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Öz: Amaç: Doğal ve çoğunlukla içten gelen insani bir tepki olarak 
açığa çıkan çizme, tasarımda problem çözme sürecinin parçası ya da 
sonuç ürünün dışavurumu olabilmektedir. Çalışmada çizme eylemi özü 
gereği, tasarım disiplini ve mekân tasarımı için bir düşünme aracı-or-
tamı olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı, çizme eyleminin 
özüne ve bu yönde tasarım süreci için barındırdığı anlamsal-işlevsel 
özelliklerin ne olduğuna yönelik farkındalığın mekân tasarımcısı için 
yaratılmasıdır. Bu farkındalığın çeşitlenen çizim ortam- araçlarının 
tasarım sürecinde eleştirel biçimde değerlendirilmesinin önünü açacağı 
düşünülmektedir. Yöntem: Çalışmada literatür taramalarından elde 
edilen veriler değerlendirmeye alınmış, geçmişten günümüze kadar 
çizme eylemine ve çizim ortam-araçlarına yönelik yapılan sorgula-
malardan yararlanılmıştır. Burada teoriye yönelik nicel araştırma yön-
temleriyle oluşturulmuş çalışmalar ve de tasarımcıların nitel araştırma 
yöntemleriyle elde edilen konuyla ilgili söylemleri ön plana çıkmıştır. 
Bulgular: Elde edilen veriler ilk olarak “Çizme Eyleminin Bilinci”, 
“İnsan Neden Çizer?” ve “Tasarımcı-Mekân Tasarımcısı Neden Çizer” 
başlıkları altında gruplandırılarak incelenmiştir. Yapılan değerlendir-
meler tasarımcılar için Düşünme-Tasarlama-Çizme eylemleri arasında-
ki görünmez ilişkilerin ortaya çıkarılmasına yönelik olmuştur. Böyle-
likle günümüzde açığa çıkan çizime dayalı temsil biçimlerine eleştirel 
olarak yaklaşılması ve mekân tasarımcısının bu araçları-ortamları nasıl 
algılaması-kullanması gerektiğine yönelik bir sorgulama ortamının ya-
ratılması mümkün kılınabilmiştir. Sonuç: Çalışma, elde edilen veriler 
ışığında çizme ve tasarlama eyleminin özde düşünme eylemiyle ilişkili 
olup, ürün değil anlam yaratmaya yöneldiğine dikkat çekmeye çalış-
mıştır. Tasarlama eyleminin bir düşün eylemi olarak gerçekleşmesinde 
çizmenin rolü üzerinde durmuş, bu yönde geleneksel çizime ve modern 
temsil biçimlerine olanak tanıyan araç ve ortamlar eleştirel olarak in-
celemiştir. Burada tasarlama eyleminin, günümüzde algılanış biçimine 
yönelik gerçekleştirilebilmesi için her ikisini de barındıran çoklu temsil 
biçimlerinin varlığına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çizme Eylemi, Çizim Ortam ve Araçları, Mekân 
Tasarımı

Abstract: Aim: Drawing, which is a natural and mostly inherent hu-
man response, can be a part of the problem-solving process or an ex-
pression of the final product. In the study because of its essence, the act 
of drawing is considered as a thinking tool-media for design discipline 
and spatial design. This study aims to create awareness on the spatial 
designer about the essence of the act of drawing and its semantic-func-
tional features for the design process. It is thought that this awareness 
will lead to a critical evaluation of the various drawing tools-media in 
the design process. Method: Thus, the data obtained from the literature 
surveys are evaluated in this study. Reviews on the act of drawing and 
drawing tools-media from past to present have been utilized. In here, 
some studies based on quantitative research methods and expressions 
belonged to designers and obtained by qualitative research methods 
are came forward. Results: The data obtained are evaluated by being 
grouped under the headings of “Conscious of Drawing”, ”Why People 
Draw?” and “Why Designer-Spatial Designer Draws”. The evaluations 
aim to reveal the invisible relationships between the acts of Thinking-
Design-Drawing for the designers.. In this way, it is seen that it is possi-
ble to create a questioning environment about how the spatial designer 
should perceive and use these tools-media. Conclusion: The study 
tries to draw attention to the fact that the act of drawing and design are 
related to thinking and to create meaning instead of a product by means 
of the data obtained. In the study, the role of drawing for the realization 
of design as an act of thought is emphasized. In this respect, the tools 
and environments, which enable the traditional drawing and modern 
forms of presentation to exist, are critically analyzed. In there It is 
pointed out that multiple forms of representation involve both of them 
in order to realize the act of design in terms of the way perceived today.

Key Words: The Act of Drawing, Drawing Tools and Environments, 
Spatial Design
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GİRİŞ

Doğal ya da yapay, içten gelen ya da dış fak-
törlerle açığa çıkan bir eylem olarak çizme, 
salt çizgisel bir iz bırakmanın ötesine geç-
mektedir. Toplumsal-kültürel pek çok konu-
da görev üstlenen çizgisel ifadeler, mağara 
duvarlarından sanat galerilerine; yaşamsal 
eylemlerden sanatsal faaliyetlere bilinçli ya 
da dürtüsel bir biçimde açığa çıkabilmektedir. 
Berger (2013: 158)’in ifadesiyle bir şey çiz-
mek için duyulan ilk dürtü insanın araştırma, 
haritada yer gösterme, bazı şeylerin yerini 
belirleme ve kendi yerini bulma ihtiyacından 
kaynaklanmıştır. Ele alınan çalışma bunun 
gibi ihtiyaçlardan hareketle, insanın neden 
çizdiğini; tasarımcı ve mekân tasarımcısı için 
çizme eyleminin, özünde hangi anlam ve iş-
levleri barındırdığını; çizme eyleminin bilin-
cine yönelik farkındalığın yeniden yakalan-
ması hedefiyle incelemiştir. Çizme eyleminin 
ve çizime dayalı temsil biçimlerinin tasarım- 
mekân tasarımı ve tasarımcılar için önemi in-
celenerek, günümüz tasarımlarında ve tasarım 
sürecinde mevcut potansiyelinin ne derece 
etkin kullanılabildiği sorgulanmıştır. Tekno-
lojinin gelişimiyle birlikte çeşitlenen bilgisa-
yar araçları ve ortamlarının sunduğu çizime 
dayalı yöntemler değerlendirmeye alınarak, 
tasarlama sürecindeki rolleri eleştirel olarak 
incelenmiştir. Elde edilen verilerle tasarım di-
siplininde çizimin, tasarım düşüncesinin ge-
lişimine katkı sağlayan, onu açığa çıkaran ve 

özgün yollarla temsiliyetini sağlayan bir ifade 
biçimi olarak ön plana çıktığı ortaya konul-
muş, çizim temsil biçimlerinden olan serbest 
el çizimi, bilgisayar destekli çizim ve de her 
iki temsil biçimini barındıran melez yöntem-
ler mekân tasarımcısına yönelik olarak değer-
lendirilmiştir. 

AMAÇ

Ching’e göre çizme; el becerisinden öte bir 
şey olup yalnızca görebilme değil, imgeleri 
yeniden gözümüzde canlandırabilme yeti-
mize de dayanan görsel bir “düşünce süre-
ci” haline gelmektedir (Ching, 2016: 10). 
Bu noktada bu süreci yalnızca zihindeki bir 
görüntünün dışa aktarımı ya da bir ifade bi-
çimi olarak tanımlamanın da yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Bu çerçevede ele alınan çalış-
madaki öncelikli amaç, çizme eyleminin özü 
ve bu yönde tasarım süreci için barındırdığı 
anlamsal ve işlevsel özelliklerin ne olduğuna 
yönelik farkındalığın mekân tasarımcısı için 
yaratılmasıdır. Bu farkındalık temelde “Çizme 
Eyleminin Bilinci”, “İnsan Neden Çizer?” ve 
“Tasarımcı-Mekân Tasarımcısı Neden Çizer” 
başlıkları altında oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Tasarımcıların, günümüzde Düşünme-Tasar-
lama-Çizme eylemleri arasındaki görünmez 
ilişkileri kavraması ve bu ilişkiler ağı üzerinde 
düşünmesi gerekli görülmüştür. Bu çerçevede 
ele alınan çalışmada çizmenin, genel olarak 
tasarım disiplini, özelde ise mekân tasarımı 
ve tasarımcısı için temel rolü ve önemi orta-
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ya konulmaya çalışılmıştır. Çizme eyleminin 
günümüzde farklı amaçlar doğrultusunda, 
farklı ortamlarda (media-environment), farklı 
araçlarla (tools) gerçekleştirilen bir eylem ha-
line geldiği görülmüştür. Toplumsal yaşamda 
var olan teknik ve teknolojik gelişmelerin, çi-
zime ilişkin temsil biçimlerinin çeşitlenmesi-
ne neden olduğu; bu durumun ise, geleneksel 
tasarım süreçlerinin değişmesine, çeşitlene-
rek zenginleşmesine ya da göz ardı edilme-
sine neden olabildiği dikkat çekmiştir. Bu 
nedenle çalışma kapsamında çizme eylemine 
ilişkin bilincin oluşturulmasına yönelik elde 
edilen verilerin, günümüzde açığa çıkan çizi-
me dayalı temsil biçimlerinin eleştirel olarak 
değerlendirilmesi ve mekân tasarımcısının bu 
araçları nasıl algılaması-kullanması gerekti-
ğine yönelik bir sorgulama ortamı yaratması 
hedeflenmiştir. 

KAPSAM

Edwards, son zamanlarda çizime olan ilginin 
yeniden doğuşunun, büyük ölçüde, yeni yeni 
ortaya çıkan kültürel ve sosyal içerikli tasa-
rım teorilerine akademisyenlerin katılımıyla 
gerçekleştiğini belirtmiştir (Edwards, 2008: 
233). Buna rağmen Edwards, günümüzde çok 
az kişinin, bir tasarım aracı olarak çizmenin, 
daha sofistike olan Bilgisayar Destekli Tasa-
rım Yazılımları ve CAD/CAM gibi modern 
model-yapım yöntemleri etkisi altında deği-
şen rolünü araştırmaya çalıştığını dile getir-
mektedir (Edwards, 2008: 229). Bu bağlamda 

ele alınan çalışma öncelikle çizme eyleminin 
genelde tasarımcı özelde ise mekân tasarım-
cısı için barındığı açılımları ve de tasarım di-
siplini ve mekân tasarımı için üstlendiği rol-
leri açığa çıkarmaya yöneliktir. Elde edilen 
verilerin, tasarım sürecinde kullanılan çizime 
dayalı tüm temsil biçimlerinin bütünleşik 
olarak değerlendirilmesinde ön farkındalıklar 
yaratması hedeflenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Ele alınan çalışma, temelde çizme eyleminin 
doğasına ve günümüzde tasarım sürecinde 
kullanılan çizim araçları ve ortamlarının de-
ğerlendirilmesine yönelik olan, bu konuda 
alanında uluslararası ve ulusal çalışmalar-
dan elde edilen literatür verilerinin analizini 
içeren bir derleme çalışmasıdır. Burada ça-
lışmanın amacı doğrultusunda, verilerin top-
lanması ve çözümlenebilmesine yönelik ola-
rak tarama yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma 
kapsamında, teoriye yönelik nicel araştırma 
yöntemleriyle oluşturulmuş yayınlardan elde 
edilen verilerin yanı sıra, tasarım disiplininde 
çalışmalarıyla ön plana çıkan tasarımcıların 
nitel araştırma yöntemleriyle elde edilen ko-
nuyla ilgili söylemlerinden (röportajlar vb.) 
yararlanılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Muratovski, genel olarak tasarımın artık 
günümüzde yapmaktan ziyade bir düşünce 
alanı olarak görülmeye başlandığını dile ge-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:345 K:460
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

166

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

tirmiştir (Muratovski, 2015: 119). Tasarım 
Kazmierczak’ın ifadesiyle, bir tetikleyici 
olup, bir obje değildir. Tasarım anlam yarat-
mak için bir ara yüz ya da basitçe anlamın 
tasarlanmasıdır. “Anlam”, tasarım ile ilişki 
kurulduğunda alıcıda oluşan düşünceyi tem-
sil etmektedir. Tasarım, malzemesinde ve 
kavramsal strüktüründe basit ya da karma-
şık olabilir fakat bütünde birer ara yüzdür-
ler (Kazmierczak, 2003: 48). Bu ve benzeri 
görüşlerle tasarımın, tasarım araştırmaları 
(design research) kapsamında yapılan güncel 
çalışmalarda düşünceyi açığa çıkaran, onu 
somutlaştırıp görünür kılan bir dizi eylem ve 
de onun dışavurumu olarak ifade edilir hale 
geldiği görülmektedir. Ele alınan çalışma, 
günümüzde böyle bir bağlam içerisinde çiz-
me eyleminin özünün, tasarım eylemi için 
sahip olduğu konumun ve de tasarım sürecin-
de oynadığı rolün yeniden fark edilir olması 
önemli görülmektedir. Çizme eylemi zihinde 
oluşan düşünceyi açığa çıkarıp onu görünür 
kılan böylelikle de eleştirel bir biçimde geliş-
mesi ve de değişmesine olanak tanıyan yapı-
sıyla temelde bir düşün eylemi olan tasarlama 
eylemi için önemli bir araç haline gelmekte-
dir: Bu nedenle de Tasarlama-Düşünme-Çiz-
me eylemleri arasındaki yaşamsal ilişkilerin 
kavranmasına yönelik çizme eyleminin altın-
da yatan bilincin yeni-yeniden keşfedilmesi 
gerekli görülmektedir. Bu bilincin, günümü-
ze kadar gelen temsil biçimleriyle birlikte 
görece yeni açığa çıkan temsil biçimlerinin 

eleştirel olarak değerlendirilmesinde mekân 
tasarımcısı için temel oluşturacağı düşünül-
mektedir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Berger (2013: 159)’in ifadesiyle çizim yap-
mak “karmaşık ve çelişkili bir devinime” sa-
hiptir. Ele alınan çalışma, çizme eyleminin 
karmaşık doğasının neleri içerdiğinin, insan-
lar ve tasarımcılar için neleri ifade ettiğinin 
açığa çıkartılarak, mekân tasarımcıları için 
çizme eyleminin bilincinin yeniden yaratıl-
masını amaçlamaktadır. Bu bilinç, temelde 
“tasarlama ve çizme eylemlerinin yaşamsal 
ilişkisinin yeniden hatırlatılmasına” yöne-
liktir. Eleştirel bilgi ve düşünce ile açığa çı-
karılmaya çalışılan bu bilinç, aynı zamanda 
günümüzde ön plana çıkan çizim yöntemle-
rinin değerlendirilmesini hedeflemektedir. 
Bu çerçevede çalışmada “Çizme Eyleminin 
Bilinci”, “İnsan Neden Çizer?” ve “Tasarımcı 
Neden Çizer?” başlıkları ele alınmış, ardın-
dan çizme eyleminin araçları ve ortamları bü-
tünleşik olarak ortaya konulmuştur. Burada 
farklı disiplinlerden tasarımcıların, tasarlama 
yöntemleriyle de doğrudan ilişkili olan, çiz-
me eylemine yönelik söylem ve deneyimle-
rine mesajlar, öğütler ve uyarılar halinde yer 
verilmiştir. 

