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arzueceoglu@gmail.com  
 

 
ABSTRACT 
As an example for “Interior Architecture” educations given in various faculties of universities, 
this work is on creating space designs via models, which are made to establish the understanding 
of students on scale, rate and ratio. The syllabus of Interior Architecture departments aims to 
develop the students’ understanding on space and have them get better results in terms of 
perception. What really matters is for student to understand the space concept and get the 
knowledge required for reaching the right conclusions on space organization. In the later stages, 
created by the usage of different materials with the aim of developing space design integrity, 
student projects are supported to make a difference in collaboration with arts and science.  The 
aim of this work is to analyze and show the development of design concept through the models 
prepared within the extent of space organization courses, the roles of geometrical forms during 
the design phase and the setup of the models created, by using Le Courbisie’s first house model 
named cell.  
 
Keywords: Interior Architecture, Space Organization, Le Courbisie, Design phase, Model  

 
 

İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK FORMLAR, MAKET 
VE MEKAN OLGUSU 

 
ÖZ 
Bu çalışma, üniversitelerde farklı fakültelerde okutulan “İç Mimarlık” eğitimlerine örnek olması 
bakımından, ölçek, oran ve orantı kavramının daha iyi pekiştirilmesi için hazırlanan maket 
yardımı ile mekan tasarımlarının oluşturulması hakkındadır. İç Mimarlık bölümlerinde eğitim 
boyunca oluşturulan müfredatların amacı öğrencinin mekan olgusunu geliştirmek ve algısal 
açıdan daha iyi sonuçlar alınmasını sağlamaktır. Asıl olan öğrencinin öncelikle mekan olgusunu 
anlaması ve mekan organizasyonu ile ilgili doğru sonuca ulaşabileceği bilgiye ulaşmasıdır. 
İlerleyen safhalarda mekan tasarımı bütünlüğünün geliştirilmesi amacıyla farklı materyallerin bir 
arada kullanılması düşüncesi ile oluşturulan öğrenci projelerinin sanat ve  bilim ile birlikte   
farklılıklar yaratması  sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Le Courbisie’nin,  hücre olarak 
adlandırdığı ilk ev modelinden yola çıkılarak, mekan organizasyonu ders kapsamında hazırlanan 
maketler yardımı ile tasarım kavramının geliştirilmesi, geometrik formların tasarım aşamasındaki 
yerini ve çalışma sonucunda ortaya çıkan maketlerin kurgularını irdeleyerek ortaya koymaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: İç Mimarlık, Mekan Organizasyonu, Le Courbisie, Tasarım aşaması, Model 
 
 
INTRODUCTION 
According to Le Corbusier, architecture is “the learned game, correct and magnificent, of forms 
assembled in the light.” Formed by mass, spaces gain their characteristics through functionality, 
utility and attractiveness added by the geometrical forms. The geometrical forms, which creates 
the mass, helps individual (student) develop a perception on space, comprehension, and visual 
and intellectual abilities, which he/she will need in his/her profession; because, all construction 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC July 2015 Volume 5 Issue 3  
 
 

Gönderim Tarihi: 02.04.2015, Kabul Tarihi: 14.06.2015, DOI NO: 10.7456/10503100/001 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

 

2 

and fitting elements, all accessories are products of geometrical forms and arise from inspiration 
on the modeling of these forms. The most significant feature of the items and materials people 
use in their daily lives and the spaces they live in is the qualities of their formal structure[1]. For 
this reason, as of 1st semester, courses, such as Basics of Design, Architectural Expression 
Techniques, Project, Interior Architectural Design, Space Organization, are given in universities 
to develop the formal perception of students during their architecture and interior architecture 
educations.  
 
SPATIAL PERCEPTION 
While it’s very easy for individuals, who has had the required education for the profession and 
has improved themselves, to identify and analyze space concept and use it in their own 
applications, for individuals who has just began to have their vocational education, it’s very hard 
to comprehend the spaces, which they are already a part of. Within the space organization 
education, the most important thing is to have students comprehend the space concept right.  
 

• In forming a space, it doesn’t have to be bordered by absolute barricades all around it.    
• The most important difference that separates the space from the volume appears on this 

point. While the borders of a space can be physical that restraints the movement, it can 
also be something else that can be perceived with other senses, for example a visual 
appearance like a change in the floor pattern. The important thing is; the borders of the 
space, whether they’re conspicuous or not, should be perceivable. Even though, while 
the space perception is discussed, eyesight, as a sensation, is given weight primarily and 
other sensation forms are ignored, perception is influenced by all senses in different 
proportions. It should be taken into consideration that perception consists of the 
composition of various senses and thus space perception is also under the influence of 
all.  

 
While space is defined in different ways by various approaches, from a wider perspective, it can 
be defined as “a void that separates people from environment to some extent and suitable for 
them to continue their actions” and “a part of Space, the borders of which can be perceived by 
observer(s)”. However Space is not an architectural space; but it’s a “MEDIUM – 
COMMUNICATIONAL SPACE”. Sun, in the daytime, moon and stars in the nighttime, brings 
an important organization beyond the crust of earth.  
 
Spatial perception is interpreted in different ways by different disciplines. While psychologists 
principally dwell on personal factors (sex, age, familiarity, etc.) that affect the spatial perception, 
urban planners and geographers principally dwell on environmental factors (form, pattern, etc.). 
Understanding what these factors are and how they affect the space perception, correctly, is 
important in designing livable areas that meet the needs of users and increase their satisfaction.  
 
In creating architectural space, architect alters the physical space and creates a zone, using space 
indicative elements. In other words, architectural space is enclosed. Space is generally 
approached as a void between masses. However, substantially, space is a form between masses 
that have architectural forms by themselves. The difference between inside and outside forms is 
the essence of architecture [2]. For the observer, being inside is more favorable than being 
outside. Limiting elements constructed inside the space should set people’s minds at rest. 
Through the borders and the accent elements that affect all senses in different rates, an observer 
perceives the space he/she is inside as a whole. From cells to high rise buildings, rectangular 
parallelepiped is the most common form used in spaces. Its natural static, ease of use and 
functional conditions have had this form to be used in all eras. [3]. The existence of geometrical 
forms in the creation of space has always been apparent.  
 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC July 2015 Volume 5 Issue 3  
 
 

Gönderim Tarihi: 02.04.2015, Kabul Tarihi: 14.06.2015, DOI NO: 10.7456/10503100/001 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

 

3 

This is one of the most important and prominent points in vocational education process; because 
setting up the space organization schematic in the right way and forming space perception 
personally to meet the needs correctly is important for the progress of the individual.  

 
LE CORBUSIER AND THE SPACE CONCEPT 
Charles-Edouard Jeanneret, better known as Le Corbusier, was one of the pioneers of “Modern 
architecture, who changed the definition of architecture through his works and thoughts, and a 
versatile artist, who has works on various branches of arts including painting, sculpture and 
urban planning. He was influenced by T. Garnier’s utopian socialist tendency and ideas on 
architecture, with whom he has met in 1907. Also the pension house in Galluzo, Toscana, where 
he stayed within the same year, has been very important for his career. He thought that this house 
was very suitable for commune life, which was the sociophysical model of the utopian socialist 
ideas of L’Eplattenier and Garnier, according to him. Especially, he was inspired by this model 
in his collective housing works. In 1910, he went to Germany to improve his knowledge on 
reinforced concrete and developed a relationship with the members of Wrkbund. 
 
After working with Behrens in Berlin for six months, he went on a tour to East, which took four 
years intermittently and was the most important period of his education on architecture, 
according to him. The Ancient Greek architecture, Ottoman architecture and the local 
architectures of Balkans and Anatolia has been an important source of inspiration for him. 
 
In 1915, he worked on Domino House, which was a new interpretation of “Hennebique” system 
and Pilotis Villas, which were lifted off the ground on stilts (pilotis); and these formed the 
structural base of the houses, he and his childhood friend, Swiss engineer Max du Bois, designed 
until 1935. In 1916, he used palace-house theme in his designs like Schwob and Turquie Villas, 
which remind of Palladio’s villas with their symmetrical grate-like plans consist of consecutive 
narrow and wide sections. To form a ratio control on the façades, he used regulation lines 
compliant with golden ratio and he developed this palace-house theme in two separate socio-
cultural expressions in his future works. One of them is a stand-alone villa in Palladio style and 
the other one is collective housing works that makes an ideological reference to Falanster with its 
baroque place like plan. 
 
According to Le Corbusier, “anything was beautiful, if it met the needs” and there were only two 
ways to attain beauty: 

1- Proportional Geometry 
2- Mutual relation between Form and Function 

Le Corbusier, who has filled his 78 years of life with many qualities, has presented the 
importance of correct geometrical form choice and the harmony and connection between 
equipments through his first house model calles “Living Cell”, which was exhibited at an 
International Decorative Arts Exhibition in Paris in 19251. 

                                                
1 In 1922, he started working with his nephew Pierre Jeanneret’yle (1896-1967), a collaboration lasts until World War 

II, and within the same year, they developed batch production Domino Houses and Pilottis Villa projects within the 

extent of Citroban House and Modern City works. As a simple cubic form, Citroban House was important as it 

presented Le Corbusier’s “Five Points of Architecture”: lifting the structure off the ground on stilts, roof garden, plan 

elasticity via the usage of reinforced concrete carcass system, long strips of ribbon windows and free façade. Le 

Corbusier designed Mayer Villa, Esprit Nouveau Pavilion in Paris Decorative Arts Exhibition in 1925, Stein / De 

Monize Villa in 1927 and Savoye Villa in 1929, in the same sense.  
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Image 1: Le Corbusier “Citroban” floor plans and perspective drawing 
 
For the designer, “Free Plan” motto has a great significance. But the meaning of the word “free” 
in this concept is the perfect connection between the essential characteristics of the objects and 
their setup. In this sense, he based his understanding of architecture on five basic principles: 

1- Non-supporting walls by using columns for carrying all the bulk, 
2- Supporting elements of the structure and the walls having functions independent from 

each other, 
3- Usage of reinforced concrete structure, not only as a technical element, but as an 

aesthetical element, 
4- Illumination of the interior space via long strips of ribbon windows, as a part of free 

façade, 
5- Transformation of roofs into roof gardens. 

 
Le Corbusier uses all these ideas in “Villa Savoya”, which rises up to the sky like a giant box. 
For the designer, the most important thing in here is functionalizing and aestheticize the 
geometrical form he used. Le Corbusier has also given weight to rate and ratio between forms in 
his urban designs and he used cubic forms from the very beginning of his designs, even in his 
sketches [4]. 
 
As a pioneer of avant-garde architecture, using technology in his architecture without a 
hesitation, where geometrical forms are prominent in the structures, Le Corbusier has used 
history and tradition in architecture and became an idol in architecture with his designs.  
 
THE IMPORTANCE OF MODEL IN DEVELOPMENT OF THE SPACE PERCEPTION 
5 m x 7 m melamine coated chipboard base plates that have been cut in CNC with a 1:50 scale 
was given to the students, for them to perceive the schematic plans and evaluate square meter by 
using the knowledge they have gained within the scope of the course. The reason why these base 
plates are prepared beforehand is that I spotted the mistakes the students made while drawing the 
wall thickness on the schematic plans when required within the extent of the course. Therefore, 
during the CNC cut, only outer walls and window openings were engraved on the base plates.  
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Image 2: CNC Cutting Machine (template cut) 
 
This way, by showing them the exterior wall thickness, I aimed to help them perceive that the 
inner walls also should have thickness on the plan drawings.  
 

 
Image 3 – 4 – 5 : Photos of Students During Practice 
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I wanted the location, swinging direction and rate of the entrance door to be decided by students. 
I gave students CNC cut equipment elements in different sizes with 1:50 scale, to create a home-
office solution on a 35 m2 area. Choices like how to organize these equipments while placing 
them, which size to pick were completely left to students. Also I purchased colored pens for the 
students who might want to separate the spaces with walls. Along with this jigsaw puzzle style 
practice, I also required students to prepare reports explaining their thoughts on why they 
organized the space as in the models they made. To help the students use their imagination 
without any constraints during the report writing process, I let them to make research on 
information about the materials and colors of the walls, tiles, furniture and other equipments, and 
to use 3D design software.  
 

 
Image 6 – 7 : Photos of Students During Practice 

 
Most significant points of this 4 hours of period that draws my attention was seeing all the 
students enjoy the practice. While they mentioned that they have returned to their childhood with 
their own words, some of them have also drawn pictures with their own sketch pens and paints. I 
have made the same practice with a total of 120 students for 2 years and confirmed that students 
that have this same education created models with very different design aspects.  
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Image 8 –9 -10 – 11 -12 -13 : Models Created by Students 

        
GEOMETRICAL FORMS AND SPACE ORGANIZATION 
The Interior architecture design is a process of organizing the space correctly, appropriately and 
as to meet the needs. Being the basis of the interior architecture, designing space is the practice 
of meeting the needs of the user and this practice forms an organization schematics. The result of 
this practice is an organization systematic, formed in several phases; from first phases as 
accumulation of architect’s ideas to meet the needs of users and satisfy them, to further phases as 
receiving appreciation from the user. For interior architect, the most important thing is having the 
space meet the requested features. In this phase, interior architect tries to create the design with 
the help of geometrical forms. The forms, methods and means, the architect uses while creating 
general setup and connections, designate the way he/she will follow. When it comes to the 
transference of ideas from imagination to reality, geometrical forms that make space perceivable 
and livable come into prominence. 
 
Geometry’s effect on space organization is significant and would catch our eyes, even we just 
throw a glance at architectural plan, in which it forms architectural space concept. Space and 
architecture concepts have different definitions for architect and interior architect. Vitrivius 
refers vertical posture of human body as the first archetypal space. [5]. In a similar approach, 
Schulz defines the reflection of verticality - that Vitrivius refers - on horizontal plane as 
“existential space” [6]. Aristotle defines space as "association of things or i.e. from its widest 
sense to its narrowest sense, it’s the success of the association of concepts that encapsulates one 
another” [7]. According to Le Corbusier; “Our eyes were created to see the forms in light; 
shadows and light bring out the forms; cubes, cones, cylinders and pyramids are 
fundamental geometrical forms that are revealed by light accordingly.” 
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Figure 1: Example for design process from geometrical forms to formation of space (A. 

Eceoglu) 
 

The most important element that gives space its characteristic is the surfaces that give two 
dimensional plan a volumetric characteristic by surrounding the borders of the geometrical form, 
which forms the expression of mass on plan [8]. We can refer to three significant functions in 
giving geometrical forms space characteristics: 
• Surfaces give the forms their space characteristics, which they restrict or surround. 
• Surfaces organize the relation between the forms and spaces they surround and other forms and 
spaces, in compliance with other forms surface characteristics.  
• Surfaces define the level, order and form of relation between spaces, which they restrict and 
surround, and their environment.  
 
Considering this deterministic effect of surfaces on space, it’s inevitable for “spatial shared-
surface mergence” and “spatial integration” concepts to create different setups for spaces, for 
they involve different surface relations [9]. 

 
CONCLUSION 
It’s an undeniable fact that geometrical forms appear before us during various phases, from 
design to application. For the essence of all the natural and artificial objects are composed of 
geometrical forms, utilizing them for students, who get vocational education, to develop their 
space perception, design perception and apprehend these for their mental development, is very 
important. Also, other relevant disciplines should be utilized in all phases of design works for 
architectural project development within vocational education systems. Along the path based on 
Le Corbusier’s first house model “Cell”, the importance of the existence of geometrical forms 
stands before us as an undeniable fact. Over the course of vocational education, this matter 
should not be avoided and also to prevent individuals from experiencing any problem on their 
profession after this education process, the interior architecture departments should also put 
emphasis on this matter.  
 
In this research I made, most salient common trait of the home office designs of the students, 
who has been educated with the same model during the same period and requested to form 
schematic plans using the data they have been provided, is that all of the students positioned  the 
wet areas on exact same locations. Besides that, they all positioned the wet areas (bathroom and 
kitchen) in parallel formation. Also, by ascribing different functions on equipments, they saved 
space, and thus, they could use the window openings as to utilize light more efficiently. “Stack 
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distribution schematic plan”, which was generally used for organizing the space in the models, 
is as follows: 

 
Figure 2: Organization schematics derived from the designs of students 

 
Figure 3: Organization schematics derived from the designs of students 
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                            LIVING SPACE 
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Figure 4 Organization schematics derived from the designs of students 
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE TASARIMDA YARATICILIK SÖYLEMİ 
 

Doç. Dr. Banu APAYDIN 
Okan Üniversitesi GSF İçmimarlık Bölümü 

 
 
ÖZ  
İnsanların yaşam deneyimlerini duygu, düşünce ve hayal gücüyle biçimlendirerek mevcut algıyı 
değiştirme eğilimleri ve bulunduğu çevreyi sorgularken sorunlara çözüm getirme arayışları geçmişten 
günümüze devam etmektedir. Tasarlama olarak tanımlayabileceğimiz bu eylem tarih boyunca 
süregelen değişimlerin ve dünya düzeninin bir sonucudur. Bu nedenle tasarlama eylemi ile doğru bir 
sonuca ulaşılabilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiş, bu yöntemler teoride ve pratikte 
deneyimlenmiş ve birçok eğitim modeli geliştirilmiştir. Söz konusu eğitim modellerinde ortak kavram 
olan yöntem; yaratıcılığı teşvik etmek ve geliştirmektir. 11-Nisan-13 Haziran 2013 tarihleri arasında 
Salt Galata’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 6. Uluslararası Öğrenci 
Trienali kapsamında, “Connecting The Dots / Noktaları Birleştirelim” temalı “Nokta Detay: Algıda 
Seçicilik” başlıklı bir workshop gerçekleştirilmiştir. Söz konusu workshop’un amacı tasarımda 
yaratıcılık için geliştirilen yöntemler dikkate alınarak bir tasarımcının eğitimi boyunca öğrendiklerini 
teorik ve uygulama çalışmalarıyla birlikte tasarım eyleminin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir 
yöntem önerisi ile öğrencilerin farkındalıklarının artmasını sağlamaktır. Eğitimci gözüyle tasarımda 
yaratıcılık söylemi söz konusu çalışmanın süreci ve ortaya çıkan sonucun söylemidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Yaratıcılık, Tasarımda yaratıcılık, Eğitimci, Algı, Duygu, Düşünce 
 
 

THE EDUCATOR THROUGH THE EYES OF CREATIVITY AND 
DESIGN DISCOURSE 

 
 
ABSTRACT 
People's life experiences, by feelings, thoughts and imagination are changed the perception of 
reformatting existing trends and make the search for solutions to problems where querying the 
environment has been continued from the past to present. This action can be described as design is the 
continual changes throughout history and is a result of the world order. Therefore, various methods 
have been developed in order to reach a correct conclusion and designing action, these methods as  
theory and practice are tested and has been developed many educational model. Methods that are 
common concept of such training models; It is to promote and develop creativity. Between 11-Apr-
June 13, 2013 at Salt Galata, Faculty of Fine Arts of Marmara University, 6. Within the International 
Student Triennial "Connecting The Dots / Points My Combining" themed "Point Detail: selective 
perception" was conducted a workshop titled. A method of how to service the design action with said 
the workshop aims to theoretically what they learned during the training of a designer considering 
developing methods for creativity in design and implementation work is to increase the awareness of 
students with the proposal. The process of design through the eyes of educators such discourse is a 
discourse of creative work and outcomes.  
 
