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Özet – Bu araştırma İstanbul Gedik Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Temel Tasarım dersini alan yirmi 

öğrenci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kuramsal zeminini oluşturan çalışmanın birinci kademesinde öğrencilerden, 

sınırlandırılmış bir düzlem üzerinde, seçtikleri temel geometrik formları kullanarak yüzeysel biçim ilişkilerine yönelik kararlar 

içeren iki boyutlu kompozisyonlar oluşturmaları istenmiştir. En az iki temel tasarım ilkesi barındırması beklenen çalışmanın son 

aşamasında ise, geometrik formlar ile temsil edilen yüzeysel kurguların hacimsel ortamda nasıl değerlendirildiğine ilişkin tüm 

süreçler maket çalışmaları ile tamamlanmıştır. Sonuç ürünleri üzerinden öğrencilerin tasarım reflekslerine ilişkin yaklaşımları 

tespit edebilmek için yedi soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizi yöntemi 

ile frekansları tespit edilmiş ve bu frekans değerleri üretilen teknik anlatımlar ile tanımlı hale getirilmiştir. Ayrıca, araştırmanın 

kuramsal kısıtlılıklarına yeni bir bakış açısı kazandırabilmek ve nesnel yorumlar elde edebilmek için kapsamlı literatür taraması 

yapılmış ve temel tasarım ilkeleri ile biçim üretimine dair kabul gören uluslararası yaklaşımlar tanımlı hale getirilerek yüzeyden 

hacime geçiş temrinlerinin temel tasarım dersinde temsil edilmesi fikri detaylandırılmıştır. Öğrencilerin yüzeyden hacime geçiş 

kararları ile biçim üretimine yönelik yaklaşımları arasında temel tasarım ilkeleri ölçeğinde iletişim kuran bu araştırma ile mevcut 

tasarım yazınına ve tasarım odaklı lisans programlarında aktarılan temel tasarım eğitimlerine yönelik izlencelerin geliştirilmesine 

katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler – İç mimarlık, tasarım, tasarım eğitimi, tasarım ilkeleri, temel tasarım. 

 

 

Evaluation of Transition from Surface to Spatial in Basic Design 

Education in the Context of Form Production 

 

Abstract – This research has been conducted on twenty students who are taking the Basic Design class in the Department of 

Interior Architecture and Environmental Design in İstanbul Gedik University. In the first stage of the study which composes the 

theoretical background of the research, students were asked to create two-dimensional compositions, on a limited level, that 

contains decisions about the superficial shape relations by using the basic geometrical forms that they chose. In the last stage of 

the study that is expected to have at least two basic design principles; all processes about how superficial fictions that are 

represented with geometrical forms, evaluated in the spatial environment have been completed with model studies. To determine 

approaches concerning the design reflexes of the students through result products, a semi-structured interview form with seven 

questions has been used. Frequencies of the acquired data have been determined with content analysis technique and these 

frequency values have been defined with the produced technical expressions. Also, to bring a new point of view to the theoretical 

constraints of the research and to get objective commentary, a detailed literature scan has been done and by defining the well-

accepted international approaches about production of forms with basic design principles, idea of presenting the practicing of 

transition from surface to spatial in the basic design class has been detailed. With this study which makes contact between 

students transition decisions from surface to spatial and approaches for production of shape in the scale of basic design principles, 

it has been aimed to contribute to the development of current design literature and programmes devoted to conveyed basic design 

educations in design-oriented license programs. 
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I. GİRİŞ 

 

Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, 

Mimarlık ve Tasarım ölçeğinde çeşitlilik gösteren fakültelerin 

bünyelerinde yer alan İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı bölümlerinin müfredatında yer alan Temel Tasarım 

(Basic Design) dersi, öğrencilerin lise eğitimlerinin ardından 

meslek sınırlarına ilk adım attıkları ve tasarım kelimesi ile ilk 

kez karşılaştıkları ders olma özelliğini taşımakta ve bu nedenle 

de büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu bölümlerdeki 

eğitim-öğretim programlarının müfredatlarında ekseriyetle ilk 

iki yarıyılda konumlandırılmış olan ders, öğrencilerin temel 

tasarım ilkelerine ilişkin bilgileri de öğrendikleri atölyelerdir. 

Bu bağlamda temel tasarım dersleri, öğrenciyi araştırmaya ve 

farklı düşünmeye iten güçte uygulamalı bir ders niteliğindedir. 

Temel tasarım dersi kapsamında ele alınan genel başlıklar ise, 

öğrencilerin gelecekte alacakları tasarım stüdyoları dersleri 

için yol gösterici özelliğine sahip olarak önem arz etmektedir. 