Çizme Eyleminin Bilinci

Bilinç, Searle’nın ifadesiyle belirli bir düşün-
ce, edinilmiş diğer düşünceler, deneyimler ve 
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hatıralardan oluşan karmaşık bir ağ içerisin-
de açığa çıkmaktadır. Kendine has, öznel ve 
niteliksel karakteri bulunan bilinçli durumlar 
daima insan ya da hayvan, bir özne tarafından 
tecrübe edilmektedir. Dolayısıyla, bilinçli du-
rumlar ‘birinci-şahıs ontolojisi ‘ne, bir birinci 
şahıs varoluş kipine sahiptir (Searle, 2006: 
50-53). May, insan bilincinin varoluşumuzun 
ayırt edici yanı olduğunu ifade ederken; bilin-
ci, olanaklar ve sınırlılıklar arasında diyalek-
tik gerilimden doğup gelen bir “farkındalık” 
(May, 2018: 126) olarak tanımlamaktadır. Bu 
bağlamda, tasarım eyleminde çizme eylemi-
ne ilişkin bilincin özellikle tasarım disiplini 
içerisinde yer alan her bir kişi tarafından ye-
ni-yeniden oluşturulması önemlidir. 

Merleau-Ponty’ye göre çizgi, klasik geo-
metride olduğu gibi, fonun boşluğu üzerin-
de bir varlık’ın belirmesi değildir; modern 
geometrilerde olduğu gibi, önceden var olan 
bir uzaysallığın kısıtlanması, ayrılması, de-
ğişime sokulması olarak tanımlanmaktadır 
(Merleau-Ponty 2016: 70-71). Boş alanı çiz-
giler vasıtasıyla tanımlı bir hacme dönüştür-
mek, özünde bir anlam yaratma işlemi olarak 
kabul edilmektedir. Bu anlamı, çizerin ba-
kış açısı ve onun temsili olan çizgiler ortaya 
koymaktadır. Çizer, çizgileri bir ifade aracı 
olarak kullanıp, düşüncesini yansıtmaktadır. 
Belardi’nin deyimiyle, ortaya çıkan çizgiler, 
anlamları “düşte görüldüğü gibi sunmak-
tadır” (Belardi, 2016: 63). Lawson (1980: 

173–174)’un ifadesiyle çizim, kelimelerin ve 
matematiğin dili gibi, çok karışık dünyalara 
anlam ve düzen vermeyi amaçlamaktadır. Çi-
zim hem temsile yönelik hem de ‘ortamdaki 
şeylerin anlamlı düzenine’ olanak sağlayan 
bir araçtır. 

Demirel, “çizgi çizmeyi nefes alıp vermek 
kadar doğal ve hayati bir refleks” olarak ta-
nımlarken, kendini daha çok şaire yakın his-
settiğini, yapıtlarında hep şiirsel anlatımın 
peşinde olduğunu dile getirmiştir (Berger ve 
Demirel, 2016: iç kapak). Bu bağlamda çiz-
gilerin, fiziksel gerçekliklerinin yanında tem-
sil ettikleri düşünceyle de varlık buldukları 
görülmektedir. Çizilen imgelerin, çizere ve 
iletişime geçilen kişilere söyleyecek sözleri 
bulunmaktadır. Bu sözler, gözlere olduğu ka-
dar diğer duyulara da yönelmektedir. Berger 
(2017b: 20), çizerek ortaya çıkanın “bir renk 
değil, hatta bir ton bile değil, bir nesne oldu-
ğunu” belirterek; temelde çizgisel-resimsel 
ifadeleri gözden kayboluşa meydan okuyan 
varlıklar olarak nitelendirmektedir (Berger, 
2016: 12). 

Bir nesnenin kâğıt yüzeyine çizgiler vasıta-
sıyla birebir aktarılması ya da imgelem kay-
naklı bir temsilinin oluşturulmasında çizim, 
benzetilen ya da baz alınanı farklı bir yapı-
ya taşınmakta, madde ve temsili birbirinden 
ayrışmaktadır. Florenski (2017: 123)’nin ak-
tarımıyla “bir temsilde, temsil edilendeki ge-
ometrik özelliklerin bütünüyle kullanılması 
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hiçbir koşulda mümkün değildir. Resim oriji-
naliyle benzerlik taşısa da, zorunlu olarak on-
dan pek çok noktada farklılıklar göstermek-
tedir. Bir resim orijinaline benzemekten çok 
benzememektedir. 

Ching’in söylemiyle; bir şeyin çizimi hiçbir 
zaman o şey değildir. Çizim ne kadar gerçek 
gibi görülürse görülsün, en fazla yapabilece-
ği, gerçekliğin mekanik bir tıpkı babası değil, 
strüktürel bir eşdeğerini üretmektir (Ching, 
2016: 26). Dolayısıyla yaratılan çizimler fi-
ziksel gerçekliğe ve tinsel değere sahip var-
lıklar haline gelmektedir. Ching, çizim yap-
manın mevcuttan farklı bir oluşumun yara-
tılmasına karşılık geldiğini vurgulamaktadır. 
Ching (2016: 9)’in ifadesiyle çizim hiçbir 
zaman gördüğümüz gerçekliği yeniden üret-
memektedir; yalnızca dış gerçekliğe ilişkin 
algımızı ve imgelemimizdeki içsel imgeleri 
görünür kılmaktadır. Çizim yapma sürecin-
de, deneyimlerimize koşut ayrı bir gerçeklik 
yaratmaktayız. Bu türden grafik simgeler, 
gözlemlerimizi kaydetmek, gözümüzde can-
landırdıklarımıza biçim vermek, düşünce ve 
görüşlerimizi iletmek için başvurduğumuz 
yaşamsal bir araçtır. Bu doğrultuda Merleau-
Ponty’e göre çizgi artık görünürü taklit etme-
mekte, onu görünür kılmaktadır (Merleau-
Ponty, 2016: 69). 

Florenski’nin deyimiyle; resimsel ve çizgisel 
ifadelerin görevi gerçekliği kopyalamak de-
ğil, gerçekliğin mimarisine ve materyaline, 

aynı şekilde anlamına ilişkin daha derin bir 
kavrayışı sağlamaktır (Florenski, 2017: 56). 
Dolayısıyla çizim yoluyla düşünceyi, algı-
layışı ve kavrayışı yansıtan farklı bir bütün 
ortaya çıkmaktadır. Bu noktada bir coğrafi 
harita bile Florenski’nin ifadesiyle: “bir yan-
dan resimken, öte yandan da değildir. Geo-
metrik soyutlama biçiminde de olsa, bir ha-
rita yeryüzünün gerçek biçiminin yerine bir 
başkasını koymaz, aksine yalnızca onun belli 
özelliklerine işaret etmeye yarar. Temsil, biz 
bu temsil yoluyla ve onun aracılığıyla ilk ör-
neğe tinsel olarak yöneldiğimizde bir resim 
olarak görülebilir. Ve bizi kendi sınırlarının 
ardına taşıyamadığında, aksine sözgelimi sa-
dece gerçekliğin benzerleriyle uğraştığında 
ve sahte bir gerçekliğe takılıp kaldığında da 
bir resim olmaktan çıkmaktadır” (Florenski, 
2017: 124). Bu noktada soyut ya da somut her 
bir çizimin, çizerin elinden ziyade, zihninden 
çıkan bir söylem olma özelliği taşıdığı görül-
mektedir. Çizimler, görsel gücünden önce, 
barındırdığı anlamlar ile var olan, düşüncenin 
form bulmuş halleri haline gelmektedir. 

İnsan Neden Çizer? 

Çizme eylemi salt bir çizgisel iz bırakma iş-
leminden önce, Ching’in ifadesi ile doğal ve 
çoğunlukla içten gelen insani bir tepki” ola-
rak nitelendirilmektedir. Her yaştan insan, bir 
başka işle uğraşırken, içgüdüsel olarak, önün-
deki kâğıda bir şeyler karalamaktadır (Ching, 
2016: 5). Fakat temelde insanlar sorunları 
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tespit etme, ortaya koyma, çözüm yolları 
arama ediminde, düşünme eylemini gerçek-
leştirmekte ve düşüncelerini dışa vurmaya-
aktarmaya yönelik olarak çizmektedir. May’e 
göre, ressamların doğayı resmedişlerinin, ba-
sit bir şekilde sadece dağları, gölleri, ağaçları 
bir zamandan diğerine taşıyan fotoğrafçılar 
gibi olduğunu düşünmek saçmadır. Onlar için 
doğa aracılık işlevi taşıyan bir ortam, dün-
yalarını açımladıkları bir dildir (May, 2018: 
74). Dolayısıyla çizen kişi için çizilen nesne 
ya da durum yalnızca somut olanın izdüşümü 
değil, hayatın ve çevrenin algılanışına dair 
bir temsil haline gelmektedir. Berger (2017b: 
42)’in çizme eylemi üzerine olan betimleme-
leri, konu hakkındaki önemli bir kavrayışın 
özeti niteliğindedir;

Artık üzerine çizeceğim kâğıdın beyaz yü-
zünü başka bir gözle görmeye başlamıştım. 
Düz, boş bir sayfa olmaktan çıkmış, boş uza-
ya dönüşmüştü. Beyazlığı, içinde hareket 
edebileceğiniz ama ötesini göremeyeceğiniz 
sınırsız, saydam olmayan bir ışık olmuştu. 
Üzerine (ya da içinden) bir çizgi çizdiğim-
de, bu çizgiyi tek düzlemde araba sürer gibi 
değil, üç boyutta da hareket imkânı olan bir 
uçakmış gibi kontrol etmem gerektiğini bili-
yordum. 

Bu tasvir, çizme eyleminin yaratıcı bakış ile 
sonsuz bir alana ve içeriğe sahip olabileceğini 
özetlemektedir. Bu çerçevede Merleau-Ponty 
(2016: 71), çizgisel-resimsel ifadeleri “tual ya 

da kâğıt üzerine yapılan bir uzay sanatı” ola-
rak tanımlayarak, çizmeyi zihinsel ve sonsuz 
içeriğe sahip bir eylem olarak ele almaktadır. 
Çizim bir amaç ile başlayan, bazen çizerin de 
tahmin edemediği noktalara doğru yönelen bir 
oluşum sergilemektedir. Bu anlamda çizme, 
düşünme kavramıyla paydaş noktalara sahip 
bir arayışın aracısı haline gelmektedir. Hei-
degger (akt. Sharr, 2017: 11) düşünmeyi, bir 
ormancının Karaorman’da izlediği bir patika-
yı takip etmesine benzetmektedir. Ona göre: 
Ormancının yolu kafa karıştırıcıdır, etrafı 
yoğun bir ağaç kütlesiyle çevrilidir ve uzağı 
görmek pek mümkün değildir. Yürüyüşçü bir 
yolu, sonunda bir yere varacağına inanarak 
izlemektedir. Ne var ki kişinin yürürken veya 
düşünürken doğru yolda olduğundan emin ol-
ması çoğu zaman güçtür. Yol bir çıkmaza gi-
rebilir veya bir çemberin etrafında dönüp du-
rabilir. Ancak tanıdık gelen veya geniş bir kır 
manzarasına tepeden bakma imkânı veren bir 
açıklığa varıldığı ender durumlarda yönümü-
zü kestirebiliriz. Heidegger’e göre, düşünme, 
daha önce oradan geçmiş diğer kişilerin top-
rakta açtığı bir yolu izlemeyi, en vaat kâr dö-
nemeçlerden sapmayı, bazen yolunu kaybet-
meyi, bazen de ormanda aydınlıkta yönümü-
zü tayin edebileceğimiz bir kayrana varmayı 
gerektirir. Böylesi bir düşünme bir başlangıç 
noktasından hareket etmeyi ve yol üzerinde 
karşılaşılacak bulgulara açık olmayı gerekti-
rir. Ne düzenlemiş bir sistem ne de mantıksal 
bir işlem içerir. Heidegger’e göre, düşünmeyi 
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sistemleştirmeye -mantık biçiminde soyutla-
maya veya bir işlem olarak ölçmeye- yönelik 
her türlü girişim ise kusurlu bir indirgemedir. 