Keywords: Design, Creativity, Creative Design, Trainer, Perception, Feelings, Thoughts 
 
 
TASARIM GERÇEKTE NEDİR? 
Tasarımın gerçekte ne olduğunu tanımlamak için sayfalar dolusu yazı yazmak mümkündür. Tasarımı 
tanımlamak için tasarım kavramının uygarlıklarla ilişkilerini incelemek geçmişi sorgulamak, felsefe ve 
kuramına değinmek, toplumsal değerleri ve kültürü ele almak, teknolojiyi tanımak gerekmektedir. 
Bununla birlikte algı, anlam, kimlik ve göstergebilim gibi kavramları özümsemek, tasarımla ilişkili 
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disiplinleri araştırmak, etik değerleri bilmek tasarım nediri en doğru şekilde ortaya koyacaktır. Söz 
konusu bilgiler ışığında tasarımı tanımlama gerçek bir tanım olacaktır.  
 
Tasarlama genel anlamıyla; bir şeyin nasıl gerçekleştirilebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamaktır. 
Tasarım ise; tasarlama eylemi sonucunda tasarlanan biçimi ifade eder (TDK). Ancak günümüzde; 
“tasarım” terimi; hem tasarlama eylemini, hem de tasarlanan biçimin her ikisini birden ifade etmek 
için kullanılmaktadır. Bir anlamda, tasarımın hem bir eylemi, hem de bu eylem sonucu ulaşılan sonucu 
anlatan iki anlamı bulunmaktadır, (Koçkan 2012) 
 
Tasarım çeşitli verilere; yani bilgisel temele dayalı bir problem çözme etkinliğidir. Bu sebeple; ister 
rasyonel, ister sezgisel yaklaşım olsun; her ikisinde de problem çözme etkinliğinin; bilgi problemi 
çerçevesine oturtulması gereklidir (Özer, 2009). Başka bir deyişle; tasarım problemine ilişkin çözüm 
önerilerine varma; bilimde olduğu gibi, belli bir bilgi doygunluğunu gerektirmektedir. (Başakman, 
1982). Bu bağlamda; her tasarımcının kendi yaratıcı sürecini keşfederek geliştirmesinin yolları da, bu 
bilginin edinimine bağlıdır. Üzerinde herkesçe anlaşılmış bir tasarım tanımı ya da tasarım kuramı 
olduğunu söylemek mümkün olmasa da; tasarım söylemi, tasarımcının kendi kurgusal „tasarımını‟ 
tanımladığı ve yapılandırdığı büyük bir tartışma alanıdır (Turan,2011). Tasarım bilgisinin ne olduğuna 
verilecek yanıt da tasarımın tanımlanış biçiminden kaynaklanmaktadır. Bu noktada önemli olan 
tasarımcının tasarım bilgisinin yapısı ile bu bilgiyi nasıl edindiği ve nasıl kullandığıdır (Uluoğlu, 
1988). Tasarım gerçekte çok kapsamlı ve önemli bir süreçtir. Ancak söz konusu süreç bağlamında 
burada değinmek istediğimiz konu tasarımın en basit haliyle bir yaratma işi olduğudur.  
 
TASARIMDA YARATICILIK  
Yaratma kavramı Türkçe`de yoktan var etmek, güzel olanı yapmak, kurmak, doğurmak, olmasına yol 
açmak anlamında kullanılmaktadır. Yaratıcılıksa, yaratabilme, var etme yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır. Yaratıcılık İngilizce`de „creativity‟ kavramı karşılığı olarak kullanılmaktadır. 
Yaratma anlamına gelen „to create‟ sözcüğünün Latince aynı anlamda „creare‟, eski Yunanca`da 
başarmak, „krainein‟ anlamında kullanıldığı görülmektedir (Bayazıt, 2004, 59) Psikolojide yaratıcılık 
her kişide var olduğu kabul edilen ve her kişiyi icat etmeye, maddi, zihni, duygusal vb. yenilikler 
ortaya koymaya iten varsayımsal yatkınlık olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcılık kavramı genellikle bir 
sanat yapıtının oluşturulması için kullanılsa da, bir soruna getirilen çözüm, yeni bir yöntem ya da yeni 
bir aracın ortaya çıkarılmasında da rol oynar. İnsanlar üzerinde yapılan psikolojik araştırmalar, insanın 
çevre koşullarıyla bu koşulları değiştirmek için gösterdiği motivasyon ve öğrenme arasında ilişki 
olduğunu ortaya koymuştur (Ertek, 1999). Ayrıca yaratma, yenilik, orijinallik, kendisi için yeni olma, 
buluş yeteneği, kalıplardan kurtulma, deneylere açık olma, beklenmeyen yenilik, üretme, yapma, el işi, 
ürün performansının başarısı, bitmiş ürün, hayal gücü, buluş, oluşum, önceki deneyimi aşmak, bir 
kaynağa göre yeni olma durumu gibi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır, (Ökten. 2012). 
 
Guilford (1959) özgünlüğü yaratıcı düşünceye özgü bir özellik olarak tanımlar ve ona göre özgünlük, 
alışılmamış fikirleri ve çözüm önerilerini üretme yeteneğidir. Read‟in (1960) „önceden biçimi ve 
hiçbir yüzü olmayan bir şeyin varlık kazanması‟ olarak tanımladığı yaratıcılık, yoktan var etme 
olabileceği gibi, daha çok ve genellikle, var olan malzemenin yeni biçimde kullanımı, yeni baştan 
uyarlamasıdır. Yaratıcılıkla ilgili araştırmalara göre özgünlük, fikirlerden başlayarak davranışa ve 
giderek de üründe ortaya çıkan bir yaratıcılık yeteneğidir ve bu yetenek, aynı zamanda yaratıcı 
düşüncenin ürettiği ana fikrin ve bu yolla gerçekleştirilen ürünün önemli bir özelliğidir (Şatır, 1998). 
Şatır‟a (1998) göre özgünlük hem sanatsal ürünlerde, hem bilim ve teknik alanının ürünlerinde ve hem 
de doğa varlıklarında ortaya çıkmaktadır. Sanat ağırlıklı ürünlerde sınırlamalar daha büyük ölçüde yok 
olmakta, duygusal anlamlılık artmaktadır. Bilim ve teknik ağırlıklı ürünlerde ise akla yatkınlık ve 
gerçeğe uygunluk önemlidir. Bunlara karşılık doğa varlıkları gerçeğin kendisidirler. Fakat öylesine 
çok, öylesine çeşitli ve öylesine sınırlar içinde sınırsızlardır ki hem bilimin ve tekniğin akla 
yatkınlığını ve hem de sanatın duygusal anlamlılığını kapsarlar. (Ökten 2012:72) 
 
Kısacası, yaratıcılık; bir soruna getirilen çözüm, yeni bir yöntem veya fikir geliştirmektir.  Bir fikrin, 
bir ürününün tasarım olarak nitelendirilebilmesi için özgün olması gerekmektedir. Özgünlük, 
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yaratıcılıkla mümkündür. Teoride ve pratikte deneyimlenmiş yöntemler ve birçok eğitim modeli ile 
yaratıcılık teşvik edici, kazandırılabilir ve geliştirilebilir bir edimdir.  
 
 
Nigan Bayazıt, yaratıcılığa yardımcı olabilecek basit teknikleri şu şekilde sıralamıştır:  

• Benzetme yapma 
• Zihinsel engelleri kaldırma 
• Beyin fırtınası 
• Sinektik kontrol listesi 
• Morfolojik kartlar (Bayazıt 2011:201) 

 
Bayazıt, ayrıca bu tekniklerin her biri için geliştirilmiş yüzlerce teknik bulunduğunu da eklemektedir. 
Öğrencilerin eğitim aşamalarında bu teknikleri uygulamayı öğrenmeleri profesyonel hayatlarında 
oldukça önemlidir. Bu bağlamda yapmış olduğumuz workshop kapsamında öğrencilere tasarım 
yapabilmeleri ve kavram belirlemeleri için bir yöntem önerilmiştir. Öğrencilerin algılarını açmak, 
çevreyle olan ilişkilerini, iç ve dış dünyalarını keşfetmelerini sağlamak, sürekli baktıkları ama 
göremedikleri detayları fark etmelerini sağlayarak imgelem ile yaratıcılıklarını geliştirmek 
hedeflenmiştir. 
 
WORKSHOP DENEYİMİYLE TASARIMDA YARATICILIK 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 6. Uluslararası Öğrenci Trienali, 
“Connecting The Dots / Noktaları Birleştirelim” temalı 6. Uluslararası Öğrenci Trienali kapsamında 
11-Nisan-13 Haziran 2013 tarihleri arasında Salt Galata’da “Nokta Detay: Algıda Seçicilik” başlıklı 
İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerine açık bir workshop gerçekleştirilmiştir, (Resim 
1). 
 

 
Resim1: Nokta Detay: Algıda Seçicilik Workshop’u – Salt Galata / 11.Nisan.2013 

 
Workshop’un amaç ve kapsamı şu şekilde belirlenmiştir:  Günümüzde teknolojinin etkisi ile yeni 
estetik görsel değerler algılarımızı değiştirmekte, yeni bir algılama ya da algıda seçicilik 
geliştirmemize neden olmaktadır. Yeni ve yaratıcı bir tasarım için yeni bir bakış açısı ve yeni bir algı 
geliştirmek gerekmektedir. Nokta Detay atölyesinin amacı kişinin algısına bağlı olarak farklılaşan 
imgelere daha detaylı bakarak yeni tasarımlar yaratılmasını sağlamaktır. 
 
Worksop’ta izlenen yöntem ise şu şekildedir: Nokta Detay atölyesinde öğrencilerin algılarına bağlı 
olarak farklılaşan imgelerden görsel olarak noktasal detaylar alması ve bu detayları yeniden 
tanımlamaları sağlanacaktır. Eskiz üzerinde tanımlanan detaylar yeni tasarımlar olarak 
projelendirilecektir. Atölye çalışması süresince gerek birebir gerekse internet ortamında projenin 
aşamalarına tashih verilecektir. 
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Wokrshopta öğrencilerden istenilen araştırma ve çalışmalar şu şekildedir:  
• Bir nesne veya olay seçilmesi 
• Seçilen nesne veya olay üzerinden noktasal detay alınması 
• Alınan noktasal detay üzerinden eskiz çalışması yapılması 
• Eskiz çalışmalarının etüdü 
• Etüt edilen eskizlerin 3 boyutlu modellemesi 
• Çalışmanın pafta haline getirilmesi 
• Modellenen tasarımın 1/5 ölçek maketi veya prototipinin (1/1 ölçek) yapılması  
• Yapılan tasarımın teknik resim, perspektif ve tasarım sürecinin yer aldığı 50x70cm pafta teslimi 

 
Tasarım sürecini etkileyen ve çoğu kez çıkış noktalarını ve izlenecek yöntemleri belirleyen belli 
parametreler vardır. Bu workshopun alt yapısında Bert Bielefed ve Sebastian El Khouli’nin “Adım 
Adım Tasarım Fikirleri” kitabında “Yaratıcılık ve Yaratıcılık Teknikleri” başlıklı bölümünde yer alan 
teknikler temel alınmıştır.  Bu teknikler beyin fırtınası, fikirleri yazıya dökme, sergileme yöntemi, 
gözden geçirmedir (Biefeld&Khouli 2010:72) 
 
Salt Galata’da yapılan ilk toplantıda Nokta Detay: Algıda Seçicilik için görev tanımı yapılmış, amaç 
kapsam ve yöntem hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilere, farkındalıklarının artması açısından algı, 
algılama,  algıyı etkileyen iç ve dış etmenler, bilinç, zeka, genetik, anlık davranışlar, çevre, kültür, 
eğitim gibi algıyı etkileyen unsurlar ve algıda seçicilik hakkında temel bilgilerin yer aldığı bir sunum 
yapılmıştır. 
 
Organizmanın, çevresinde bulunan çok sayıda uyarıcı nesne, ya da olaydan, bir ya da bir kaçına 
dikkatini yöneltmesine algıda seçicilik denir, (sosyolojidünyasi.com). İnsanın algı sürecinde etkili 
olduğu kabul edilmiş psikolojik bir kavramdır. Çevrede bulunan uyarıcılardan, olaylardan ya da 
nesnelerden bir ya da birkaçına dikkati yöneltmektir. Kişinin daha önce yaşadığı deneyimlerin, 
önyargıların, rüyaların ve benzer her türlü duygulanımın o anki algılama düzeyinde etkili olduğunu 
ifade eder, (vikipedia.org). Workshhop’ta öğrencilerden “ne bakımdan algıda seçicilik” sorusunu 
sormaları,  belli bir “bakış açısı”nı seçtiklerinde eksik kalacak diğer yönleri tamamlayabilmeleri için 
her adımda bu sorunun cevabını aramaları istenmiştir.  Tasarım adına yeni kavramlar ortaya 
koyabilmek için her adımda “ne bakımdan?” sorusunu sormak ve cevapları da buna göre sunmak veya 
talep etmek gerekmektedir.  
 
Workshopta bilgilendirme için yapılan sunum sonrasında kendilerine yol gösterici olması adına 
eğitimci kimliği ile yapılmış örnek çalışmalar bir çözüm önerisi olarak gösterilmiştir.  
 
 
Örnek Çalışmalar: 
 
Örnek 1: Endam – Bank   
Geleneksel Türk evlerinde tavanın yerleşik hayata geçişin bir göstergesi olması nedeniyle yüklenmiş 
olduğu özel bir anlamı vardır. Oturma elemanı ENDAM, Safranbolu’daki Emirhocazade Ahmet Bey 
Bağ Evi’nin tavan detayından referans alınarak tasarlanmış göçebe yaşam tarzında hiç sahip 
olunamamış mobilya olgusuna gönderme yapan bir tasarımdır, (Resim 2-4).  
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Resim 2: Endam - Bank / 2013 
Tasarımcı: Banu Apaydın Fotoğraf: Bülent Erutku 

#

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 3: Emirhocazade Ahmet Bey Bağ Evi  
 tavan detayı  

!
Resim!4:#Endam-Bank#/#Teknik#Çizim2012##
Tasarımcı:#Banu#Apaydın##
Fotoğraf: Banu Apaydın Arşivi - 2012 
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Örnek 2: Bumerang-Oturma Elemanı 
 
“Hayat bir bumerang gibidir, ona ne verirsen geri onu alırsın” düşüncesinden yola çıkarak hayatımızın 
önemli kararlarını düşünerek verdiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda “otur ve düşün” sloganıyla 
tasarlanan oturma elemanıdır, Resim (5-7). 
 

 
Resim 5: Bumerang - Oturma Elemanı / 3D modelleme 2012  Tasarımcı: Banu Apaydın 

 
Resim 6-7: Bumerang - oturma elemanı / 2012        Tasarımcı: Banu Apaydın Fotoğraf: Bülent 
Erutku 
 
Örnek 3: B-Cell  (Aydınlatma elemanı) 
 
Sağlık insanın sahip olduğu en önemli olgudur. Sağlıkla ilgili sorunlar yaşamaya başladığınızda hayata 
bakış açınız ve değer yargılarınız değişmeye başlar. Sağlık sorunları yaşayan kişi algılarını farklı bir 
yöne yöneltmek durumunda kalır. 5 duyuyla algıladığımız şeylerden bizi ilgilendirenlerini cımbızla 
çekmemizi algıda seçicilik olarak yorumladığımızda sağlık sorunları yaşayan kişinin yani algılayanın 
algı durumu değişir. İşte böyle bir durumla karşı karşıya kalınmış bir dönemde nesneleri ve olayları 
olanca genişliği, derinliği ve zenginliği içinde ele alabilme becerisini gösterme çabasına girilmiştir. Bu 
bağlamda kan hücrelerinin form yapısından ortaya çıkan tasarımdır, (Resim 7-8). 
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Resim 7: B-Cell / Aydınlatma Elemanı 3D Modelleme 2012                 
Tasarımcı: Banu Apaydın  
Resim 8: B-Cell / Üretim Tarihi 2015 – Paslaşmalar 3 sergisinden bir görüntü 
 
Tasarım yaparken kullanılan görsel düşünce ile detaylara odaklanma, gözlemekten ileriye giderek 
imgeleme ile tasarlama ortaya çıkan ürünlerin temelini oluşturmaktadır. Öğrencilere görsel 
düşüncelerini harekete geçirmek için sunulan örnek tasarımların alt yapısında çevreye daha dikkatli 
bakma ve detaylara odaklanma bulunmaktadır. Bir çözüm önerisi olarak gösterilen örneklerden sonra,  
beyin fırtınası yapılan toplantıda o anda akıllara gelen öneri ve fikirler paylaşılmış, tüm önermeler 
tartışılmıştır. 
 
Gözlemleyerek görmek ve algılanan enformasyonları problem çözme sırasında kullanmak görsel 
enformasyon alarak öğrenmenin anahtarıdır. Tasarımcı iyi bir gözlemci olmalıdır, (Bayazıt, 
2011:153). Gözlemleyen kişinin algıda seçiciliği yüksektir, detayları görür, detayları fark eder. Salt 
Galata’da yapılan ikinci toplantıda katılımcıların imgesel ve görsel düşünmeleri yani kavramı 
oluşturmaya yönelik düşünme ile hareket ederek tasarlamaları, bu bağlamda soyut olan ilk fikirlerini 
yazıya dökmeleri istenmiştir. Daha sonra her bir katılımcının önermelerini, zihinlerinde 
canlandırdıkları ilk biçimleri somutlaştırmak için sürekli düşünerek, eskizlerle ifade etmeleri 
istenmiştir. Eskiz çalışması ile birlikte eskiz maketlerinin de yapıldığı toplantı sonunda yapılan tüm 
çalışmalar pafta düzeni içerisinde sergilenmek üzere  Bielfeld&Khouli, (2010:73) ortaya koyduğu 
yenileme, birleştirme, uyarlama, değiştirme yükleme, eleme, çevirme ve gözden geçirme yöntemi ile 
farklı tasarım çözümleri aranmış, gözden geçirme tekniği olan son aşamada tasarımların üretim 
teknikleri renkleri formları vb. değerlendirilmiştir.  
 
