lu ğa da alt baş lık gi re bi li riz.

Baş lı ğı bi tir diy sek; ay nı pen ce re de bu lu nan di ğer se çe nek ler den, Ya zı Ani
mas yo nu nu de ğiş tir ile ya zı mı zın gi riş ani mas yo nu nu de ğiş ti re bi li riz. Açı lan Ya
zı Ani mas yo nu nu Seç pen ce re sin de bu lu nan çe şit li se çe nek ler den is te di ği mi zi 
iş lem le ri mi ze de vam ede bi li riz. 

Şekil 8.17

Baş lık Ek le me

Şekil 8.18

Baş lık Ek le me



8. Ünite - Movie Maker Sunumu Hazırlama 165

Di ğer se çe nek ler den Met nin ya zı ti pi ni ve ren gi ni de ğiş tir ile ya zı mı zın fon
tu nu (ya zı ti pi), ren gi ni, ar ka plan ren gi ni, bo yu tu nu, vs. de ğiş tir me mi ze ola nak 
ta nı yan me nü ler açı lır.

Za man çi zel ge sin de baş lı ğı se çi li kli bin önü ne ek le ara cıy la, yi ne fil mi mi zin 
ba şı na bir me tin ek le ye bi li riz. Za man çi zel ge sin de baş lı ğı se çi li kli bin üze ri ne ek le, 
Za man çi zel ge sin de baş lı ğı se çi li kli bin ar ka sı na ek le ara cıy la da ben zer iş lem le ri 
ger çek leş ti re bi li riz.

Fil min so nu na je ne rik ek le ara cıy la di ğer le rin den fark lı ola rak ya zı ani mas
yon la rı fark lı lık gös te rir. Fil min so nu na ek le nen je ne rik ya zı la rı uzun ola ca ğın dan 
fark lı ani mas yon se çe nek le ri su nu lur. Re sim de de gö zük tü ğü gi bi sol ta raf ana 
baş lık, sağ ta raf alt baş lık bö lüm le ri ola rak ay rıl mış tır.

Şekil 8.19

Ya zı Ani mas yo nu

Şekil 8.20

Ya zı Ti pi/Ren gi
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Ya zı ani mas yo nu kıs mın dan da Kay dır, Yu ka rı üst üs te se çe ne ği se çi le rek, je
ne ri ği mi zin aşa ğı dan yu ka rı ya doğ ru akı şı sağ la nır

Tüm ya zı la rı ek le yip, ani mas yon la rı nı ta mam la dık tan son ra; Bit ti se çe ne ği ne 
tık la ya rak fil mi mi zi ta mam la ya bi li riz.

Şekil 8.21

Je ne rik Ek le

Je ne rik Ek le Je ne rik Ek le

Şekil 8.22 Şekil 8.23

Şekil 8.24

Je ne rik Ek le
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Peş pe şe sı ra la dı ğı nız vi de o ya da re sim le ri ni zin ara la rı na ge çiş efekt le ri ni uy gu la
yın ve fil mi ni zin ba şı na baş lık, so nu na je ne rik ek le yin. 

Kay det me
Son ola rak; ha zır la dı ğı mız bu kli bi na sıl kay de de ce ği mi zi öğ re ne rek üni te mi zi ta
mam la ya ca ğız.

Vi de omu zun ka yıt için son kon trol le ri ni ya pıp, var sa ha ta la rı dü zelt tik ten son
ra; Film Gö rev le ri pen ce re sin den Bil gi sa ya rı ma Kay det se çe ne ği ne tık la ya rak 
açı lan Film Kay det me Si hir ba zı ara cı lı ğıy la ba zı önem li ayar la rı ya pa rak fil mi
mi zi kay de di yo ruz. 

1 nu ma ra lı ku tu cu ğa; fil mi mi zin adı, 2 nu ma ra lı ku tu ya da; Gö zat...’tan ne re ye 
kay de de ce ği mi zi be lir le ye rek Next düğ me si ne ba sı yo ruz. 

Da ha son ra ki aşa ma da, fil mi mi zin ka yıt ka li te si ni be lir le di ği miz ayar la rı se çe
rek Next düğ me si ne ba sı yo ruz. Bu ra da dik kat et me miz ge re ken ko nu, fil mi mi zin 
gö rün tü sü nün ne ka dar ka li te li ol ma sı ge rek ti ği dir. İn ter net üze rin den pay la şı lan 
bir vi de o ola cak ise; da ha dü şük ka li te de ama, da ha fark lı or tam lar da iz le ne cek se 
da ha yük sek ka li te de kay det mek te ya rar var dır. Ül ke miz de ve Av ru pa da gö rün tü 
ya yın for ma tı ola rak PAL sis te mi kul la nıl dı ğı için (Ame ri ka, Ja pon ya ve ba zı ül ke
ler de NTSC kul la nı lır.) DV/PAL se çe ne ği nin kul la nıl ma sı ge re kir. Bu yüz den do
la yı da, NTSC for ma tı Mo vi e Ma ker prog ra mın da bi ze se çe nek ola rak su nul maz.

4

Şekil 8.25

Fil mi Kay det me
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Fil mi mi zin ka li te si ne gö re ka yıt sü re si uza ya cak tır. Bi tir ile Ka yıt iş le mi ta
mam lan dık tan son ra fil mi mi zi iz le ye bi lir, pay la şa bi li riz.

Şekil 8.26

Fil mi Kay det me

Şekil 8.27

Fil mi Kay det me
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Özet
Bil gi sa yar Tek no lo ji le ri ni kul la na rak vi de o su num 
sü re ci nin her aşa ma sı nı bi çim sel ola rak ifa de ede
bi lmek;

 Bil gi sa yar ve di ji tal tek no lo ji le rin kul la nı mı nın 
yay gın laş ma sı ve ucuz la ma sıy la bir lik te ev ve 
ofis or tam la rın da bir çok fark lı iş lev le re sa hip 
araç lar kul lan mak ta yız. Bu araç la rın kul la nı mı 
so nu cun da el de et ti ği miz mal ze me le ri, prog
ram lar ara cı lı ğıy la iş lev sel ha le ge ti re bi li riz. Ça
lış ma la rı nız da ve su nu la rı nız da fark lı tek nik ve 
prog ram lar kul lan mak, ta sar la dı ğı nız su num lar 
için ge rek li gör sel le ri fark lı laş tı ra cak tır. Bu iz le
yen ler için il gi çe ki ci ola bi le ce ği gi bi dü şün ce le
ri ni zin bi çim sel ola rak fark lı ifa de len di ril me si, 
be ğe ni le rin art ma sı na ne den ola cak tır.

