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MİMARİ ÇİZİMİN GÖRÜNMEYEN İÇERİĞİ VE EYLEMSELLİĞİ
ÖZET
Bu araştırmanın konusu mimari tasarım alanında çizim ile ilgilidir. Çizim, tasarım
süreci boyunca düşünceler ve üretimler arasında bağlaç görevi görüp sürece yön veren,
dönüştürücü ve yaratıcı etkileri olan bir pratiktir. En eski iletişim araçlarından biri olan
çizim, bedensel ve zihinsel bir etkinlik olarak çizerin kendiyle de bir diyalog zemini
kurmasını sağlar. Ayrıca, fiziksel gerçeklikten beslendiği gibi, gerçekleşmesi mümkün
olmayan sanal dünyalar tasarlamayı mümkün kılarak yaratıcılığı besler. Mimarlık
araştırmalarında önemli bir yer tutan çizim, mimarlığın zanaatkarlıktan ayrı bir disiplin
olarak kabul görmesinde anahtar role sahip olup yüzyıllardır mimarlık kavrayışı ve
üretim biçimleriyle etkileşim halinde dönüşmektedir.
Mimari çizimin tarihsel sürecine bakıldığında, çizimin optik sistemler ve onların
ürettiği araçların belirlediği düşünce setleri doğrultusunda nesneleştiği
gözlenmektedir. Son yıllarda ise, görsel bir nesne olarak çizim paradigmasından,
eylem olarak çizim paradigmasına geçiş olduğu düşünülmektedir. Tasarım sürecinde
pasif ve koşullanan yapısıyla nesneleşmiş çizimin araçsallığı, aktif ve koşullayan bir
role dönüşmüştür. Bu dönüşüm tezi yönlendiren, “mimari çizimin görselliği ve
eylemselliği arasında bir ilişki kurulabilir mi?” sorusunu doğurmuştur.
Çizim, görünen ve görünmeyen katmanlar içerir. Görünen katmanlar çizimin fiziksel
karşılığı olup görünmeyen katmanların etkisine açıktır. Çizimin görünmeyen içeriği
ise gizli, silinmiş izler, yardımcı veya ikincil çizgiler olarak tanımlanabilir. Bir forma
bürünerek görünür hale gelen çizim, sabitlenmiş, terk edilmiştir. Bitmişlik, sürekli
değişen, dönüşen koşullardan uzaklaşarak çizimin nesneleşmesine sebep olur, ki bu
durum çizimin katlarını örterek yüzeyselleşmesine yol açar. Bu bağlamda tez, çizimin
eylemsel bir oluşum olduğu savını ortaya koyarak bu eylemselliği çizimin
görünmeyen içeriğiyle ilişkilendirmektedir. Eylemsel bir oluşum olarak çizimin görsel
dökümanlar üzerinden tanımlanması kendi içinde bir tutarsızlık içermektedir. Bu
sebeple tezin amacı, mimari çizimin göz merkezci yapısını eleştirerek, eylemsel
niteliğini açığa çıkarmanın yollarını araştırmaktır. Çalışmanın hedefi ise, mimari
tasarımda olası yeni çizim kavrayışlarının izini sürerek, çizimin anlamı ve
potansiyelini günümüz olanaklarıyla değerlendirmektir.
Tezin, mimari çizimin görünen unsurları dışında kalan içeriğine yoğunlaşması
noktasında, Stan Allen’ın, mimarlıkta nesne-süreç, görünen-görünmeyen ilişkilerinin
yeniden tanımlanmasına olanak sağlayan “alan kuramı” kuramsal temel oluşturmuştur.
Bütünü oluşturan parçaların ilişkileriyle ilgilenen alan kuramı aracılığıyla, tasarımcı
ve çizim arasındaki ilişkinin çizgisel anlamda dışavurumu olarak, arka planda kalan,
ikincil olan, yardımcı çizgiler veya varsayılan çizgiler olarak kavramsallaştırılabilecek
çizim unsurlarının, bir başka deyişle çizimin görünen bileşenlerinin arasında-dışındaarkasında kalan unsurların çizimdeki kurucu etkisi araştırmaya değer bulunmaktadır.