 

Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık üst disiplinlerinde temel 

tasarım eğitimi gören öğrencinin, teoride almış olduğu bilgiyi 

stüdyo ortamında diğer öğrenciler ve öğretim üye/elemanları 

ile bireysel tartışmalar ve fikir paylaşımlarında bulunarak, elde 

edilen düşünceler ile birlikte uygulayarak ve deneyimleyerek 

pekiştiriyor olması beklenmektedir. Ayrıca dersin kapsamında 

öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri ile 

birlikte problem çözmeye yönelik olarak matemetiksel çözüm 

mantığını oluşturarak tasarım kavram ve kuramları ile birlikte 

tasarlama becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

 

Temel tasarım stüdyolarında öğrencilere; nokta, çizgi, biçim 

ve form gibi temel tasarım elemanları ile birlikte uyum, denge, 

hiyerarşi ve orantı gibi temel tasarım prensipleri aktarıldıktan 

sonra çeşitli problem tanımları verilmektedir. Bu problemlere 

çözüm üretmek üzere ise, öğrencilerden öncelikle iki boyutlu 

düzlem ölçeğinde teorik ve pratik tasarım refleksleri sunması 

istenmektedir. Geliştirilen bu çalışmalar ile tasarım prensipleri 

kapsamında soyut anlatım biçimlerı geliştiren öğrencilerden 

iki boyutlu düzlem üzerinde elde ettiği çözümlemeler yapması 

beklenmektedir. Elde edilen tüm çalışmalar stüdyo ortamında 

öğrencinin kendini ifade etmesini amaçlayan fikir alışverişleri 

ile desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Öğrencilerin yüzeysel 

ölçekte gerçekleştirdiği iki boyutlu organizasyonun hacimsel 

ortamda temsil edilmesi süreci ile mekânsal etkisinin ortaya 

çıkarılması ve algı düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.  

 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

İstanbul Gedik Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Bölümü’nde Temel Tasarım I dersini alan yirmi kişilik öğrenci 

grubu üzerinden gerçekleştirilen bu araştırmanın kuramsal 

zeminini meydana getiren çalışmanın birinci kademesinde 

öğrencilerden, sınırlandırılmış bir düzlem üzerinde, seçtikleri 

temel geometrik formları (daire, kare vb.) kullanarak yüzeysel 

biçim ilişkilerine yönelik kurgusal kararlar içeren iki boyutlu 

kompozisyonlar oluşturmaları istenmiştir. En az iki adet temel 

tasarım ilkesi barındırması beklenen çalışmanın son evresinde 

ise, geometrik formlar ile temsil edilen yüzeysel kurguların 

hacimsel ortamda nasıl değerlendirildiğine ilişkin tüm süreçler 

maket çalışmaları ile tamamlanmıştır. Üretilen sonuç maketler 

üzerinden öğrencilerin hacimsel tasarım reflekslerine ilişkin 

yaklaşımlarını tespit edebilmek için yedi sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme/değerlendirme formu kullanılmıştır. 

Elde edilen tüm verilerin içerik analizi yöntemi ile frekansları 

tespit edilmiş ve bu frekans değerleri üretilen teknik anlatımlar 

ile tanımlı hale getirilmiştir. Ayrıca, araştırmanın kavramsal 

ve kuramsal kısıtlılıklarına yeni bir bakış açısı kazandırmak ve 

nesnel yorumlar üretebilmek için kapsamlı literatür taraması 

yapılmış ve temel tasarım ilkeleri ile biçim kurgusuna yönelik 

kabul gören uluslararası yaklaşımları benimsetmek amacıyla 

yüzeyden hacime geçiş temrinlerinin temel tasarım derslerinde 

temsil edilmesi fikri detaylandırılmıştır.  

 

III. TEMEL TASARIM ÖLÇEĞİNDE BİÇİM ÜRETİMİ 

 

Tasarım sürecinin bir eylem ve araştırma olduğu tartışması ve 

bu tartışmanın tasarım eğitimine yansımasına ilişkin eğilimler 

stüdyo ortamında öğrenme süreçlerinin nasıl organize edildiği 

ile doğrudan etkileşim içerisindedir. Biçim üretimine yönelik 

yaklaşımları da doğrudan tetikleyen bu proses içerisinde yüzey 

kararlarına ilişkin reflekslerin hacimsel tasarım yaklaşımları 

için yüklendiği anlamın temel tasarım elemanlarına ve temel 

tasarım ilkerine doğrudan gönderme yapması gerekliliğinden 

bahsetmek gerekmektedir. 

 

Temel tasarım uygulamalarını referans alan reflekslerin, hem 

olasılıklara ve beklenmedik durumlara açık olmasının getirdiği 

belirsizliğin hem de kabul gören konvasiyonların, yazılı-yazılı 

olmayan standartlar ve ilkelerin getirdiği statik ve değişmezlik 

halinin bir arada yer aldığı, birbirine karşıt koşullar ile örüntü 

kurulan bir zeminde olmaktadır. Temel tasarım eğitimi de bu 

yönüyle kaçınılmaz bir şekilde, eşzamanlı olarak karşıt bu iki 

durumu içermektedir. Düşünsel ve operasyonel bir yönlenim 

olarak ele alınan temel tasarımın, stüdyo ortamlarında tecrübe 

edilmesine dair süreçlerin ve buna paralel olarak, alıştırma ve 

projelerin nasıl kurgulandığını daha iyi anlamak ve kavramak 

için, öncelikle, mimarlığın bazı temel konularına yaklaşımları 

netleştirmek gerekmektedir [1]. 