Vi de o’nun ta nı mı ve ama cı nı ifade etmek;
 Gün lük ha ya tı mı za gi ren bil gi sa yar kul la nı mı ve 
in ter net ile bir lik te; soh bet ve pay la şım si te le ri ne 
olan il gi art mış, bil gi nin su nu mu ve pay la şı mı 
yay gın laş mış tır. Bil me di ği miz, fi kir sa hi bi ol
ma dı ğı mız bir çok ko nu hak kın da ki bil gi le re ar
tık in ter net üze rin den çok ko lay ula şa bil mek te
yiz. Sü rek li ola rak kul lan dı ğı mız di ji tal fo toğ raf 
ma ki ne si ve ka me ra lar la çek ti ği miz gö rün tü le ri 
kul la na rak ken di vi de ola rı mı zı oluş tur mak, bu 
gö rün tü le ri kur gu la ya rak kı sa film ler ha li ne dö
nüş tür mek, bun la rı akan gö rün tü ler ha li ne ge
tir mek ve sü re ci kon trol ede bil mek da ha ko lay 
ol mak ta dır.

Mo vi e Ma ker kul la nı mı nı oluş tu ran te mel kav
ram la rı açık la mak;
 Bir çok ya zı lım şir ke ti nin pro fes yo nel amaç lar
la kul la nı lan kur gu prog ram la rı nı sun ma la rı
nın ya nı sı ra, gün de lik ya şan tı mız da; Win dows 
ki şi sel kul la nım için, kul la na bi le ce ği miz Mo vi e 
Ma ker kur gu prog ra mı nı biz le re sun muş tur. Bu 
prog ram da ba sit ko mut lar ve efekt ler kul la nı mı
nı za su nul du ğu gi bi ko lay ara yüz ler ara cı lı ğı ile 
çe şit li med ya la rı bir ara ya ge tir me ola na ğı sun
mak ta dır. Bü tün bu kav ram la rı bi le cek ve kon
trol ede bi le cek si niz.

Vi de o klip ya pı mı nı; ses, me tin ve gö rün tü ele
man la rı nı kul la na rak açık la mak;
 Bu üni te ile bir lik te; Mo vi e Ma ker prog ra mı ara
cı lı ğıy la, di ji tal or tam dan alı nan gö rün tü le ri bir
leş ti re bi le cek, gör sel efekt ler le zen gin leş ti re cek, 
ses/mü zik ve me tin gi re rek pay la şı ma ha zır bir 
film ha li ne dö nüş tü re cek si niz. Prog ram la bir lik
te za man ge çir me ye baş la dı ğı nız da fark lı se çe
nek le ri kul la na rak il gi çe ki ci film ler oluş tur ma 
şan sı nız ar ta cak tır. 

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Vi de o ne dir?

a. Bir kur gu ve ses prog ra mı dır.
b. Bir gö rün tü for ma tı dır.
c. DVD ve VCD oy nat ma ara cı dır.
d. Man ye tik bant lar üze rin de yer alan kur gu lan mış 

ve peş pe şe sı ra lan mış ha re ket li re sim ler di zi si dir.
e. Su nu prog ra mı dır. 

2. Mo vi e Ma ker ne dir?
a. Re sim ve Vi de ola rı kur gu la ma ya ya ra yan bir 

prog ram dır.
b. Film ya pım şir ket le ri ne ve ri len isim dir.
c. Bil gi sa yar da ya zı yaz ma prog ra mı dır.
d. Fo toğ raflar üze rin de de ği şik lik ler yap ma ya ya

ra yan bir prog ram dır.
e. İn ter net den vi de o in dir me ye ya ra yan bir prog

ram dır.

3. Vi de o, re sim ve ses dos ya la rı  han gi pen ce re den 
ça ğı rı lır?

a. Gö rü nüm
b. Film Gö rev le ri
c. Araç lar
d. Yü rüt
e. Klip

4. Mo vi e Ma ker’a ça ğır ılan dos ya lar ne re de sı ra la nır?
a. Gö rev ler
b. Fil mi Dü zen le
c. Gö rü nüm
d. Ko lek si yon lar
e. Vi de o Al

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si vi de o dos ya sı uzantısı 
de ğil dir?

a. Avi
b. Jpg
c. Mp2
d. Wmv
e. Asf

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si ses dos ya sı  uzantısıdır?
a. Bmp
b. Gif
c. Tif
d. Mp3
e. Avi

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si re sim dos ya sı uzan tı sı dır?
a. Mpeg
b. Tif
c. Mp2
d. Mp3
e. Wav

8. Vi de o ve ses le rin sü rük le ne rek bı rak ıldığı ve kur gu 
iş le mi yap ılan pen ce re han gi si dir?

a. Ko lek si yon lar
b. Gö rev ler
c. Za man Çi zel ge si
d. Ek ran
e. Je ne rik ek le

9. Vi deo lar ara sın da ki bağ lan tı han gi araç la ger çek
leş ti ri lir?

a. Vi de o Efekt le ri
b. Vi de o Al
c. Ses aya rı
d. Vi de o Ge çiş le ri
e. Fil mi Bi tir

10. PAL ve NTSC ne dir?
a. Gö rün tü Ya yın For ma tı dır
b. Ses Dos ya sı dır
c. Vi de o Dos ya sı dır
d. Vi de o Ka me ra dır
e. Re sim Dos ya sı dır



8. Ünite - Movie Maker Sunumu Hazırlama 171

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. d Ya nı tı nız yan lış  ise “Vi de o Ne dir?” bö lü mü nü 

göz den ge çi ri niz.
2. a Ya nı tı nız yan lış  ise “Mo vi e Ma ker Ne dir?” bö

lü mü nü göz den ge çi ri niz.
3. b Ya nı tı nız yan lış  ise “Mo vi e Ma ker Kul la nı cı 

Ara yü zü” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.
4. d Ya nı tı nız yan lış  ise “Ko lek si yon lar Pen ce re si” 

bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.
5. b Ya nı tı nız yan lış  ise “Film Gö rev le ri Pen ce re si” 

bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.
6. d Ya nı tı nız yan lış  ise “Film Gö rev le ri Pen ce re si” 

bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.
7. b Ya nı tı nız yan lış  ise “Film Gö rev le ri Pen ce re si” 

bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.
8. c Ya nı tı nız yan lış  ise “Za man Çi zel ge si (Ti me Li

ne) Pen ce re si” bö lü mü nü göz den ge çi ri niz.
9. d Ya nı tı nız yan lış  ise “Vi de o Ge çiş le ri” bö lü mü

nü göz den ge çi ri niz.
10.a Ya nı tı nız yan lış  ise “Kay det me” bö lü mü nü göz

den ge çi ri niz.