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Tezin yöntemi, tasarım disiplininin doğrusal olarak birbirini izleyen ilerlemeci bir
yapıda olmadığı düşüncesini de göz önüne alarak, Horst Rittel’in öncülüğünü yaptığı
tartışmacı yaklaşım olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımda tasarım düşüncesinin, “kötü”
(wicked) doğası gereği, eşsiz ve karmaşık olduğu, kesin bir şekilde formüle
edilemeyeceği savunulur ve ortaya konulan savın sorgulanması için tartışmaya
açılması gerekir (Rittel & Webber, 1973). Buna göre araştırma, tartışmaya dayanan bir
süreç olarak görülerek, mantıksal muhakeme, gözlemlerin yorumlanması ve konuya
ilişkin yapılan diğer bilimsel çalışmaların oluşturduğu kanıtlama üçgeninden
yararlanır (Metcalfe & Powell, 2000). Çizimi kuram ve pratik arasında konumlandıran
çalışma, tasarım içeren kuramsal araştırma (design inclusive research) süreci olarak
ele alınmıştır. Mimari tasarım sürecine ilişkin olarak, çizim pratiği üzerine kuramsal
bir araştırma yapma noktasında bu yaklaşımın katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Buradan yola çıkarak, konuyla ilgili yapılan yazın taraması ve tez kapsamında çizim
üzerine yapılan deneysel çalışmaların yorumlanması aracılığıyla, mimari çizimin
eylemsel niteliğini açığa çıkarmanın yolları araştırılmakta; günümüz olanaklarıyla
çizim kavramı yeniden ele alınmaktadır.
Mimari çizime ilişkin yazın incelendiğinde, görme biçimiyle yapma biçiminin çift
yönlü bir etkileşim içerisinde olduğu görülmüştür. Bu sebeple ele alınan çalışma,
çizimi “yazmak”, “görmek” ve “yapmak” olmak üzere üç eksende ele almıştır. Çizimi
“yazmak”, onun görsel bir dilden alınıp yazılı bir dilin koşullarına çevrilmesi girişimi
olarak, çizimi metinselliğin koşullarında yeniden üretmek demektir. Çizimi “görmek”,
çizimin nasıl ele alındığını / anlamlandığını belirlerken, çizimi “yapmak” ise,
çalışmanın odağını çizimin nesnesinden sürecine yöneltmektedir. Çizim sürecinde
“yapmak” eylemi, çizim düzleminde vücut bulup nesneleşmiş ve dondurulmuş bir
düşüncenin, içsel ilişkilerini açığa çıkararak onu canlı, değişime açık, düşünsel
derinliği olan bir varlığa dönüştürür. Bu açıdan çizim, eylem ile ilgili olup, düşünme
ve yapma arasında bütünleştirici bir lehim olarak iş görür. Eylemler arasındaki her
arakesit yeni bir ilişki açığa çıkarır. Çizimi diri tutan, sürekli güncelleyen, oluş halinde
bir varlığa dönüştüren, bu ilişkiler olmaktadır.
Bu sorgulamalar aracılığıyla, çizimin eylemselliğinin tüm bedensel duyular gibi,
görselliği de ilgilendirdiği, ancak “eylem olarak çizimin” görünenden / gösterilenden
fazlasını içeren bir potansiyeli olduğu sonucuna varılmıştır. Çizim, noktalar ve çizgiler
gibi çizim düzlemindeki izler aracılığıyla vücut buluyor olsa da, bu unsurlar çizim
sürecinin yalnızca bir bölümüne işaret eder. Çizimin görünmeyen içeriği, farklı
zihinsel yapılanmaları, gerçeklikleri, çağrışımları ve henüz cisimleşmemiş tezahürleri
açığa çıkarır. Bu yönüyle, mimari çizim aracılığıyla görünmeyeni fark etmeye
çalışmak başlı başına eleştirel bir eylemdir. Bu bağlamda, günümüz koşullarında
mimari çizimin görünen-görünmeyen ilişkilerinin yeniden ele alınması, mimari çizim
alanında yaratıcı sonuçlar açığa çıkarabilir.
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THE HIDDEN AND ACTIONAL CONTEXT OF ARCHITECTURAL
DRAWING
SUMMARY
This research is concerned with drawing in the domain of architectural design.