Workshop Sonucu: Seçilmiş Tasarımlar 
 
Katılımcı: Mergül Saraf 
Tasarım: Zaman ve Temas (Aydınlatma Elemanı) 
Açıklama: 
 
Her gün gördüğümüz biçimler ve şekiller, içinde bulunduğumuz ruh halleri… 
Farkında olmadığımız, yanından geçip gittiğimiz, hissedemediğimiz… 
Zaman ve Temas… 
Zamana bırakmak, temas etmek… 
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Bir yemek masasında, bir ışığın altında bir araya gelmek… 
 
Zamanın eli dokunur ruha, bir temas başlar. 
Yenilenir her şey, unutulur, iyileşir. 
Ve bir kadeh tınısında sızar aşkın ışığı ruha, 
Aynı göğün altında… 
 
Bu çalışmada içinde bulunulan ruh halinden, bir duygudan nokta detay alınarak tasarıma yansıtılmıştır. 
Zaman ve temas kelimeleri bu ruh halinden yola çıkarak anahtar kelimeler olmuştur. Bu kelimelerle 
ilgili olan fiil, sıfat ve isimleri kullanılarak bir şiir yazılmış ve bu şiir tasarımın kavramsal çerçevesini 
oluşturmuştur. Bu bağlamda pleksi ve bakır kullanılarak bir aydınlatma elemanı tasarlanmıştır. 
Aydınlatma elemanından sızıp, masaya yansıyan ışık zaman kavramına, zaman kavramı da temas 
kavramına gönderme yapmaktadır, (Resim 9). 
 

 
Resim 9: Zaman ve Temas – Aydınlatma elemanı / Mergül Saraf 

 
Katılımcı: Ayhan Tan 
Tasarım: Gezi (Askı Elemanı) 
Açıklama: Yaşamış olduğumuz bu dünya üzerinde yaratılmışlığımız ve var oluşumuzdan ötürü seçme 
hakkının olmadığı özelliklerimizden dolayı eleştirilmediğimiz, ötekileştirilmediğimiz bir dünyayı 
görme gözü ile bakılan kitlelerden çıkan sonuç; barıştır. Algıda seçicilik çalışmasında çıkan ürün 3 
mm sac ile lazer kesim yapılıp ellere simgeler verilerek işlevselliğini elbise askısı olarak 
tamamlayacaktır. Askı parçalarının sarsılmaması için arka kısımlarına ek payanda ile destek 
düşünülmüştür, (Resim 10). 
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Resim 10: Gezi – Askı elemanı / Ayhan Tan 

 
Katılımcı: Tuğba Özdemir-Metin Adsever 
Tasarım: Voyage (Oturma Elemanı) 
Açıklama: Bir yolculukla başlar her şey… 
Dikkat, Nokta ve Detay… 
Yapılan çalışmada yolculuk esnasında güncel hayatta kullanılan metronun zemininde bulunan detayın 
hareketliliğinden yola çıkarak küçük eskizlerle başlayan hikayemiz, boyutlandırılarak amorf şekilde 
oturma elemanı tasarlanmıştır. Projede kullanılan malzemeler: fiberglas üzeri astar ve fırın boyadır, 
(Resim 11). 
 

 
Resim 11: Voyage - Oturma elemanı / Tuğba Özdemir-Metin Adsever 

 
SONUÇ 
Nesneleri ve olayları olanca genişliği, derinliği ve zenginliği içinde ele alabilmek için daha önce 
baktığımız bir çok nesnenin bizde yarattığı algıdan kurtarıp yeni bir bakış açısıyla farkındalığı 
arttıracak bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada kuramsal yaklaşımlarla; davranışlar ve imgeleri 
içeren “deneyimler” tasarımların temelini oluşturdu. Yaratıcı bir süreç olarak algıda seçicilik kavramı 
ile nesnelerden, olaylardan ve geçmiş deneyimlerden çağrışımlar yapıldı. Katılımcılar tasarım 
problemlerini edinilmiş imgeleri birleştirerek sentezlediler ve bunlardan yeni imgesel kavramlar 
ürettiler. Bir yöntem önerisi ile örnekleme yapılan çalışmada katılımcılar mevcut imgeleri seçme, 
birleştirme ve dönüştürme gibi işlemler uygulayarak yeni alternatifler ürettiler. Detayları incelerken ve 
sentez yaparken zihinlerindeki görsel sınırları zorlayarak tasarımda yaratıcılık söylemine katkıda 
bulundular. Tasarım eğitimi alan öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek, tasarım sürecinde 
farkındalıklarını arttırmak için yapılan bu çalışmada tasarımda yaratıcılığın bir soruna getirilen çözüm, 
yeni bir yöntem veya fikir geliştirmek olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda öğrenciler gelecekte 
tasarımda yaratıcılıklarını ortaya koymak için sunulan yöntemle birlikte kendi yöntemlerini 
geliştirebileceklerini keşfetmişlerdir. Tasarımda yaratıcılık için cesaret, sürekli arama yapmak,  
denemek, eleştirel bakmak ve yeni önermeler yapmak gerekmektedir. Tasarımda yaratıcılık söz 
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konusu olduğunda yeniliklere ve gerçeklere karşı algımızın açık olması gerekir. Corbusier’inde dediği 
gibi “yaratıcılık sabırlı bir araştırmadır” . Yaşam yaratıcılıkla değişir, bu nedenle tasarımda 
yaratıcılığın gelişimi için eğitimciye düşen görev öğrenciyi farklı yollardan aramaya yönlendirmek, 
gözlem ve araştırma yapmaya teşvik etmek, çok yönlü düşünmesini sağlayarak yaratıcı süreç içine 
sokmaktır. 
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ÖZ 
İç mimari tasarımda, hacim ölçeğindeki önemli tasarım parametrelerinden bir tanesi olan “renk” 
konusu, mekana kimlik kazandırmak, mekan psikoloji ve kişisel izlenimler açısından, üzerinde 
dikkatle çalışılması gereken bir konudur. Renk kullanımı iyi planlanmazsa istenilen renk 
duyulanmasından farklı bir sonuç ile karşılaşılabilir. Bu nedenle renk kullanımı için mekan türüne 
bağlı olarak bir renk düzeni kurulmalı ve mekan algılamayla olan ilişkisi planlanmalıdır. Bu çalışma, 
renk konusunun mekanın iletişim gücüne katkısı renk,-anlam-mekan ilişkisi ve mekan algısında renk 
etkisi üzerinden tartışılacaktır. Renk kompozisyonu kavramının tanıtılması, mekan tasarlamak için 
renk kompozisyonu yaratmanın önemi de ele alınacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: renk, mekan, görsel algı, renk kompozisyonu 
 
 

COLOR-THEME-SPACE INTERACTION 
 
 
ABSTRACT 
In interior design, at the volume scale, colour is an important design paramater. During the design 
process, colour is a crucial subject for space identity, space psychology and personal impressions. In 
case colouring process is not planned well, the final product is an unexpected situation. For this 
reason, colour order shall be according to the space typology and its relation to space perception shall 
be planned. The present paper focuses on design parameters which are effective on colour perception, 
colour and space psychology and the importance of colour compositions.  
 
Keywords: color, space, visual perception, color composition 
 
 
 
1.Giriş 
Mekanın anlamsal çözümlemesine neden olan deneyimlemede, beş duyu organıyla gerçekleşen ve 
belleğin katkısıyla anlamsal bütünlüğe varan süreç algı mekanizmasında etkilidir. Bu süreç, mekan 
çözümlemede algı mekanizmasının bütüncül bir sistem içerisinde paralel duyumlama süreçlerinin 
birleşimiyle gerçekleştiğini açıklamaktadır. Yapma çevreler, kimi zaman kişinin beklentilerine 
oldukça uzak kalmakta ve algı düzeyi düşük, memnuniyet açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 
Bu durumun tersine, kendine özgün kimliğiyle dikkati çeken yapma çevreler de kişiler için “özel, 
seçkin, güzel ve benzeri” tanımlarla anılmaktadır. Bu yazı kapsamında renk konusunun mekanın 
iletişim gücüne katkısı renk,-anlam-mekan ilişkisi ve mekan algısında renk etkisi üzerinden 
tartışılacaktır. Renk kompozisyonu kavramının tanıtılması, mekan tasarlamak için renk kompozisyonu 
yaratmanın önemi de ele alınacaktır. 
 
2.Renk, Anlam ve Mekan 
Herhangi bir biçim, doku veya renk belleğimizde bir anlam oluşturabilir. Mutluluğun Mimarisi adlı 
eserinde Alain de Botton, iç dünyamız ile görsel-duyusal algımız için dilimizde birçok metafor 
olduğunu ifade etmektedir. Botton’un örneklemleri arasında, güçlü kavramını anlatmak için yüksek bir 
yapı, ağır ve kalın bir biçim kullanmak fikri olduğu, dinginlik için az katlı, yatayda sürekliliği olan bir 
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biçim kullanmak önerisi, yumuşak izlenimi için özgül ağırlığı hafif ve açık renk bir malzeme, şeffaf 
için saydam/yarı saydam malzemeler, hatta demokrasinin simgesi için saydam malzemelerin 
seçilebileceği anlatılmaktadır (Botton, 2010:80, 98-105). Tüm bu anlamsal ilişki kurma çabaları, 
mekanı deneyimlemede etkili olmaktadır. Kişilerin çevresindeki elemanlara benzettiği yapı/ mekan 
/nesne ile iletişim kurması daha kolay ve başarılı olmaktadır. İletişim kurma sürecinde psiko-sosyal 
açıdan renk kavramının katkısı, fiziksel ve psikolojik açıdan kişileri etkilemesi nedeniyle önemlidir. 
 
Literatürde, rengin anlamsal etkisini araştıran çalışmalar ve bu konuda bazı belirlemeler yer 
almaktadır. Mahnke tarafından başlatılan, üzerinde birçok araştırmacının çalıştığı renk araştırmaları 
sonucunda renklerin kişilerde olumlu ve olumsuz etkiler uyandırdığı sonucuna varılmıştır (Mahnke, 
Meerwein, Rodeck-2007:30-31).  Kırmızı gücü, neşeyi, mutluluğu harekete geçirir, kullanıldığı 
mekanda dinamik, canlı bir etki yaratır. Negatif yüzüyle kırmızı korkuyu, aşırı öfkeyi, kontrolsüz 
tutkuyu açığa çıkartır, kan basıncını arttırır. Turuncu enerji verir, yaratıcılığı ve hırsı harekete geçirir, 
sıcak bir atmosfer yaratılmasında etkilidir. Ancak turuncu rengin baskın kullanımı nevroz ve 
huzursuzluk nedenidir. Neşe veren bir renk olan sarı bilgeliği, sezgisel kavrayışı ortaya çıkartır, 
kullanıldığı ortamda dikkat çekici bir etki yaratır. Altın sarısı kullanıldığı mekanda zenginliği ve 
şöhreti temsil eder. Negatif yüzüyle sarı, çok parlak ve dikkat çekici olduğundan sinir sistemini fazla 
uyarır, rahatsızlık verebilir. Doğanın rengi olan yeşil bedensel ve zihinsel açıdan yorgunluğu gideren 
huzurlu ve dingin bir ortam yaratmak için kullanılan bir renktir. Ancak, yeşil baskın olarak 
kullanıldığında sakinlik temsili tembelliği çağrıştırabilir, koyu yeşil sıkıcı, tedirgin edici bir ortam 
yaratabilir. Mavi sakinliğin, umudun, uyumun rengi olarak bilinir, bu özelliğiyle sessiz ve sakin bir 
ortam yaratmak istenildiği ortamlarda tercih edilir. Negatif açıdan mavi, hüzün ve iç karartıcı bir etki 
yaratabilir, mekan donuk, statik, sıkıcı hissedilebilir. Mor ile mavi arasında bulunan lacivert mantık, 
sezgi ve disiplini yaratıcılıkla birleştirirken, negatif açıdan bakıldığında durgunluk, zihinsel yorgunluk 
getiren bir renktir (Fraser, Banks, 2004:20 , Sharma,2007:23-29) . Beyaz ve siyah türsüz (akromatik) 
olarak bilinmektedir. Beyaz saflığın ve temizliğin temsilidir, beyaz ışık gücün sembolüdür, ancak 
beyaz ışık altında her şey kendi öz renginde görünür, mekana ait tüm kusurlar görünür. Siyah, ışığın 
yokluğunu temsil eder, yaşamın sonunu ifade eder, mekandaki sınırların görünürlüğünü azaltır, kimi 
zaman yok eder.  
 
Bilimsel renk dizgelerinde bu değişkenler tür/değer/ doymuşluk bileşenleridir. Kiremit kırmızısı, ateş 
kırmızısı, Ferrari kırmızısı temelde “kırmızı” renk türünü ifade etmekle birlikte, değer ve doymuşluk 
bileşenleri bakımından ayrılık göstermektedir. Renk çalışmalarında, belirli bir renkle ilgili en doğru 
tanımlamayı yapabilmek için o renge ait  değişkenleri bilmek önemlidir.  
 
Renk, günlük yaşantımız içerisinde bir anlatım dili oluşturmuştur. Bu anlatım dili, belirli renklerle 
ilgili bir kodlama da oluşturmaktadır. Kişilerin belleğindeki kodlama, mekan bileşenlerinin kişisel 
duyumları uyarmasına bağlı olarak negatif algı ile pozitif algı arasında değişebilir. Negatif algı, bir 
mekan için görsel duyum eşiği minimum olduğunda, mekansal uyartılardan gelen sinyaller 
zayıfladığında ortaya çıkmaktadır. Donatılar, yüzey renkleri türsüz ise, diğer bir deyişle, siyah-beyaz 
ekseninde, akromatik renk düzeni oluşturulmuşsa negatif algı ortaya çıkmaktadır. Tek bir renk türü, 
yalnızca değer bileşeninde değişikliğe uğramışsa, yine negatif algı oluşur; mekan monoton, sıkıcı, 
durağan gibi olumsuz sıfatlarla tanımlanır. Pozitif algı ise, bir mekandaki renk kompozisyonu farklı 
renk türleri ile oluşturulmuşsa, aynı renk türüne ait yüksek doymuşluk derecelerinde renk örnekleri 
birlikte kullanılmışsa ve/veya yüzey dokuları baskın ise ortaya çıkmaktadır (Manav, 2011:93-102). 
Belirli bir renk kompozisyonu yaratılmayan bir durumda birden fazla renk türü, değer ve doymuşluk 
bileşenleri belirli adımlarla bir düzen oluşturmayacak biçimde kullanıldığında Şekil 1’de görüldüğü 
gibi istenmeyen bir durum oluşur. Bu koşulların kişiler üzerindeki etkisi istatistiksel olarak da 
ölçülebilmektedir. Küller, Mikellides ve Janssens, günışığı almayan bir hacimde renk algılama ve 
kişilerin performansına renk etkisi araştırmaları yapmışlardır. Deneysel çalışmalarında renk algısını, 
karşıt sıfat çiftleri üzerinden anlamsal farklılıklar skalası ile ölçmüşlerdir. Çalışmaları, rengin kişiler 
üstündeki etkisinin araştırma yöntemleri ile ölçülebileceğini göstermesi açısından önemlidir. 
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Şekil 1. Renk ve mekan izlenimlerinin akromatik ve monokromatik test odalarında değerlendirilmesi 
 
3. Renk Kompozisyonları ve Mekan Tasarımı 
Rengi tanımlamak için çeşitli dizgeler kullanılmaktadır. Geçmişte bilimsel olmayan yaklaşımlarla 
benzetme (analojik) yöntemlerle renkler adlandırılırken, günümüzde bilimsel dizgeler yardımıyla rengi 
üç boyutlu olarak anlatabilmekteyiz. Bu amaca uygun olarak Munsell Renk Dizgesi, RAL, CIE gibi 
çeşitli renk sıralama dizgeleri geliştirilmiş ve tanımlanmıştır. Bu sistemlerin amacı, rengi boyalı 
yüzeylerden yararlanarak ifade edebilmek, benzer renkleri belirli bir düzen içerisinde yan yana 
getirebilmektedir. Böylece, renk herkes tarafından anlaşılabilen ortak bir dilde tanımlanabilmektedir.  
 
Renk sistemleri, oluşturulması önerilen renk düzenlerini, fonksiyonu tanımlanmış bir mekan için renk 
kompozisyonu oluşturabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Renk düzeni oluştururken, rengin bileşenleri 
arasındaki karşıtlıklar değiştirilerek birbirine benzemeyen çok sayıda renksel görünümler yaratılabilir.  
 
Bir görme alanı içinde yan yana gelen yüzeylerin anlam ve etkisi ise yüzey renklerinin tür, değer ve 
doymuşluk bileşenleri arasındaki ayrımların (karşıtlıkların) büyüklüklerine göre değişmektedir 
(Yavuz,Ünver,2010: 411-418).  Şekil 2, sarı bir zemin üzerinde mavi donatıların görsel algıya etkisini 
göstermektedir. Arka fon/yüzey-detay/nesne algısında, birlikte kullanılan renklerin bileşenleri ve 
dalgaboyları önemlidir. Kısa dalgaboylu renkler, uzundalgaboylu renklere göre daha parlak ve yakın 
gibi algılanmaktadır. Şekil 2 de, “a” ile belirtilen örneklemde mavi renkteki detay sarı renkteki fon 
üzerinde, daha yüksek veya daha ön planda gibi algılanmaktadır. Aynı şekilde, “b” ile belirtilen 
örneklemde sarı renkteki detay mavi renkteki zeminden daha alçak veya daha geri planda gibi 
algılanmaktadır. 

Küller R,Mikellides B, Janssens  J, Colour,Arousal and Performance; A Comparison of Three Experiments, 
Color Research and Application, Vol 34, No:2, pp:141-152, 2008.
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Şekil 2. Arka fon/yüzey – detay/nesne ilişkisi 

Kaynak: Manav,Form-Doku-Renk Ders Notları,2013 
 
Renklerin birlikteliğinde bir mekan sıcak-soğuk-samimi-rahat ve benzeri sıfatlarla tanımlanır ve bir 
kimlik kazanır. Monokrom (tek renkli) renk ve tavan-duvar-döşeme yüzeyleri arasında tür-değer-
doymuşluk açısından fark olmaması durumunda, mekan monoton ve tekdüze algılanacaktır. 
 