Sı ra Siz de 1
Film Gö rev le ri pen ce re sin den Vi de o ve Re sim Al araç
la rı nı kul la na rak gö rün tü le ri mi zi ko lek si yon lar pen
ce re si ne aça rız. Ko lek si yon lar pen ce re sin den tek tek 
Za man Çi zel ge si pen ce re si ne peş pe şe sı ra la rız. Fil mi 
Dü zen le bö lü mün de Vi de o Ge çiş le ri ne gi re rek is te di
ği miz ge çiş efek ti ni sü rük le ye rek, vi de o ya da re sim le
ri miz den sağ da du ran ikin ci nin üze ri ne bı ra kı rız. Böy
le ce ge çiş efek ti ni uy gu la mış olu ruz.

Sı ra Siz de 2
Bir vi de o ya da res mi Za man Çi zel ge si ne yer leş tir
dik ten son ra; fa re miz le (mou se) üze ri ne sağ düğ me yi 
ba sı lı tu ta rak çı kan me nü den ilk ön ce Ço ğa la rak gir’i 
(fa de in), da ha son ra da Aza la rak çık’ı (fa de out) se çin. 
İki si nin de ak tif ol du ğun dan emin se niz, ek ran dan play 
tu şu na ba sa rak efek tin ger çek le şip ger çek leş me di ği ni 
kon trol edin. 

Sı ra Siz de 3
Vi de o pa ne lin de bu lu nan her han gi bir vi deo nun üze
ri ne; ko lek si yon lar bö lü mün de bu lu nan vi de o efekt le
rin den her han gi bir efek ti vi deo nun üze ri ne sü rük le yip 
bı ra ka rak et ki le ri göz lem le ye bi li riz.

Sı ra Siz de 4
Da ha ön ce den de de ne me si ni yap tı ğı nız ge çiş efek le ri
ni uy gu la dık tan son ra, fil mi ni zin ba şı na baş lık, so nu na 
je ne rik ek le mek için; Film Gö rev le ri bö lü mün den Ya zı 
ve je ne rik ha zır la ya gi re rek fil mi ni zin ba şı na baş lık, so
nu na je ne rik ek le ye bi li riz.
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Yararlanılan Kaynaklar
http://win dows.mic ro soft.com/trTR/win dowsvis ta/

Im portvi de ofi lespic tu resandau di oin toWin
dowsMo vi eMa ker

http://www.si ne ma tek.org/s/si ne bil gi/si ne bil gikur
gu/79kne dir.html

http://www.sey re tog ren.com/vi de o/is le timsis tem le ri/
win dows/win dowsvis taipuc la ri12mo vi ema
kerkul la ni mi.html

http://win dows7.pclabs.com.tr/555/win dowsli vemo
vi ema kerkul la nimreh be ri/

http://www.uy du dok to ru.com/gor selvere sim lian la
tim lar/4416slaytya pi mifilmmu zikkes memo
vi ema kerkul la ni mi.html
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A
Açık Form: Bir for mun, di ğer form la rın ek len me si so nu cu, 

bi çi mi ni de ğiş tir me den ve an la mı nı yi tir me den de
vam lı lı ğı nı sağ la ma sı dır. 

Al bert H. Mun sell: 18581918 yıl la rı ara sın da ya şa mış Ame
ri ka lı res sam ve sa nat eğit me ni. Mo dern renk ko or di nat 
sis te mi nin te me li ni at mış tır. Ren gin sa yı sal ana li zi ni 
sağ la yan ki şi dir. Ça lış ma la rı ara sın da “A Co lor No ta
ti on” (1905) “Mun sell Co lor At las” (1915) sa yı la bi lir. 
Mun sell ren gi, üç ba ğım sız de ğiş ken öz ton (hu e), ton 
de ğe ri (va lu e), doy gun luk (chro ma) ile ta nım la dı.

Al gı: Nes nel dün ya yı du yu lar yo luy la öz nel bi lin ce ak tar ma 
ola rak ta nım la nır. Al gı ba tı dil le rin de, ol du ğu gi bi al mak 
ke li me kö kün den tü re miş tir. (Osm. id rak, şu ur, te fer rüs, 
Fr. per cep ti on, Alm. per cep ti on, wahr neh mung, emp
fin dung, er fas sung, İng. per cep ti on, İta. per cep zio ne) 

Al gı la ma: Du yum yo luy la bey ne ge len im ge le rin top tan 
kav ran ma sı dır.

Algıda Değiş mez lik: Bir kez al gı la nan nes ne ler, form la rı, 
bo yut la rı, mal ze me le ri, renk le ri ile bu lun du ğu or tam 
ve ko şul la rı de ğiş se bi le hep ay nı bi çim de al gı la nır lar. 
Al gı da de ğiş mez li ğin ön ko şu lu, o nes ne nin da ha ön
ce den al gı lanmış, tanımlanmış olmasıdır.

Ara lık lı Tek rar: For mun, bir dü zen içe re cek tarz da bir den 
faz la sa yı da dü zen le me si dir.

Ara yüz (in ter fa ce): Kul la nı lan prog ram ile kul la nı cı ara sın
da ki et ki le şi me yar dım cı olan, me nü ler (ko mut sa tır la
rı), Mou se (fa re), klav ye vs. tüm et ken ler dir.

Ar dı şık Gö rün tü: (İng. after effect) Du yu nun, uya rı mı or
ta dan kalk tık tan son ra da sür me si dir. Ay nı za man da 
psi ko lo ji de art et ki ola rak da kul la nıl mak ta dır. 