Berger de bu bağlamda çizgi çizmenin, ihti-
yaç dâhilinde ortaya çıkan bir tepki olarak, 
doğada mevcut diğer oluşum ve eylemlerle 
ortak özelliklere sahip olduğunu dile getir-
mektedir. Berger (2013: 157)’in deyimiyle; 
“çizim bir yön bulma çabasıdır sonuçta; bu 
anlamda doğada meydana gelen öteki yön 
bulma, uyum sağlama süreçleriyle mukaye-
se edilebilir. Berger çizim yaparken semada 
süzülen kuşların, kovalandıklarında sığına-
cak yer arayan tavşanların, yumurtalarını 
nereye bırakacaklarını bilen balıkların, ışığa 
ulaşmanın yolunu bulmayı beceren ağaçların 
ya da petek yapan arıların hallerine kendini 
her zamankinden daha yakın hissettiğini ifa-
de etmektedir. Benzer bir biçimde Paul Klee, 
çizimleri “yürüyüş için yol izlemek” olarak 
tanımlarken, Edwards mimarlıkta, bir amaçla 
yürüyüş için bir yol izlemenin tasarıma kar-
şılık geldiğini dile getirmektedir (Edwards, 
2008: 229).

Bu noktada Berger, “bu ilk dürtü her ne olursa 
olsun, bizi aniden belirli bir nesneyi çizmeye 
sevk eden nedir? Sorusunun yanıtını aramış-
tır. Berger’in ifadesiyle her gittiğiniz yere 
yanımızda bir eskiz defteri götürürüz. Onu 
haftalarca açmadığımız olur; çizme isteği 
duymadan etrafımızdaki şeyleri gözlemleriz. 
Derken birdenbire bu istek uyanır. Çizmemiz 

gerekir bunu. Berger, çizme eylemi üzerine 
sorduğu bu soruyu yine deneyimlerine daya-
narak cevaplandırmaktadır. Ona göre çizme 
dürtüsü hayal gücünün benzer bir devinimin-
den kaynaklanmaktadır (Berger, 2013: 159). 
Berger, çizme güdüsüne ait duyumsadığı 
halleri bir kriz anı (Berger, 2017b: 46) ola-
rak betimlerken, her çizimin kendine ait bir 
varoluş nedeni ve benzersiz olma umudunun 
olduğunu dile getirmektedir (Berger, 2013: 
159). Bu noktada bilinçli ya da bilinç dışı 
açığa çıkan her çizimin temelde bilincin de-
rinliklerde yer alan bilgilerin, duyguların ve 
düşüncelerin temsili olarak açığa çıktığı dik-
kat çekmektedir. Bu verilerle ele alınan ça-
lışma tasarımcı-mekân tasarımcısını çizmeye 
yönlendiren itkileri ve nedenleri sorgulamaya 
yönelmektedir. 

Tasarımcı-Mekân Tasarımcısı Neden Çi-
zer?

Mitcham (1995: 173), köken olarak tasarı-
mın (İngilizce design), Latin designare’den 
türetildiğini dile getirirken; özde bu terimin, 
Latince’de işaret etmek, belirtmek, betimle-
mek, becermek olup, Fransız tasarımcılar için 
ise, göstermek ya da işaret etmek ve de bir 
eylem ya da çok küçük bir eylem için plan-
lama yapmak olarak tanımlandığına dikkat 
çekmektedir. Berger (2013: 20), tasarımcı-
nın öncelikle zihninde başlayan bu eylemin, 
“gözlemlediğimiz bir şeyi başkalarının da 
görmesini sağlamakla kalmayıp nereye vara-
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cağını kestirmenin mümkün olmadığı görün-
mez bir şeye de refakat ederek” gerçekleşti-
ğini belirtmektedir. Bu noktada tasarlama ey-
leminin özüne yönelik gerçekleştirilmesinde 
mekân tasarımcısı için tasarlama-düşünme-
çizme arasındaki ilişkilerin nasıl ele alındığı-
nın sorgulanması önemlidir.

“Çizim Yoluyla Mimarlığı Anlama” isimli 
kitabında, seçtiği belirli mimarlar üzerinden 
çizme eylemine dair sorgulamalarda bulunan 
Edwards, istisnasız tüm sorgulanan mimarla-
rın (İngiltere’de çalışan başarılı 10 mimar), 
düşünme, çizme ve tasarım arasındaki sim-
biyotik ilişkiyi kabul ettiğini belirtmiştir. An-
cak, bu mimarların tümü için çizimin tasarım 
için bir ön şart oluşturmadığını dile getirmiş-
tir. Ted Cullinan, Nicholas Grimshaw, Will 
Alsop ve Norman Foster da dahil olmak üze-
re birçok mimar, kâğıda bir çizgi çizmeden 
önce zihinlerinde ilk tasarım fikrine ulaşmak-
tadır. Bu ön tasarım fikirleri, belki de Foster 
koşu yaparken, Cullinan günlükleri keser-
ken veya Alsop tablo çizerken kendiliğinden 
üretilmiştir. Devamında hazırlanan çizimler, 
çoğu zaman da diyagramlar veya eskizler, 
hâlihazırda yapılmış olan bilişsel süreçlere 
fiziksel bir form vermektedir. Cullinan’ın 
belirttiği gibi, ‘çizim zaten akılda olanı ifade 
etmeyi sağlamaktadır’. Aynı şekilde, Grims-
haw, yalnızca kafasında kısmen oluşan bir 

fikri çizmediğini aynı zamanda hayal gücüne 
yerleşen mekânsal yapıları netleştirmek için 
çizimler kullandığını da ifade etmiştir. Bu 
noktada Richard Murphy, “çizmeden tasarla-
yabileceğinizi düşünmenin saçma” olduğunu 
düşünürken Norman Foster, “tasarımın dü-
zenlemekle ilgili olduğunu ve bunun çizim 
yoluyla ifade edildiğini ve keşfedildiğini” be-
lirtmektedir. Norman Foster’a göre düşünmek 
ve tasarlamak arasında bir ayrım yapılabilir 
ve bir mimar olarak o her ikisine başvursa da 
‘çizimin düşünmek için değil tasarlamak için 
esas olduğunu ifade etmektedir’ (Edwards, 
2008: 239-242).

Genel olarak çizme eyleminin tasarım süre-
cinde zihinde oluşan düşüncelerin aktarıl-
ması, geliştirmesi ya da değiştirilmesinde ve 
de temsil edilmesinde birer tasarım ortamı 
ve aracı olarak değerlendirildiği görülmek-
tedir. Frank O. Gehry, zihnindeki görüntüyü 
üç ya da dört dakika tutabildiğini belirtmiş-
tir (akt. Ivy, 1999: 189). Bu noktada Herman 
Hertzberger’e göre buradaki kritik soru, ka-
lemin zihinden sonra mı yoksa önce mi çalış-
tığıdır. Aslında olması gereken bir fikrinizin 
olması, üzerinde düşünmeniz ve daha sonra 
düşüncenizi kelimeler ya da çizim aracılığıy-
la değerlendirmenizdir (akt. Lawson, 1997: 
245). 
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Şekil 1. Frank O. Gehry: Çizimler1

Bu bağlamda tasarımcılar için çizme eylemi, 
üzerinde çok yönlü düşünülmesi gereken bir 
konu olarak açığa çıkmaktadır. Çizilen her 
çizginin öncelikli muhatabının çizer olduğu; 
aslolanın ise çizginin değil, düşüncenin do-
ğumu olduğu görülmektedir. Atılan ilk çizgi 
ile tasarımcı, zihnindeki potansiyel söyle-
minin peşine düşmekte, ardından yüzeyde 
keşiflere kapı aralayan bir fikir üretme hali, 
yani çizme eylemi gerçekleşmektedir. Doğan 
fikirler, çizimler sayesinde tasarımcı zihnin-
de dönüşüme uğrayıp gelişmektedir. Çizme 
eylemine yönelik bu genel çerçeveye ilişkin 
olarak Ching (2016: 6), “her türlü yaratıcı ça-
bayla ortak bazı ayırt edici özellikler taşıyan 
ve gerçek bir tasarım süreci olan çizim yapma 

eyleminin, bir kurgulama olarak görülebile-
ceğini dile getirmiştir. 1

Edwards, çizme eyleminin, “tasarım” dedi-
ğimiz zihinsel sürecin önemli bir başlangıç 
noktası olduğunu belirtmektedir. Bir sandal-
ye veya bina çizebilmek, böyle şeyler tasar-
lamak isteyenlerin önkoşuludur. Çizimin ta-
sarımcı için iki işlevi bulunmaktadır - mevcut 
örneklerin kaydedilmesi ve analiz edilmesine 
olanak tanımak ve bazı hayal edilen nesne-
lerin görünümünü sınamak için ortam sağ-
lamaktır (Edwards, 2008: 1). Lawson ise ta-
sarımcı için üç tür çizimin var olduğunu dile 
getirmektedir. Bunlardan ilki sunum çizimleri 
(presentation drawings); ikincisi inşa amaçlı 

1 https://arcspace.com/studio/frank-o-gehry-
sketches/
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yapılan üretim çizimleridir (production dra-
wings). Tasarım çizimleri (design drawing) 
ise tasarımcı tarafından başkalarıyla iletişim 
kurmak için yapılmayan, tasarım olarak ad-
landırdığımız düşünme sürecinin parçası olan 
çizimlerdir (Lawson, 1997: 24). 

Tasarım ise eninde sonunda problem çözme 
ile ilgilidir. Gelecek, mimarın zihninde hayali 
bir fikir olarak varlık bulmaktadır. Bu kavra-
mı bir binaya çevirmek ise çizimleri gerek-
tirmektedir (Edwards, 2008: 12). Dolayısıyla 
çizim, Lawson’nın da belirttiği gibi tasarım-
cının yazma biçimi haline gelmektedir: çizim 
hem iletişim hem de problem çözme aracı 
olup, çoğu mimar için çizimler, kelimeler ve 
semboller arasında net bir ayrım bulunma-
maktadır (Lawson 1980: 173). Fakat çizimler 
tasarım düşüncesinin kaydedilmiş somut ka-
yıtları iken, kelimeler tasarım sürecinde ço-
ğunlukla yazılmaktan ziyade sözlü ifade edil-
diği için kısa süreli etkili olup, kalıcı etkiye 
sahip kayıtlar bırakamamaktadır. Çizme eyle-
mi tasarım sürecinde, düşünme ve iletişimin 
en güçlü araçlarından birini oluşturmaktadır 
(Lawson 1997: 257-258). Tüm tasarımcılar 
ve mimarlar problemleri grafik araçlarla yo-
rumlayıp ve çözmektedir. Bir kimse çizme-
den tasarlayabilir, ancak mimarların çizim 
kullanmadan hayal ettikleri tasarımı iletme-
leri zordur (Edwards, 2008: 228).

Çizim bir dil biçimi iken de tüm diller gibi 
bilinen kodları ve düzenleri bulunmaktadır. 

(Rattenbury 2002: pxxii). İnceoğlu, çizim-
leri oluşturan çizgilerin, yapanın geliştirdiği 
kişisel üslubun bir parçası olduğunu ifade et-
miştir (İnceoğlu vd., 1994: 8). Çizim bir dil 
türü olduğundan, farklı mimarlar tarafından 
farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bazıları çi-
zimi analitik bir araç, bazıları da sezgi biçimi 
olarak kullanmaktadır (Edwards, 2008: 29). 
Dolayısıyla çizme eyleminin farklı amaçlar 
doğrultusunda kullanılıp, kişiden kişiye de-
ğişen ve gelişen kişisel bir dışavurum biçimi 
haline geldiği de görülmektedir. Fakat bu de-
ğişimin, açığa çıkan ürün kadar, tasarımcının 
bilişsel ve zihinsel süreçlerine yönelik olarak 
da gerçekleşmesi önemlidir. Görünür hale ge-
tirilen düşünceler, çizgiler vasıtasıyla gelişim 
ve dönüşüm göstermektedir. Zihin ürünü de-
ğiştirirken, ürün de zihni karşılıklı olarak de-
ğiştirir hale gelmektedir. Ching’in ifadesiyle 
de, tasarımları çizerken, zihnimizdeki imge-
leri çizim yüzeyine yansıtırız. Bu imge, kâğıt 
üzerindeki arayışımızı yönlendirirken, ortaya 
çıkan çizim de eşzamanlı olarak zihnimizdeki 
imgeyi de geliştirmektedir (Ching, 2016: 19). 
Tasarımcı bu sayede İnceoğlu’nun da deyi-
miyle kendine dönük bir yaratma eylemi ger-
çekleştirmektedir; yalnızken şarkı söylemek, 
şiir okumak veya dans etmek gibi (İnceoğlu 
vd., 1994: 8).

Bu noktada görme ve çizmenin birbirleriyle 
güçlü bağları olan iki eylem olduğunun fark 
edilmesi önemli hale gelmektedir. Edwards 
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eğitimsiz gözün, çizim yoluyla çok şey öğre-
nebileceğini dile getirmiştir. Çizim, önemli 
bir görsel disiplin - şekil, çizgi ve perspektif 
farkındalığı - öğretmektedir (Edwards, 2008: 
7). Rakamlar ekonomistler, kelimeler politika-
cılar ve şairler için faydalı olsa da, sanatçılar 
ve tasarımcıların temelde kullandığı şey çizgi-
lerdir. Görsel okur yazarlık da, çizim aracıy-
la geliştirilmektedir (Edwards, 2008: 10). Bu 
noktada Sayın (2017: 20) da, görmenin, resim 
yapmak olduğunu belirtirken, Valéry (2018: 
47), çizerek görmenin çok yönlü ve derin bir 
eylem olduğuna dikkat çekmektedir. Valéry’in 
söylemiyle; bir şeyi elde kurşunkalem olmak-
sızın görmek ile onun çizimini yaparken gör-
mek arasında çok büyük bir fark bulunmakta-
dır. Daha doğrusu, birbirinden çok farklı iki 
şey görülür. Gözümüzde en bildik nesne bile 
onun çizimini yapmaya çalıştığımızda bam-
başka olur. Onu bilmediğimizi, daha önce hiç 
gerçekten görmediğimizi anlarız. 