 

Biçimin, geometrik özellikleri bakımından ne olduğu ve nasıl 

göründüğü gibi konular üzerinden değil; kendisini üreten fikir 

ve düşünceler çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Sözü 

edilen tartışma sınırı içerisinde tipoloji üzerinden yürütülen bu 

süreç, indirgemeci bir tavır ile yetersiz ve sınırlayıcı kalmakta, 

ve tasarımın özgürlük alanını daraltarak biçimi benzediği leke 

üzerinden açıklamaktadır. Sınıf içi atölye performanslarından 

referans ile yapılan araştırma ve tartışma, biçime süreç olarak 

yaklaşmakta ve onu üreten düşünce, tercihler, kararlar, araçlar 

ve aksiyonları değerlendirerek tasarımın eylem alanı sınırlarını 

genişletmekte ve zenginleştirmektedir. Bu yönüyle genellikle, 

plandan üretilen ve bir görsel temsil aracı haline gelen yüzey-

hacim ilişkileri, tasarım sürecini örgütleyen ve biçim ürününü 

oluşturan üretici bir tasarım güdüsüne dönüşmektedir [1]. Bu 

yönüyle tasarım süreci ise; öğrenilmesi taklit ile başlayan ve 

gelişerek kimliğini bulan bir deneyim olarak tanımlanmaktadır 

[3]. Dolayısıyla organik ve serbest biçimlerin esnekliğinden 

önce temel geometrik formların kimliğini kavrayabilmek ve 

bu bağlamda tanımlı biçimlerin sunabildiği temel referansları 

deneyimlemek tasarım derslerinin öncelikli kaygılarından biri 

olmaktadır. Temel Tasarım ders izlenceleri ile biçim üretimi 

arasında iç mimarlık mesleği bağlamında iletişim kurabilmeyi 

amaçlayan araştırmanın konusu olan dönemi içi çalışmaların 

belirleyici tüm niteliği, öğrencilerin temel geometrik biçimleri 

tanıma, kavrama, bilinçli bir şekilde kullanma ve birbirleriyle 

geometrik sınırlarına müdahale edecek seviyelerde etkileşime 

sokma becerisi tarafından anlamlandırılmaktadır. 
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Tasarım ölçeğinde tartışılan her biçim özel etkiler yardımıyla 

bir tür tekil çeşitlilik olarak algılanmakta ve nesneleri birbirleri 

ile olduğu kadar yakın çevreleri ile de ilişkilendiren bir nitelik 

olarak performans göstermektedir [1]. Bu bağlamda geometrik 

biçimler de birçok farklı kurgu ile iletişim kurabilmekte ve bu 

iletişimin ürettiği yeni biçimler özgün kimliklerin oluşmasına 

katkı sağlayabilmektedir [1]. Fakat, yeniden üretilen formların 

çeşitlilik olarak açımlanabilmesi için bu geometrilerin işlevleri 

üzerine odaklanmak gerekmektedir. Formların boşluk içindeki 

konumlarına bağlı iletişimlerini detaylandıran Wong (1969)’a 

göre, temel biçimlerin yüzeysel ilişkileri ve etkileşimleri sekiz 

alt başlık altında değerlendirilmelidir [6]: 

 

1. Kopma (Detachment): İki biçim fiziksel olarak birbirine çok 

yakın olmasına ve lekesel olarak birbirini etkilemesine rağmen 

algısal olarak iki farklı birim olma özelliğini sürdürmekte ve 

ayrı konumlarda yer almaktadır. İki biçim de özgün sınırlarını 

sürdürmektedir (Şekil 1a). 

 

2. Temas Etme (Touching): İki biçim birbirine lekesel anlamda 

etkileşime girebilecek kadar yakın konumlarda yer almaktadır. 

Ancak bu biçimler sınırsal olarak birbirlerine dokunabilmesine 

rağmen fiziksel alanlarına müdahale etmemekte ve söz konusu 

formlar tüm niteliklerini sürdürmektedir (Şekil 1b). 

 

3. Örtüşme (Overlapping): İki biçim birbiri ile fiziksel olarak 

etkileşime girebilecek kadar yakın konumlarda bulunmaktadır. 

Ancak benzer konturları paylaşan biçimlerden birincisi, ikinci 

biçimi izdüşümsel olarak örtmekte ve aralarında alt-üst ilişkisi 

kurmaktadır. Bu nedenle, birinci biçimi oluşturan sınırlar aynı 

zamanda ikinci biçimin de fiziksel koşullarını yeniden tanımlı 

hale getirmektedir (Şekil 1c).  

 

4. İçe Girme (Penetration): Biçimler örtüşme kurgusu ile aynı 

yaklaşıı içermektedir. Ancak bu yöntemde iki form da açıkça 

görünmekte ve konturları paylaşan biçimlerin arasında alt-üst 

ilişkisi bulunmamaktadır. Birinci biçimi oluşturan sınırlar ile 

ikinci biçimin sınırlarının iç içe geçtiği ortak yüzey alanlarının 

çıkarıldığı ve her iki formun da sınırlarının tamamen görünür 

kılındığı yeni bir biçim üretimi sağlanmaktadır (Şekil 1d). 

 

5. Birleşme (Union): Örtüşme yaklaşımı ile benzer kurguları 

içermekte ve biçimlerden birincisi, ikinci formu lekesel olarak 

örtmektedir. Ancak, her iki biçim de sınırlarının bir bölümünü 

kaybetmekte ve kendini oluşturan sınırlardan daha büyük yeni 

bir biçim üretmektedir (Şekil 1e). 