Drawing is a practice that has transformative and creative effects during the design
process, and orients the process as a conjunction between ideas and production. As
one of the earliest communication tools, drawing provides a “dialogue ground”
between the “drawing medium” and the “drawer” as a bodily and an intellectual
activity. It is nourished not only by the physical reality, but also by virtual worlds that
cannot be materialized. With these mutual relations in mind, it is a fertile instrument
for creative processes. Drawing, which occupies an important position in architecture
researches, has a crucial role in the acceptance of architecture as a separate discipline
from craftsmanship, and has been changing in accordance with the understanding of
architecture and modes of production over the course of time. A number of prominent
architects and artists, such as Marcus Vitruvius Pollio, Sebastiano Serlio, Antonio di
Pietro Averlino (Filarete) and Leon Battista Alberti, who have amplified the confines
of the architecture domain from the construction field to the research area, have
contributed to form the basis of architectural drawing. Although architectural drawing
is related to a plethora of research areas, Gabriela Goldschmidt, John Gero, Frank
Ching, Robin Evans, Peter Eisenman, Le Corbusier, Perry Kulper, Alberto PérezGómez, Marco Frascari, Paolo Belardi, David Dernie, Franco Purini, Mario Carpo,
Neil Spiller, Peter Cook, Tim Ingold and Paul Emmons’ works on architectural
drawing are found remarkable in terms of their contributions to the thesis. Moreover,
the works of Donald Schön, Rudolf Arnheim, Vinod Goel, Masaki Suwa and Barbara
Tversky on visual thinking and perception are also significant.
With an eye to the historical evolvement of architectural drawing, it is observed that
drawing has been objectivized with regard to the optical systems along with their
resultant tools and mindsets. The recent years, however, have been witnessing a
paradigm shift from “drawing object” to “drawing action”. The passive / conditioned
characteristic of the instrumental mission of objectivized drawing has been
transformed into an active /conditioning role in the design process. The transformation
in respect thereof reveals the following question that points the way of this thesis: Is it
possible to establish a relationship between visuality and actionality of architectural
drawing?
In today’s context, defining drawing as merely a communication tool or a visual
transcription of a designer’s mind may remain superficial with regard to the
characteristic of drawing leading to thinking-exploring, criticizing, discussinginvestigating and transforming. Drawing involves visible and invisible layers. The
visible layers refer to the apparent fragment of drawing, and are open to the effects of
invisible layers. The invisible context of drawing can be defined as hidden, erased or
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secondary lines or layers that stimulate different senses. The conceptual field that is a
fusion in-between the immaterial and the material can uncover imaginative, creative
and layered qualities of design thinking, representation and production. In this regard,
the hidden, invisible and secondary lines augment the comprehension of drawing by
changing it from a finished object into an unfinished one. Drawing that is clearly a
visible concomitant with a precise form becomes fixed and abandoned. The mentioned
telic aspect inclines drawing to be objectivized by alineating it from everchanging
circumstances. Within this context, the thesis hypothesizes that drawing is an actional
setting, and associates this with the invisible context of drawing. Therefore, the study
advocates the argument that originality in architecture lies in its hidden characteristic
which can be conceptualized as virtual, secondary, unseen and unnoticed properties.
Characterization of drawing as an actional setting through visual documents shows an
inconsistency. For this reason, the purpose of the thesis is to explore ways of revealing
the actional essence of architectural drawing by the criticizing ocular-centric approach.
This research aims at evaluating the meaning and potentials of drawing under present
conditions by tracing emergent understandings in architectural design.
At the point of concentrating the thesis on the invisible content of drawing, Stan
Allen’s “field theory”, which enables the redefining of the object-process and visibleinvisible relations, provides a theoretical basis. As field theory propounds, the thesis
offers a bottom-up organization by criticizing metanarratives that lead the
objectivization of drawing, and focuses on the inner features of drawing. Therefore,
the study advocates an architectural thinking defined by systems, connections and
relations in-between objects, rather than precedence of formal approaches. This
perspective points out the existence of relations that may not be seen at a glance but
may be revealed through different techniques and perspectives. On the grounds of the
field conditions which engages in the “relationships” of the fragments creating the
whole, the interrelation between drawer and drawing in terms of the unheeded, which
remain in the background or invisible drawing factors such as auxiliary, secondary and
conjectural lines as an outpouring of the relations between drawer and drawing, is
found worthy to study in detail.