Bu çerçevede Man Ray (akt. Belardi, 2016: 
61), çizmeye ne zaman başvurduğunu şu söz-
lerle dile getirmiştir; “fotoğraflanmayanı res-
mediyor, resmetmek istemediğimin fotoğrafı-
nı çekiyorum. İlgimi çeken konu, bir portre, 
bir yüz ya da bir nü ise, kameramı kullanırım. 
Bu çizmekten ya da resmetmekten daha hız-
lı. Ama bu fotoğraflayamayacağım bir şeyse, 
bir düş ya da bilinçdışı bir dürtü gibi, çizime 
ya da resme başvurmam gerekir”. Bu konuda 
Edwards da bir nesneyi, bir binayı ya da bir şe-

hir siluetini çizmenin, kişiyi konuya bir fotoğ-
rafçıdan daha doğrudan ve daha çok girmeye 
zorladığını; şekil, orantı, detay ve rengi kay-
detmek için yapılan aramanın, bir kameranın 
deklanşörüne basmak için gerekenden daha 
fazla çaba ve daha yetenekli bir gözlem gerek-
tirdiğini dile getirmiştir (Edwards, 2008:16). 

Belardi (2018: 39-41), çizme eyleminin tasa-
rımcının çalışma alanı için barındırdığı önem-
li unsurları mekân tasarımı örneklemiyle şu 
sözlerle dile getirmiştir: Eğilimlerin doğru ve 
gerçek bildirgesi olan (öte yandan, eğilimleri 
aynı potada eriten) çizim, eserin fiziksel ni-
teliklerini tamamlayarak işin içine girmekle 
kalmaz, tamamlanacak şeye ilişkin taahhüt-
te bulunarak beklenti de yaratır, gerçek ve 
doğru bir kavramsal program olan çizim, ku-
ramsal bir yazı gibi, projeye inşai gerçekliğe 
ilişkin, başka türlü aktarılması çok güç olan 
anlamlar yükler; daha da ötesi, bir ilk ihtiyaç-
tan çok öte ileride ortaya çıkacak bir potansi-
yel olan fiili gerçekleştirmeye ilişkin bir nevi 
kavramsal yol harçlığı verir. O zaman çizim, 
tasarımcının yaptığına katkı sunan bir işlem 
aracı olmaktan daha çok şey temsil eder; çi-
zim düşüncenin daha etkin olmasını sağlayan 
bir tür zihinsel protezdir. 

Çizme Eyleminin Araçları, Ortamları, So-
runları

Tasarlama eylemi düşünme ve düşüncele-
rin temsil yoluyla aktarılıp geliştirilmesine 
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yönelik zihinsel bir süreci barındırmaktadır. 
Tasarım eyleminin tetikleyicisi olan düşünce 
bir diğer ifadeyle de fikir, somutlaştırılıp gö-
rünür hale getirilerek iletilmeye ihtiyaç duy-
maktadır. Açığa çıkan düşünce, temsil araç-
ları ve ortamları aracılığıyla ortaya konulup, 
geliştirilip değiştirilebilmektedir. Tasarım di-
siplini içinde farklı amaçlarla kullanıldığı gö-
rülen (düşünme, problem çözme, iletişim vb) 
temsil biçimlerinin ve onları üreten araç ve 
ortamların giderek çeşitlenip hızla değiştiği 
de dikkat çekmektedir. 

Bu değişim Turan’ın ifadesiyle 1990’lı yıl-
ların teori ve pratiğinde, yoğunlaşarak artan 
söylemlerde, tasarlama, süreç ve temsil iliş-
kilerinin dönüşümüne dair önemli gelişmele-
rin açığa çıktığı yıllarda başlamıştır (Turan, 
2011: 162). Bilgisayar destekli tasarım ve 
üretim teknolojileri, mimarlıktan önce en-
düstriyel tasarım, uçak ve gemi tasarımı gibi 
alanlarda, film ve müzik sektöründe kulla-
nılmaya başlanmış; bu teknolojilerin mimar-
lık gündemine girişi 90’lı yılları bulmuştur 
(Akipek ve İnceoğlu, 2007: 238). Özellikle 
1990’lı yıllardan itibaren mimarlık pratiği 
bilgisayar destekli tasarım alanıyla ve dijital 
tasarım teknikleriyle ilgilenmeye başlamış; 
mimarlık pratiği, bilgisayar tabanlı teknoloji-
lerin tasarım geliştirme amacıyla kullanımıy-
la ilgili araştırmaların parçası haline gelmiş-
tir. Bilgisayar destekli üretim teknolojilerinin 
bilgisayar destekli tasarıma entegre olmasıyla 

birlikte dijital mimarlık ürünleri fiziksel dün-
yada uygulanmaya başlanmıştır (Akipek ve 
İnceoğlu, 2007: 251).

Bu doğrultuda günümüzde tasarım sürecinde 
kullanılan temsil araç ve ortamlarının: gele-
neksel olarak uygulanan çizimlerden maket-
lere; bilgisayar-sayısal teknolojilerinin ola-
naklı kıldığı bilgisayar destekli tasarım (CAD 
computer-aided design/computer assisted de-
sign) ve üretim (CAM computer-aided manu-
facturing) ortamlarına kadar çeşitlilik gösterir 
hale geldiği görülmektedir. Temsile yönelik 
kullanılan araçlar, düşünme biçimini etkile-
yen, bakış çeşitliliği sunan, olası ilişkilere ve 
rastlantılara olanak sağlayan araç ve ortamlar 
olarak tasarım eyleminde önemlidir. Fakat 
Pak ve Erdem’in de ifadesiyle dijital ve gele-
neksel ortamda üretilen temsillerin niteliksel 
ve niceliksel farklılıkları, tasarım düşüncesi 
ve kararları üzerinde farklı etkiler yarattı-
ğı genel olarak dile getirilmektedir (Pak ve 
Erdem, 2010: 66). Örneğin Edwards (2008: 
226) tasarım sürecinde sorunun tanımlanma 
biçiminin çözümü etkilemesi gibi, tasarım 
problemini çözmek için kullanılan araçların 
da sorunun nasıl anlaşıldığı ve sonucunda da 
nasıl çözüldüğü üzerinde etkili olduğunu be-
lirtmiştir. 

Bu noktada günümüzde tasarım sürecinde 
tasarım düşüncesini yansıtan ve onun gelişi-
mine olanak tanıyan bir temsil biçimi olarak 
çizimin ve çizme eylemini açığa çıkaran araç 
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ve ortamların eleştirel olarak değerlendiril-
mesi önemlidir. Çizim yoluyla düşünceleri 
temsil etmeye yönelik kullanılan araç ve or-
tamların temelde iki gruba ayrılarak; gele-
neksel temsil-modern temsil, geleneksel or-
tam-bilgisayar ortamı, fiziksel ortam-sayısal 
ortam, el çizimi-bilgisayar destekli çizim gibi 
ifadelerle tanımlanmaktadır. Ele alınan çalış-
ma bu iki gruba ek olarak günümüzde gide-
rek değer görmeye başlayan katmanlı, çoklu, 
karma ya da başka bir ifadeyle melez olarak 
ifade edilebilecek yöntemlerin değerlendiril-
mesini de içermektedir. 

Tasarımda çizim yoluyla düşünceleri temsil 
etmeye ve onları geliştirmeye yönelik kul-
lanılan araç ve ortamların ilkini geleneksel 
tasarım sürecinin parçası olan kâğıt üzerine 
elle çizim oluşturmaktadır. Turan (2011: 163-
166)’ın ifadesiyle geleneksel tasarım süreci, 
görsel düşünceye dayalı, tasarım düşüncesi-
nin temsil ortamında çizim, maket gibi tek-
niklerle geliştirildiği ve biçimlendiği bir sü-
reç olarak tanımlanabilmektedir. 19. yy önce-
si kullanılan yöntem maket ile çalışmak iken, 
kâğıdın kolayca ulaşılabilir bir meta haline 
gelmesinden sonra temsil aracı öncelikli ola-
rak kâğıt ortamı olmuştur. Bu bağlamda “ge-
lenekselin ana temsil aracı kâğıt ortamıdır” 
demek yanlış olmamaktadır. Birçok mimarlık 
tarihçisi taş kesimi için geliştirilen stereomet-
ri tekniğini, 15. yüzyılda Rönesans ile birlikte 
perspektifi, 18. yüzyılda tasarı geometriyi ve 

20. Yüzyıl başlarında aksonometriyi temsilde 
ve tasarım geliştirmede eşik dönemler olarak 
tarif etmektedir. 

Geleneksel tasarım sürecinde önemli bir tem-
sil biçimi olan çizim ve çizme eyleminin ta-
rihi süreçte köklü değişimler geçirdiği görül-
mektedir. Örneğin Asar ve Çebi’nin ifadesiy-
le, perspektifle çizme, Rönesans döneminde 
oldukça yaygın olarak kullanılmış olmasına 
rağmen, ölçülemez olması nedeniyle tartış-
malar yaratmıştır. Bu duruma karşı ise akso-
nometri yöntemi geliştirilmiş, hem çizim düz-
leminde üç boyut algısı hem de perspektifin 
veremediği ölçü sorunsalı çözülmüştür (Asar 
ve Çebi, 2018: 125). Bu sayede de objenin 
doğru ölçüleri sonsuza kadar korunmuştur 
(Gürer ve Yücel, 2005: 90). Aksonometrik çi-
zim tekniğinde gözün yerini aklın belirleyici-
liği almıştır (Us ve Aytıs, 2009: 84). Değişen 
dünya dinamikleri ve teknolojik gelişmeler 
ile birlikte bu teknikler de tasarı geometri ve 
kolaj gibi yöntemlerin oluşumuyla kırılmalar 
geçirmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise artık 
temsilin retorik anlamı tartışılmaya başlan-
mış, bilgisayarların da tasarım ortamına gir-
mesi ile birlikte yeni kırılmalar oluşmuştur 
(Asar ve Çebi, 2018: 125).

Fakat burada Özer (1993: 52)’in de deyi-
miyle geleneğin, “tarihsel sürecin içerisinde 
geçmişten gelen, fakat hala geçerli ve güncel 
olan” faaliyetlerin, olayların, töresel alışkan-
lıkların ve bunların ürettiği nesnelerin tümü-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:345 K:460
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

177

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

nü oluşturduğu; bu nedenle Corbusier’in de 
ifadesiyle, geleneğin geçmişe değil, geleceğe 
yönelen bir okla simgelendiği bilinmektedir 
(Corbusier, 2018: 30). Bu çerçevede serbest 
el çizimi halen Edwards’ın da ifadesiyle ölü 
bir geleneğin değil, canlı ve yaratıcı bir ge-
leceğin parçasını oluşturmaktadır. Bu anlam-
da, eskiz CAD tarafından gereksiz hale ge-
tirilememekte ancak onu tamamlamaktadır. 
İkisi birlikte mimarlara geleceği tasarlamak 
için güçlü araçlar sağlamaktadır. Bununla 
birlikte, çizim eylemini görmezden gelmek 
ve mekanik yardımcılara (mechanical aids) 
aşırı güvenmek, sanatçılar ve mimarlar ara-
sında paylaşılan değerleri zayıflatmaktır (Ed-
wards, 2008: 13). Dolayısıyla çizime dayalı 
geleneksel temsil ortam ve araçlarının tasa-
rımcıya sağladığı katkıların halen günümüze 
ve geleceğe yönelik göz ardı edilemez değer-
ler barındırdığı görülmektedir. Zaten Belardi 
(2016: 57)’nin de dile getirdiği gibi, bilgisa-
yar kullanarak uygun bir şekilde çizebilmek 
için geleneksel şekilde çizebiliyor olmak da 
gerekmektedir.

Edwards geleneksel yöntemlerle yapılan 
serbest el çizimin halen mimarlar tarafından 
farklı şekillerde kullanıldığını, temelde ise 
kaydetme (record) ve tasarlama aracı (tool) 
olarak karşıt kutuplar arasında birbirinden 
farklı birçok uygulama barındırdığını dile ge-
tirmektedir. Ancak serbest el çiziminin özel-
likle bir tasarım aracı, kişinin düşüncelerine 

şekil ve ifade verme yöntemi olarak kulla-
nılmasının önemine dikkat çekerek, serbest 
çizim yoluyla tasarımın analiz edilmesinin 
sürecin sonunda değil, yaratıcı sürecin baş-
langıcında olması gerektiğini dile getirmiştir 
(Edwards, 2008: 1). Bu noktada Goldschmidt 
(1992: 215) eskizin, mimari tasarım alanında 
problem çözme konusunda güçlü, gerçekten 
vazgeçilmez bir araç olduğunu dile getirmiş-
tir. Arıdağ ve Uraz (2006: 63) ise bu bağlam-
da tasarımcının, zihninde ürettiği imgeleri 
hızlı eskizlerle imgelere çevirdiğini ve bu 
imgelerin eklenebilme, silinebilme veya de-
ğiştirilebilme yetenekleriyle öncüllerini yani 
zihindeki imgeleri dönüştürmesi için tasarım-
cıya yol gösterip dada da önemlisi, devam 
eden tasarım sürecinin belleğini oluşturup, 
hakkında bilgi verdiğini ifade etmiştir. Arı-
dağ ve Uraz’ın deyimiyle eskizle düşünme 
bir bakıma beyin fırtınası veya sinektik uy-
gulaması yapmaya benzetilebilir. Böyle ya-
pılan eskizler somut gerçeklikleri olmalarına 
rağmen soyuttur. Çünkü imgeler ve benzet-
melerle düşünmek için bir potansiyel taşırlar 
imgeyi ve özellikle eğretilemeyi veya başka 
bir değişle metaforu teşvik ederler. Bu yolla 
yenilik için ortam hazırlarlar. 