 

6. Eksilme (Subtraction): Görünen bir biçim ile transparan bir 

form üst üste gelmekte ve alt-üst etkileşiminde kesişen kontur 

alanları opak biçimin sınırlarından eksiltilmektedir. Pozitif bir 

biçimin negatif biçim sınırları tarafından maskelenmesi olarak 

da tanımlanmaktadır (Şekil 1f). 

 

7. Kesişme (Intersection): Örtüşme yaklaşımı ile aynı kurguyu 

içermektedir. Fakat formların kendisi değil kesişim sonucunda 

görünür kılınan sınırlar yeni ve daha küçük bir biçim meydana 

getirmektedir. Ortaya çıkan bu yeni biçim, kendisini oluşturan 

formları hatırlatmamaktadır (Şekil 1g). 

 

8. Denk Gelme (Coinciding): İki biçim fiziksel olarak birbirine 

denk gelmekte ve sınırları birbirini tamamen örtmektedir. Söz 

konusu biçimler algısal ölçekte iki farklı birim olma özelliğini 

yitirmekte ve tek bir form olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1h). 

Temel geometrik formların yüzeysel ilişkilerini anlamlandıran 

ve birbirleriyle olan etkileşimlerini tanımlı hale getiren bu alt 

kategoriler biçimin yeniden üretilmesi ve dönüştürülmesi için 

gereken motivasyonu da sağlamaktadır. Bu referansların yön 

verdiği tüm biçimler ise; boyut, sınır ve izdüşümlerin değişim 

gösterdiği platonik form çeşitleri olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Temel geometrik form ilişkileri 

Temel geometrik formlara ilişkin yüzeysel etkileşimlerin altlık 

olarak kullanılması üç boyutlu yeni biçimlerin üretilmesine de 

imkân tanımaktadır (Şekil 2). Tasarım sürecine ilişkin sunulan 

bu esneklik aynı zamanda temel dersini alan öğrencilerin bilgi, 

beceri ve yetkinlik düzeylerinde etkili olmakta ve araştırmanın 

sınırlılığını oluşturan yüzeyden hacime geçiş yaklaşımlarında 

gösterilen reflekslere yönelik somut referanslar sunmaktadır. 

 

 

Şekil 2. Temel geometrik form ilişkilerinden yeni biçim üretimi 

Bir biçim, sınırlarından bir veya daha fazlasının değiştirilmesi 

ile başkalaşabilmekte ve formun kimliğine ilişkin revizyonun 

oranına bağlı olarak sözü edilen biçimin ilk halini koruması ya 

da başka bir geometri ailesinin üyesi haline gelmesi mümkün 

olabilmektedir. Biçim arayışına ilişkin bu sürecin belirleyicisi 

ise; temel forma yapılan geometrik müdahalenin sayısı ve olası 

boyutları olarak ifade edilmektedir.  

 

Bu sınırlılık ile yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilerden 

temel geometrik formlara ilişkin araştırmalarını bir algoritma 

dahilinde gerçekleştirmeleri istenmiştir (Şekil 3). Talep edilen 

sınıf içi temrinlerin kuramsal çerçevesini oluşturabilmek için 

ise; temel geometrik formların kavramsal yorumlarına yönelik 

uluslararası ölçekte geçerliliğini sürdüren yaklaşımlar referans 

alınmıştır. Tasarımda algı yaklaşımlarını tanımlı hale getirmek 

için kullanılan gestalt psikoloji kuramına göre; zihnimiz görsel 

çevreyi kavramak ve anlamlandırmak için elinden geldiğince 

basitleştirmekte ve ifadesi bulunmayan herhangi bir biçimsel 

kompozisyonu en yalın biçime indirgemektedir. Söz konusu 

biçim kavramı çeşitli anlamlara gönderme yapabilen muğlak 

bir terim olarak karşımıza çıkmakta ancak çalışmada ele alınan 

yönüyle bütüne birlik hissi veren ilkelere atıfta bulunmaktadır. 

Bu biçimlerin arasında ise en belirgin tanımlı şekiller kare, 

daire ve üçgen olarak aktarılmakta ve öğrencilerin bu asal form 

skalasından çalışmak istedikleri temel geometrileri çalışmanın 

problem tanımına uyarlamaları beklenmektedir [5].  
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Yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilerin form arayışlarına 

altlık oluşturmak ve tanımlı asal biçim sayısını artırmak için 

dikdörtgen formu da temel asal geometrik biçim olarak kabul 

edilmiş ve öğrencilerin yorumlayabileceği geometrik sınırlar 

esnetilerek parçadan ziyade bütünlüğü görebilme eğilimlerini 

geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu temrinler ile öğrencilerin 

geometrik formlara ait sınır ve olanakların iki boyut üzerinde 

keşfedilmesine olanak tanınmıştır. 