Art İm ge: (İng. after ima ge) Dış uya ran bi tin ce uya ra na 
ben zer ya da kar şıt ola rak ye ni den can la nan im ge dir.

Asi met rik Den ge: Be lir len miş bir ek se ne gö re kul la nı lan 
öğe le rin ay nı olma mak ko şu luy la tek rar lan ma sı dır.

Ayır ma (De tach ment): İki form bir bir le riy le iliş ki ye ve et
ki le şi me gi re cek ka dar ya kın ara lık ta yer alır lar. An cak 
bu iki form, bir bi rin den ay rı dır ve ke sin lik le bir bi ri ne 
değ me mek te dir.

B
Be lit: Öner me, ak si yom, öner me ve ya mü te ari fe. Doğ ru 

ol du ğu her kes ta ra fın dan ka bul edi len öner me. Ak si
yom lar, man tı ki iş lem ler için ye ni teo rem ve is pat la rın 
el de edil me sin de kul la nı lır lar. Geo met rik be lit ler or
tak lık, sı ra, denk lik, pa ra lel lik ve sü rek li lik ak si yom la
rı ol mak üze re beş gru ba ay rı lır.

Ben zet me: Bir şe yin ni te li ği ni an lat mak için o ni te li ği ek
sik siz ta şı yan bir şe yi ör nek ola rak gös ter me işi.

Bi çim: Va ro lu şun bir an lık po zu ve ya al mış ol du ğu po zis
yo nu dur. Bi çim de in san ve onun al gı sı ta nı ma ka tıl
mak ta dır.

Bil gi len dir me Tab lo su: Paftada bulunan her türlü fiziksel 
verinin dökümüdür. An tet le iliş ki li dü zen len me si ge
rek mek te dir.

Bin dir me (Over lap ping): İki form bir bi riy le iliş ki ye ve et
ki le şi me gi re cek ka dar iç içe dir. Bi rin ci form, ikin ci 
for mun kap la dı ğı ala nı ör te rek üs te çık mış tır.

Bir leş me (Uni on): Bin dir me ve gir me il ke le ri nin uy gu la ma
la rı nın ay nı sı iki form için uy gu la nır. An cak, bu se fer 
iki form da bir bi riy le tek bir form muş gi bi bir leş ti ri lir.

Bir lik: Kom po zis yon için de dü zen len miş form la rın ve/ve ya 
öğe le ri nin bi ra ra ya ge le rek bü tün lük duy gu su için de 
oluş tu rduğu bir sen tez dir.

Blu e Du ru mu: Sakin hu zur lu, ken di ne dö nük bir ruh ha li ni 
sim ge le yen du rum dur.  

C-Ç
CI E Ulus la ra ra sı Ay dın lat ma Ko mis yo nu (Com mis si on 

In ter na ti ona le’de L’Ec la ira ge): Üye ül ke ler ara sın da 
ışık ve ay dın lat ma ala nın da ile ti şim ve bil gi alış ve ri şi 
sağ lan ma sıy la uğ raş mak ta dır. CI E tek nik, bi lim sel ve 
kül tü rel özel lik le re sa hip özerk bir ku ru luş tur. ISO ve 
IEC ta ra fın dan da ulus la ra ra sı stan dart la rın be lir len
di ği ku rum dur.

Çağ rı şım: Yer, za man, ne den, et ki ve so nuç ba kı mın dan 
ara la rın da bir lik, ben zer lik ya da kar şıt lık gi bi iliş ki ler 
bu lun ma sı do la yı sıy la dü şün ce le rin ken di li ğin den bir
bi ri ni yan sıt ma sı.

Ça kış ma (Co in ci ding): İki for mu bir bi ri ne da ha da yak laş
tı ra rak tüm sı nır la rı nı bir bi ri ne denk ge le cek bi çim de 
ör tüş tü rü lmesidir.

Çı ka rım sal Renk (CMYK Renk Mo de li): Fi zik te çı ka
rım sal renk sen te zi ola rak da ad lan dı rı lan çı ka rım sal 
renk ler, pig ment ler le olu şan bo ya lar, bo ya mad de le ri 
ve mü rek kep le el de edi len do ğal renk le rin ka rı şım la
rı nı açık la mak ta dır. 

Çı kar ma (Sub trac ti on): İki form bin dir me, gir me ve bir
leş tir me il ke le ri ne ben zer bir bi çim de iliş ki len di ri lir. 
An cak bu form lar, po zi tif ve ne ga tif form lar gi bi, kar
şıt lık içe ren iki form gi bi ha re ket eder ler. Ne ga tif for
mun po zi tif for mu ört tü ğü bö lü mü çı ka rı lır.

Çi vi Ya zı sı: Taş la rın ya da top rak tab let le rin üze ri ne siv ri 
uç lu alet ler le ya zı lan ya zı sis te mi dir.

Sözlük



Bilgisayar Destekli Temel Tasarım174

Çiz gi: 1 Ay nı doğ rul tu da her iki yön de de son su za uza nan 
nok ta lar kü me si ne de nir. 2Bir nok ta nın ha re ket du
ru mu ola rak açık la na bi lir. Ya ni bir nok ta nın ve ri len 
doğ rul tu da ki uza nı mı dır. 3Çiz gi, nok ta nın ara lık sız 
ha re ke tin den doğ mak ta dır. Gö zün gör dü ğü, tek bo
yut lu uzun luk sem bol dür.

D
Dai re: Be lir li bir nok ta ya eşit uzak lık ta ki nok ta la rın oluş

tur du ğu kü me ye de nir. 
Dal ga Bo yu: De vir li ha re ket ler de bir de vir için de ki ha re ke

tin ya yıl dı ğı uzak lık. 
De ğiş ken Tek rar: Zıt lık oluş tur ma ya cak tarz da tek rar ede

cek olan form la rın öğe le rin den bi ri nin ya da bir ka çı
nın de ğiş me siy le olu şa cak tek rar lar dır.

Değ me (To uc hing): İki form bir bir le riy le iliş ki ye ve et ki
le şi me gi re cek ka dar ya kın dır lar. Kenarları birbirine 
dokunmaktadır. An cak bu form lar bir bir le ri nin kap
la dık la rı alan la ra ke sin lik le gir me mek te dir.