Bu noktada çizme eylemi, kişiyi konuya eşsiz 
ve ödüllendirici bir şekilde dâhil edebilmekte, 
biçimsel araştırma ruhu içerisinde gerçekleş-
tirilirse de, sonuçları kişisel tasarım becerile-
rinin geliştirilmesi açısından da önemli ola-
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bilmektedir (Edwards, 2008: 17). Çizmek için 
gereken beceriler, bir kez öğrenildikten sonra 
ise, model yapımı (model-making) veya bil-
gisayar grafiklerine (computer graphics) göre 
çok daha hızlı ve daha karşılık verici olabil-
mektedir. Çizim ayrıca, diğer temsil biçimle-
rinin çoğu kez sahip olmadığı ruh ve yaratıcı 
tutku duygusunu barındırmaktadır (Edwards, 
2008: 23). Bu konuda Glenn Murcutt bir rö-
portajında, çizim kabiliyetini kaybettiğimiz 
zaman düşünme kabiliyetini de kaybedece-
ğimize dikkat çekerken (Murcutt, 2002:70); 
çizmek için hâlâ kalem ve kâğıt kullandığını, 
çünkü bunun gerçekten düşüncenin ayrılmaz 
bir yolu olduğuna inandığını belirtmiştir. Ta-
sarımcıya göre çizimin, keşfin ayrılmaz bir 
parçası olduğunu anlamak önem arz etmek-
tedir (Murcutt, 2017)2. Otuz yıl eskiz defteri 
masasının başında oturan Zaha Hadid (2006) 
de mimarisinin DNA’sının çoğunu bu defter-
le sağlamıştır (akt. Edwards, 2008: 23). Her 
şeyden önce içgüdüleriyle çalıştığını belirten 
James Stirling ise, çalışma düzenini eskizler 
ve küçük küçük resimler çizerek değişik ih-
timalleri keşfettiği zihinsel bir süreç olarak 
betimlemiştir. O’na göre kurşunkalem ve 
düşünce vasıtasıyla doğan birliktelikler üze-
rinden kuramlar geliştirilebilmektedir (akt. 
Belardi, 2018: 51).

2 https://www.facebook.com/ABCARTS/
videos/1638149952874310/

Şekil 2. Steven Holl-Suluboya 3  

Şekil 3. Steven Holl Suluboyaları4

Sharr’ın aktarımıyla Steven Holl ise, çizgi 
yoluyla düşünce ve deneyim üretmeyi önem-
li bir araç olarak gören ve bunu uygulayan 
tasarımcılardandır. Holl’ün, projelerinin al-
gısal niteliklerini incelemek için her gün en 

3 https://www.surfacemag.com/articles/steven-holl-
watercolor/

4 https://arcspace.com/studio/steven-holl-watercolors/
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az bir suluboya eskiz yaptığı bilinir. Holl ge-
nelde perspektif çizmektedir; bunun ona mi-
mari form deneyimiyle plan, kesit ve cephe 
çizimlerine göre daha dolaysız biçimde uğ-
raşma imkânı verdiğini düşünür. Bu şekilde 
çalışmanın, formu ışık ve gölge açısından dü-
şünmeyi gerektiğini belirtir. Bu teknik Holl 
için deneyimi planlamanın bir aracı olur. Ona 
göre resim yapmak, tasarıma kendiliğinden 
ve beklenmedik biçimde yeni olanaklar su-
nan sezgisel bir faaliyettir (Sharr, 2017: 109). 
Hunt da benzer bir söylem ile çizim yapma-
nın önemli bir zevk olduğunu dile getire-
rek, elinde kalem olmadan tasarım problemi 
hakkında rahat düşünemediğini belirtmiştir 
(Hunt, 1999: iv). Will Alsop ise genellikle ta-
sarım sürecine, bazı soyut fikirleri içeren ve 
daha biçimsel (formal) çizimleri ortadan kal-
dırabilen bir resim ile başlamaktadır. Onun 
resimleri renkli, neşeli ve tasarım potansi-
yeli bakımından zengindir. Başka bir mimar 
Edward Cullinan, kendi alanı ile şehir veya 
manzara arasındaki görsel ilişkiyi dikkatlice 
çizime aktarır. Bu süreçte tasarım problemini 
çözmenin yeni yollarını keşfeder – öyle ki bu 

yollar yeni binayı daha geniş bir alana yerleş-
tiren yollardır (Edwards, 2008: 12).

Peter Eisenman, ise çizme eyleminin temelde 
bir düşünme yolu haline geldiğini belirterek, 
çizme eylemine yönelik düşüncelerini şu söz-
lerle dile getirmiştir: “Bana göre çizme, yaz-
manın ve yazdığımı okumanın bir biçimidir. 
Aralarında bir fark görmüyorum. Bana göre 
çizme güzel şeyler yapma ya da temsil etme-
ye yönelik değildir. Çizme eylemi herhangi 
bir şeyi temsil etmez; o bir şeyin somutlaşma-
sıdır. Ben bir şeyi temsil etmeye çalışmıyo-
rum; onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bunu 
gerçekleştirmenin tek yolu çizimlerimdir” 
(Eisenman, 2013: 80-89). Peter Eisenman 
(2016)5 verdiği bir röportajda ayrıca çizimle-
rin, mimarlığın sahip olduğu fikir ve tutumun 
bir göstergesi olduğunu belirterek, mimarlık 
okullarında modern yazılımların kullanılma-
sına karşı olduğunu dile getirmiştir. Ona göre 
teknoloji zalim bir araçtır, çünkü yaptığı şey, 
öğrencinin yaratıcı olma olasılığını ertele-
mektedir. Öğrenci bir algoritma alabilir, aynı 
soruna 50 alternatif üretebilir… Fakat değer 
yargılama olasılığını ondan uzaklaştırır. 

5 https://architizer.com/blog/practice/materials/time-
space-existence-peter-eisenman/
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Şekil 4. Peter Eisenman, Çizmenin, Okumanın ve Eleştirel Düşünmenin Gücü Üzerine6

Pallasma, elle çizmek ve maket yapmanın ta-
sarımcıyı nesneyle ya da mekânla dokunsal te-
masa geçirdiğini ifade etmiştir. Pallasma’nın 
ifadesiyle imgelememizde hem nesne eşza-
manlı olarak elde tutulup, hem de zihnin için-
de ve imgelenen ve yansıtılan fiziksel imge 
bedenimiz tarafından modellenmektedir. Nes-
nenin hem içindeyizdir hem de dışında. Ya-
ratıcı emek bedensel ve zihinsel özdeşleşme, 
duygudaşlık ve sevecenlik gerektirmektedir 
(Pallasmaa, 2011: 15-16). Bu yönde bazı mi-
marlar da, gerçek bir kalemi tutmanın yaratıcı 
düşünceyi teşvik ettiğini, kurşun kalemin ya 
da dolma kalemin zihin ile el arasındaki bağ-
lantıyı oluşturduğunu iddia etmektedir. Çizim 
düşüncelerin akmasını sağlamakta ve kelime-
lerle birleştirildiğinde tasarım problemlerinin 
embriyonik çözümlere dönüştürüldüğü bir 
çerçeve oluşturmaktadır (Architectural Re-
view 2006). Zihin, göz, el, kurşun kalem ve 
çizim başarılı mimarların deneyiminde kusur-
suz bir arayüz olarak var olmaktadır. Aslında, 

çizim yoluyla düşünmenin yapının tasarım sü-
recinde mimarı diğerlerinden ayıran şey oldu-
ğu iddia edilmektedir (Eastman 1970; Schon 
1983; Curtis 1999) (akt. Edwards, 2008: 227). 
Dolayısıyla tasarım sürecinde el çiziminin, 
bedensel ve zihinsel etkileşime olanak tanıya-
rak yaratıcılığa katkı sağlayan çok yönlü bir 
araç olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
Fakat geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen 
çizim ve çizme eyleminin farklı açılardan da 
eleştirildiği de dikkat çekmektedir. 6

Schön ve Wiggins (1992) tasarımı 
Goldschmidt’e (1994) benzer biçimde, zihin 
ve eskiz arasında birbirini etkileyen (etkile-
şimli) bir görüşme olarak karakterize etmek-
tedir (akt. Arıdağ ve Uraz, 2006: 63) Herman 
Hertzberger’in ifadesiyle de tasarımcı ger-
çekte çizim ile diyaloğa girmektedir. Fakat 
tasarımcının bu diyaloğa hakim olması ge-

6 https://architizer.com/blog/practice/materials/time-space-
existence-peter-eisenman/
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rekmektedir (akt. Lawson, 1997: 246). Fakat 
Lawson’ın ifadesiyle çizim bir şekilde o kadar 
güçlüdür ki, kendi içinde kolayca sonlanabi-
lecek bir araç haline de gelebilmektedir. Tasa-
rımcılar, gerçek nesne yerine çizimi tasarlama 
tuzağına düşebilmektedir. Çizim, tasarımcının 
problemi algılayış şeklini geliştirmek yerine 
kısıtlaya bilmektedir. Tasarımcılar ve tasarım 
öğrencileri yaygın olarak, çoğunlukla çizme-
meleri gerektiğini düşündüklerini belirtmekte-
dir. Bu durum göstermektedir ki bir fikir gel-
diğinde, çizimin bizi çok hızlı bir şekilde fikri 
netleştirmeye zorlayacağı hissedilebilmekte-
dir. Bazen bir fikrin çizimle çok zorlanmadan 
önce biraz olgunlaşmasına izin verilmesi daha 
iyi görünebilir. Sonuç olarak tüm güçlü araçlar 
gibi, çizimler de tehlikelidir; yanlış uygulanır-
sa veya dikkatsizce yorumlanırsa, çizim kafa 
karıştırabilir ve tasarımcıları, müşterileri ve 
eleştirmenleri yanlış yönlendirebilir (Lawson, 
1997: 254-258). Aynı zamanda tasarımcı, ni-
hai tasarımın nasıl görüneceğini bir çizimden 
görebilir, ancak maalesef nasıl çalışacağını bi-
lemez. Çizim makul derecede doğru ve güve-
nilir bir görünüm modeli sunarken, gerektiği 
gibi bir performans modeli sunamaz. Tasa-
rımların nasıl göründüğü tasarım çizimleri ile 
yanıltıcı şekilde gösterilebilir. Bir tasarımcı-
nın tasarım yaparken yapmayı seçtiği çizim-
ler, yüksek oranda kodlanma eğilimindedir ve 
nihai tasarımı doğrudan deneyimlememizle 
nadiren bağlantılıdır (Lawson, 1997: 25). Bu 
noktada Bektaş (2017: 18) da tasarım sürecin-

de çizgiyle kendini aldatmamak için serbest 
el çizimini kendisine yasakladığını; yapıları-
nı maket ile düşündüğünü ve bu yasağın epey 
sürdüğünü belirtmiştir.

Benzer bir biçimde çizimin sınırlamaları-
nın, mimari spekülasyonları kısıtladığı Henri 
Lefebvre tarafından da vurgulanmıştır (Hill 
2003). Hill ayrıca, geleneksel mimari çizimin, 
tasarım spekülasyonunu mekanistik kökenle-
ri aracılığıyla genişletmek yerine sınırladığı-
nı savunmaktadır. Çizimin hem gerçek hem 
de sanal dünyaları aynı anda görselleştirmesi 
gerektiğinden, bilgilerin fiziksel forma çev-
rilmeden test edilemeyeceğini iddia eden 
Bob Sheils mimari çizime yönelik eleştirisi-
ni farklı bir biçimde yapmıştır (Sheils 2003). 
Sheils’ın çözüm önerisi tasarım aşamasında 
çoklu modlar içerisinde çalışma aracı olarak 
CAD / CAM’e, mimari eskizlerden daha çok 
güvenmektir (akt. Edwards, 2008: 236). Fakat 
bu konuda Steven Holl, bütün dünyadaki abar-
tılı reklamcılık teknikleriyle ortaya sürülen tü-
ketici ürünlerinin, bilincimizin yerini almaya 
ve üzerine düşünme yeteneğimizi dağıtmaya 
hizmet ettiğini belirterek; mimarlıktaki yeni 
bir takım aşırı dijital tekniklerin abartıya ka-
tılmakta olduğunu da savunmaktadır (Holl, 
2011: 9).

Tüm bu söylemlerle birlikte Edwards, ge-
nel olarak çizime yönelik dört ana eleştirinin 
açığa çıktığını belirtmiştir. Bunlardan birin-
cisi, geleneksel mimari çizimdeki mekanik 
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eğilimlerin yaratıcılığı sınırlaması; ikinci-
si, geleneksel eskiz tasarımından daha çok 
modernist “diyagram” a ilgi gösterilmesi; 
üçüncüsü, en kullanışlı çizim yolu olmanın, 
diğer mekânsal keşif modlarıyla etkileşime 
girmeyi gerektirmesi ve dördüncüsü farklı zi-
hin çerçevelerinin (frames of mind), yaratıcı 
süreçte farklı noktalarda farklı çizim türleri-
ne ihtiyaç duyması ve bu durumun, mimari 
süreçte tasarımcı olmayanları dışlama eğili-
minde olmasıdır. Sonuç olarak bu eleştiriler 
ve spekülasyonlar, çizim türünün mimarlığın 
içeriğini etkileyip etkilemediği sorgulamasını 
gerekli kılmaktadır. Ya da başka bir deyişle, 
yeni bir mimari geliştirmek için Gehry ve di-
ğerlerinin de önerdiği gibi, yeni bir çizim dili 
geliştirilmelidir (Edwards, 2008: 236). 