 

 

Şekil 3. Temel geometrik form temrinleri için örnek pafta düzeni 

Yüzeyden hacime geçiş temrinlerinde kullanılabilecek temel 

geometrik biçimlerin kimliğini kavrayabilmek ve bu biçimler 

arasındaki yüzeysel etkileşimleri inceleyebilmek maksadıyla 

temel geometrik formların birbirleriyle olan iletişimleri biçim 

üretimi bağlamında temsil edilmiş ve yüzeyden hacime geçiş 

çalışması için gereken biçimsel kurguya ait kararların alınması 

sağlanmıştır. Çalışmanın ilerleyen safhası için öğrencilerden, 

yüzeyden hacime geçiş temrinlerinde ihtiyaç duyacağı lekesel 

kompozisyonda kullanmak üzere iki temel form (kare, daire, 

üçgen ve dikdörtgen) kombinasyonu oluşturmaları istenmiş ve 

form eşleştirmesi için aynı formun tercih edilmesi hususunda 

esneklik sağlanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Seçilen temel geometrik form kombinasyonlarının incelenmesi 

Temel geometrik form kombinasyonları Frekans 

Kare + kare 9 

Üçgen + üçgen 7 

Üçgen + kare 1 

Daire + üçgen 1 

Daire + daire 1 

Dikdörtgen + dikdörtgen 1 

 

Asal temel geometrik formların seçilen başlıklar sınırlılığında 

satır ve sütun sistemi dikkate alınarak tanımlandığı bu yöntem 

vasıtasıyla öğrencilerin platonik özgün biçimler keşfetmesi ve 

ürettikleri yeni formların kimliğini fark etmeleri sağlanmıştır. 

Ayrıca çalışmanın ilerleyen safhasında gereken iki temel form 

içeren kurgusal kombinasyonun tercihi için de alternatiflerin 

üretilmesi mümkün kılınmıştır. Bu bağlamda, gerçekleştirilen 

çalışma kapsamında, öğrencilerin aynı formun tekrarına dayalı 

refleksler gösterdiği ve kare+kare ve üçgen+üçgen gibi tekrar 

içeren kombinasyon oluşturduğu görülmektedir. Dikdörtgenin 

diğer asal temel formlardan biri olan kare ile kolaylıkla temsil 

edilebiliyor olması ve bu esnekliğin çalışma kapsamında daha 

fazla alternatif sunması öğrencilerin tercihlerine doğrudan yön 

vermiştir. Üçgen ve daire gibi asal temel formların ise, spesifik 

açılar barındırıyor olması yüzeyden hacime geçiş sınırlılığında 

tercih edilme sıklıklarını olumsuz yönde etkilemiştir.  

Çalışmanın ilerleyen safhasında ise, asal iki formdan meydana 

gelen bir kombinasyon kurgulayan öğrencilerin, tercih ettikleri 

bu geometrileri Wong’un sekiz başlık altında detaylandırdığı 

etkileşim başlıklarından bir tanesini tercih ederek kurgulaması 

beklenmiştir. Bu aşamada alınan kararların tamamı daha önce 

Şekil 3’de bahsedilen asal temel geometrik form temrinlerinde 

üretilen sonuç ürünler ile denk düşmekte ve seçilen formların 

etkileşim başlıkları ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir. 

 

Bu bağlamda öğrencilerden sınıf içi temrinlerinde tercih ettiği 

özgün biçimleri Wong’un tanımlamış olduğu kesişme, temas 

etme, eksilme, içe girme, birleşme, kopma, örtüşme ve denk 

gelme başlıkları ile eşleştirmeleri beklenmiş ve bu tercihlerini 

seçtikleri temel geometrik biçim kombinasyonları ile bağlantı 

kurarak sunması beklenmiştir (Tablo 2).  

Tablo 2. Seçilen temel geometrik form etkileşimlerinin incelenmesi 

Temel geometrik form etkileşimleri Frekans 

Kesişme (Intersection) 4 

Temas etme (Touching) 4 

Eksilme (Subtraction) 3 

İçe girme (Penetration) 3 

Birleşme (Union) 2 

Kopma (Detachment) 2 

Örtüşme (Overlapping) 2 

Denk gelme (Coinciding) -- 

 

Temel geometrik form etkileşimlerinin belirlenmesi ile devam 

eden çalışma doğrultusunda, kesişme, temas etme, eksilme ve 

içe girme gibi formun sınırlarının ya da kimliğinin bir kısmının 

sürdürüldüğü yaklaşımların tercih edildiği görülmekte; ancak 

birleşme, kopma ve örtüşme gibi etkileşim yöntemlerinin form 

üretiminde keskin müdahalelere sahip olması bu yöntemlerin 

tercih edilebilirliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Seçilen 

İki formun birbirini tamamen maskelediği ve aynılaştığı denk 

gelme yönteminin ise; formların iki bağımsız birim özelliğini 

kaybetmesi nedeniyle hiç tercih edilmediği görülmektedir. 