As for methodology of the thesis, considering the idea that the characteristic of design
discipline differs from linear, consecutive and progressive approaches, the
argumentative research methodology pioneered by Horst Rittel has been determined
to be apropos. This approach advocates the idea that design thought cannot be
formulated accurately on account of its wicked nature (Rittel & Webber, 1973).
Accordingly, this research is considered as a process based on argument, and utilizes
a triangulation of evidence including logical reasoning, observational evidence, and
previously related scientific research (Metcalfe & Powell, 2000). The thesis situates
drawing in between theory and practice, and is considered as design inclusive research.
This approach may contribute to the thesis in terms of conducting theoretical research
on drawing practice in relation with the architectural design process. From this point
of view, ways of revealing the actional quality of architectural drawing are investigated
through literature review and interpretation of experimental studies placed in the scope
of the thesis, and the concept of drawing is reconsidered under today’s conditions.
It has been observed that there is a reciprocal relation between modes of seeing and
doing. For this reason, the study elaborates drawing by three axes: “writing drawing”,
“seeing drawing” and “making drawing”. Writing drawing, as an attempt to take the
drawing from a visual language and translate it into the conditions of a written
language, means to reproduce the drawing within the conditions of textuality. It is
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observed that theorization in drawing procedures has engendered an objectivization.
The reason for this may be understanding drawing as a technical and universal
communication tool via visual symbols, written rules and norms. While the mentioned
conception has influenced the whole procees of design, it has also moved the centroid
of architectural drawing toward the sense of sight. However, drawing involves a
multisensory process.
“Seeing” drawing determines how to approach / make sense of drawing. As a way of
communicating with drawing, seeing happens by the interaction of subject, tools of
seeing and specific mindsets. Indeed, the periods that vision is idealized through some
characterizations such as “eye of mind” and “bodiless vision” have paved the way for
the quest of physiologically “normal” conditions of vision and standardization.
Subsequently, vision has been associated with experience of body again, and this has
directly influenced the drawing terrain. Although an awareness about a multisensory
approach to architectural drawing has recently been created, vision has still a major
influence on the matter of drawing. The reason for this may be the effects of universal
communication networks, media technologies, and power relations on dominant ways
of seeing. In this respect, the idea that defines seeing as a manipulable action may be
revealed, and loosening the dependency of drawing to the hegemony of vision may
redefine the characteristics of dominant ways of seeing.
“Making” drawing directs the focus of the research from the drawing object to the
drawing process. With reference to Emmons (2014), line-making practices are
considered as factures which came from ‘to make’ (facere), and the designers by
means of line-makers are the ones who approach design as a critical act, and emphasize
the importance of the making of a drawing as an artefact beyond any role it may have
in representation. In the course of design, the act of “making” releases the intrinsic
relations of ideas that are frozen and comes into existence on the surface of drawings,
and transforms them into an organism that is open to change and that has a depth of
thinking. When the architectural drawing is interpreted as an action alternating
between visible and invisible, the potentials of the invisible context of architectural
drawing that nourish originality, imagination and creativity become apparent. In this
regard, drawing is related to action, and operates as a reintegrative solder between
thinking and making. Each intersection among the actions reveals another relation, and
these are the ones that keep drawing alive.
Digitalization of architectural drawing has reawakened the matter of the actional
characteristic of drawing. It is observed that digital drawing has resulted in an
automotization in many communication channels between designer and drawing by
prioritizing the appearence of form. As discussed in the thesis, drawing involves
invisible contexts such as ideational / actional processes that necessitate mediating
drawing from many perspectives concurrently. The automatization has caused a
decrement of visibility of the above-mentioned background processes, and the
overlooking of background relations of drawing. The way of communicating / making
determines the constitution of drawing. From this point of view, while producing new
digital technologies, reconsidering this issue may have transformative effects on the
ways of the seeing and making of drawing.