Mekan kurgusunda düşey ve yatay düzlemlerde hangi renk düzenlemesi ile renklerin psikolojik 
ifadesinin güçleneceği soyut renk kompozisyonları üzerinden çalışılabilir. Görsel algılamanın önemi 
de dikkate alınarak, odak noktalarının hiyerarşisi düşünülerek renk türü (değer ve doymuşluk 
faktörleriyle birlikte) seçilebilir. Seçilen aydınlatma elemanının renk özellikleri de seçilen renk 
türleriyle birlikte ele alındığında daha başarılı çözüm önerileri sunulacaktır (Fraser,2004:32-36). 
Aşağıdaki şekilde, iç mekanda kullanılan malzemelere ait renk bileşenlerinin değiştiği durum için 
algılamadaki fark gösterilmektedir. Renkler, aralarındaki karşıtlık farkına bağlı olarak algılanmaktadır. 
Karşıtlık farkı azaldıkça görsel algı zayıflamaktadır. Renklerin, kendi “öz renginden” uzaklaşması, 
olduğundan farklı bir renk türünde veya daha koyu, açık renkte gözlemlenmesi görsel algıyı 
zayıflatmaktadır. Renk bir binanın karakterini ve yansıtması istenen duyguları ifade etmekte bir araç 
olarak kullanılabilir; çocuklar için tasarlanacak bir bina “neşeli, canlı” bir görünüşe sahip olmalı, 
prestij göstergesi bir bina için “sade, şık, etkili” bir tasarım yapılmalıdır.  
 
Tek bir renk türü ve/veya renk bileşeni iç mekanda bir renk düzeni oluşturmak ve renk kompozisyonu 
tamamlamak için yeterli olmayacaktır. Bunun nedeni, mekan organizasyonunda  işlev açısından 
birbirinden farklı birçok alan bulunmasıdır. Bu amaçla renk kompozisyonu ve şemasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kullanılan renk kompozisyonlarında, en etkin bileşen, iç yüzeylerin yansıtma 
çarpanıyla ilgili olması ve yüzeyin açıklık-koyuluk derecelendirilmesi ile ilgili olan “değer” 
bileşenidir. İkinci etkin bileşen, rengin kendi öz rengine yakınlığını, canlı/parlak olmasını etkileyen 
“doymuşluk” bileşenidir. Üçüncü sırada etkin olan bileşen rengin adını belirleyen “tür” olarak ifade 
edilebilir. 
 
Rengi malzeme ve ışıktan bağımsız olarak düşünmek mekan algılama bakımından eksik sonuçlar 
doğurur.  Rengi, malzemenin özelliklerinden bir tanesi olarak, aydınlatan ışığın özelliklerine bağlı 
olarak anlamlandırırız. Aynı renge boyanmış iki tekstil malzemenin kullanımını düşünürsek; örneğin 
parlak bir saten kumaş ve bir kadifenin anlatım dili farklıdır. Saten parlak ve hafif, kadife derin ve 
sıcak bir etki yaratacaktır (Rasmussen,1994:179-182). 
 
Mekan içinde malzemelerin birlikteliği düşünüldüğünde, seçilen malzemelerin renk özellikleri, 
kapladıkları yüzey alanı ile birlikte düşünülmelidir. Tavan-duvar-döşemelerde kullanılan malzemeler 
geniş yüzey alanına sahip olduğu için, seçilen malzemenin renk özellikleri, değer (içindeki gri miktarı; 

 
a/sarı renkte fon 

 
b/ mavi renkte fon 
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açıklığı-koyuluğu) ve doymuşluk (kendi öz rengine yakınlığı; soluk-parlak) öğeleri de dikkate alınarak 
seçilmelidir. Şekil 3 rengin bu etkisine bir örnektir. Kişilerin mekan izlenimlerinde renk – malzeme – 
doku - ışık etkileşimi etkin rol oynamaktadır. 
 
Rengin psikolojik etkileri unutulmamalı, malzemenin öz (kendi) rengine yakınlığının algılamaya etkisi 
düşünülmelidir. Malzemenin yüzey özellikleri (pürüzlü, parlak gibi), kalınlığı, rengi, geçirgenliği 
(saydam, yarı saydam veya saydamsız olması durumu), üzerlerine düşen ışığın renk özellikleri ile bir 
etkileşim içine gireceğinden, yansışmalara bağlı olarak malzemelerin tür, değer ve doymuşlukla ilgili 
özellikleri etkilenecektir (Manav, 2007:32-34). 
 

 
Şekil 3. Rengin farklı yüzeylerde kullanılması ve mekan algısına etkisi 

 
Rengin psikolojik etkisine bağlı olarak, mekanın duvar renkleri değiştikçe kişilerde oluşan etkileşim 
de değişecektir. Aynı mekan mavi renk kullanıldığında daha dingin, sakin olarak algılanırken, sarı 
renk kullanıldığında daha canlı, dinamik algılanabilir.  
 
5. SONUÇ 
Görsel algıyı, malzemenin fiziksel özellikleri ile birlikte (doğal, suni,parlak,mat, pürüzlü yüzey ve 
benzeri) renk özellikleri de etkilemektedir. Rengin kişilerde uyandırdığı izlenimler mekan algısındaki 
değerlendirme kriterlerini etkilemektedir. Renk kompozisyonlarına ilişkin kararlar, malzeme-doku-
aydınlatma tasarımı ile birlikte projelendirme sürecinde alınan tasarım kararları olmalıdır. Bunun en 
önemli nedeni, iç mimari tasarıma ait tüm planlamaların bütünleşik bir şekilde tamamlanmasının 
gereğidir. Mekan kimliği, tasarlanan söz konusu mekanın, aynı işleve hizmet veren diğer örneklerden 
farklı olmasını sağlayacaktır. Bu farkın oluşmasında mekanda oluşturulan renk etkisi ve anlam iletisi 
önemlidir. Tasarlanan yapma çevrede renklerin birlikteliğinde mekan algılama gerçekleştiği için 
oluşturulan renk düzenlerine dikkat edilmelidir. Rengin tür-değer-doymuşluk bileşenlerindeki 
değişimin rengin psiko-sosyal etkisi bakımından da düşünülmesi gerekmektedir.  
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FETİŞ NESNESİNİN TASARLAMA EYLEMİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ 
ÜZERİNE BİR DENEME 

 
Yrd. Doç. Özkal Barış ÖZTÜRK 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Türkiye 
 
 
ÖZ 
Varlık devamının temel dinamiği olarak adlandırılabilecek olan tasarlama eylemi insanoğlunun 
düşünce sınırları uyarınca yöntemsel çeşitlilik arz eden; dolayısıyla sayısız kavramın kendine yer 
bulabileceği türde sübjektif bir yapıya sahiptir. Bu çalışma söz konusu kavramların başta 
gelenlerinden biri olan fetişin tasarlama eylemi üzerinde hangi noktalarda yer bulabildiğini ve bulduğu 
bu yerin yanı sıra bulunması gereken asıl yerini - tanımlar arası ilişkiler doğrultusunda – işaretlemeye 
çalışan teorik bir okuma denemesidir. Bu denemenin temel kaynağı çalışma boyunca tenkit edilen 
süreci işletenlerin niceliksel çokluğu, başlıca hakemi ise bu çoklukla arasına mesafe koyabilenlerin 
niteliksel derinliğidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Tasarımcı, Fetiş, Tasarım Fetiş İlişkisi, Nesne, Fetiş Nesnesi  

 
 

A STUDY ON THE PROJECTION OF THE FETİCHİSM OBJECT IN 
THE ACT OF DESIGN 

 
 
ABSTRACT 
Basic dynamic of continued existence which is called as design action , In accordance with the 
boundaries of human thought that methodological diversity of supply;therefore it has a structural type 
will find numerous subjective concepts of self contained. In this study, it said that one of the principal 
concepts fetish designing action on which the point where find it and found that this place as well as 
the actual location must be found - defines relations in line - this is a theoretical reading test runs 
markup. The main source of this essay is throughout of study that criticism the majority of those 
operating quantitative process the main referee who can put some distance between this is mostly 
qualitative depth. 
 
Keywords: Design, Designer, Fetish, Design Fetish Relationship, Object, Fetish Object 
 
GİRİŞ 
Portekizli denizcilerin Afrika yerlilerinin dinsel törenlerinde yüzleşmeleriyle su yüzüne çıkmaya 
başlayan, nesnelere atfedilen gücün kutsanması eylemi, 17. yüzyıldan günümüze dek sosyolojiden din 
tarihine, psikanalizden antropolojiye kadar uzanan araştırma sahalarında fetişizm başlığı altında 
kavramlaşarak izdüşümlerini işaretleye gelmiştir. 
 
De la Spencer ve Tylor canlıcılığın bir alt bileşeni, Haddon inanç sisteminin gelişim sürecinde bir 
aşama, Lippert ruhların yerde ve gökteki herhangi bir nesnede yerleşmiş olduğuna duyulan inanç, 
Schultze maddesel değer açısından önemsiz nesnelere karşı değerlerini abartarak hayranlık duyma, 
Sausseye hem dinsel tapınmanın, hem de büyü yapmanın nesnesi, Comte ise dinsel inanç gelişiminin 
en alt aşaması” olarak fetişi tanımlar.  
 
Fetişizmin, tasarlama eylem süreci üzerindeki izdüşümleriyle ilgili belki de en etkin çıkarımlara ise 
Freud’cu bakış açısının “eksik olanı ikame edilenle dengeleme” vurgusuyla ulaşılacaktır. Nesne, - 
cinsel - muhatapla işlevsel anlamda ilgisiz olmasına rağmen, bağlamından kopartılıp çağrıştırıcılık 
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göreviyle onun yerine geçerek boşluğunu doldurur. Bu anlamıyla fetiş, dış etkenler aracılığıyla 
şekillenen algısal bir kimliklenmedir. Arzulanan muhatabın yerine geçerek fetişleştirilen nesne, yerine 
geçtiği muhatap ile ayartıcı bir çağrıştırıcılık ilişkisi içerisine girer ve sonunda kendisi başlı başına bir 
tutku haline gelir. 
 
Hedefi uyarınca tasarım – fetiş ilişkisinin niteliklerini ele alan çalışmanın süreceği iz Freud’un bu 
vurgusuyla başlamaktadır. Bunun nedeni, tasarlama eyleminin de aynen nesnelerin fetişleşmesinde 
gözleneceği gibi ikame etme vurgusunu pratiğinde barındırıyor olmasıdır. Tasarlama eyleminin pratiği 
itibariyle geçersizleşen durumun yerine geçerli bir yeni durumun ikame edilmesi olarak 
tanımlanabileceğine bakıldığında, ikame etme eylemi ile fetiş nesnesi arasındaki tasarım zemininde 
sürmesi mümkün ilişkinin Freud’un tanımıyla paralellik arz edebileceği aşikârdır.  
 
Tasarlama eyleminin harekete geçebilmesi, var olan durumun geçerliğini, geçerli bir yeni duruma yer 
açarcasına kaybetmesiyle koşuttur. Ancak ikame edilen durumun diğer bir deyişle tasarımın yukarıda 
ifadesini bulduğu şekilde bir fetiş nesnesinin beraberinde getirdiği algısal karşılıklar aracılığıyla 
tamamlanmaya çalışılması mümkündür. Fetişleşerek başlı başına bir tutku haline gelebilen nesne, 
bağlamından özünü reddedercesine bir kopuş göstererek yeniye ulaşılmasını sağlayacak tasarımda 
değişmez bir çağrıştırıcı olarak yerini alabilecektir. 
 
Kimi zaman doğanın durumunu geçersiz kılar, kimi zamansa kendi durumlarının doğa karşısındaki 
geçersizliğini ortadan kaldırır nitelikte tasarımlar kurgulayan eyleyiciler, varlık sürekliliğinin sebebi 
konumundaki temel eylemlerinin; tasarlamanın içinde şuursuz boşluklar açarak buralara tatmine 
muhtaç arzularının fetişist olumlayıcılarını ikame edebileceklerdir. Hâlbuki her eyleyicinin birer birim 
olarak içinde bulunduğu bu düzende her tasarımla durumun geçersizleşeceği, geçerli hale gelen her 
tasarımın da ileride tasarlanacak olan herhangi bir durum için geçersizleşmeye mahkûm edileceği 
baştan belirlenmiştir. Böylesi amansız bir gelişim – değişim döngüsünün asli dinamiği olan tasarlama 
eyleminin başlı başına bir tutku merkezi özelliğiyle kalıplaşan fetiş nesnesini bilindik hali ve 
niteliğiyle sürece dâhil edip kullanmasının ne kadar doğru olacağı irdelenmelidir.  
 
Eksiliği karşılamak amacıyla atfedilen güçlerle sübjektif olarak kutsanan, kutsandıkça bağlanılan, 
bağlanıldıkça da algıdaki yerini sabitleyen ve işlevsel yeterliğinden söz edilemeyen bir nesnenin 
tasarlama eyleminin gelişim – değişim amaçlı akışına ayak uydurabilmesi nereye kadar kabul 
edilebilir? 
 
Doldurulası eksikliklerin bulunmasıyla oluşan çaresizliğe, atıflarla sabitlenmiş kutlu nesneler 
aracılığıyla çare bulmayı düşünebilmek, taşı gediğine koymak isterken tasarım zemininde ilerleyen 
gelişim sürecine taş koymakla tam bir paralellik arz edecektir. Çünkü yukarıda da kısaca söz edildiği 
üzere eylem ve nesne her ne kadar ikame etme noktasında birleşse de ikame edilenin niteliği; yeniliği 
bu ilişkinin kopuşunu işaret edecektir.  
 
Yeniye olan gereksinim, kutlanmış nesneler ve o nesnelerin kutsanmasına bir noktada mecbur bırakan 
perde arkasındaki yoksunluklarla karşılanabilir mi? 
 
Bireysel fetişler bireysel eksiklikleri karşılamaya yetecekse, tasarlama eylemi ve tasarım sonucu 
kendini nerede konumlandırmalıdır? 
 
Tasarımcı bu konumlandırmada hangi görevi üstlenecektir? 
 
Tüm bu sorular aşağıda yer verilen iki başlık altında farklılıkları ve bu farklılıkların nitelikleri 
vurgulanacak şekilde ele alınacaktır. Ancak bu çalışma amacı gereği fetişi yok saymayacağı gibi, 
tasarlama eylemini fetiş sunağına armağan da etmeyen nitelikte bir tasarım – fetiş ilişkisi kurma 
denemesidir. Güneşin tükenmezliğine rağmen aydınlık uğuruna kutsanmış mumun ışığına bilinçli 
mahkûmiyeti reddeder. Güneşin de, mumun da varlığını sorgulamaz. Mumu güneşleştirmediği gibi 
güneşi de mumlaştırmaz. Güneşin manasına ulaşma sürecine bir basamak olarak hizmet edeceği için 
kıymetli olan mumların tasarlanmasından taraf olur… 
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1. ADAPTASYONUN KLEPTOMANİK İLKELLİĞİNE TAPINMAK  
Fetiş ve tasarım kavramlarının yukarıda söz edildiği üzere ikame etme eylemi ortak paydasında 
ilişkiye girebileceği düşünülse de ikame edilenin temel niteliği olan yenilik, bilindik fetiş nesnelerini 
tasarımdan ayıklamaya yetecek bir hassasiyet arz etmektedir. Yeniliği bir tarafa bırakarak fetiş 
nesnesinin kutsanmışlığı aracılığıyla tasarımın niteliğini yücelteceğine olan inanç, tasarımcının 
tasarlama eylemi ile ilgili sistem eksikliğinin ilkel telafi edicisine şuursuz sarılmasının bir eseri; bir 
çeşit fetiş olarak kendini konumlandırabilir. Tasarımın muhatabı olan kullanıcı kitlesi yaygınlaştıkça 
kullanılan nesnenin algısal karşılığı genelleşmeye, tekilleştikçe de bireyselleşmeye başlayabilecektir. 
Ama tasarımın ulaşacağı kitle hangi nitelikte ve nicelikte olursa olsun, çaresizliğin çaresiymişçesine 
tasarımcının imdadına gelen fetiş nesnesinin yeni olmadığı gözlenecektir. Fetiş nesnesine sarılarak 
tasarımını kurtarmaya çalışanları görülür hale getirebilmek, diğer bir deyişle bu eyleyiciler bütününün 
içinden tasarımcı kimliğini ayırabilmek, bir dizi tanımın ortaya konmasıyla mümkün olacaktır. 
 
Tasarlama eylemi var’ları birbiriyle ilişkilendirerek bir varolmayana ulaşma çabasıdır. Bu çaba 
süresince somutlaşan her bir adım tasarımdır. Eyleyici varolmayana basitliği sayesinde ulaşandır. 
Tasarımcı ise ulaşılamayacak kadar basit varolmayanların peşinde koşandır. Yaklaşıldığı kadar 
uzaklaşan, aradaki mesafeyi daima koruyan, zamana dayalı olarak sürekli değişen, bir zaman dilimi 
için hedefken bir sonraki zaman diliminde sadece bir mesafe tabelası haline gelen ufku yakalamaya 
çalışandır. Böylesi bir tempo içinde bütünü kavramayı - hep eksik kalacağını bilmesine rağmen -
amaçlar nitelikte bir kimliğin sahibi olanın; tasarımcının herhangi bir zaman aralığında, her hangi bir 
boşluk nedeniyle, her hangi bir bağlamda kutsanıp yerini, amacını, algısını sabitleyerek yeni çözüm 
arayışını köreltmiş bir nesnenin gölgesinden aldığı güvene muhtaç olması mümkün müdür? 
 
Bütünü kavrama çabasının ufuk tanımaz sürati içine gönüllü girenler, pergellerinin iğnelerini 
kutsanmış nesnelerin üzerine yerleştirerek hangi yeni güzergâhta, hangi yeni deneyimlere 
ulaşabileceklerdir? 
 
Her adımında yeni bir ufuğu hedef haline getirenlerin tek sayfalık bir seyir defteriyle yola çıkmaları 
düşünülebilir mi? 
 
Unutulmamalıdır ki yaşamın altını eksiliğiyle, yenisiyle çizerek vurgulayacak olan da, altını çizeyim 
derken yaşamın üzerini sanrılar âleminin çalkantısına kapılıp karalayacak olan da tasarımcıdır. 
Tasarımcının anlam atfedilen kutsanmışlardan medet ummasını olumlayabilmek, ancak tasarımcı 
kimliğiyle ilgili yukarıda ifade edilenin aksinde tanımlamalar yapmakla mümkündür. Tasarımcı 
kimliğini tanımlamaksızın fetiş nesnesinin tasarlama eylem sürecindeki – şu ana dek eleştirilen – 
yerini makul görmek, kimlik tanımsızlığından meydana gelen boşluğun fetişist telafisinden başka bir 
şey değildir. 
 