 

Soyut düşünme ve ifade etme yetisini geliştirmeyi hedefleyen 

bu çalışma tasarım, tasarlama süreci ve yaratıcılık gibi kavram 

ve unsurların tanıtılmasının yanı sıra temel tasar elemanları ile 

temel tasar ilkelerini de benimsetmeyi amaçlamaktadır [7]. Bu 

bağlamda, yüzeysel kompozisyonlarda biçimsel organizasyon 

yaklaşımları ve kullanılan formlar arasındaki ilişkileri formüle 

edebilmek için geometrik temellere başvurulmaktadır. Benzer 

endişeleri taşıyan her tasarım refleksinde düzen oluşturabilme 

ve bütünün her parçasını ahenkli bir sistem meydana getirecek 

şekilde organize edebilme kaygısını tanımlı tasarım ilkeleri ile 

gidermek mümkün kılınmaktadır. Geometrik formların altlık 

olarak kullanıldığı tüm temel tasarım çalışmalarında doğal bir 

çeşitlilik ve karmaşalık bulunmaktadır. Kullanılan biçimler ve 

bu biçimlerin barındırdıkları işlevler, taşıdıkları niyet ve anlam 

ile hitap ettikleri kapsam ya da bağlamın doğasında hiyerarşik 

bir sistem taşımaktadır. Söz konusu yaklaşımlarda ifade edilen 

doğal çeşitliliğin, karmaşalığın ve hiyerarşinin kabullenilmesi 

sürecinde de temel tasarım ilkelerine başvurulmaktadır. 

 

Geometrik form çeşitliliği bulunmayan bir kurgu monotonluğa 

ve durağanlığa yol açmakta; düzene yer bırakmayan bir biçim 

çeşitliliği ise genellikle kaos ile sonuçlanmaktadır. Şekil 4’de 

değinilen düzenleme ilkeleri, tasarım kurgularının farklı biçim 

ve sınırlarının sistemli ve birleşik bütün içerisinde algısal ve 

kavramsal olarak varlıklarını bir arada sürdürmelerine imkân 

tanıyan görsel araçlar olarak görülmektedir [5]. 
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Şekil 4. Temel tasarım ilkeleri 

Örgütlenmiş her sistemin vazgeçilmez bir nitelik olarak kabul 

görmesini sağlayan temel tasarım ilkeleri altı üst başlıkta ifade 

edilmiş ve bu üst başlıklar kendi içerisinde üç alt sekme ile ele 

alınarak basit anlatımlarla tanımlı hale getirilmiştir (Şekil 4). 

Bu doğrultuda da toplam altı adet temel tasarım ilkesi referans 

olarak aktarılmış ve öğrencilerin bu ilkeleri çalışmalarında bir 

sistem oluşturacak şekilde kullanması beklenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Yararlanılan temel tasarım ilkelerinin incelenmesi 

Temel Tasarım İlkeleri Frekans 

Uyum/Harmoni 20 

Proporsiyon/Orantı 17 

Denge 16 

Hiyerarşi 8 

Hakimiyet/Vurgu 6 

Benzerlik &Karşıtlık 5 

 

Kurguladıkları kompozisyonları seçtikleri temel tasar ilkeleri 

doğrultusunda sistemli hale getirmeleri beklenen öğrencilerin 

ağırlıklı olarak ritim, tekrar, boyut, oran ve simetri gibi form 

sürekliliğine referans olabilecek uyum/harmoni, proporsiyon/ 

orantı ve denge gibi üst temel tasarım ilkelerini tercih ettikleri 

ve çalışmalarını bu yönde kurguladıkları görülmektedir. 

Altı genel başlık altında tanımlı hale getirilen ve bu doğrultuda 

analiz edilen temel tasarım ilkelerinin alt başlıklarına ilişkin 

tercihlerin de teşhir edilmesi ile öğrencilerin yüzeyden hacime 

geçiş temrinlerinde göstermiş olduğu tasarım reflekslerine dair 

sayısal verilerin tanımlı hale getirilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Yararlanılan alt temel tasarım ilkelerinin incelenmesi 

Temel Tasarım İlkeleri Frekans 

Tekrar 20 

Ritim 13 

Asimetri 11 

Boyut (orantı) 9 

Parçalar 8 

Kümeler 7 

Renk 7 

Süreklilik 7 

Oran 5 

Simetri 5 

Açık-koyu 3 

Şekil 2 

Kalınlık 1 

Form 1 

Boyut (vurgu) 1 

 

Asal biçimler aynı zamanda geometrik unsurların oluşturduğu 

kompozisyonu ve genel form örüntüsünü yönlendiren çevresel 

özelliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda da tercih 

edilen temel geometrik formların konumu, yönelimi ve görsel 

süredurumu onu anlayıp tanıma ve anlamlandırma yetilerimizi 

doğrudan etkilemektedir [5]. Asal biçimlerin organizasyonuna 

yönelik yaklaşımları detaylandıran Ching (2014)’e göre, biçim 

odaklı organizasyon tanımlamaları beş temel başlık üzerinden 

değerlendirilmektedir (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. Biçimsel organizasyon yaklaşımları [5] 
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Tablo 5. Seçilen biçimsel organizasyon yaklaşımlarının incelenmesi 

Biçimsel organizasyon yaklaşımları Frekans 

Çizgisel  7 

Kümeli  6 

Gridal  3 

Işınsal  2 

Merkezi  2 

 

Biçimsel organizasyon yaklaşımları doğrultusunda geliştirilen 

çalışmalar incelendiğinde yirmi öğrencinin yedi frekans ile en 

fazla çizgisel organizasyon şeması tercih ettiği görülmektedir.  