Den ge: For mun ve ya öğe le ri nin bir uzay da be lir li ek sen 
sis tem le ri ne gö re, bir bir le riy le ve bü tün le olan iliş ki
le ri nin yü zey sel, ha cim sel ve oran sal ola rak dü zen
len me si dir.

De rin lik Gü dü sü: Form la rın düz lem ya da uzay için de ki 
du rum la rı, poz la rı, yön le ri, kı sa ca ko num la rı nın bi rey 
ta ra fın dan al gı lan ma sı dır.

Dış Fo rm: Ya şa nı lan çev re de bu lu nan yü zey ya pı laş ma sı dı
şa doğ ru oluş muş form lar dır.

Di na mik Bir lik: Ha re ket içe ren, da ire sel, bü yü yen ve açık 
bir form ya pı la nı şıy la dü zen le nen kom po zis yon la rın 
oluş tur du ğu bir bir lik tir.

Di na mik Form: De ği şik li ği, ha re ket li li ği ve ener ji yi gös te
ren sür priz li form lar dır.

Dört lü Ta mam la yı cı Renk Şe ma sı (Tet rad Comp le men
tary): Renk da ire sin de bir bi ri ne eşit uzak lık ta bu lu
nan dört ren gin kul la nıl ma sı dır. Bu renk ler bir bi ri ni 
ta mam la yan iki li iki grup tan oluş mak ta dır.

Du yum: Form lar dan ge len uya rı la rın, du yu or ga nı olan göz 
ta ra fın dan bey ne yol lan ma sı du ru mu.

DüzÇiz gi sel Yü zey ler: Bir bi riy le ma te ma tik sel ola rak bağ
lan tı lı ol ma yan düz çiz gi le rin oluş tur du ğu form lar dır. 
Eğ ri ya da da ire sel ke nar la ra sa hip de ğil ler dir.

Dü zen siz Yü zey ler: Bir bi riy le ma te ma tik sel ola rak bağ lan
tı lı ol ma yan düz çiz gi le rin ve eğ ri çiz gi le rin bir ara ya 
ge le rek oluş tur du ğu form lar dır. 

E
Eğ riÇiz gi sel Yü zey ler: Ser best kıv rım lı çiz gi le rin bir ara ya 

gel me siy le oluş muş akı cı form lar dır. Ke nar ve kö şe le ri 
bu lun ma mak ta dır.

Ege men lik: Bir kom po zis yon da yer alan form la rın ve ya 
tek rar eden form la rın için den bi ri ya da bir gru bun 
ken di ni far ket ti re cek tarz da ön pla na çık ma sı dır.

Euc li des Geo met ri si: Bir düz le min üze ri ne do ğal ola rak 
ko na cak ve sez gi sel uzak lık duy gu su nu gö ze te cek geo
met ri Euc li des Geo met ri si ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.

F
Form: Be lir li bir iş lev için uza yı yü zey le riy le sı nır la yan ve 

bu uzay için de bir ha cim kap la yan va ro luş tur. (Fr. for
me ke li me siy le di li mi ze ak ta rıl mış tır. Arp. şekl dir.)

For mun Öğe sel Zıt lı ğı: Bir for mun ya pı sın da yer alan öğe
le rin bir bir le riy le oluş tur du ğu kar şıt lık tır.

For mun Ya pı sal Zıt lı ğı: Bir for mun ana ya pı sı nın de ğiş me
siy le olu şan kar şıt lık tır.

G
Geo met ri: 1Çiz gi le rin, yü zey le rin ve ha cim le rin bel li bir 

öl çü ile ge niş lik le ri ni ölç me yi öğ re ten bi lim dir. 2Uza
yı, düz le m le ri ve bun lar için de ye ra lan form la rı in
ce le yen ma te ma tik da lı ola rak ta nım la na bil mek te dir. 
3Ma te ma ti ğin ge niş lik le il gi le nen alt da lı ola rak da 
ta nım la nır. 4Geo met ri ay nı za man da nok ta, çiz gi, açı, 
yü zey ve form la rın bir bir le riy le iliş ki le ri ni, öl çüm le
ri ni, özel lik le ri ni in ce le yen ma te ma tik da lı ola rak da 
ad lan dı rıl mak ta dır.

Geo met rik Yü zey ler: Ma te ma tik ten yo la çı kı la rak oluş tu
rul muş en ba sit yü zey form la rı dır.

Ges talt Ya sa la rı: Zih nin ça lış ma il ke le ri nin bü tün sel lik, 
pa ra lel lik ve ken di ken di si ni dü zen le me ol du ğu nu 
öne sü ren il ke ler bü tü nü. Al gı ve al gı la may la il gi li dir. 
20.yy’ın ilk ya rı sın da, Al man ya’da or ta ya çı kan psi ko
lo ji te ori sin den ge liş ti ril miş tir. Bu il ke le rin ba zı la rı; 
ağır lık mer ke zi il ke si, iyi form il ke si, ben zer lik il ke si, 
ya kın lık il ke si, or tak ha re ket il ke si, si met ri il ke si ve ta
mam la ma il ke sidir. 

Gir me (Pe net ra ti on): Bin dir me yön te miy le ay nı uy gu la
ma yı içer mek te dir. An cak, ört me yok tur. Önar ka iliş
ki si oluş ma mış tır.
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H
Ha cim: Bir for mun uzay içe ri sin de kap la dı ğı ve sa hip ol du

ğu üç bo yut lu ala nın adı dır.
HD (High Definition):  Yüksek çözünürlük.
Hex: 16 ta ban lı sa yı sis te mi dir. 16 ta ne sem bol den oluş mak

ta dır. Sem bol ler den 10 ta ne si ra kam lar la (0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9), ge ri ka lan 6 ta ne si harfler le (A, B, C, D, E, 
F) tem sil edi lir.

HSV Renk le ri: Alvy Ray Smith ta ra fın dan, 1978 yı lın da ta
nım la na nan renk uza yı. HSV (Hu e, Sa tu ra ti on, Va lu e) 
ve ya HSB (Hu e, Sa tu ra ti on, Brigh tness) renk le ri, sı ra
sıy la öz ton, doy gun luk ve ton de ğe ri ola rak ta nım lar. 