Bu noktaya dek sözü edilen hususlar esas itibariyle fetiş nesnesinin tasarımı – fetişin varlık sebebi olan 
argümanlarla, tasarlama eyleminin varlık zemini arasındaki algısal paralellik aracılığıyla - 
mahkûmiyete varacak kadar etkileyebileceğini sorgulama amaçlıdır. Bu amacın sağlam bir zemine 
oturabilmesi için de tasarlama eyleminin fetiş nesnelerinin peşin algısal karşılıklarına neden yöneldiği 
ele alınmalıdır. Bu yönelimin sebebini kavrayabilmek, tasarlama eyleminin yukarıda ifadesini bulan 
tanımlamasını hatırlamakla mümkündür. 
 
Tasarlama eylemi var’ları birbiriyle ilişkilendirerek bir varolmayana ulaşma çabasıdır. 
 
Tanımın irdelenmesi gerekecek şekilde öne sürdüğü ilk ve temel eylem, var’ların ilişkilendirilmesidir. 
Var olarak tanımda yerini alan birimler, yaşam denilen nefesler toplamında algı sınırları içine girerek 
zihinde yer bulan veriler, bilgiler bütünüdür.  Var’lar arasında kurulacak olan ilişki, tüm birimlerde de 
gözleneceği gibi aritmetiksel bir zemin üzerinde ilerleyecektir. (1)Bilinenlerin yan yana gelip 
bilinmezi meydana getirmesi sürecinde tasarımcının devreye gireceği en belirleyici nokta ise söz 
konusu bilinenler yığınının bilinmezde vücut bulabilmesini, vücut bulurken de kendi varlık formunun 
ötesinde mana formuna ulaşabilmesini sağlayacak olan imgeleme eylemine işlerlik kazandırmasıdır. 
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Bu kapsamda tasarlama eyleminin yöntemsel özü, imgelenmiş var’ların aritmetikle 
ilişkilendirilmesidir. (2) 
 
Ancak bir var olarak fetiş nesnesi, kalıplaşmış alıcısı ve peşin algısıyla söz konusu eylem sürecine 
dâhil olarak tasarımcının anlamdırıcılığını devre dışı bırakmak üzere kullanılmayı bekler. Bu aşamada 
tasarlama eyleminin alt dinamiği olan adaptasyon adeta var’ları ilişkilendiren bir işlemmişçesine 
bağlamından kopup aritmetik yerine geçerek sürece dâhil olur. (4)Bu alt dinamiğin işlemleşmesinde 
adaptasyonun da aynen aritmetikte olduğu gibi birimler arası ilişkilerde rol alıyor olmasından 
etkilenilmesinin; ancak aritmetiğin yeni sonucu oluşturmayı sağlayan işlemsel yapısı ile adaptasyonun 
birimleri kullanılır hale getirmek adına birbirine yaklaştıran doğal çekim özelliği arasındaki ayırt 
noktasının ıska geçilmesinin payı büyüktür. 
 
Bir şeyin başka bir şeyin yerine veya haline geçmesiyle birimler arasındaki mesafeyi 
çağrıştırıcılıklarını kullanarak azaltan adaptasyonun, bir birimle başka bir birimin boşluğunu dolduran 
var ilişkilendiricisi konumuna gelmesiyle tasarlama eylem sürecinde başvuracağı temel varlar 
anlaşılacağı üzere fetişlerdir. Tasarlama eylem sürecinin adaptasyonun işlemleşmesiyle başkalaşan 
zemini, fetiş nesnelerinin çağrıştırıcılık temelli varlıklarını sonu gelmeksizin sürdürebilmelerine 
olanak verecek kadar bereketlidir. Tasarımcının manalandırmasıyla bir yeni olarak yaşamdaki yerini 
alabilecek olan tasarım parçalarının süreçteki başkalaşım nedeniyle bıraktığı boşluk, adaptasyonun 
derin dondurucusunda bozulmadan bekleyen fetişleşmiş nesnelerle ikame edilebilecektir. Böylece 
algısı peşin, varlık sebebinin sorgulanması noktasında risksiz ve müşterisi daimiymiş gibi görünen 
nesnelerin kudretinden yararlanılarak tasarımın sağlam temellere oturacağı, sarsılmazlaşacağı hatta 
tenkit dahi edilemeyeceği algısı tasarım hayatının tasarımcısızlıktan doğan boşluğunu doldurarak 
fetişleşecek; tasarımcının yerine geçerek Yürekli’ nin deyimiyle “muska”laşacaktır. 
 
“…Örneğin “taç kapı” nasıl muska haline geliyor? Tasarımı nasıl kurtarıyor? Muskanın tasarımı 
kurtardığına nasıl onay alınıyor; kimler susuyor, kimler destekliyor? Yoksa muskaya sığınıldığının 
farkına mı varılmıyor? Acaba aristokrasiye ait olmayan, doğa ile yaşam mücadelesinin içinden çıktığı 
için özgün ve değerli halk mimarisi – vernacular mimarlık – nasıl oluyor da cumba ve saçak’ a 
indirgeniyor; fetişleştiriliyor. Kalmamış yaşamların mimarisinin iki seçilmiş elemanı, hiç ilgisi 
olmayan ve bu defa “zorlama aristokrasi”ye elbirliğiyle nasıl pazarlanabiliyor; vazgeçilmezler haline 
getiriliyor. Sözde intelegentia, sözde kültür adamı, yerli oryantalist, kimliklerini lümpenle birlikte 
“muska”da arıyor; yakışmıyor; farkına varamıyor…”  
 
Afrika yerlilerinin güç atfettikleri nesneleri kutsamalarıyla bilinir hale gelen fetişlerin günümüzün 
hatta yarının dahi tasarım zemininde izler bırakacak olması – tasarlama eyleminde ilişkilendirici 
olarak kullanılmasıyla yozlaşan - adaptasyonun hayret uyandıracak boyutlardaki travmatik 
getirilerinden biri gibi durmaktadır.  
 
Boşluk, eksiklik, yoksunluk yaması olurcasına nesneleri bağlamından koparabilmek ve en önemlisi 
bunu kişisel yaşamın - sahibinden başka kimseye zarar vermeyen - sübjektif akışı bir yana tasarım 
adına sürekli yapıyor olabilmek, ilkelliğin de ötesinde bir rahatsızlığın işaretçisi gibidir. Bu rahatsızlık 
belki de tanımının tutacağı ışıkla kavranabileceği gibi bir çeşit kleptomanidir. 
 
Kleptomani kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinme duyulmayan nesneleri bağlamından 
koparmaya, çalmaya yönelik dürtülere karşı koyamamaktır. (3) 
 
Nesneleri,  kendi yaşam manalarını ve o manaları onlara yükleyen sahiplerini hiçe sayarcasına 
yerlerinden koparabilmek, bunu da yeniye ulaşma noktasında çare, çözüm sanabilecek bir şuur 
kapanıklığına sahip olabilmek tasarımcı kimliğinin hangi özelliğiyle bağdaşabilir? 
 
Kültür, izm, tarihsel dönem vb. gibi sıralanabilecek sayısız bahane, kleptomani boyutuna ulaşan 
çalmadan duramama halini mazur gösterebilir mi? 
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Bu noktada çalışmanın başında da vurgulanmaya çalışıldığı gibi fetişi; yoksunluk dengeleyicisi 
nesneleri suçlamak mümkün değildir. Bağlamına uygun olduğu müddetçe olguların yozlaşmasından 
söz edilemez. Afrika yerlileri bağlamında kutsanmış nesnelerin varlık sebebi gibi günümüz bireyinin 
manevi eksikliklerinin nesnel telafi edicileri de tartışılamaz. Ancak bağlam, zaman - mekân 
tanımaksızın bütünü kavrayabilme çabası olan tasarlama eylemiyse, kabul görebilecek belki de son 
olgu fetişe muhtaç olma noktasıyla örneklendiği türde kleptomanik bir ilkelliktir. 
 
2. MANALANDIRILMAYA AÇIK YENİLERE ULAŞMAK 
Tasarlama eylem sürecindeki kleptomanik fetiş tutsaklığı üzerine yukarıda yapılmaya çalışılan 
vurgulara bakarak tasarım – fetiş ilişkisinin yozlaşmaya mahkûm bir güzergâhta ilerlemekten başka 
çaresi olmadığını söylemek de olası değildir. Tasarım ve fetiş nesnelerinin aralarında kurduğu bağın 
ifade edilen niteliği nedeniyle eyleyiciyi birinden vazgeçmeye, tasarımcıyı ise fetiş kavramından kesin 
sınırlarla ayırmaya yönlendirmek sığlığına düşmemek gerekmektedir. Tasarımın da, fetişin de 
muhatabı oldukları eyleyiciler nedeniyle inkâr edilemez olabildiklerini kabul etmek; ancak 
aralarındaki ilişkinin olması gereken halini kavrayabilmek için de niteliksel derinliklerine dalabilmek 
şarttır. Bu noktaya varana dek tenkit edilen ilişkiler düzenin niteliğini her iki kavramın da tanımında 
yer alan ikame etme eylemini karşılama çabası ve bu çabalar arasındaki ilgileşim belirlemiştir.  
 
Tasarlama eylemi geçersizin yerine geçerliyi ikame etmek isterken,  boşluk doldurduğu için varlığını 
sürdüren fetiş nesnelerinden – adaptasyonun nitelik değiştirmeye yatkınlığı nedeniyle - medet umar 
hale gelmiştir. Ancak fetiş nesnesinin eksiklileri doldurarak bütünlüğe hizmet edeceği, tasarımın da 
bütünlüğe yeni aracılığıyla ulaşmaya çalışacağı düşünüldüğüne, tasarım – fetiş ilişkisinin niteliğini 
belirleyen hususun ikame etme eyleminden öte bütünü kavramak için yeniyi kullanma olabileceği ıska 
geçilmiş; fetişin yeniye hizmet edebilme ihtimali yok sayılmıştır. 
 
Fetiş her ne kadar algısal bir kalıp gibi yerinde dursa da fetişleşecek yenilerin olmadığını iddia 
edebilmek mümkün müdür? 
 
Nesnelerin, fetişleşerek peşin anlam karşılıklarını sundukları eyleyicilerin algı kontenjanlarını 
doldurduklarını, yeni bir fetiş nesnesine ihtiyaç duyulmasını engellediklerini söyleyebilmek olası 
mıdır? 
Fetiş nesnelerinin kalıplaşmış yapısı algı –insan tarihine son noktayı koyamayacaktır. Kimi yeniler 
fetişleşerek ileride ulaşılacak olan fetişleşecek yenilere dek hükmünü sürdürecek ve ardından algı 
sahnesindeki yerinden çekilebilecektir. İnsanlık tarihinde fetiş daima yer almış ancak kavramın su 
yüzüne çıktığı dönemden günümüze dek fetişleri geçersiz kılıp ulaşılan yenileri fetişleştirmekten 
kendini alı koyamayan eyleyiciler bir anlamda yeniye olan ihtiyaçlarını da itiraf etmişlerdir. 
 
Fetiş – yeni kavramları arasında kurulması mümkün bu ilişkinin niteliğini kavramak içinse tasarlama 
eylem sürecine geri dönerek, eylem tanımı üzerindeki yerine bakmak gerekmektedir. 
 
Bir eylem olarak tasarlamanın varları birbiriyle ilişkilendirme boyutunda ele alındığı hatırlanırsa, fetiş 
nesnelerinin bu eylemde – tenkit edildiği üzere - birer var görevi üstlendiği fark edilecektir. 
Tasarımdaki boşluğun fetişlerle ikame edilmesi vurgusu zemininde ele alınan ve bir anlamda fetişe yer 
verilmesiyle tasarımın kutsanacağına en azından algılanması noktasında risksizlik taşıyacağına olan 
inançtan söz edildiği düşünüldüğünde, fetiş nesnesinin tasarım dermesine bir birim olarak            
kalıplaşmış algısının peşinliği nedeniyle - imgelenmeksizin yerleştirildiği kavranacaktır.  
 
Ancak bu noktada da fetiş kavramının tasarlama eylem tanımında ilişkilendirildiği söz edilen 
varlardan öte ulaşılması hedeflenen bir varolmayan niteliğini taşıyabilmesi ihtimali göz ardı edilmiştir. 
Tasarımcının fetişleşecek niteliklere haiz bir varolmayanı tanımlama ve tasarlama imkânı hangi erk 
tarafından, nasıl yok sayılabilir? 
 
İşlevsel boşluğu doldurduğu gibi algısal çeşitliliğinin peşine takabileceği ikincil manalar aracılığıyla 
manevi eksikliklerin telafi edicisi olacak türde ve yenilikte tasarımlara ulaşma olasılığından 
tasarımcıyı yoksun görebilmek nasıl mümkün olabilir? 
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Fetiş nesnelerinin geçmişine bakıldığında tasarımcının yenilerinin katkısından söz etmemek olası 
mıdır? 
 
Fetiş, tasarımda bilindik bir parça yerine, yeni bir bütün olarak çağrıştırıcılığını sürdüremez mi? 
 
Sözü edilen kırılma noktası fetişin kurtarıcı bir birim sıfatından öteye geçerek ulaşıldığı an 
kullanıcıları tarafından kutsanacak bir varolmayan; bir hedef haline gelebilmesidir. Yenilerin 
fetişleşmesi, fetişleşecek yenilere ulaşma ve sahip olma arzusunu tetikleyerek durağan algı kalıpları 
konumundaki fetiş nesnelerini yeniyi tüketmeye yönlendiren bir hareket kaynağı haline 
getirebilecektir. Bu haliyle fetiş kavramı tasarlama eyleminde yenilenme arzusu aracılığıyla kendini 
bile geçersizleştirmeye açacak bir dinamik olarak yerini alabilecektir. 
 
Konu tasarım – fetiş ilişkisiyse tasarımcının bu iki kavramı birbirine bağlayacağı zemin fetişleşecek 
kadar kutlu, kendini yıkacak kadar da iştah açıcı tasarımlara ulaşma noktasında kurulmalıdır. Bu 
niteliğin gerçekliğini sorgulayabilmek için de daha önce sıralanmış olan tasarım – eylem – süreç 
tanımlamalarının hakemliğine başvurulmalıdır. 
 
Olanın adaptasyonunun ötesine geçilerek tasarlama eyleminin temel değişmezi olarak öne sürülen 
imgelenmiş varların sürece dâhil edilmesiyle, bilinmesine rağmen o ana dek taşıdığı - tecrübeyle sabit 
- formu dışına çıkmayan birimlerin imgelemeyle birlikte yeni mana formlarına kavuşabilmeleri imkânı 
doğacak; bir var değil bir varolmayan konumunda ele alınan fetişleşecek tasarım nesnesini de bu mana 
formları biçimlendirecektir. İmgeleme yoluyla mananın form bulması, formla muhatap olanın; 
kullanıcının da sübjektif manasını kurgulamasına sınırsız olanak verecektir. Böylece tasarlanan nesne 
tek olsa da muhatabının algı haritası üzerinde işaretleyeceği yer ölçülemeyecek çeşitlilikte boşluğu 
doldurabilecektir. Herhangi bir tasarım dermesinin herhangi bir biriminin bile imgeleme eylemi 
nedeniyle muhatap olduklarının sayısı kadar çeşitlilik arz edecek anlamlara (boşluklara) parmak 
basabileceği düşünüldüğünde, adaptasyonun yönlendirdiği fetişizm merkezli kleptomanin ilkelliğinden 
kaynaklı aciziyeti kavranır hale gelecektir. 
 
İmgelenmiş varlar arasındaki ilişkinin aritmetikle kurulmasıyla da adaptasyonun vazgeçilmez varı olan 
fetiş nesnesinin algısal peşinliği nedeniyle tasarımın okunması noktasındaki hâkimiyeti ortadan 
kalkacaktır. Var olanın, eski parçanın yanında getirdiklerinden öte varolmayanın, yeni bütünün 
algılatacakları önem kazanacaktır. Boşluğu yeniyle doldurmanın farkında olmadan daha yeniye 
ulaşılmasını arzulatacak yeni bir boşluğu da beraberinde getireceği unutulmamalıdır.  
 
Aynı sorulara aynı şıkları işaretleyerek cevap bulmayı ummak, aynı sorulara kendine ait olduğu için; 
sübjektif olduğu için doğruluğu tartışılmayacak cevapları yazmak söz konusu olduğunda başlı başına 
bir çaresizliğin ifadesi gibidir. Soruların aynılığına rağmen sübjektifliği nedeniyle doğru cevapları 
yazabiliyor olmak soru – cevap sürecinin yenilenmesi arzusunu da tükenmez hale getirecektir. 
 
SONUÇ 
Fetişleşecek nesneyi tanımlayabilmek diğer bir deyişle ulaşılacak yeninin hangi özellikleri aracılığıyla 
hangi mana boşluğunu doldurabileceğini tasarlama sürecinin başında kararlaştırabilmek şüphesiz 
mümkün değildir. Herhangi bir nesnenin herhangi bir birey için hangi mana noktalarında kendini 
göstereceği kestirilemez. Ancak insan – nesne ilişkisinin tüm tasarım öğelerinde olduğu gibi duyusal 
karşılıklar zemininde ilerleyeceği kesindir. Bu anlamda nesneyi fetişleştiren – hep eksik kalacak 
olmasına rağmen akla gelenler sıralanacak olursa – kimi zaman geometrisi, kimi zaman malzemesi, 
kimi zaman malzemesine bağlı renk ve dokusu, kimi zaman boyutları, kimi zaman miktarı, kimi 
zaman kurduğu statü – değer – kimlik ilişkisi,  kimi zaman sesi, kokusu vb. leridir. Ama kıstas ne 
olursa olsun nesneyi fetişleştiren, muhatabının onda gördüğüne inandığı sanattır. 
Maddenin manasıyla mananın maddesi yeni zemininde birleşebildiği an sanattan söz edilebilir. Bunları 
birleştirme imkânından da eyleyiciyi mahrum etmemek gerekmektedir. Manası olan bir maddeye 
ulaşmakla ya da maddeleşebilmiş bir manayı kavrayabilmekle algılatan ve algılayan açısından sanatsal 
değere ulaşıldığı düşünülemez. Tasarımcı manası olan maddeye ulaşır, muhatabı ise manasının 
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maddesine ait özellikleri – kendince – kurgular ve bulmaya çalışır. Ancak tasarımcının manası olan 
maddesi, muhatabı üzerindeki manasıyla bir adım öteye taşınır, kullanıcının manasını kurguladığı 
madde öngörüsü ise tasarımcının manalı maddesinin ilkliği, yeniliği tarafından çekimlenir ki yukarıda 
sözü edilen sanat işte bu karşılıklı ötelenmenin oluşturduğu kesişim kümesinin algısal niteliğidir. 
 