Altı öğrenci ise kümeli organizasyon şemasını tercih ederken, 

üç öğrencinin gridal oranizasyon şeması ile biçimsel yaklaşım 

çözümlemesi yaptığı görülmektedir. Işınsal ve merkezi şemayı 

ise yalnızca iki öğrencinin tercih ettiği görülmektedir.  

 

Zihinsel tasarım pratikleri ile yeni fikirler geliştiren öğrenciler, 

bu fikirler üzerinde bir çok çalışma yaparak onu özümsemiş ve 

maddeleştirmişlerdir. Bu bağlamda da yüzeyden hacime geçiş 

çalışmasında malzeme ve renk ile ilgili tüm kararlar üç boyutlu 

olarak geliştirilmiştir. İç mimarlık eğitimi içerisinde malzeme 

seçimi; ortaya çıkan sonuç ürünün aktarılması, dayanıklılığı, 

saydamlığı veya kapalılığı gibi birçok estetik ifadenin aktarımı 

bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 

Malzemeler türlerine göre farklı kullanım olanakları sunmakta 

ve söz konusu bu nitelik malzemeyi temel tasarımın dayanak 

noktalarından biri haline getirmektedir. Ayrıca, malzemelere 

yönelik tercihler, üretime dair süreçlerin temelini oluşturduğu 

kadar insanlar ile biçimler arasındaki iletişimin kurulmasını da 

sağlamaktadır. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde malzeme 

seçimi tasarım sürecinin önemli bir parçası haline gelmektedir. 

Alışılmamış malzemelerin çok çeşitli yeni biçimlerin üzerinde 

kullanılması ve tasarım ile malzemenin uyum içinde bir araya 

getirilmesi tasarıma ilişkin süreci de daha anlamlı kılmaktadır 

[4] Bu bağlamda, yüzeyden hacime geçiş temrinleri barındıran 

çalışma kapsamında öğrencilerden, yüzeysel araştırmaların üç 

boyutlu anlamda temsiliyetini oluşturan hacimsel tasarımlarını 

malzemeyle somutlaştırmaları beklenmiştir (Tablo 5).   

Tablo 6. Kullanılan malzemelerin incelenmesi 

Malzeme yaklaşımları Frekans 

Fotoblok  14 

Maket kartonu 13 

Asetat 12 

Kağıt 10 

Akrilik levha 5 

Ahşap çubuk 2 

Akrilik boya 2 

Marker 2 

Balsa 1 

Eva 1 

Ahşap levha 1 

Metal çubuk 1 

Metal hasır 1 

 

Maket üretimi ile sonuçlanan çalışma doğrultusunda; fotoblok, 

maket kartonu, asetat, kağıt ve akrilik levha gibi kolay işlenen 

mukavemetli malzemelerin tercih edildiği görülmekte; ancak 

ahşap çubuk, akrilik boya, marker, balsa, eva, ahşap levha ve 

diğer metal malzemelerin mukavemetli olmasına rağmen zor 

biçimlendirilen yapılara sahip olması hacimsel kurguya geçiş 

esnasında gösterilen tasarım yaklaşımlarını ifade etme süreci 

için tercih edilme olasılıklarını olumsuz etkilemiştir. 

Biçimlerin yüzey yoğunluklarını ve tonal değerlerini tarifleyen 

renk kavramı, bir biçimin çevresinden belirgin sınırlar ile ayırt 

edilmesini sağlayan niteliklerden biri olarak görülmekte ve söz 

konusu bu nitelik aynı zamanda, biçimlerin görsel ağırlığına 

da referanslar sunmaktadır [5]. Bu bağlamda öğrencilerden 

renk seçimleri yapmaları beklenmiş ve seçilen formun, tercih 

edilen biçim kombinasyonunun, kombinasyonu anlamlı kılan 

hacimsel yaklaşımların, hacimsel kurguyu maket çalışmasında 

temsil eden malzeme seçimlerinin söz konusu renk kurgusu ile 

etkileşim içerisinde olması istenmiştir (Tablo 7). 

Tablo 7. Seçilen renk kombinasyonlarının incelenmesi 

Renk Kombinasyonları Frekans 

Beyaz 17 

Siyah 17 

Gri 8 

Kırmızı 3 

Mavi 2 

Sarı 2 

 

Biçimsel tüm yaklaşımlarını renkler ile temsil etmesi beklenen   

öğrencilerin on yedi frekans ile siyah ve beyaz renklerini tercih 

ettikleri görülmektedir. Siyah ve beyaz renkleri arasında geçiş 

görevi üstlenen ve kullanılan keskin lekeleri yumuşatabilme 

noktasında çalışmalara fayda sağlayan gri rengin sekiz frekans 

değeri ile en çok tercih edilen 3. renk olduğu  görülmektedir. 

Kırmızı, mavi ve sarı gibi renklerin ise yalnızca belirli yüzey 

alanlarını vurgulamak amacıyla tercih edildiği görülmektedir. 

Renk seçimlerine yönelik bütün kararların maket planlarında 

okunması ile hakimiyet-vurgu endişesi taşıyan çalışmaların 

daha tanımlı kılınması sağlanmıştır (Şekil 6).  