Tasarımda çizim yoluyla düşünceleri temsil 
etmeye ve onları geliştirmeye yönelik kul-
lanılan diğer araçların ise bilgisayar destekli 
tasarım ve üretim CAD/CAM ortamlarında 
açığa çıktığı görülmektedir. Lawson gerçekte 
CAD denilen şeylerin çoğunun gerçekte bil-
gisayar destekli tasarımdan ziyade bilgisayar 
destekli çizim olduğunu belirtirken (Lawson, 
1997: 286), Akipek ve İnceoğlu (2007: 250), 
bilgisayarın mimarlık alanında kullanımının, 
bilgisayar destekli çizimle başlayıp, bilgisa-
yar destekli tasarım alanında devam edip ve 
bilgisayar destekli üretime kadar uzandığını 
ifade etmiştir. 

Lawson yakın geçmişi süresince bilgisayar 
destekli tasarımın tasarımcıya nasıl yardımcı 
olacağı ve onu nasıl destekleyeceği konusun-
da genellikle iyimser tahminlerde bulunuldu-
ğunu ifade etmiştir (Lawson, 1997: 286). Ör-
neğin Akipek ve İnceoğlu’na göre, günümüz 
mimarlık ortamında bilgisayar genellikle bir 
temsil aracı olarak kullanılmaktadır; bilgisa-
yar ortamında çizim, üç boyutlu modelleme 
ve animasyon gibi tekniklerin geleneksel ta-
sarım sürecine destek görselleştirme araçları 
olarak kullanımı yaygındır (Akipek ve İnce-
oğlu, 2007: 238). Bilgisayar destekli temsil-
tasarım ve üretim imkânları ise, mimarlara 
yeni bir görme aracı, tasarım ortamı ve üre-
tim modeli sunmaktadır. Geleneksel mimari 
tasarım sürecinde mimar zihnindekileri tem-
siller aracılığıyla görsel bir dile çevirir ve 
bu dil aracılığıyla düşünür. Bilgisayar, kâğıt 
üzerinde çizime ve maketlerle ifadeye dayalı 
geleneksel temsil ortamından farklı özellikle-
re sahiptir. Hesaplamaya, veriler arasındaki 
ilişkilerin tanımlandığı algoritmalara, kural-
lar ve sınırlamalar doğrultusunda yeni so-
nuçlar türetmeye dayalı, sayısal ve işlemsel 
bir teknolojidir. Bu sayısal-işlemsel sonuçlar 
program arayüzleri ile mimari düşüncenin ta-
nıdık aracı olan görsel temsillere, grafik dile 
çevrilir. Ancak bilgisayar bir tasarım ortamı 
olarak, geleneksel çizim ortamından farklıdır 
(Akipek ve İnceoğlu, 2007: 250-251). Bilgi-
sayarın ardındaki sayısal ortam hesaplamaya 
ve algoritmalara dayalıdır ve bu ortam görsel 
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düşünmenin yanı sıra sayısal ve algoritmik dü-
şünme biçimini gerektirir. Bu anlamda sayısal 
tabanlı tasarım ortamı geleneksel tasarım or-
tamından farklılıklar gösterir ve yeni olanak-
lar sunmaktadır. Kavramsal olarak, bilgisayar 
destekli çizimden (CAD), bilgisayar destekli 
mimari tasarıma (CAAD) ve hesaplamalı tasa-
rıma (computational design) doğru bir evrimin 
yaşandığı günümüzde bilgisayar artık sadece 
bir görselleştirme aracı olarak değil, sayısal 
tabanlı bir tasarım ortamı olarak ele alınmalı-
dır (Akipek ve İnceoğlu, 2007: 238).

Bu noktada Itsuko Hasegawa, özellikle dijital 
süreçlerin her şeyi yeniden düşünme ve yeni-
den kurgulama imkânı tanıdığını ve bu neden-
le rutin, elle yapılan çizim işleminden daha 
gerçekçi olduğunu savunarak deneyimlerini 
şu sözlerle aktarmıştır; “bilgisayar kullanımı 
bizim küçük atölyemizin ortamını değiştirdi, 
ekibi daha özgür düşünmeye ve yeni ifade yol-
larını aramaya, bulmaya teşvik etti. Bilgisaya-
rı amaçlarımızı gerçekleştirmekte önemli bir 
teknolojik araç olarak düşünebiliriz”. Fakat 
bu noktada mimariye hem çağdaş teknoloji-
nin hem de manevi değerlerin sorumluluğu-
nu taşıyan ikinci bir doğa olarak yaklaştığını 
belirten Hasegawa, bilgisayarın aynı zamanda 
düşüncelerimizi basit parçalara ayrıştırmaya 
yönlendirdiğini dile getirmiştir. Aynı zaman-
da tüketici toplumun sıradanlığını kırmak ve 

yaşamı yükseltmek istediğimizde, tıpkı bi-
limkurgudaki gibi, yaşama bakışın en genel 
kavrayışları ile dijital mekanizmaları bir araya 
getirerek, hayal gücümüzü genişletmektedir. 
Hasegawa’ya göre bugün hepimize yöneltilen 
soru, bu yeni bilgi alanını kullanarak, hayal 
gücümüzü mimariye dökmekte, bizi kuşatan 
çevrenin niteliğinde değişikliler yapabilmek-
te ne kadar etkili olabileceğimizdir. Bu bağ-
lamda Hasegawa, dijitalleşen tasarım süreç-
lerinin yarattığı problemleri çözmeye yönelik 
kullandıkları yaklaşım biçimini ise şu sözlerle 
ifade etmektedir: “Dijital ortamda müzik, şiir 
ve mimari yapaylaşıyor gibi görünmektedir. 
Bu durumu dengelemek için, dijital olmayan 
iletişim ortamlarını kullanıyoruz. Ham yani 
işlenmemiş olanı hep geri çağırabilmek için, 
mimari mekânın dokunumsuz ve kokusuz bir 
uzamda insan yaşamına yaklaşamayacağı-
nı düşündüğümüz için bunun gerekli olduğu 
inancındayız. Modern çağın uzmanlaşma has-
talığına ve üretime verdiği önceliğe, gelenek-
sel yöntemlere başvurarak meydan okumak-
tansa, modern vicdanın meyvesi gibi düşüne-
bileceğimiz bilgisayarı kullanmak çok daha 
akıllıca görünmekte. Biz bilgisayarı bilgi de-
polamak, grafik sunumları hazırlamak ve bazı 
tasarımların kavramsal açılımlarını sınamak 
ve mimarinin mekânsal ve fiziksel karakterini 
kurgulamak için kullanmaktayız (Hasegawa, 
2001: 34-35).
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Şekil 5. Hasegawa Mimari Çizimleri7

Fakat Lawson, tasarım süreci buyunca bilgi-
sayarın çözüm üretmedeki rolünün en prob-
lematik yönünün, insanın tasarım sürecinde 
oynağı rolle nasıl bütünleştirileceği ile ilgili 
olduğunu dile getirmiştir. Henüz tam olarak 
tasarım yapan bir bilgisayar hayal edileme-
mektedir bu yüzden de bilgisayar çıktıları bir 
şekilde tasarımcılar tarafından kullanılmalı-
dır. Bu noktada bilgisayara yüklenebilecek 
daha mütevazı bir rol, “tasarım fikirlerini 
başlatmak değil, tasarımcının fikirlerine ce-
vap vermektir”. Bu rolde, bilgisayar bize, bi-
zim tarafımızdan önerilen tasarımın ne kadar 
işe yarayacağını ya da nasıl görüneceğini ya 
da ne kadara mal olabileceğini vs. söylemek-
tedir (Lawson, 1997: 290-291). Genel olarak, 
bilgisayar programları, basit sayısal hesapla-
maların yeterli olmadığı tasarımları değerlen-
dirmek üzere yazılmıştır. Bu yüzden, binala-
rın termal, aydınlatma ve akustik ortamlarını 
değerlendirmek için artık mimari paketler 
bulunmaktadır. Bu tür programlar aydınlatma 

koşullarını ve malzeme yüzeylerini ve renkle-
rini taklit edebilir ve nesnenin gerçek görünü-
müne dair bazı göstergeler verebilir. Tasarım 
araçları olarak bu paketler, kullanıcılarına fi-
ziksel bir model oluşturmaktansa, formaların 
iyileştirilmelerini sağlayabilir. Özellikle çi-
zilmesi zor olan karmaşık veya güç algılanan 
üç boyutlu bir formun oluşturulmasında güç-
lü araçlardır (Lawson, 1997: 295). 7

Bu çerçevede Gürer (2018: 1), temelde tasa-
rımcıların geleneksel olarak tasarım problem-
leriyle başa çıkmak için sezgiye ve deneyi-
me güvendiklerini, sayısal yaklaşımlarla bu 
süreci geliştirmeyi amaçladıklarını; bunun 
için ise soyutlama, algoritmik ve parametrik 
düşünme, işbirlikçi tasarım, form çalışmaları, 
karmaşık modelleme, otomasyon, similas-
yon ve imalat gibi verileri desteklediklerini 
dile getirmiştir. Bu çerçevede Edwards, CAD 
tabanlı tasarım çizimlerinin bir mimari kon-

7  https://rndrd.com/?s=401
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septin oluşumunda artan bir role sahip olsa 
da, problemleri çözmek için geleneksel çi-
zime hala gerek duyulduğunu ifade etmiştir. 
Edwards’ın deyimiyle maceracı mimarların 
ellerinde, plandaki çizgi kesit çizgisi olur ve 
bu da sırayla model boyunca izlenen çizgi ha-
line gelir. Fakat tasarım fikri, diyagramın ve 
erken konsept eskizlerinin ötesinde olgunlaş-
tıkça, CAD ve daha biçimsel model yapımına 
olan güven de artmaktadır. Ancak daha son-
ra değişiklik yapılması gerektiğinde, serbest 
çizim test etme seçeneklerinde kullanılan 
ilk araç olarak ana konumunu korumaktadır 
(Edwards, 2008: 228-229). Bu yönde eğer 
geleneksel serbest el çizimi projelerin başlan-
gıcında kullanım üstünlüğünü korursa, CAD 
öncesinde yalnızca hayal edilebilecek olan 
formları gerçekleştirme şansı sunacaktır. Bu 
doğrultuda dijital çağda CAD, sanat ve mi-
marlık arasında köprü oluşturacak görünüyor 
(Edwards, 2008: 237).

Bu noktada Edwards, günümüzde mimarlık 
öğrencilerini endüstri ve profesyonel tasarım 
pratiği için gerekli araçlarla donatma ihti-
yacının, serbest çizimden vazgeçme baskısı 
yarattığını; buna karşın Bilgisayar Destekli 
Çizim (Computer-Assisted Drawing) bece-
risinin, geleneksel çizim becerisinin yok ol-
masına neden olmak zorunda olmadığını dile 
getirmiştir (Edwards, 2008: 27). Bu noktada 
Asar ve Çebi, birçok alandan farklı olarak 
mimari temsil araçlarındaki kırılmaların ve 

dönüşümlerin, kendisinden önceki aracı yok 
etmediğini, aksine bir tür birikme söz konusu 
olduğunun ortaya çıktığını dile getirmekte-
dir. Bugün mimari mekân bağlamında tem-
sil araçlarına bakıldığında ‘çoklu’ bir durum 
görülmektedir. Bu çoklu olma durumu hem 
geleneksel hem de dijital araçların varlığı 
üzerinden düşünülebilir. Ancak dijital araçlar 
ile birlikte temsilin yapısına ilişkin radikal bir 
değişim olmamıştır. Konvansiyonel teknik-
lerden farkları, üç boyutlu nesneleri dinamik 
bir üç boyutlu anlatım ile ifade edebilmektir. 
Geleneksel yöntemlerde temsil ortamı maket 
ya da kâğıt iken, dijital yöntemlerde bu or-
tam ekran olmuştur. Dolayısıyla ara yüzün 
değişmesi temsile ait sorunsalı/ ideolojik çer-
çeveyi kırmaya yetmemiştir (Asar ve Çebi, 
2018: 125-126). Lawson (1997: 297-298)’ın 
ifadesiyle artık çizim programlarının çoğu; 
kalemleri, fırçaları veya spreyleri temsil eden 
araçlar sunan çizim tahtası metaforunu kul-
lanmaktadır. Çizimler, içinden başka bir çizi-
min görülebileceği şeffaf aydınger kâğıdı gibi 
katmanlar olarak algılanmaktadır. Mühendis-
lik sistemleri ise genellikle montaj bileşenle-
ri metaforunu kullanmaktadır ve üç boyutlu 
modelleme yazılımları, kullanıcıdan ilkel üç 
boyutlu dolu cisimlerin birbirine eklendiğini 
veya birbirine geçtiğini hayal etmesini iste-
mektedir. Fakat bu metafor birçok tasarımcı 
için çok da gerçekçi değildir. Örneğin, mi-
mar, genellikle dolu olanı değil, boşluğu ha-
yal etmektedir. Önerilen fikir, mimarların, 
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tasarımlarının fiziksel bir modelini oluşturan 
bir model dükkânında olduklarını hayal et-
meleri gerektiğidir.  