Bu noktada tasarımcı – kullanıcı ilişkisini, bir tarafı topallaştırırcasına algısını sabitleyerek yaşam 
zemini bulan fetişleştirilmiş nesnelerin duyusal kalıplarına mahkûm ederek bozmayı olumlamak 
mümkün değildir. Sanatına kapılanacak ama kapılanacak yeni sanatlar aramaya kışkırtacak kadar da 
anlamlandırmaya açık olacak yaşamsal yeniler oluşturmak peşinde koşulmalıdır. Bütünü kavrama 
noktasında şüphesiz ki herkes eksiktir.  Önemli olan, tasarımın iştahlandırmasıyla bir anlam bulma 
süreci başlatabilmek ve bu sürecin belirleyiciliğini tükenmiş yaşamların kutsal formlarının 
toptancılığından öte, bireyin sübjektif manalandırıcılığının sınırsız çeşitliliğine teslim edebilmektir. 
 
NOTLAR 
(1) Tasarladığı her birimle, kendisinin de bir birim olarak içinde bulunduğu doğaya bir birim ilave 
edecek olan tasarımcının kendini var eden kuralların dışında üretim yapması olası değildir. Birimler 
arasındaki ilişkileri işlemler boyutunda ele alan aritmetiği varların (birimlerin) ilişkilendirilmesi 
eyleminden; tasarlamaktan soyutlanması düşünülemez. Legendre’ nin ifade ettiği gibi kozmos bir 
birimler toplamıysa, tasarım da bu anlamıyla bir birimler dermesidir. 
(2) Aritmetiği ekleme ve eksiltme olarak iki temel başlık altında inceleyerek tasarlama eylemindeki 
izleri sürülebilir. Ekleme, her hangi bir şeyin kendisiyle paralellik arz eden, türdeşi ve benzeri olan 
şeylerin ipucu olarak sağladığı katkılarla işaret edilmesidir. Bu yöntemde var olmayan, türdeşi olan 
“var”ların izi sürülerek ifade edilecektir. Eksiltme ise, herhangi bir şeyin kendiyle çelişen, zıttı olan 
şeylerle bir arada sunulmasıdır. Böylece çelişen “var”ları sayesinde var olmayanın altı çizilecektir. 
Tasarım – aritmetik ilişkisi üzerine yazılmış bir hikâyede geçirdiği bir kaza sonucunda iki gözünü de 
tamamıyla kaybeden biri, bu engelinin altını çizecek şekilde giyinip kuşanması gerektiğinde iki 
seçenek arasında kalmıştır. 
İlki, rehber köpek, üç noktalı kol bandı, eklemli bir baston ve siyah bir gözlüğün aralarında aynı iletiyi 
sunmayı desteklercesine kuracağı birliktir. Diğerinde ise, siyah bir şapka, siyah bir palto, siyah bir 
takım elbise, siyah bir gömlek, siyah bir çift ayakkabı ve siyah bir gözlük kullanacak ama gözlüğün 
camı olmayacaktır…  
(3)Kleptomani tanımında yer verilen çalma eyleminin yerine nesnelerin fetişleşmesini sağlayan 
bağlamından koparma eylemi eklendiğinde söz konusu tanım fetiş – tasarım ilişkisinin eleştirilen 
niteliğiyle paralellik arz edecektir. 
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ÖZ 
Mekan bir tüketim toplumu nesnesi olarak ele alındığında; tüketimin sadece edilgin bir unsuru 
olmakla kalmaz, aynı zamanda etken bir unsuru olarak da ait olduğu toplumda estetik ve etik 
belirleyici, sırf bu sebeple bile kültürel ve politik düzlemde hem ayraç hem de anlam manzumesi 
olarak yer alabilmektedir. Süsden ve pratik işlevi olmayan her türden göstergeden uzak mekan 
anlayışındaki elitist yaklaşım günümüz Türkiye’sinin uygulama alanında tamamen 
değersizleştirilmişken, akademik ve teorik zeminde oldukça gelişkin bir eleştiri ortamı ve eleştirmen 
zümresi olması da bir o kadar ironiktir. Neredeyse hiç pratik işlevi olmayan tamamen imitasyon, hiç 
olunmamışı olunmuşlaştıran, hiç bulunulmamışda bulunulmuşlaştıran, zaman ekseninde değer 
taşımayan, obje demeye bile imtina edilesi nesnelerin ekonomik ve kültürel olarak ikinci veya daha 
alt sınıf göstergeleri olup olmadığı tartışması da üzerinde kısa da olsa durulması gereken bir açmazdır. 
Kültürel bağlamda eleştirilebilecek bu türden süs ve/veya anı objesi yerleştirme eyleminin politik 
olarak da doğruluğu veya yanlışlığı da hitap ettiği gözlemciye bağlı olarak tartışmaya açık bir tavırdır. 
Bu türden bir tavır günümüz tüketim toplumunun tüm ideolojilerini açıklıkları veya ima ettikleri ile 
sergileyen, tanıtan ve ne yazık ki tartışmaya sokan bir tavırdır. Kültürel veya daha dar bir çerçevede 
estetik olarak doyuma ulaşmış bir mekan böylesi bir tüketim deneyimine de büyük bir kuvvetle direnç 
gösterebilirken kırsalın kenti kuşatıp kent yaşamını ele geçirmesi kente ve kentliliğe dair tüm kültürel 
ve politik tavırları iğdiş etmesi sonucu ne olduğu tanımlanmayasıca bir kültürü de beraberinde 
getirmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Mekan, Kültürel Bağlam, Estetik 
 

 
A DIALECTICAL ESSAY ON OBJECTS THAT ARE OPERABLE BUT 

NOT IN USE, STUDIED THROUGH POLITICAL AND CULTURAL 
CONTEXTS 

 
ABSTRACT 
When the location is taken as object of consumer society , consumption is not only an element of the 
passive, but also aesthetic and ethical decisive factor in the society to which it belongs as an element, 
because of this reason ,it can be located both in both brackets and in the poem means in the cultural 
and political level. Elitist approach is away in the conception of space from ornamental and display of 
all types which no practical function , While the application of modern Turkey completely worthless, 
Academic and critic of media criticism and have a highly developed class is a theoretical ground so 
ironic. Almost no practical function is not completely imitation, who have never been without, 
without allowing any to be found, When the carrying value of the axis, the object poses a major 
problem to refrain from even been the object of economic and cultural indicators as second or lower 
short on the debate as to whether, even if you need to focus. It can be criticized in the cultural context 
of such decorations and , or as the truth or falsity of political memorabilia placing the action in a 
manner that appeals open to discussion depending on the observer. Such exhibits an attitude of today's 
consumer society all their openings or implied ideology, promote and unfortunately is an attitude that 
puts the discussion. The venue has reached saturation aesthetically cultural or a narrower frame 
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showing great force resistance also such a consumption experience, rural town besieged city to seize 
the life of the city and urbanity in on all cultural and political attitudes of an undefined culture as to 
what the result of castration is also associated . 
 
Keywords: Design , Space, Cultural Context , Aesthetic 
 
 
GİRİŞ 
Geometriden bir metaforla Mobeus şeridine benzeyen yaşam alanında mutlu mutsuz salınan nesne 
bağımlısı kullanıcı için bu yazı kapsamında takıştırıcı kelimesi betimleme-niteleme ifadesi olarak 
kullanılacaktır. Hayatı ve gerçekliği dolayımlı anlama çabasında etrafındaki doğru  ikonlarından 
ödünç aldığı geçmişine sıkıca bağladığı yeniciliği ihanet sayan, adetler tutsağı takıştırıcı için; verili 
anlam ve tecrübe dünyasının oluşumunda “tarihsellik” ve geleneğin belirleyici rolü tartışmasız çok 
büyüktür. Kimliğini kendisine ait olmayan veya kendisinin ait olmadığı bir geçmişe bağımlı kılan 
birey süs ve anı objeleriyle kendine sanal bir evren kurgulayarak, kurguladığı bu evrenin 
genişlemesini beklemeye koyulma hakkını da kendinde görmektedir. Takıştırıcı nesneleri yanyana 
getirme etkinliği esnasında, nesne ve anlamların birbirleriyle ilişkisini kurmaya ve sonrasında 
anlatmaya çalışırken aktarmaya çalıştığı fikirde veya geçmişte oluşan boşlukları kimliğinin, doğasının 
ama en çok da doğru ikonlarının bilgisine dayandırarak doldurur. Bu dolgu, yani oluşan boşlukları 
doğru yaşantı olarak kabul ettiği yaşanılmayan bir yaşantının bilgisiyle doldurulması her zaman 
sorunlu ve çelişkilerle doludur. 
 
Geçmişi sıcak tutmak, ve boşlukları hatıralarla doldurmak dışında kullanıcı ya da teşhircisinin vitrini, 
hiç biri olamıyorsa kullanıcısı veya teşhircisinin iç dünya lejandı olan anı objesi, aslında geçmişin 
yeniden inşa edildiği veya hiç olmamışın yeniden inşa ediliyormuş gibi yapıldığı evren içinde 
evrenciklerdir. Sözü edilen bu anı eşyaları temsil sistemleridir; ayrıca bazı anlamları oluşturan ve 
nesneleri geçerli kılan, sistemler kuran varlıklardır. Kullanıcı ve teşhir mekanlarına anlam ve önem 
yüklerler. Kullanıcısı tarafından sergilenen anı eşyaları, doğal olarak “zaman” ve “işlev” bağlamından 
tamamen bağımsız, yeni bir bağlamda sunulmaktadır. Bu nesneleri yeniden gerçek “zaman” ve 
“işlev” bağlamına yerleştirmek mümkün değildir. Bu yerleştirmeyi gözleyen gözlemci ancak zihninde 
kendi zihinsel parametreleri uyarınca gerçekleştirebilir. Bunun için de kültürel bir alt zemin ve 
nesnelerin “hikayeleriyle” birlikte sunulmalarına ihtiyaç vardır.  
 
Politik olarak her türden anı objesinin varlık nedeni, insanın zihin ve karakterinin çok yönlü ve farklı 
hızlarda gelişim ve değişimidir. Bu nedenle gözleyenin herhangi bir alanda bilgilendirilmesinden çok, 
nesne temelli kurulan bu iletişimin süreci boyunca içinde bulunulacak ve her bir gözlemcinin kendi 
sanal evrenlerinin farklı zihinlerdeki farklı kesişim küme alanlarında kurulacak ortak yaşam 
alanlarında kavuşmak amaçlanır. Sürekli olarak nereli olduğu sorgulanan, başkalarının da nereli 
olduklarını sorgulayan ve hep oralı olan ama hiç buralı olmayan, sırf oralı olup burada oralılardan 
daha fazla kentli imitasyonuna sahip olduğundan, kitap sayfası yerine televizyon kanalı “çeviren” 
takıştırıcının değişim hızı belki de toplumda başka hiçbir birey veya sınıfın başka hiçbir amaç veya 
itici güç nedeniyle ulaşamayacağı bir hızdır.  
 
Her hangi bir süs veya anı objesinin sembolik işlev etkinliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek 
ölçütler, karşılaştırılabilir ve farklı zamanlarda farklı değerlerde de olsa yeniden elde edilebilir 
sonuçlar vermelidir. Bu ölçütler, başta maliyet olmak üzere, genellikle birden fazla dereceli çevreyle 
(kendi işlev çevresi, etken çevresi, etki çevresi, hatırlanabilir çevre) kurduğu ilişki ve 
sürdürülebilirliği bakımından sağladığı faydalar olarak değerlendirilip sembolik işlevine ilave edilen 
politik kullanım ile karşılaştırılmalıdır. Bir anı objesinin etkinliğinin ölçülmesi için tanımlanan 
anlamlar, kullanıcısının mekan kullanımında da öngörülebilir modeler için belge niteliği taşır. Burada 
vurgulanan öngörülebilirlik, diyakronik ve çok taraflı bir modeldir. Sadece isteğe bağlı olmayan kimi 
zaman sadece mekandaş olmanın sonucu olan zaruretlere de bağlı bir bilgi değişimi söz kousudur. Bu 
noktada Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ndeki Kemal’in acılarına teselli olarak, nesnelere 
bağlanması, onlarda teselli edici güç modellemesi gibi bir tavrı da örnek vermek gerekir. Fakat 
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böylesi bir tavır hem kültürel hem de politik bağlamda dikkate alınmayacak kadar etkisiz olması 
nedeniyle bu paragraf dışında ele alınmayacaktır. 
 
Kullanıcısı için taşıdığı politik değer dışında, bakanın kültürel altyapısına bağlı olarak yüklediği 
değerlerin, çoğunlukla da kendi çıkarlarıyla ilgisinde şeylere anlam yüklediği, onları anlamlı ya da 
anlamsızdan çok yararlı ya da yararsız olarak kategorize ettiği için, takıştırmanın da politik alt yapısı 
kişiden kişiye değişen o yüzden de takıştırmanın kendi başına politikasından söz edilememektedir. Bu 
noktada takıştırmanın ne olduğundan çok, neyi temsil ettiği önem taşır. Takıştırma eylemi, varlığı 
takıştırıcı tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan kültürel önvarsayımlarla gerekçelendirilen ve 
açıklayıcı bağlamı kışkırtıcı gücünün çok altında kalması kaçınılmaz olan, takıştırmanın yanlızca 
olumlu temsilleriyle değil aynı zamanda bilgiyi kullanış biçimine, meaknın işlevine uygun 
kullanılışına engelleyici etkisiyle irdelenip, anlatılmalı ve ikna yoluyla kontrol altına alınması gereken 
bir provokasyon aracıdır. Takıştırma eyleminin takıştırıcısı tarafından politik bir eylem ve yöntem 
olduğu düşüncesine ilk okumada şaşırılacağına kuşku yoktur fakat bu şaşkınlık naiflik veya 
özsorgulama eksikliğindendir. Eğer sadece süslemeyi takıştırmanın belirli bir türü olarak görürsek o 
zaman ekonomik statü ve bu statüler arasındaki mesafeden çok kullanılan süsleme yöntemleri 
arasındaki özdeşlikler çok daha şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyacaktır. Bir başka deyişle, takıştırıcının 
politik hedefiyle ilgisi nedeniyle ve ekonomik gücüyle değil de kullanılan malzemenin türü nedeniyle 
işlevsel yönden bir inceleme bize dilbilimin sunduğu bir olanakla dekor terimini sanki daha faydacı 
bir terim gibi algılama olanağı sunmaktadır.  
 
Dekor maksadıyla yapılmış her bir eylemi ve dekor adı altında var olmaya mahkum edilmiş her bir 
nesneyi bir sistemin bütünlüğü içerisinde görmekten alıkonulmuş bir kullanıcıya sunan dev bir 
ekonomik sistemden de söz etmek mecburidir. Bilgilenme, bellek oluşturma karşısındaki zihinsel 
gerileme ve güçsüzleşme; yaşanan hayat tarzının dokusuna işlenerek, tüketimden geri kalmamanın 
mutlu olmanın başarılı sayılmanın gözlemlenebilir en etkin sembolü haline gelmesi de takıştırıcının 
farkına varmadan parçası olduğu başka bir politikadır. Konu bu yönüyle başka bir makaleye ve 
başlığa ihtiyaç duymakla beraber bu yazı içeriğinde ele alınan politika ana çatısı altında çok önemli 
bir yer tutmaktadır. Ne var ki bu makale kapsamında eknomik sistemin politikaları daha fazla ele 
alınmayacak ancak akış içerisinde dolaylı olarak değinilecektir. 
 
Sadece türünün üremesi ve neslinin devamıyla değil aynı zamanda üretmeye çalıştığı her türden 
tasarımla baki kalma özlemi ve sonsuzluk arayışı da kullanılmayacak olduğu halde vazgeçilemeyen 
veya tercih edilen nesnelerin varlık sebeplerinden biridir. Bu türden bir politikada nesnenin taşıdığı 
sonsuzlukta asla bir önsüzlük söz konusu olamaz ve olmamalıdır. Zira önsüzlük bir belirsizliği ve 
kendine ait olmamayı dolayısı ile kendi ebediliğini sunmamayı geçerli kılar. Ancak felsefi bir bakış 
açısıyla sonsuzluk aynı zamanda önsüzlüğü de pekala kabul etmelidir. Eski dilde kullanılan ezel-ebed 
ikilisi gibi sonsuzluğun başına önsüzlük getirildiğinde daha kolay kavranabilir olmakta ancak nesne 
temelli bakıldığında kullanıcısı için emanet olduğunu hatırlatan her türden veriyi taşıyan nesnenin 
(süs, dekor vb. terimlerle ifade edilebilecek ve bu yazıya konu olan nesnelerin tamamı) herhangi bir 
yerine önsüzlük geldiğinde takıştırıcısının sonsuzluğuna gönderme yapmak yerine kendisi ile ilgili 
bilinmezliğe ve hiç şüphesiz kullanıcısının sonluluğuna vurgu yapmaya başlar. İnsanın özünü 
kavrayıştaki soyut felsefi çabaları, somut anlatısal kurgularla sembolize edilmeyi ve bu sembolize 
edilme biçimi de kullanıcısının kavrayabileceğinden çok daha fazla karmaşık örüntü ve sarmal 
ilişkleri içerir. Burada politik kuram çatısı altında karmaşık ve süregiden meseleler sözkonusu 
edilmektedir. Tüm bu karmaşık yapı içerisinde öngörülemez ama sadece önkabulleler tahminler 
üzerinden hedef ve strateji tahmin yapılabilir ve dolayısı ile kontrol edilemez ifade ve yazıya konu 
nesnelerin  gözlemcisine aktardığı anlamları aynı düzlemdeki kullanıcı/takıştırıcı ve gözlemci için 
dahi beklenen sonuçları vermemeye meyillidir. Ne var ki iyi bir eylem tasarımının sahip olması 
gereken en önemli özellik hem amacını yerine getirmek hem de niyetiyle eyleminin sonuçlarının 
örtüşmesidir. Bu bakış açısıyla artık kullanılmadığı halde kendine mekanda yer bulan ya da sadece 
sembolik veya estetik işlevi nedeniyle mekan paydaşılaştırılan nesnelerin, gerçekte sosyal ilişkilerle 
kolayca karşılığını anlayabileceğimiz ifadeler bağlamında abstract biçimler olduğu ancak var olduğu 
ortama kattığı içerik ve var olduğu ortamdan aldığı içerik (etkileşim) nedeniyle ardında gizlenen için 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC July 2015 Volume 5 Issue 3  
!