 

 

Şekil 6. Biçimsel organizasyon yaklaşımları [5] 

Öğrencilerin yüzeyden hacime geçiş temrinlerinde aldıkları 

kararlar ile biçim üretimine dair refleksleri arasında iletişim 

kurmayı amaçlayan çalışmanın sonucunda elde edilen toplam 

yirmi adet maket üretiminin form ve biçim ilişkisi analizleri 

Şekil 7 ve Şekil 8’de aktarılmıştır. 
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Şekil 7. Temel geometrik form seçimi ve yüzeysel biçim ilişkisi (1-10) 

 

Şekil 8. Temel geometrik form seçimi ve yüzeysel biçim ilişkisi (11-20) 
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VI. BULGULAR 

 

Yüzeyden hacime geçiş temrinlerinde kullanılabilecek temel 

geometrik biçimlerin kimliğini kavrayabilmek ve bu biçimler 

arasındaki yüzeysel etkileşimleri inceleyebilmek maksadıyla 

gerçekleştirilen çalışmanın birinci aşamasında öğrencilerden, 

yüzeyden hacime geçiş temrinlerinde ihtiyaç duyacağı lekesel 

kompozisyonda kullanmak üzere iki temel form (kare, daire, 

üçgen ve dikdörtgen) kombinasyonu oluşturmaları istenmiştir.  

Öğrencilerin aynı formun tekrarına dayalı refleksler gösterdiği 

ve kare+kare ve üçgen+üçgen gibi tekrar içeren kombinasyon 

oluşturduğu görülmektedir. Temel asal form etkileşimlerinin 

tanımı ile devam eden çalışma doğrultusunda, kesişme, temas 

etme, eksilme ve içe girme gibi formun kimliğinin bir kısmının 

sürdürüldüğü yaklaşımların tercih edildiği görülmektedir. Bu 

bağlamda, kurguladıkları kompozisyonları seçtikleri temel 

tasar ilkeleri doğrultusunda sistemli hale getirmeleri beklenen 

öğrencilerin ağırlıklı olarak ritim, tekrar, boyut, oran ve simetri 

gibi form sürekliliğine referans olabilecek uyum/harmoni, 

proporsiyon/ orantı ve denge gibi üst temel tasarım ilkelerini 

tercih ettikleri ve çalışmalarını bu doğrultuda kurguladıkları 

görülmektedir. Biçimsel organizasyon şemaları doğrultusunda 

geliştirilmesi beklenen çalışmalar incelendiğinde ise toplam 

katılımcı sayısını tarifleyen yirmi öğrencinin yedi frekans ile 

en fazla çizgisel organizasyon şemasını seçtiği görülmektedir. 

 

Bu bağlamda, yüzeyden hacime geçiş temrinlerini barındıran 

çalışma kapsamında öğrencilerden, yüzeysel araştırmaların üç 

boyutlu anlamda temsiliyetini oluşturan hacimsel tasarımlarını 

malzemeyle somutlaştırmaları beklenen ve maket üretimi ile 

sonuçlanan çalışma doğrultusunda; fotoblok, maket kartonu, 

asetat, kağıt ve akrilik levha gibi kolay işlenen mukavemetli 

malzemelerin tercih edildiği görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin 

renk seçimleri yapmaları beklenmiş ve seçilen formun, tercih 

edilen biçim kombinasyonunun, kombinasyonu anlamlı kılan 

hacimsel yaklaşımların, hacimsel kurguyu maket çalışmasında 

temsil eden malzeme seçimlerinin söz konusu renk kurgusu ile 

etkileşim içerisinde olması istenmiş ve öğrencilerin on yedi 

frekans ile siyah ve beyaz renkleri seçtikleri görülmüştür. 

 

IV. SONUÇLAR 

 

Temel tasarım dersine ilişkin düşünsel reflekslerde soyut fikir 

ve yorumları ifade etme yöntemleri birinci eğitim yılında tam 

olarak anlamlandırılamadığı için ancak ilerleyen dönemlerde 

karşılık bulabilmektedir. Buradaki asıl sorun, edinilen bilginin 

somut olanı nasıl besleyeceği yönündeki endişeler bağlamında 

yorumlanmaktadır. Bu bağlamda kurgulanan Temel Tasarım 

eğitimi ile birlikte öğrenciler, tasarıma dair süreçler içerisinde 

deneyimlenmesi gereken algılama, çözümleme, birleştirme ve 

değerlendirme gibi farklı boyutları algılamaktadır. İç mimarlık 

eğitiminin başlangıcı olduğu düşünülen ve ekseriyetle birinci 

sınıf ders programlarında konumlandırılan temel tasarım dersi 

kapsamında, İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü’nde Temel Tasarım I dersine kayıtlı yirmi 

kişilik öğrenci grubuna aktarılan temel tasar eleman ve ilkeleri 

doğrultusunda; öğrencilerin yüzeyden hacime geçiş temrinleri 

esnasında gösterdikleri refleksler ile biçim üretimine yönelik 

yaklaşımlar arasında iletişim kurmayı amaçlayan araştırmanın 

sonucunda mevcut tasarım yazınına ve tasarım odaklı lisans 

programlarında aktarılan temel tasarım müfredatlarına dair 

izlencelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 
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