Tasarım süreçlerini sayısal teknoloji üzerine 
kurgulayan mimarların ise, sabit bir tasarım 
yönteminin olduğundan bahsetmenin müm-
kün olmadığını belirten Akipek ve İnceoğlu, 
bunun tersine mimarların her projede konu-
nun gerektirdiği yaklaşıma uygun olan tek-
nolojilerle çalıştıklarını ifade etmektedir. Bu 
süreçlerde geleneksel temsil tekniklerinin 
yardımcı araçlar olarak kullanımı devam et-
mekte, bunun yanı sıra bilgisayarın sayısal ve 
algoritmik yapısı tasarım stratejisinin oluş-
turulmasında, analiz aşamalarında, biçimsel 
araştırmalarda, performans testlerinde ve ge-
nel olarak tasarım araştırma sürecinde yeni 
olanaklar sunmaktadır (Akipek ve İnceoğlu, 
2007: 239). 

Bu bağlamda tasarım sürecinde çizim yoluyla 
düşünceleri temsil etmeye ve onları geliştir-
meye yönelik kullanılan araç ve ortamların 
üçüncüsü olarak tanımlanan karma/melez 
yöntemlerin günümüzde giderek değer gör-
meye başladığı görülmektedir. Örneğin Ed-
wars (2008: 86), serbest el çizimlerinin, anah-
tar kelimelerin, biçimsel teknik resimlerin, 
CAD ve fotoğrafların birleştirildiği karma 
çizim türünün, tasarım stüdyolarında giderek 
daha yaygın bir biçimde kullanıldığını dile 
getirmiştir. Edwards İngiltere’deki mimarlık 
okullarında çoğu öğrenci için bu karma çizim 

türlerinin  “temel” olduğunu belirtmektedir. 
Yine Edwards (2008: 230-233), Zaha Hadid, 
Frank Gehry ve Will Alsop’un resim, çizim, 
modeller ve CAD araçlarını ayırmak yerine, 
onları emsali olmayan çizimler üreten nere-
deyse tek bir tabaka halinde birleştirmeye 
başladığını; sonuç olarak da mimarlığın plan, 
kesit ve görüş den oluşan ortogonel düşün-
cenin kısıtlarından kurtarılmaya başlandığını 
ifade etmiştir. 

Bu karma temsil biçimlerinin günümüzde 
iki kutup olarak ifade edilen geleneksel ve 
modern temsil biçimlerini bütünleştirerek, 
ayrımı muğlak bir noktaya doğru taşıdığı da 
gözlenmektedir. Dijital bir ortamda serbest 
el çizimi yapılabildiği gibi, dijital bir çalış-
manın da geleneksel el işçiliğine dayalı bir 
süreç ile devam ettirilebilmesi mümkün ola-
bilmektedir. Turan (2011: 169)’ın deyimiyle, 
artık fikir üretmenin çeşitli yolları olduğu, 
tek bir ortamda çalışılabileceği gibi fizik-
selden-sayısal ortama, sayısaldan-fiziksel 
ortama aktarımların mümkün olduğu ve bu 
çeşitlilik içerisinde tasarım araştırmalarının 
birçok yönde götürülebileceği bilinmektedir. 
Bu bağlamda farklı ortamlarla ve araçlarla 
-kâğıt, maket, bilgisayar- etkileşimin ele alın-
ması önemlidir. Farklı ortamlarla etkileşimin, 
tasarımcının farklı algı, sezi ve duygularına 
hitap edeceği düşünülmektedir ve tasarımcıyı 
farklı sonuçlara götüreceği kabul edilmiştir. 
Bermudez (1997: 59)’in ifadesiyle de yarının 
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mimari pratiği ve eğitimi dijitalde değil, ana-
log ve dijital arasındadır ve bir ortamda/yak-
laşımda değil, birçok ortamda/yaklaşımdadır. 
Başka bir deyişle, melezlik ve çoklu durum 
geleceğe giden yolu paylaşmaktadır. 

Ortam ve araçların birlikteliğinden doğan bu 
etkiletişimin ise, temsil yöntemleri ve tasa-
rım eylemi için de farklı olanaklar yarattığı 
dikkat çekmektedir. Tanyeli’nin tanımladığı 
gibi, bilgisayar teknolojilerinin tasarıma ka-
tılmasıyla beraber, geleneksel olarak yürütü-
len tasarım ve üretim sürecinin, birbirini takip 
eden düşey yapılanmadaki bir hiyerarşiden, 
yatay bir yapılanma halini alan, birbiri içene 
geçen, melezleşen yapıya büründüğü görül-
mektedir (akt. Turan, 2011: 164). Akipek ve 
İnceoğlu’nun da ifadesiyle dijital teknolojiler 
geleneksel mimari tasarım sürecinde birbirini 
doğrusal olarak izleyen tasarım-temsil-uy-
gulama etaplarını iç içe geçirmiş; literatürde 
dijital süreklilik kavramıyla açıklandığı gibi 
tasarım ve üretimi sürekli birbirini besleyen 
döngüsel bir süreç haline gelmiştir (Akipek 
ve İnceoğlu, 2007: 251).

Bu noktada Kulper (2005: 17-18), moder-
nizmin biçimsel tercihlerinin, kültürel pa-
radigmalarda yaşanan sık değişimlerin, elle 
çizimin klavye prosedürleriyle yer değiştir-
mesinin ve yazılım uygulamaları ile malze-
me üretim süreçleri arasındaki bağlantıların 
artmasının, çizimin rolünün yeniden değer-
lendirilmesi gerekliliğini doğurduğunu dile 
getirmiştir. Bu çerçevede Kulper’in çalışma-
larının, onun deyimiyle çizime çeşitli seviye-
lerde iletişim kurmaya izin veren “çoklu tem-
sil biçimlerini” barındırdığı görülmektedir. 
Kulper’in söylemiyle göstergesel kümeler, 
işaretler, diyagramatik montajlar, materyal 
gösterimleri, dil ve diğer üretici işaretlerin 
kullanımı çizimin araştırma potansiyelini 
kolaylaştıran gizli ilişkileri geliştirmektedir. 
Burada manuel, dijital ve melez tekniklerin 
hepsi birlikte var olabilmektedir. Bu çalışma-
ların en önemli hedeflerinden biri ise çizimde 
düşünsel, geometrik ve maddi ön indirgeme-
lerden kaçınmaktır. Çizimin kendisi ise eyle-
min mantığını ve yapısını keşfetme şekli ha-
line gelmektedir. 
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Şekil 7-8. Kulper8, (2015). Çoklu Temsil Biçimi Örnekleri 

Kulper (2013)’e göre bu yöntem, mimarlığı 
kavramsallaştırmanın yollarını genişletmek-
te, farklı tasarım yöntemlerinin farkındalığını 
arttırarak tasarımın çok yönlülüğünü arttır-
makta ve çeşitlenen temsil teknikleri aracılı-
ğıyla kavramsal ve yapısal imkânsızlıkların 
sınırlarını genişletmektir. Çizimin olasılıkla-
rını çerçevelemek yerine çizim yaparken ki 
eylemlilik halini keşfetmek ve düşünceleri 
çoğaltmak için ilişkisel bir yol önermekte, 
farklı disiplinleri birlikte kullanmaktadır. Bu 
sayede Kulper aslında alternatif bir yöntem 
dolayısıyla da alternatif bir mimarlık düşün-
cesi önermektedir. Onun ifadesiyle alternatif 
mimarlık hermetik değil ilişkiseldir, düşün-
cenin bağlamında yer alır, spekülatiftir (akt. 
Asar ve Çebi, 2018: 129-130). 

Özgün, geliştirilebilir, açık uçlu ve keşfe ola-
nak sağlayan bu ve benzeri karma/melez tem-
sil biçimlerini oluşturan çoklu tekniklerin, 
özünde bir tasarım kurgusu ya da yöntemi 

olarak da açığa çıktığı görülmektedir. Tem-
sil biçimlerinde yaşanan bu türdeki çeşitlen-
meler, tasarım düşüncesini ve bilgisini açığa 
çıkarma ve de geliştirmede önemli araçlar 
oluşturabilmektedir. Florenski (2017: 114)’in 
deyimiyle “her temsilin her zaman bir göster-
ge olduğu”nun bilinci ise temsil biçimlerini, 
aynı zamanda tasarım düşüncesinin dışavuru-
mu haline de getirmektedir. 8

BULGULAR 

Ele alınan çalışmada günümüzde çizme ey-
leminin özüne ilişkin bilincin yeni-yeniden 
yaratılmasına ilişkin verilerin elde edilmesi 
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda literatür araş-
tırmalarından elde edilen veriler, mekân ta-
sarımcısı için Çizme Eyleminin Bilincine ve 
Çizim Ortam ve Araçlarının Değerlendiril-
mesine yönelik olarak değerlendirilmiş ve şu 
çıkarımlarda bulunulmuştur. 

8 https://offramp.sciarc.edu/articles/the-precision-of-
promiscuity
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Çizme Eyleminin Bilincine İlişkin...

Çizme, özünde form değil anlam yaratma ey-
lemidir. Çizme eylemi, düşünme yolu ve or-
tamı sağlamaktadır. Çizme eylemi ve çizgiler, 
zihindeki düşünceyi yansıtırken onu eleştirel 
bir ortama sokarak geliştirilebilir hale getir-
mektedir. Çizimler, imgelemi yansıtan tem-
sillerdendir. Çizme eylemi, öncelikle çizim 
yapan kişinin kendisi ve daha sonra diğerleri 
için iletişim aracı oluşturmaktadır. Bu çerçe-
vede de tasarlama-düşünme-çizme eylemleri 
arasında birbirini olanaklı kılan yaşamsal iliş-
kiler açığa çıkmaktadır. 

Çizme eylemi, tasarım sürecinde zihinde olu-
şan düşüncelerin aktarılması, geliştirmesi ya 
da değiştirilmesinde ve de temsil edilmesinde 
birer tasarım ortamı ve aracı yaratmaktadır. 
Çizim, problemleri yorumlama ve çözme ara-
cı oluşturmaktadır. Çizim, çözüm kadar tasa-
rımcıyı da geliştiren, değiştiren çoklu yarat-
ma eylemi haline gelmektedir. Çizme eylemi, 
zihinsel bir süreç olan tasarımın, düşünme 
eylemi olarak gerçekleşmesini olanaklı kıl-
maktadır. 

Çizim Ortam ve Araçlarının Değerlendiril-
mesine İlişkin...

Tasarıma-Mekân tasarımına yönelik temsil 
biçimlerinin ve onları üreten araç ve ortam-
ların giderek çeşitlenip hızla değiştiği görül-
mektedir. Tasarım sürecinde kullanılan tem-
sil araçları ve ortamları; geleneksel olarak 

uygulanan çizimlerden maketlere, bilgisayar 
destekli tasarım ve üretim ortamlarına kadar 
çeşitlilik göstermektedir. Tasarımda “çizim” 
yoluyla düşünceleri temsil etmeye yöne-
lik kullanılan araç ve ortamların temelde iki 
gruba (geleneksel-modern) ayrılarak değer-
lendirildiği, çoklu temsil biçimlerinin de bu 
değerlendirmeler içinde giderek önem kazan-
dığı görülmektedir. Bu değerlendirmeler so-
nucunda: 

1. Geleneksel yönteme ilişkin olarak görül-
mektedir ki:

•	 Geleneksel tasarım sürecinin parçasını, 
kâğıt üzerine elle çizim oluşturmaktadır.

•	 Gelenek kavramından çıkışla geleneksel 
serbest el çizimi, ölü bir geleneğin değil, 
canlı ve yaratıcı bir geleceğin parçası ola-
rak nitelendirilmektedir.  

•	 Bilgisayar destekli tasarım, geleneksel 
çizimleri gereksiz hale getirmemektedir. 

•	 Geleneksel çizimler bilgisayar ortamında 
çizebilmenin de önünü açmaktadır. 

•	 Tasarım sürecinde serbest el çiziminin 
özellikle bir tasarım aracı, kişinin dü-
şüncelerine şekil ve ifade verme yöntemi 
olarak kullanılması önemlidir.

•	 Serbest el çizimi yönteminin problem 
çözmeye dayalı yaratıcı tasarım sürecin-
de kullanılması temeldir.
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•	 Serbest el çizme becerisi, tasarımcının 
tasarlama becerilerini geliştirilmesi açı-
sından da önemlidir. 

•	 Tasarımcı için çizimin, keşfin ayrılmaz 
bir parçası olduğu anlaşılmalıdır. 

•	 Çizme eylemi doğrudan sonuç ürünün 
temsiline yönelik değil, öncelikle düşün-
ce üretimine yönelik gerçekleştirilme-
lidir. Bunun için geleneksel yöntemler 
vazgeçilmez olanaklar sunmaktadır.  

Fakat her temsil biçiminde olduğu gibi, çi-
zimlerin de tehlikeli yanlarının açığa çıkabi-
leceği görülmektedir. Yanlış uygulanmaları 
veya dikkatsizce yorumlanmaları çizimi kafa 
karıştırıcı ve yanlış yönlendirici hale getire-
bilmektedir. Bu noktada geleneksel çizimle-
rin de kullanılırken dikkat edilmesi gereken 
yönlerinin de bulunabileceği dikkat çekmek-
tedir. Bu bağlamda: Tasarımcının çizim ile 
girdiği ikili diyaloğa hakim olması önemlidir. 
Tasarım sürecinde tasarlanan, estetik bir ifade 
biçimi olarak çizimin kendisi olabilmektedir. 
Çizim, tasarım probleminin algılanış şeklini 
geliştirmek yerine kısıtlayabilmekte, yaratıcı-
lığı desteklemek yerine sınırlayabilmektedir. 
Serbest elin sınırlılıklarının giderilebilmesi 
için CAD/CAM ile birlikte tasarım sürecine 
dâhil edilmesinin bir çözüm yolu olarak gö-
rülebileceği açığa çıkmaktadır. 