Gönderim Tarihi:!20.02.2015,!Kabul!Tarihi:!12.06.2015, DOI NO: 10.7456/10503100/005 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

39!

aktarıcı olmaktan çok sadece gözlemcinin yorum yetisine teslim olmuş bir gösterge yığınağı haline 
gelmesi takıştırmanın doğasında taşıdığı en büyük tehlikedir. 
 
SONUÇ 
Sonuç olarak, çalışır olduğu halde kullanılamayacak durumda olan nesnelerin güvenilirliğini 
sağlayacak niteliklerine değinmek gerekir. İlk ve en önemli nitelikleri; takıştırıcının gereksinimlerine 
açık nesnelerle bağlantılarının kalıcı olabilmesi durumunda (örneğin en az üç kuşak duyguları 
üzerinde toplayıp aktaran nesneler) nesnelerin duygusal birikiminin belirli koşullar çerçevesinde 
oldukça durağan olmalarıdır. Söz konusu birikim gözleyenin herhangi türden ilgi alanına denk 
düşmediği taktirde, kesinlikle düşünsel bir çabayı hak edecek sembollere dönüşmezler. Devamında 
değinilmesi gereken ise her göstergenin türü ne olursa olsun kültürel gelişimin sosyal durumu içinde, 
çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel grupların birbirleri üzerinde pek az bilgi uzlaşımı olması 
nedeniyle sözde ulaşılan bir anlayışın yerine içsel bir anlayış ve anlaşımın temellerinin atılabileceğini 
gösteriyor olmasıdır. Bu göstergeden hareketle şimdilik önerilebilecek en sağlıklı yöntem olarak da 
kimliklerin fiziksel ifadelerinin aşırı biçimselleşmemesi olarak görünmektedir.  
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ÖZ 
Günümüzde başarılı tasarımların multi-disipliner yaklaşıma ve çalışmalara açık olduğunu 
görmekteyiz. Bir etkileşim ve deneyim yeri olan mimari; işlevsel, estetik tasarım özellikleri ile 
kullanışlı sanatsal bir üretim olmanın yanı sıra kurumsal kimlik çalışmalarının mekan aracılığıyla 
kullanıcıya aktarıldığı bir fiziki ortam, yaşam alanıdır. Tasarım anlayışı ve algılanışı, biçimlerin 
ve ifade ettikleri anlamların zamanla değişim göstermesine sebep olurken, son yıllarda, tasarım 
alanında da diğer alanlarda olduğu gibi küreselleşme ve artan rekabet koşulları nedeniyle ürün 
bazından hizmet sektörüne kadar değişen çeşitlilikte, markalaşma-kimlik belirleme sorunu önem 
kazanmıştır. Bu çalışmada, mekan tasarımının kullanıcı algısı üzerindeki etkisi mimari, iç mimari 
ve grafik tasarımı  ara kesitinde karşılaştırmalı olarak ele alınmış, mekan tasarımında kimlik  ve 
konseptin belirlenmesinde etkili anlam aktarım araçları üzerinden ifade edilmeye çalışılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler:  Mekan, Grafik Tasarımı, Disiplinlerarası Etkileşim 
 
 
AN INTERDISCIPLINARY  APPROACH AT DESIGN- SPACE AND 

GRAPHIC DESIGN INTERACTION BETWEEN INTERIOR 
 
ABSTRACT 
Nowadays the concept of “identity” is worked on diligently as a marketing strategy and deemed 
as an important tool in concept works of design disciplines of different scales through physical 
space, which reaches out to consumers. In this study, impacts of identity on spatial design are 
discussed in terms of interdisciplinary communication and tools used for transferring the 
meaning, which transforms identity into image are listed. Besides, the impact of spatial design on 
users’ perception are explained in connection with graphic design, architecture and interior 
architecture. Tools used for meaning transfer, which play a role in defining and developing 
design based on identity are evaluated together with identity and image creating processes.  
 
Keywords: Space, Graphic Design, Interdisciplinary Interaction 
 
 
Giriş 
Tasarım günümüze değin tarihsel süreç içerisinde teknik ve malzeme alanındaki gelişmelerle, 
deneyimleme-tecrübelerin ışığında, sanat akımlarının etkisiyle sürekli bir devinim ve gelişim 
içerisinde olmuştur. Tasarım anlayışı ve algılanışı, biçimlerin ve ifade ettikleri anlamların 
zamanla değişim göstermesine sebep olurken, son yıllarda, tasarım alanında da diğer alanlarda 
olduğu gibi küreselleşme ve artan rekabet koşulları nedeniyle ürün bazından hizmet sektörüne 
kadar değişen çeşitlilikte, markalaşma-kimlik belirleme sorunu önem kazanmıştır. 
Baudrillard’ın(2002) ifade ettiği gibi ürünün, kimlik konusunda verdiği mesajın kullanım 
değerinin önüne geçmesi, günümüzde üründen çok sahip olduğu anlamın önem kazandığını 
göstermektedir. Bu bağlamda, tasarımcılar sadece mühendislik alanından değil multidisipliner 
bakış açısıyla, sanat, grafik tasarımı, iletişim gibi farklı meslek gruplarının bir araya geldiği 
ekiplerden destek almaya özen göstermekte ve disiplinlerarası iletişim ile tasarımda çok 
yönlülüğü sağlamaya çalışmaktadırlar. 
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Sanayi Devrimi sonrasında mimarinin sanat ile yakın ilişkisinin kurulduğunu; De Stijl 
yaklaşımında ve heykel, zanaat, resim gibi çok yönlü, farklı sanat dallarının bir araya geldiği 
Bauhaus akımında görmekteyiz. Mimari tasarımın sanat ile iç içe olması, mekânsal kimlik 
çerçevesinde kavramsal bütünlüğü beraberinde getirmektedir. Bu kavramsal bütünlüğün 
gerçekleşmesinde grafik tasarımın; mekanın anlamsal boyutunu derinleştirerek, bilgi aktarımının 
sağlanmasında ve mekana kimlik kazandırılmasında rolü büyüktür. Özellikle son yıllarda grafik 
tasarımı reklam panoları ve tabelalarını düzenlemenin ötesinde çevresel ve mekânsal tasarımda 
bilgi aktarımı ile çevreye ve mimariye kimlik kazandırma konusunda etkili bir disiplin 
durumundadır. 
 
Grafik Tasarım ve Tarihsel Gelişim 
Varlığı tanımlayan ve türdeşlerinden farklılaşmasını sağlayan her türlü özellik kimliği oluşturur. 
Kimlik varlığın kendisini ifade etme biçimi olarak karşımıza çıkar. Kimliğin başkalarının 
hafızasında biçimlenmesi, algılanması ise imajı oluşturur. Grafik tasarımı görsel iletişimi 
sağlayan en önemli disiplinlerden, sanatlardan biri olup; kullanıcıya bilgiyi, mesajı kısa ve estetik 
yoldan aktaran görsel bir araçtır. Mimaride tasarımcı aktarmak istediği mesaj için mekanı 
kullanır. Bu hedef ile kullanıcıya yönelik tasarlanmış fiziki çevrede farklı ölçeklerde ele alınan 
mimari, iç mimari, endüstri ürünleri gibi tasarım disiplinleri ile grafik tasarım ortaklığı, işbirliği 
başarılı sonuçları beraberinde getirecektir. 
 
Eski dönemlerden, üst paleolitik çağa, M.Ö.14.000’lere tarihlenen mağara resimleri 
insanoğlunun iletişim aracı olarak sanata yönelik ilk grafik çalışmalarından sayılabilir. 
Sanayileşmenin etkisinde modern yaşamın gelişimi, fotoğrafın keşfi, matbaanın kurulması ile 
grafik, afiş, katalog gibi ürünler ilk olarak ressamlar tarafından tasarlanmaya başlamış; bu 
nedenle tipografik özelliklerden çok resimsel yönleri ön planda tutulmuştur. Süreç içerisinde 
gelişen baskı teknikleri nedeniyle grafik tasarımı ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. 
 
Grafik tasarım özellikle kitap tasarımları ile 18 yüzyılın sonlarına doğru resim sanatından 
ayrılarak kendi başına bir alan olmaya başlamış, 19 yüzyılda ise sanat ve tasarım konularına 
gösterilen tepkisel yaklaşımlar ile özellikle Bauhaus okulunun getirdiği yenilikler çerçevesinde 
hızlı gelişimini sürdürmüştür. Sonrasında ise Post-Modern kültürün kavramsal altyapısında  var 
olan göstergebilimin etkisiyle perakende sektörünün dışında farklı fonksiyonlara sahip bina 
tipolojilerinde dahi mekânsal çekicilik, popüler olma durumu, farkındalık ve ayrıcalık oluşturma 
adına imaj ve algı ağırlıklı tasarım yaklaşımı ile mekana kimlik kazandırma çabaları hız 
kazanmıştır. Bu dönemde modern mimarinin yalınlığına karşı simgeler ile iletişime geçen grafik 
anlatım dilleri hem mimari hem de çevre tasarımında önem kazanmıştır. 
 
Post Modernizm ve simgesel mimariyi benimseyen Venturi gibi tasarımcılar mimarlığı toplum 
ile iletişim kuran ana sistem olarak görmektedirler. Tasarımı geliştirilen mekanlarda mesaj 
iletiminin kuvvetlenmesi amacıyla farklı işlevleri örtüştürerek çeşitliliği artırmaya, bu yolla 
kimlik aktarımı sağlanmaya çalışılabilir. Bu amaçla grafik tasarımının konuları içerisinde yer 
alan marka-kimlik-imaj belirleme çalışmaları mimari tasarımda ayrı bir önem kazanmakta, 
simge, fotoğraf, kolaj, illüstrasyon, piktogram, tipografi çalışmaları ile mekânsal anlam aktarımı 
gerçekleştirilebilmektedir. 
 
Yapı sektöründe son yıllarda gelişen malzeme ve teknoloji sayesinde anlam aktarımı sağlayan ve 
görsel algılamanın önemli olduğu grafik tasarımı- dijital teknoloji ve interaktif; harekete, 
kullanıcıya ya da çevresel uyaranlara duyarlı yüzeyler, saydamlığı değişen akıllı cam 
teknolojileri ve özellikle aydınlatma alanında geniş olanaklar sunan LED ve gelişmekte olan 
OLED teknolojileri ile- alışılagelmiş kullanımın ötesinde çeşitlendirilebilmekte ve tasarım 
olanakları genişlemektedir. 
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Görsel Algı- MekansalTasarım-Grafik Tasarımı İlişkisi 
Kullanıcı tarafından algılanan görsel farklılık tasarım ile ortaya konulacağından sadece görme 
odaklı bir duyumdan ibaret olmanın ötesinde çeşitli duyumsal deneyimler içeren mimarlık, bizi 
aynı zamanda mekan ve zaman ile ilişkilendiren bir aracıdır (Pallasmaa, 2005). Mekan tasarlama 
ve oluşturma isteği, insanların  sözel araçlar dışında nesnelerin, malzemelerin, renklerin ve 
şekillerin dili ile iletişim kurma biçimidir. Mekanın taşıdığı mesaj; somut, soyut, işitsel, görsel 
olgular üzerinden kullanıcılara disiplinler arası işbirliği sağlanarak kolayca iletilir. Tasarımda 
kimliğe ilişkin anlam aktarımının sağlanmasında disiplinler arası ilişki Şekil 1’de ifade 
edilmektedir.  
 

 
Şekil 1. Tasarımda Kimliğe İlişkin Anlam Aktarımında Disiplinlerarası İlişki 

 
İnsan dış ortamdan uyaranlar ile algıyı oluşturan duyumsal bilgiler alır. Doğal ve yapılı çevrenin 
algılanmasında görsel duyu, işitme, koku ve dokunma duyularına oranla daha hızlı etki eder. 
Mekan ve kullanıcısı arasında kurulan görsel iletişim ile kimliğe ilişkin mesaj aktarımı, mekânsal 
işleyişe uygun çözüm önerileri grafik tasarım aracılığıyla kolayca sağlanabilir. Böylelikle 
oluşturulan tasarımda işlevselliğin yanı sıra mekana kazandırılan sanatsal kimlik ile farklılaşma 
ve görsel açıdan zenginlik ortaya çıkmaktadır. 
 
Görsel algı kişiye göre değişkenlik gösterir. Tasarım ile iletilmek istenen mesajın algılanma 
sürecinde kullanıcının sahip olduğu psiko-sosyal ve kültürel özellikler, tecrübe durumu etkilidir. 
Görsel kimliğin oluşması, farklılığın ortaya çıkması, anlam aktarımının sağlanması ve mekanın 
grafik tasarımı açısından ele alınmasında hacmin sınırlarını belirleyen yüzeyler önemli rol 
oynamaktadır. Mekanın kabuğunu oluşturan bu yüzeyler; düşey düzlemler yani duvarlar, yatay 
düzlemler döşemelerdir. Ayrıca farklı düzlemleri birbirine bağlayan düşey sirkulasyon araçları 
ile mekanın donatı öğeleri de görsel kimlik açısından etkili diğer mimari öğelerdendir. 
 
Mekansal ve grafik tasarımı ilişkisinde duvarlar Faulkner’e göre; bölme işlevi ile hacim 
içerisinde hacimler oluşturan, yönlendirme sağlayan özellikle mekânsal grafiğin en yoğun 
kullanıldığı yüzeylerdir. Duvarlar malzemesine göre opak, saydam, yarı saydam ya da 
saydamlığı değişen özellik gösterebilirler. Mekanın mahremiyet- açıklık, şeffaflık-kapalılık, 
bölünmüşlük ya da birlik gibi sıfatlar ile ifade edilmesinde etkin rol oynar (Şekil 2).  
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Şekil 2.Duvar Düzleminde Grafik Tasarımı (URL-1<http://www.interiordesign.net. Alındığı 
tarih:15.06.2015) 

 
Tasarım bütünlüğünü sağlamak için grafik tasarımının düşey düzlem yüzey özellikleri göz 
önünde bulundurularak yapılması gerekir. Düşey düzlemlerde yer alan kapı-pencere ise mekana 
açılan yüzey parçaları olması sebebiyle içerideki atmosfere ilişkin gerek biçimsel tasarım ve 
yapım tekniği gerekse sahip olduğu grafik tasarım ile mesajların iletildiği ilk yapı bileşenleridir. 
Bu bileşenlerin opak, saydam, yarı saydam olması, ahşap-metal-plastik v.b. malzemeden tercih 
edilmesi iletilecek mesaj açısından grafik tasarımı da belirleyecektir. Düşey düzlemlere 
yüklenecek işlevler sergi gibi, bilgi aktarımı sağlayacak panolar, tahtalar gibi ya da depolama 
amaçlı kullanılacak düzlemler gibi gerek malzeme ve teknoloji açısından gerekse grafik tasarımı 
açısından mimari tasarım bütünselliği içerisinde olmalıdır. 
 
Mekansal ve grafik tasarımı birlikteliğinde döşemeler-zemin ise duvarlara benzer şekilde yakın 
mesafede kullanıcı ile temas halinde olan kot ya da malzeme farklılıkları ile işlevlerin 
ayrılmasında yönlendirme, süreklilik ve akış sağlanmasında etkili mekânsal grafik için yoğun 
kullanılan yüzeylerdir. Şekil 3 ve Şekil 4’ de zemin üzerine işlenmiş grafik baskıların yer yer 
duvar hatta tavana doğru uzatılarak yönlendirici ve sınırlayıcı etki sağladıkları söylenebilir. 
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Şekil 3. Döşeme-Zemin Düzleminde Grafik Tasarımı (URL-2<http://librarytestkitchen.org, 
Alındığı tarih:15.06.2015) 
 
Hacmin sınırlarından üst yatay düzlem –tavan iç mekanı tamamlayan, üçüncü boyutta kapatan, 
duvar ve zemine göre kullanıcının temas edemediği, daha uzağında konumlanan diğer bir önemli 
mimari öğedir. İnsanın görüş alanı bakış ekseni ile yatay ve düşey eksende 40 ° ‘lik bir açı 
oluşturduğundan zemin-duvar-tavan mimari öğeleri tasarımı etkileyen, yönlendirme yapabilen ve 
belirlenen kimliğe ilişkin imajın oluşmasında grafik tasarımın etkin kullanılabildiği yüzeylerdir 
(Şekil 4). 
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Şekil 4. Döşeme-Tavan Düzleminde Grafik Tasarımı(URL-3<http:// asphaltartusa.com, 
Alındığı tarih: 15.06.2015) 

 
 
Düşey sirkülasyon araçları olan merdiven, rampa, asansör gibi yapı bileşenleri öncelikle 
kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atmadan kotlar, katlar arasında süreklilik ve yönlendirme 
görevleri ile buna vurgu yapabilecek grafik tasarımlara zemin oluşturabilirler.  Düşey sirkülasyon 
elemanları işlevselliklerinin yanısıra biçimleri, renk ve malzeme kompozisyonları ile yapıya 
estetik özellikler katan bir sanat objesi durumunda olabilirler. Şekil 5’de merdiven, asansör, 
yürüyen merdiven gibi farklı düşey sirkülasyon araçlarının mesaj ya da bilgi iletimine yönelik 
örnekler görülmektedir. 
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Şekil 5. Düşey Sirkülasyon-Grafik Tasarımı(URL-4<http://www.flicker.com, Alındığı 

tarih:15.06.2015) 
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Donatı öğeleri ise sabit ve hareketli; görüş alanı içerisinde düşey-yatay-eğimli; yüksek-alçak 
konumda yer alabilirler, mekânsal tasarım ve kimliğe uygun olarak tasarlanmış, renklendirilmiş, 
doku verilmiş ve malzeme seçimi yapılmış donatı elemanları; fon-obje kontrastı ya da uyumu, 
ritm, süreklilik, harmoni, birlik içinde çeşitlilik, denge ve vurgu gibi temel tasarım ilkelerinin 
sağlanmasında ayrıca grafik tasarım açısından kullanıcı hafızasında kimliğe uygun mesajın 
oluşmasında etkin rol alırlar(Şekil 6). 
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Şekil 6. Donatı- Grafik Tasarımı (URL-5<http://www.officefurniturescene.co.uk, Alındığı 

tarih:15.06.2015) 
 