I-İ
Isa ac New ton: 16421727 yıl la rı ara sın da ya şa mış ün lü İn

gi liz fi zik çi ve ma te ma tik çi. 
Işık Mik ta rı: Işık kay na ğın dan tüm yön le re doğ ru ya yı lan 

ve göz du yar lı lı ğı ile de ğer len di ri le bi len ışı ğın gü cü
dür.

İç Form: For mun için de bu lu nan boş luk ol ma sı nı sağ la yan 
ve boş lu ğu sı nır la yan ya pı nın adı dır.

İde og ram: Pek çok pik tog ra mın bir ara ya gel me siy le oluş
tu ru lan kav ram ya zı lar dır.

İki li Ta mam la yı cı Renk Şe ma sı (Split/Do ub le Comp le
men tary): Renk da ire sin den se çi len ren gin tam kar
şı sın da bu lu nan ya ni 180° zıt tın da yer alan ren gin iki 
ya nın da bu lu nan kom şu renk le rin kul la nıl ma sıy la 
olu şan üç lü bir renk se çi mi dir.

İliş ki li Renk Sı cak lı ğı (CCT): Bir lam ba nın yay dı ğı ışı ğın, 
bel li bir sı cak lı ğa ka dar ısı tıl dı ğın da re fe rans bir kay
nak tan ge len ışık ren gi ne bağ lı ola rak al dı ğı ren gin gö
rü nü şü nü ta nım la yan tek nik bir özel lik tir. Kel vin (K) 
ile öl çü lür. (IES NA Ta nı mı: Kro ma tik li ği ışık kay na
ğı nın kro ma tik li ği ne çok ben zer olan bir ka ra cis min 
mut lak sı cak lı ğı dır.) 

İm ge: Du yu or gan la rı nın dış tan al gı la dı ğı bir nes ne nin bi
lin ce yan sı yan ben ze ri. Bir baş ka an la tım la, bir nes
ne yi doğ ru dan doğ ru ya ye ni den ta nıt ma ya ya ra ya cak 
bi çim de, du yu or gan la rıy la al gı lan mış olan nes ne nin 
so mut ya da dü şün cel kop ya sı.

İnor ga nik Form: Can lı lı ğı nı, ha re ke ti ni ve da ire sel li ği ni 
kay bet miş, da ha çok kö şe li, priz ma tik ya pı lar dır.

J
Ja cob Chris toph Le Blon: 16671741 yıl la rı ara sın da ya şa mış 

Al man res sam ve gra vür sa nat çı sı. Bul du ğu renk mo de li 
üç te mel renk ku ra mı nın kay na ğı nı oluş tur muş tur. 

Jenerik: Videonun başında ve sonunda yer alan 
bilgilendirme, tanıtma yazısı.

Jo han nes It ten: 18881967 yıl la rı ara sın da ya şa mış İs viç re
li ta sa rım cı ya zar ve teo ris yen. Bul du ğu renk mo de li, 
üç te mel renk ku ra mı nın kay na ğı nı oluş tur mak ta dır. 
Ay nı za man da Wei mer’da ku ru lan Ba uha us oku lu nun 
ku ru cu la rın dan dır. Ay nı okul da eğit men lik gö re vi ni 
de üst len miş tir.

K
Ka pa lı Form: Uzay içe ri sin de yer alan bir for mun di ğer 

öğe ler le çev re len me si so nu cu olu şan dü zen le me le rin 
bir so nu cu dur. Form ek le me ya pı la ma ya cak bi çim de 
ta mam lan mış tır.

Ka re: Ke nar la rı ve açı la rı bir bi ri ne eşit olan dört gen, dör
dül, mu rab ba.

Ke siş me (In ter sec ti on): İki form bin dir me, gir me ve bir
leş tir me il ke le ri ne ben zer bir bi çim de iliş ki len di ri lir. 
An cak, bu se fer çı ka rı lan alan lar for mun ken di le ri dir. 
Gö rü nür hal de ka lan “or tak alan” (altkü me) sı nır la
rıy la bir lik te ye ni bir form dur.

Ko ram: For mun be lir li bir ora na bağ lı ka la rak de ğiş me si 
so nu cu olu şan tek rar lar dır. İn gi liz ce den hi ye rar şi ola
rak di li miz de kul la nıl mak ta dır.

Kur gu: Gö rün tü le rin ve ses le rin bir se nar yo dâ hi lin de bel li 
bir ama ca uy gun ola rak peş pe şe sı ra lan ma sı na kur gu 
ve ya mon taj de nir.

Ku sur suz Çok gen: Üç bo yut lu geo met rik form lar için de 
ye ra lan, yü zey le ri nin her bi ri nin ke nar la rı bir bi ri ne 
eşit uzun luk ta olan üç bo yut lu form lar dır. Bu form la
rın hep si nin yü ze yi ay nı ku sur suz çok gen den oluşma
kta dır. Hat ta. Bu form la rın her bir nok ta sı da for mun 
mer ke zin den ay nı uzak lık ta ye ral mak ta dır. Bun lar ay
nı za man da Düz gün Dört yüz lü ler ya da Pla to nik Nes
ne ler ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.

Küp: Ka re nin, ken di ke nar uzun lu ğu ka dar ha re ket et ti ri
le rek oluş tu ru lan üç bo yut lu form. Kü pün 6 yü ze yi de 
bir bi ri ne eşit ka re ler den oluş mak ta dır.

Kü re: Dai re, mer ke zin den ge çen bir doğ ru ek se ni çev re sin
de ha re ket et ti ril di ği za man uzay da kap la dı ğı alan dır.

Küt le: Uzay içe ri sin de bu lu nan bir for mun yo ğun lu ğu ve 
ağır lı ğıy la kap la dı ğı üç bo yut lu alan dır.

L
Lea ding: Sa tı ra ra sı boş lu ğu. Geç miş te sa tır ara sı boş luk la rı 

için kul la nı lan kur şun dan yo la çı ka rak lea ding ola rak 
ad lan dı rıl mış tır. 
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M
Mak ro: Offi ce prog ram la rın da (po wer po int, ex cel, word) 

sık lık la yap tı ğı mız iş lem le ri (yi ne le nen) oto ma tik leş
tir me mi ze ya ra yan, tek tık la ma ile tek rar ça lış tı ra bi le
ce ği miz ko mut lar top lu lu ğu dur.