2. Modern-Bilgisayar destekli çizim araç ve 
ortamlarına ilişkin olarak ise görülmekte-
dir ki:

•	 Bilgisayar destekli temsile, tasarıma, 
üretime yönelik araçlar ve ortamlar gele-
neksel temsil ortamından farklı özellikler 
göstermektedir.

•	 Yeni bir görme aracı, tasarım ortamı ve 
üretim modeli sunmaktadır.

•	 Temelinde yatan sayısal ortam görsel dü-
şünmenin yanı sıra sayısal ve algoritmik 
düşünme biçimini gerektirmektedir.

•	 Tasarımcıya yeniden düşünme ve kurgu-
lama imkânı sağlamaktadır. 

•	 Yeni ifade yollarının aranmasına ortam 
oluşturmaktadır. 

•	 Tasarım probleminin gerektirdiği yakla-
şıma uygun farklı teknolojilerin kullanıl-
masını içermektedir. 

Bu noktada kritik noktanın, insan tarafından 
gerçekleştirilen ve bir düşün eylemi olarak 
görülen tasarım eyleminin gerçekleştirilme 
sürecinde, bilgisayarın insana yardımcı ol-
mak üzere nasıl değerlendirilebileceğine ve 
geleneksel yöntemlerle birlikte nasıl varlık 
gösterebileceğine yönelik tavrın belirlenme-
sinde yattığı görülmektedir. Buna yönelik ola-
rak elde edilen verilerden çıkışla görülmekte-
dir ki: Bilgisayarın, tasarım sürecinde tasarım 
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fikirlerini başlatmak için değil, tasarımcının 
fikirlerine cevap vermek üzere kullanılması 
önemlidir. Bilgisayar, tasarım düşüncesinin 
işleyişini, yararlılığını, görünümünü, mali-
yetini vb. belirlemede etkili olabilmektedir. 
Bilgisayar, problem çözmeye dayalı gelenek-
sel tasarım süreçlerinin geliştirilerek destek-
lenmesinde önemli roller üstlenebilmektedir. 
Geleneksel temsil biçimlerine yardımcı nite-
likte, tasarım stratejisinin oluşturulmasında, 
analiz aşamalarında, biçimsel araştırmalarda, 
performans testlerinde yeni olanaklar suna-
bilmektedir. Tasarım sürecinde çoklu temsil 
biçimlerinin bileşeni haline gelebilmektedir. 

3. Çoklu-Karma-Melez temsil biçimlerine 
ilişkin olarak ise görülmektedir ki:

•	 Karma temsiller, geleneksel ve dijital 
araçları tasarım sürecinde birbirinden 
ayırmak yerine birlikte barındırmaktadır. 

•	 Fiziksel-sayısal ortam arasında etkileşi-
me olanak tanımaktadır. 

•	 Bir ortam ya da yaklaşım değil, çoklu or-
tam ve yaklaşım önermektedir. 

•	 Tasarım sürecini doğrusal hiyerarşik bir 
yapıdan çıkarıp; döngüsel bir yapılanma-
ya taşımaktadır.

•	 Temsil biçimleri arasında birbiri içine 
geçen melez bir yapılanmayı olası hale 
getirmektedir.

•	 Farklı tasarım yöntemlerine yönelik far-
kındalık yaratarak tasarımın çok yönlülü-
ğünü açığa çıkarmaktadır.

•	 İlişkisel bir düşünme biçimi önermekte 
ve farklı disiplinleri sürece dâhil etmek-
tedir.

•	 Çizime dayalı çoklu temsil biçimleri, 
tasarım sürecinde ve sonucunda gerçek-
leşen iletişimi hem tasarımcı hem de di-
ğerleri için zenginleştirip çeşitlendirmek-
tedir. 

TARTIŞMA 

Rodriguez L. ve Peralta (2014: 2) problem 
çözme faaliyeti olarak nitelendirilebilen ta-
sarım sürecinin, “problem çözme yaklaşımı” 
tarafından ‘tanımlanabileceğine’ vurgu ge-
tirmiştir. Tasarım tarihçisi Victor Margolin, 
tasarımın başlangıcından bu yana, seri üre-
tim için ürünlere biçim verme sanatı olarak 
algılandığından, tüketici kültürüne sıkıca 
yerleştirildiğini (Margolin, 1998: 83), Sana-
yi Devrimi’nden bu yana, egemen tasarım 
paradigmasının pazara yönelik olduğunu ve 
alternatiflere pek dikkat gösterilmediğini dile 
getirmiştir (Margolin ve Margolin, 2002: 25). 
Bu doğrultuda Findeli tasarımın, günümüz 
ekonomik modellerin, ticaretin ve pazarın 
ihtiyaçlarına karşı reaktif olduğunu, proaktif 
olması ve yeni çerçeveler benimsemesi ge-
rektiğine dikkat çekmiştir (Findeli 2001: 17). 
Ele alınan çalışma bu noktada tasarlama ey-
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leminin, ürün yaratımına değil düşünce üreti-
mine yönelmesinde çizme eyleminin, doğası 
gereği önemli roller üstlendiğini ortaya çıkar-
mayı hedeflemiştir. Çizme eylemi düşünme 
yolu yaratırken, tasarım eyleminin düşünce 
üretimi haline gelmesini olanaklı kılmaktadır. 
Fakat çizme eylemi, farklı temsil biçimleri 
olarak farklı ortam ve araçlarda (geleneksel-
bilgisayar destekli) gerçekleştirilirken, özde 
ne için ve neye yönelik gerçekleştirildiğinin 
göz ardı edilmemesine ihtiyaç duymaktadır. 
Çizme eyleminin, ilkin düşüncenin aktarıl-
ması ve geliştirilmesine yönelikken, tasarım 
sürecinde doğrudan sonuç ürünün açığa çıka-
rılmasına, temsiline, görselleştirilmesine yö-
nelik değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu 
gerekliliğin karşılanmasının ön koşulunun 
çizme eylemine dair bilincin yeni-yeniden 
oluşturulması ve çizim araçlarının-ortamları-
nın bu yönde eleştirel bir biçimde bütünleşik 
olarak değerlendirilmesi olduğu düşünül-
mektedir.  

SONUÇ 

Tasarımın amacına yönelik geleneksel görüş, 
Christopher Alexander’dan aktarımla form 
yaratmaktır. Bu noktada modernist uygula-
mada çizime dayalı grafik araçların da göre-
vinin bu forma bir takım şekil veya ifade ver-
mek olduğu kabul edilmektedir (Alexander 
1964: 15). Buna karşın günümüzde tasarımın 
anlam yaratma eylemi olarak tanımlandığı; 
çizme eyleminin ise, kelimelerin ve mate-

matiğin dili gibi, karışık dünyalara anlam ve 
düzen vermeye yönelik değerlendirildiği gö-
rülmektedir. Bu yönde çizime dayalı temsil 
biçimlerinin de, aynı hedeflerle değerlendi-
rilmeyi beklediği düşünülmektedir. Bu yönde 
çizme ve tasarlama eyleminin özde bir düşün 
eylemi olduğunun farkına varılıp, çizime da-
yalı geleneksel-modern temsil biçimlerinin 
tasarlama sürecinde oynayacağı roller eleşti-
rel olarak değerlendirilmelidir. Bu değerlen-
dirme biçimi çizime dayalı temsil biçimle-
rinden herhangi birinin göz ardı edilmesi ya 
da indirgenmesine yönelik değildir. Burada 
sayısal teknolojilerin ve programların, gele-
neksel yöntemlerle açığa çıkarılan tasarım 
düşüncesinin geliştirmesi ve gerçekleştiril-
mesinde önemli katkılar sağlayabileceği dü-
şünülmektedir. Bu noktada modern temsil 
biçimlerinin Berger (2016: 23)’den ödünç 
alınan bir ifadeyle “düşünce özgürlüğünün 
maddi göstergeleri” haline geleceği düşünül-
mektedir. Burada önerilen; anlam yaratma 
eylemi olarak tasarım ve sürecinde, çizime 
dayalı temsil biçimlerinin, farklı yönleriyle 
birbirlerini tamamlayan bir yapıda, birlikte 
değerlendirilmesidir. Zaten, Lawson (1990, 
Edwards, 2008: 226)’ın da dile getirdiği gibi 
ileriye dönük tasarımlar yaratmanın gerekli-
liği de, ortamdaki şeylerin anlamlı düzeni ile 
ilgilenmek ve bu yönde zihinsel diyagramı 
fiziksel bir realite ile eşleştirmek için; eskiz, 
mekanik çizim, modeller ve bilgisayar des-
tekli tasarımı birlikte kullanmaktır. 
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ÖNERİLER 

Günümüzde gelişerek değişen modern çizim 
ortam ve araçlarının tasarlama sürecini ve ta-
sarımı çok yönlü bir deneyime dönüştürerek, 
artan oranda değer görür hale geldiği görül-
mektedir. Fakat tasarımcılar tarafından bu 
durumun geleneksel çizime dayalı temsil bi-
çimlerinin göz ardı edildiği anlamına gelme-
diği bilinmelidir. Fotoğraf makinesinin icadı-
nın resim sanatını yok etmediği gibi, dijital 
düşünme ve temsil araçlarının da geleneksel 
olarak adlandırılan serbest el çizimi yönte-
mini ortadan kaldırmadığı görülmektedir. 
Bu noktada günümüzde tasarım sürecinde 
çizim araçları- ortamlarının giderek birbirle-
riyle ilişkili ve birbirlerini destekler nitelikte 
kullanıldıkları bilinmelidir. Buna karşın tersi 
yönde algılama eğilimlerinin, tasarım disip-
lini içindeki uygulama alanlarında yeşerme 
potansiyeli olduğu görülmektedir. Bu nok-
tada tasarım eğitimi sürecinde öğrencide ve 
de sonrasında tasarımcıda çizme eyleminin 
bilincine yönelik farkındalığın yeni-yeniden 
yaratılması önemli görülmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

The drawing is a natural and inherent human act that goes beyond a purely linear mark. The 
linear expressions, which serve in many socio-cultural issues, can be revealed in a conscious or 
unconscious manner. This study deals with why people draw and what meaning and functions 
are involved in the essence of the drawing for the spatial designer to enable them to regenerate 
the awareness on conscious of drawing. In this study, it is investigated how the drawing can 
be used effectively in today’s designs and design process through analyzing the values of the 
drawing representations for the act of design and spatial designers. The roles of the drawing 
representations, which are provided by computer tools and environments diversified with the 
development of technology, in the act of design and design process are critically evaluated. 
Aim: This study aims to create awareness of the spatial designer about the essence of the act of 
drawing and its semantic-functional features for the design process. It is important to note that 
the act of drawing creates a thinking tool-environment for design discipline and spatial design. 
Today, designers need to re-cognize the invisible relationships between tha acts of Thinking-
Design-Drawing. In this respect, it is aimed to reveal the important role of the drawing in the 
design process in there. It is seen that drawing has become an action performed by different 
tools, in different environments. At this point, it is foreseen that the consciousness about the 
act of drawing will form the basis for a critical evaluation of the diversified and changing dra-
wing tools and environments. In this context, the study primarily focuses on expansions of the 
drawing for the designer in general and the spatial designer in particular as well as the roles of 
it for the design discipline and spatial design. Thus, the reasons why people draw and then the 
reasons why designer-spatial designer draw are examined when revealing the consciousness of 
drawing. Then the potentials of drawing for the designer are presented integratedly by means 
of the data obtained. The ways in which the act of drawing is revealed as representations are 
investigated, and the features of the different drawing tools and environments and their roles in 
the designing process are critically mentioned. Method: The study is based on reviews of the 
literature. For the purpose of this study, data gathered from international and national sources 
in the field were collected and analyzed. In the scope of this study, the studies based on quan-
titative research methods and designer’s who stand out with their work in design discipline, 
expressions obtained by qualitative research methods are evaluated. Results: The data obtained 
are evaluated by being grouped under the headings of “Conscious of Drawing”, ”Why People 
Draw?” and “Why Designer-Spatial Designer Draws”. Under each heading, some analyzes are 
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made to be aware about the essence of drawing and to realize the vital relationships between the 
drawing and design. In general, the evaluations aim to reveal the invisible relationships between 
the acts of Thinking-Design-Drawing for the designers. In this way, it is seen that it is possible 
to create a questioning environment about how the spatial designer should perceive and use this 
drawing tools-media. Conclusion: This study aims at revealing that, despite the main purpose 
of the design in general, the design is considered as an act of thinking in design research, so 
that the relationship between drawing, thinking and design is getting more and more important. 
Today, while design is defined as the act of making meaning, as stated by Lawson (1980:173-
174) it should be realized that “drawing, like the language of words and mathematics, seeks to 
give meaning and order to very complicated worlds. It is a tool that is both representational and, 
looking forward, allows for the ‘meaningful ordering of things in the environment” For creating 
this awareness, it is necessary to re-discover what is the consciousness of drawing. It is thought 
that this consciousness will be able to shed light on the way of perception and evaluation of 
traditional-modern modes of representation based on drawing in the act of design and design 
process. This kind of evaluation is not intended to ignore or reduce any of the drawing represen-
tations. Here, it is thought that digital technologies and programs can contribute significantly to 
the development and realization of the design idea by supporting traditional methods. So, what 
recommended here is that; in the design as a process of making meaning, the mode of drawing 
representations are used together within multiple ways which allow them to complement each 
other with different aspects.