Mekanı oluşturan tüm yüzey ve donatılarda tasarımcının belirlediği mekan kimliği ve kullanıcıya 
vermek istediği mesajı vurgulayacak, pekiştirecek fotoğraf, illüstrasyon, tipografi ve piktogram 
gibi görsel imgeler ile düzenlenmiş mekânsal grafik tasarım kompozisyonları hem işlevsellik 
hem de başarılı bir görsel iletişim sağlanması bakımından titizlikle ele alınmalıdır. Hızla gelişen 
teknolojinin mekâna ait anlam aktarım araçları olan mimari öğelere uyarlanması ile mimari ve 
grafik tasarım ilişkisinin farklı boyut kazanarak yeni düzene uyum sağladığı görülmektedir. Şekil 
7’de grafik tasarım araçları ile kimliğe ilişkin anlam aktarımı sağlayacak mimari öğeler arasında 
ilişkinin varyasyonları görülmektedir. 
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Şekil 7. Mekansal Anlam Aktarım Öğeleri-Grafik Tasarım İlişkisi  
 
Görsel algıyı etkileyecek biçimde mekansal tasarımda kullanılan grafik tasarım öğelerinden 
grafik dili güçlü, yeterli ışık ve yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraf ile iki boyutlu düzlemlerde 
sabit baskı ya da hareketli dijital düzenlemeler yapılabilir. Mekana kimlik kazandırmada etkili 
olarak kullanılan bir başka grafik çalışması ise illüstrasyonlardır. İllüstrasyonlar dil ve kültürden 
bağımsız olarak insanların anlayabileceği ortak sanatsal bir anlatım dili olup, mekan ve 
kullanıcısı arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren güçlü estetik bağlardandır. Harf ve çizgiler ile 
hacmi yani boşluğu şekillendiren tipografiler iki ya da üç boyutlu olabilirler.  Mekan kimliğinin 
güçlü bir biçimde aktarımında diğer grafik tasarım öğeleri arasında önemli bir yere sahiptirler. 
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Şekil 8. Grafik Tasarım Araçları-Fotoğraf-İllüstrasyon-Tipografi-Piktogram(URL-
6<http://www.design-milk.com, Alındığı tarih:15.06.2015) 

 
Piktogram ise bir kavramı, nesneyi ya da işleyişi temsil eden uluslar arası sembol olarak 
tanımlanmaktadır. Grafiksel çizimler şeklinde bir anlatım dili olup; kuvvetli bir anlam aktarım 
aracıdırlar. Kullanıcı hafızasında planlanan imaj oluşumunda kimliğe bağlı mesaj iletiminde 
güçlü grafik tasarım aracı olarak iki boyutlu yüzeylerde ya da hacim içerisinde üç boyutluluk 
kazanarak mekan içerisinde estetik ve işlevsel fonksiyona sahiptirler. Şekil 8’ de mimari öğeler 
üzerinde fotoğraf, illüstrasyon, tipografi, piktogram gibi farklı grafik tasarım çalışmalarından 
örnekler görülmektedir. 
 
SONUÇ 
Günümüzde başarılı tasarımların multidisipliner yaklaşıma ve çalışmalara açık olduğunu 
görmekteyiz. Bir etkileşim ve deneyim yeri olan mimari; işlevsel, estetik tasarım özellikleri ile 
kullanışlı sanatsal bir üretim olmanın yanı sıra kurumsal kimlik çalışmalarının mekan aracılığıyla 
kullanıcıya aktarıldığı bir fiziki ortam, yaşam alanıdır. 
 
Mekanın ömrü içerdiği eylemler ve kullanıcılarının varlığına kıyasla daha uzundur. Zamanla 
işlevi değişen ya da farklı kullanıcı gruplarına hizmet eden mekanlarda mekanın fiziki varlığı 
aynı kalsa da taşıdığı mesaj, kurduğu iletişim farklılaşır. Mekan yaşatacağı deneyim üzerinden 
imajı doğrudan etkileyeceğinden, anlam aktarım öğelerinin önemlilerindendir. Mekanın konumu 
ve dış çevre ile ilişkisinden başlayarak, iç mekan tasarımından donatılardaki detaylara, renk ve 
aydınlatma tasarımlarından grafik ifadelere kadar tasarım ile ilgili çok geniş bir yelpazeyi, farklı 
tasarım kararlarını kapsar. Bütün bu tasarım kararlarının bağlı bulunacağı konsept, bütünde 
kimliği  ifade eder. 
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Kurumsal kimliğin, görsel algı oluşturacak biçimde mekana yansıtılmasında mimari-grafik 
tasarımı ilişkisi bütüncül yaklaşım ile ele alınmalıdır. Bu disiplinlerarası işbirliğinin 
desteklenmesi mekanın kimlik kazanma sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Tarihsel sürece 
bakıldığında disiplinlerarası tasarım yaklaşımlarının genelde başarılı sonuçlar ortaya koyduğu 
görülmektedir. Disiplinlerarası etkileşim tasarımcının hem yeteneklerini hem özgünlüğünü geniş 
bakış açısıyla mekana yansıtmasını kolaylaştıracak, tasarım sürecini besleyecek ve mekansal 
iletişim ile yeni deneyimlerin ortaya çıkmasına imkan sunacaktır. 
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İÇ MİMARİDE LOFT TASARIMI 

 
İç Mimar Zuhal ERDEMİR 

İstanbul Kültür Üniversitesi, İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Türkiye 
 
 
ÖZ 
Loft kavramı “çatı katı, tavanarası” ya da “en üst kat, yani çatının hemen altındaki kat” olarak 
belirtilmektedir. Önceleri çatı katı ya da çatının hemen altındaki kat anlamlarına gelirken, “depo, ticari 
bina” ifadesi de eklenmiştir. Loft eski fabrika binalarının ya da depo alanlarının zamanla 
dönüştürülerek konutlaştırılmasıdır. Loft mekânlar ilk olarak ressam ve heykeltıraş gibi sanatçılar 
tarafından tercih edilmiş ve stüdyo konut olarak kullanılmıştır. Bu sayede hem çalışma hem de yaşama 
alanı ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Sanatçıların Loft mekânları tercih etmesindeki en önemli sebep 
evsizlik problemine çözüm olarak hem ucuz hem de farklı kullanımlara olanak sağlamasıdır. Isıtma ya 
da su tesisatı gibi donanımların açıkta olması ya da duvarların çoğunlukla çıplak beton ya da taştan 
olması bir tarz olmasından kaynaklı değil, ucuza barınma gereksiniminin oluşturduğu geçici bir 
durumdur.  
 
Anahtar Kelimeler: Loft, Dönüşüm, Loft Mekânları, Çatı Katı, Açıklık, Loft Yaşamı 
 

 
IN INTERIOR ARCHITECTURE LOFT DESIGN 
 

ABSTRACT 
Loft concept is indicated as “Loft, attic" or "on the top floor, so the floor immediately below the roof. 
Initially, while the roof or the floor immediately below the roof meaning, "warehouse, commercial 
building" has been added also. Loft is converted back to the housing of the old factory building or 
warehouse space by the time. Firstly, Loft spaces are preferred by artists such as painters and sculptors 
have been used as a residence and studio. In this way, they meets the needs of both work and living 
areas as well. The most important reason to choose Loft spaces by Artists is the solution for the 
problem of homelessness that it allows the use of both different and cheap. Heating or plumbing is 
such as being open hardware or walls often have a style that did not originate from the bare concrete or 
masonry, it is a temporary situation created by the cheap housing. 
 
Keywords: Loft, Conversion, Lofts Space, Attic, Opening, Loft Living 
 
 
GİRİŞ 
Günümüzün New York’lu emlakçıları loft dairelerini genellikle geniş ve açık uzamı hiçbir iç duvar 
tarafından kesilmeyen ve konuta dönüştürülmeden önce bir zamanlar ticari ya da endüstriyel binalar 
olarak kullanılmış, yüksek tavanlı, su ve havalandırma tesisatları gizlenmemiş, kirişleri ve dikmeleri 
destekleyen ahşap ya da beton zemini ve genellikle yerden tavana kadar uzanan çok büyük camları 
bulunan mekânlar olarak tanımlamaktadır.  
 
Bu yapılar genellikle dökme demir malzeme ve çelik karkas yapım sisteminde ticari ve endüstriyel 
işlev amaçlı olarak yapılandırılmışlardır. Özellikle 20.yy sonrası küresel düzeyde sosyal, kültürel, 
teknolojik ve ekonomik yapı oldukça büyük dönüşüm yaşamıştır. Yaşanan bu dönüşüm ve gelişmeler 
sonucunda endüstriyel alanların kent dışına desantralizasyonu gündeme getirmiştir. Kent çeperlerine 
taşınan sanayi bölgelerindeki endüstri yapılarının çalışma ve yaşam alanı olarak yeniden 
kullanılmasına dönük arayışlar Loft yapılarını ortaya çıkarmıştır. 
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Resim 1 - Karaköy Loft 

 
İlk olarak sanatçılar tarafından tercih edilen Loft mekânları, çok amaçlı mekân kullanımına cevap 
vererek, hem çalışma hem de yaşama alanı ihtiyaçlarını karşılamıştır. Loftlar genelde ressam ve 
heykeltıraş gibi sanatçılar tarafından stüdyo konut olarak kullanılan mekânlara dönüştürülmüşlerdir. 
Evsizlik problemine çözüm olarak ortaya çıkan Loftların, sanatçılar için tercih edilmesinin en önemli 
sebebi ucuz ve farklı kullanımlar için uygun olanaklar sağlamasıdır. 
 
LOFT YAKLAŞIMI VE UYGULAMA ÖLÇÜTLERİ 
Loft kavramını oluşturan, bir dairenin ya da yapının loft olup olmadığını sağlayan ve onu diğer 
türlerden ayıran 5 temel mimari estetik ölçüt bulunmaktadır;  

6 Dönüşüm 
6 Yüksek tavan 
6 Serbest plan 
6 Geniş pencereler  
6 Çıplak strüktür. 

 
DÖNÜŞÜM 
Loft yapılarının en temel ortak özelliği tümünün eski sanayi binalarından dönüştürülmüş olmasıdır. 
İşlevsel sanayi binası ya da deposu olarak inşa edilen binaların, işlevleri dolayısıyla sahip oldukları ve 
konut olmadıkları için estetik anlamda yeterince incelmemiş olan yapıları, zorunluluktan korunmuş, 
fakat bu yapıya artık Modernist bir anlamlandırma yerine postmodernist bir anlamlandırma ithaf 
edilmiştir.  
 
Böylece loft yapılar, Modernist ve sanayi üretimi odaklı imalathanelerden, postmodernist ve sanat 
üretimi odaklı atölyelere ve yaşam alanlarına dönüşmüştür. Bu özellik en temel doğal ya da gerçek loft 
olma ölçütüdür. 
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Resim 2 - Çikolata fabrikası olarak kaba inşaatı tamamlanan yapının konut projesine dönüştürülmesi - 

Levent Loft Örneği İç Mekân Görünüşü 
 
YÜKSEK TAVAN 
Loft yapıların ölçütlerini geçmişteki sanayi ölçekler belirlemektedir. Sanayi devrimi sonrasında 
gerçekleştirilen üretimde en önemli bileşen büyük buhar makineleridir. Bu makinelerin büyük yer 
kaplıyor olması ve çalışırken yoğun bir buhar çıkarıyor olması yüksek bir tavan şartını ortaya 
koymaktadır. Yüksek tavan bu işlevsellik yüzünden tercih edilmiştir. Bu sebepten dolayı eski sanayi 
binalarının tavan yükseklikleri bugünün konut mimarisine oranla çok daha fazladır. 
 

                                      
Resim 3 - Tribeca Loft - New York, NY -  Andrew Franz Architect 

 
Loft yapılarının tavan yüksekliklerinin fazla olmasından dolayı ara katlar yaratılarak iki katlı olarak da 
kullanılmışlardır. Tek bir katta ortalama olarak 185 m²  veya 100 m²  arası kapalı hacme sahiptirler. 
Tavan yüksekliği ise 3 ile 10 metre arasında değişmektedir. Tavan küçük yapılarda tonozlu kemerlerle, 
büyük yapılarda ise kolonlarla desteklenmektedir. 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC July 2015 Volume 5 Issue 3  
!
!

Gönderim Tarihi:!20.04.2015,!Kabul!Tarihi:!22.06.2015, DOI NO: 10.7456/10503100/007 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

55!

SERBEST PLAN 
Endüstriyel alanlar olarak tasarlanmış loft mekânlar işlevleri gereği geniş hacime ve bölüntüsüz 
serbest plana sahip olacak şekilde kurgulanmışlardır. Konutsal kullanım için dönüştürülen loft 
mekânlar kavramsal olarak aslında bir ‘ev’ olsalar da, tipik ‘ev’ olgusundan farklıdırlar. Tipik evler 
mahremiyet bölgeleri, nispeten düşük iç dış bağlantısı düzeyiyle fizyolojik olarak özel alanlardır. Loft 
mekânlarda ise geniş pencereler nedeniyle içerisi ve dışarısı arasındaki görsel ilişki fazladır ve açık 
sistemde örgütlenen birimler mahremiyet içermezler.  
 
‘Ev’ kavram olarak özel alandır; fakat loftun görsel göstergeleri ‘kamusal alanı’ da çağrıştırır. Loft 
mekânlarda yer alan her alan ve her sosyal fonksiyon mekâna giren herkese açıktır. Birimler arası 
mimari bariyerlerin eksikliği, fonksiyonlar arası hiyerarşiyi de ortadan kaldırır. 

 
Resim 4 - Tribeca Loft - New York, NY -  Andrew Franz Architect – Kat Planı 

 
Geleneksel konut anlayışında olduğu gibi yönlendirici bir ‘hol’ işlevinin de olmayışı mekâna gelen 
yabancıların doğrudan yaşama alanına girmelerine neden olur. Loft yaşamlarındaki mahremiyet 
eksikliği, bu mekânlarda zorunlu bir dürüstlük/şeffaflık hali yaratır. Loftların mekânsal göstergeleri 
kamusal alan ve özel alanı, hedonizm ve evcimenliği eş zamanlı barındırmaktadır. Loft mekânlarda 
işlevsellikten ziyade adeta bir sanat ürünün gösterimi gibi sergileme fikri mevcuttur. Loft mekânlarda 
ki örgütlenme kavramsal olarak “topluma açık” bir mekân çağrışımı yapar. Mekân kurgusunda 
boşlukların doluluklardan daha fazla olduğu loft mekânlar bireyde özgürlük, hafiflik gibi duygusal 
etkileşimlere neden olmaktadır.  
 
GENİŞ PENCERELER 
Endüstriyel amaçlı inşa edilmiş olan loft yapıları, iş makinesi gibi büyük makinelerin yerleşebilmesi 
ve birçok ürünü depolayabilmek amacıyla yüksek tavanlı ve bölüntüsüz serbest planlı yapılardır. 
Fabrikalarda uzun çalışma saatleri nedeniyle gün ışığından maksimum düzeyde yararlanabilmek 
amacıyla cephe ve tavan pencerelerine sahiptirler. Bu pencereler maksimum düzeyde ışığı içeri 
alabilmek için hem geniş hem de yüksektirler. 
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Resim 5 - New York – Soho – Sofia Petrova Architect 

 
Gün ışığından tasarruf ve maksimum ışık anlayışıyla oluşturulan endüstri yapılarında pencereler 
genelde 2.5 metre yüksekliğindedir. Malzeme olarak dökme demir ve bakır kullanılmıştır. Loftlar da 
pencereler çoğunlukla 20. yüzyılda başlarında tercih edilen metal çerçeveli ikili düşey sürme/giyotin, 
pivotlu, kanatlı, sabit kısmi açılır ve tepe penceresi gibi farklı çeşitlilikte uygulanmıştır. Bazı loft 
yapılarda, dev pencerelerin yanı sıra çatılarda da büyük cam pencereler yerleştirilmiş ve mekânların 
doğal yolla aydınlatılmasında maksimum katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 
 
ÇIPLAK STRÜKTÜR 
Depo veya fabrika olarak tasarlanmış olan endüstriyel yapıların en önemli özelliği havalandırma, 
tesisat boruları ve elektrik kabloları gibi sabit yapı elemanlarının gizlenmeden çıplak strüktürle açıkta 
bırakılmasıdır. Yapının tam orta yerine açılan yük asansörleri, boyasız ve brüt bırakılmış zeminler, 
duvarlar ve tavanlar, sıva çekilmemiş tuğla duvarlar içermesidir. Ev içerisinde endüstriyel 
malzemelerin açıkta olması kişisel tercihe göre değişebilmektedir. Bu tip öğeler bazı insanlara uzak, 
bazılarına ise heyecan verici gelebilir. 
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Resim 6 - Karaköy Loft 

 
SONUÇ 
Eski fabrika binalarının ya da depo alanlarının zamanla dönüştürülerek konutlaştırılmasıyla oluşan 
Loft mekânlar ressam ve heykeltıraş gibi sanatçılar tarafından tercih edilmiş ve stüdyo konut olarak 
kullanılmıştır. Maddi yetersizlikten dolayı hem yaşam alanı hem de çalışma alanı olarak tercih edilen 
eski fabrika binalarının ya da depoların dönüştürülmesiyle ortaya çıkan Loft mekânlar günümüzde 
oldukça önemli bir yere sahiptir. İstanbul’da bu yaşam tarzından etkilenerek emlak pazarlama ve 
inşaat sektöründe üst gelir grubu müşterileri etkilemek amaçlı oluşturulmuştur. Böylelikle Türkiye’de 
Loft örnekleri her geçen gün artmaktadır.  
 
Loft Stilinin ana malzemesi tuğla, beton, sac gibi ham malzemelerdir. Boyasız yarım sıvalı duvarlar, 
yüksek tavanlar, dökme demir pencereler, aydınlatma malzemeleri, su ve tesisat borularının açıkta 
bırakılmış olması en önemli özelliklerindendir. Çelik, ahşap, cam, galvanist kullanılan malzemeler 
arasında yer alır. Taş döşemeler, ahşap ve beton gibi malzemeler zeminde kullanılan malzemeler 
arasında yer alır. Ray spotlar, sarkıt ve metal aydınlatmalar kullanılır. Renk seçenekleri olarak gri, 
metal, kırmızı tuğla, ahşap gibi sanayi de kullanılan malzemeler ön plandadır. Mobilyalar kumaş kaplı, 
deri koltuklar, metal ayaklı mobilyalar, modern çelik mobilyalar tercihler arasında yer almaktadır.  
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