Mal ze me: Her tür lü va ro lu şun ya pı laş ma sı nı ve gö rü nür kı
lın ma sı nı sağ la yan ör güt len me dir.

Mer ke zi Den ge: Bir mer ke zin çev re sin de da ire sel ve ışın
sal ola rak form la rın ve ya öğe le ri nin ör güt len me siy le 
olu şur.

Mo nok ro ma tik Şe ma (Mo noc hro ma tic Sche me): Mo nok
ro ma tik renk ler tek bir öz to na sa hip, ışıkgöl ge ya da 
açıkko yu ton lar dan olu şan renk ler dir.

N
Ne ga tif Form: Ya şa nı lan çev re de ya da uzay da yer alan boş

luk la rın ta nı mı dır.
Nok ta: En ba sit ta nı mıy la nok ta, gö zün al gı sı nır la rı için de 

olan en kü çük ta nım lı öğe dir.
NTSC (National Television Standarts Com mi te e): Ulu sal 

Te le viz yon Stan dar dı Ko mi te si ve onun oluş tur du ğu 
ya yın stan dar dı dır. Ame ri ka, Ja pon ya vb. ül ke ler de 
kul la nı lır. NTSC ya yın stan dar dı sa ni ye de 30 ka re lik 
ta ra ma hı zı na sa hip tir ve her ka re 525 çiz gi den oluş
mak ta dır. Bu stan dart 16 mil yon renk de rin li ği ne des
tek ver mek te dir.

O
Or ga nik Form: Can lı or ga niz ma la rı na ve hüc re ya pı la rı na 

uy gun eğ ri, da ire sel sı nır la rın ve ha re ket li, kı pır tı lı ya
pı la rın ege men ol du ğu form lar dır.

P
PAL (Pha se Al ter na ting Li ne): Ev re De ği şim li Çiz gi Av ru

pa’da kul la nı lan ya yın stan dar dı dır. NTSC’den fark lı 
ola rak PAL sa ni ye de 25 ka re lik ta ze le me hı zı ile ça lı şır 
ve her ka re de 625 çiz gi bu lun mak ta dır.  

Pig ment: 1Bo yar mad de. 2 Ek len di ği mad de ye ren gi ni 
ver me özel li ği olan, su da ve ya or ga nik çö zü cü ler de 
çö zün me yen do ğal ya da ya pay mad de. Pig ment ler, 
bo ya la rın ter si ne sı vı lar da çö zün mez ler. An cak sı vı lar 
için de süs pan si yon şek lin de da ğı lır lar. Pig ment ler bir 
tuz, tuz lar ka rı şı mı, ok sit ve ya me tal ola bi lir. Pig ment
ler, or ga nik pig ment ler, inor ga nik pig ment ler, me tal lik 
pig ment ler, se de fim si pig ment ler, mo no mer pig ment
ler ola rak ay rı lır lar.

Pik tog ram: Bir nes ne ye ya da var lı ğa gön der me ya pan re
sim ya zı lar dır. 

Pi sa gor Te ore mi: Bir diküç gen de dik ke na rın, ya ni hi po te
nü sün, bir ke na rı nı oluş tur du ğu ka re nin ala nı di ğer iki 
dik ke na rın bi rer ke nar ola rak oluş tur duk la rı ka re le rin 
alan la rı top la mı na eşit tir.

Pos tu lat: 1Doğ ru lu ğu man tı ki ola rak ka bul edil di ği hal de, 
doğ ru lu ğu da yan lış lı ğı da is pat la na ma yan öner me dir. 
Geo met ri de pos tu lat la rın kul la nıl ma sı ba zı sorunların 
çö zü mü için önem li dir. 2 Bel li ol gu la ra da ya nan an
cak is pat lan ma dı ğı için, var sa yım ola rak ka bul edi len 
öner me. 3Ön Doğ ru.

Pla to nik Nes ne ler: Düz gün Dört yüz lü ler de de nil mek te dir. 
Düz gün dört yüz lü (tet ra hed ron), düz gün se kiz yüz lü 
(ok ta hed ron), küp, düz gün oni ki yüz lü (iko za hed ron) 
ve düz gün yir mi yüz lü (do de ka hed ron)dur.

Po zi tif Form: Ya şa nı lan çev re de ya da uzay da yer ve ha cim 
kap la yan küt le sel form lar dır.

Pro jek si yon: Her han gi bir gö rün tü ci ha zın dan (bil gi sa yar, 
DVD, Tv vs.) alı nan gö rün tü ve ses le rin be yaz bir per
de ve ya du va ra bü yü tü le rek yan sı tıl ma sı dır.

Pun to: Bas kı ya zı la rı nın ge nel öl çü bi ri mi dir. 1 pun to met
rik sis tem de yak la şık 0.376 mm.dir. 

R
Rast lan tı sal Yü zey ler: İstemsiz ve denetim siz ola rak or ta ya 

çı kan ve ta ma men rast lan tı sal so nuç la ra da ya nan yü
zey ler dir. Yü zey de olu şan form ge nel lik le mal ze me nin 
özel lik le ri ne bağ lı ola rak ger çek le şir. 

Renk Kör lü ğü: Bir can lı nın gör me mer ke zin de bu lu nan ve 
renk le rin al gı lan ma sı nı sağ la yan  ko ni hüc re le ri nin 
bu lun ma ma sı ve ya ge rek ti ğin den az bu lun ma sı so nu
cun da çev re sin de ki renk le ri ayırt ede me me si du ru
mu dur. Bu du rum da kır mı zı, ye şil ve ma vi renk ler den 
bir ya da bir den faz la sı ayırt edi le mez. 

Renk Sıcaklığı: Işık kaynak la rın dan ge len ışı ğın renk ni te
li ği ni be lir le mek için kul la nı lan bir kav ram dır. Renk 
Sı cak lı ğı bi ri mi Kel vin (K)dir.

Re ti na: Ağ ta ba ka; gö zün en iç ta ba ka sı; ışı ğın odak laş tı ğı 
du yar lı or gan. Re ti na üze rin de nes ne ler ters ola rak be
lir mek te dir. 

Re viz yon: Ye ni den göz den ge çi rip dü zelt me yap mak. (Fr. 
révi si on). 

S
Si met rik Den ge: Be lir len miş bir ek se ne gö re kul la nı lan 

öğe le rin tek rar lan ma sı dır.
Sta tik Bir lik: Geo met rik form lar ve bu form la rın bir bir le

riy le gir dik le ri iliş ki ler so nu cu do ğan form la rın oluş
tur du ğu bir lik tir.

So mut Form: Doğ ru dan iki bo yut lu yü zey ler ve üç bo yut lu 
uzay da va ro lan ob je ler dir. Ba zen sü per ger çek çi lik ola
rak da ad lan dı rı lır lar.
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So yut Form: Form la rın öl çü, oran gi bi ya pı sal özel lik le
rin den yo la çı ka rak ta sa rım cı ya da sa nat çı nın elin de 
ta ma men fark lı bir an lam ve gö rü nüm ka zan ma sıy la 
olu şan form lar dır.

Spek trum So la ers: İn gi liz ce de spec trum, Türk çe de tayf 
ola rak kul la nıl mak ta dır. Be yaz ışı ğın yay dı ğı ışın la rın 
bir priz ma dan ge çi ril me siy le el de edi len bü tün renk ve 
dal ga boy la rı nı içe ren renk ler ola rak açık lan mak ta dır.

Sta tik Form: Du ra ğan lık, ha re ket siz lik his si ve ren den ge li 
ve ka rar lı form lar dır.

T
Tam Tek rar: Ben zer form la rın bü tün öğe le ri nin hiç de ğiş

me den ikin ci kez ya da da ha faz la kul la nıl ma sın dan 
olu şan dü zen le me ler dir.

Ta mam la yı cı Renk Şe ma sı (Comp le men tary): Renk da
ire si nin tam kar şı sın da bu lu nan ya ni 180° zıt tın da yer 
alan ren gin bi ra ra da kul la nıl ma sıy la oluş mak ta dır

Ta sa rım: Es te tik bil gi nin her tür lü ara cı nı kul la na rak öz gün 
ve tek ola cak ye ni de ğer le ri gö rü nür kıl ma sü re ci dir.

Ta sa rım Öğe le ri: Form, Çiz gi, De ğer, Renk, Do ku, Uzay’dan 
oluş mak ta dır.

Tek rar: Ben zer form la rın bü tün öğe le ri nin bir bir le riy le iliş
ki ku ra cak bi çim de ikin ci kez ya da da ha faz la kul la nıl
ma sın dan olu şan dü zen le me ler dir.

Tet ra hed ron: 1Düz gün dört yüz lü. 2Dört yü ze yi de bir bi
ri nin ay nı olan üç gen ler den olu şan üç bo yut lu form. 
3Üç ge ni oluş tu ran nok ta la ra eşit uzak lık ta ye ra lan 
dör dün cü bir nok ta düz gün dört yüz lü yü oluş tur mak
ta dır.

Teo rem: Ma te ma tik ve man tık ta ka nıt lan ma sı amaç la nan 
sav, öner me; ka nıt sav.

Top lam sal Renk ler (RGB Renk Mo de li): Fi zik te top lam sal 
renk sen te zi ola rak da ad lan dı rı lan top lam sal renk ler, 
ışık yo luy la renk le rin el de edil me si ola rak kı sa ca açık
la na bi lir. Ana renk ler kır mı zı, ye şil, ma vi dir. Ay nı sis
tem, göz le ri miz de bu lu nan ko ni hüc re le ri nin du yar lı
lı ğı ile ben zeş mek te dir. 

U-Ü
Uy gu la ma Ya zı lı mı: Kul la nı cı la rın iş le ri ne çö züm sağ la yan 

ör ne ğin mu ha se be ve ban ka he sap la rı nı ka yıt al tın da 
tu tan, uy du gö rün tü le ri ni iş le yip bil gi ler su nan prog
ram lar vs. gi bi ya zı lım lar dır.

Uzay: Be lir li bir amaç doğ rul tu sun da oluş tu rul muş alan. İki 
bo yut lu ola bi le ce ği gi bi üç bo yut lu ola rak da ya pı lan
dı rı la bi lir. Uza yın iki çe şi di bu lun mak ta dır: Po zi tif ve 
ne ga tif uzay. Po zi tif uzay for mun bo yut la rı ve ya pı sıy la 
kap la dı ğı ala nı, ne ga tif uzay ise bu for mun çev re sin de
ki boş lu ğu ta nım la mak ta dır. 

Uyum: Uyum lar, form la rın ge rek li olan en az öğe ler le ya lın 
bi çim de bir lik te lik oluş tu ra bil me le ri dir.

Üç gen: 1Düz lem de bir bi ri ne doğ ru sal ol ma yan üç nok ta yı 
bir leş ti ren üç doğ ru par ça sı nın bir le şi mi dir. 2Üç te pe 
nok ta sı, üç açı sı, üç ke na rı olan geo met ri bi çi mi, mü
sel les.

Üç lü Ta mam la yı cı Renk Şe ma sı (Tria dic Comp le men
tary): Renk da ire si üze rin de eşit ara lık lar la ko num lan
mış üç ren gin se çil mesidir. Kul la nı lan se çim ler de renk 
da ire si üze rin de ki renk ler, eş ke nar üç gen kul la nı la rak 
da be lir le ne bil mek te dir. 

Y
Ye di Te mel Renk: Gök ku şa ğı renk le ri kır mı zı, tu run cu, sa

rı, ye şil, ma vi, la ci vert (in di goçi vit ma vi si) ve mor ola
rak bi li nir. Isa ac New ton ye di ren gi, ye di ge ze ge ne ve 
mü zik te ki ye di no tay la iliş ki len dir miş tir. 

Yü zey: Bir çiz gi nin bel li bir yön de ha re ket ka zan ma sı so nu
cu or ta ya çı kan iki bo yut lu öğe.

Z
 Zıt lık: Bir for mu oluş tu ran öğe le ri nin bi çi mi nin, ye ri nin, 

po zu nun de ğiş me si ve bu na bağ lı ola rak for mun an
lam ve iş le vi nin de ğiş me siy le olu şan kar şıt lık tır. Kon
trast ola rak da ad lan dı rıl mak ta dır.
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