With regard to the above-mentioned investigations, it may be concluded that drawing
is in connection with visuality as with all bodily senses, but “drawing as action” has
more potential. In parallel with the inclination of changing from “drawing as a visual
object” to “drawing as an action paradigm”, experimental, critical and speculative
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architectural drawings have brought about a tendency from an approach regarding
thought as a processor of action to an approach indicating coexistence of thinking and
acting. From this point of view, drawing becomes thinking itself, rather than its
representation. In this study, therefore, drawing is defined as an active partner of the
design process in relation with action. Once produced, the line initiates a non-linear
journey in thought; even if it no longer exists, like a line drawn with volatile ink, its
traces will continue to exist due to the ability of the line to change the way it is thought,
perceived and produced. Even though a drawing may come into being via the traces
on a drawing surface such as points and lines, these elements indicate only a part of
drawing process. Conversely, the invisible context of drawing may reveal different
mindsets, realities, connotations and immaterial epiphanies. This is why an endeavor
to discern / experience the invisible via architectural drawing is a critical action in
itself. In this sense, reconsidering the visible-invisible relations of architectural
drawing under the recent circumstances may lead to creative outcomes in the domain
of architectural drawing.
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1. ÇALIŞMANIN KONUSU
Bu çalışma, mimari tasarım alanında çizimi konu almakta ve mimari çizimin eylemsel
bir oluşum olduğu savından yola çıkmaktadır. Mimarlık araştırmalarında önemli bir
yer tutan çizim, bedensel ve zihinsel bir etkinlik olarak çizerin kendiyle de bir diyalog
zemini kurmasını sağlar. Ayrıca, fiziksel gerçeklikten beslendiği gibi, gerçekleşmesi
mümkün olmayan sanal dünyalar tasarlamayı mümkün kılarak yaratıcılığı besler. En
eski iletişim araçlarından biri olarak çizimin, mimarlığın sanat ve zanaatkârlıktan ayrı
bir disiplin olarak kabul görmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle Rönesans
döneminden bu yana çizimin, mimarlığın kendini var etme yollarından biri olduğu
söylenebilir. Mimarlığın çizim aracılığıyla inşa alanından araştırma alanına geçişi
mimarlık pratiğinin kuramlaşmasında önemli rol oynamıştır. Ele alınan çalışma, çizimi
mimarlık kuram ve pratikleri arasında konumlandırmakta; çizimi, düşünme ve yapma
arasında bir bütünleştirici lehim olarak ele almaktadır.
Mimari çizimin temellerinin oluşmasında, mimarlığı inşa alanından araştırma alanına
doğru genişleten Marcus Vitruvius Pollio, Sebastiano Serlio, Antonio di Pietro
Averlino (Filarete), Leon Battista Alberti gibi mimar ve sanatçı kişilerin katkısı
bulunmaktadır. Mimari çizim, pek çok araştırma alanı ile etkileşimde olmakla beraber,
Gabriela Goldschmidt, John Gero, Frank Ching, Robin Evans, Peter Eisenman, Le
Corbusier, Perry Kulper, Alberto Perez-Gomez, Marco Frascari, Paolo Belardi, David
Dernie, Franco Purini, Mario Carpo, Neil Spiller, Peter Cook, Tim Ingold ve Paul
Emmons’un mimarlıkta çizim alanıyla ilgili çalışmaları, bu teze katkıları açısından da
ayrıca önemli bulunmaktadır. Bunun yanında, bir filozof olarak Donald Schön’ün,
psikoloji alanından Rudolf Arnheim, Vinod Goel, Masaki Suwa ve Barbara Tversky
gibi isimlerin, yine bu konu ile ilişkilendirdikleri görsel düşünme ve algılama
süreçleriyle ilgili çalışmaları kayda değerdir.
Çizim, mimarlığın eskimeyen, tükenmeyen bir uzvu olup bir sarmal gibi onunla
birlikte evrilmektedir. Mimarlık kavrayışı ve üretim biçimlerindeki değişimler çizimi
yönlendirirken, çizim de mimarlık düşüncesi ve yapma biçiminde dönüştürücü bir
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etkiye sahiptir. Mimari çizimin tarihsel sürecine bakıldığında, çizimin optik sistemler
ve onların ürettiği araçların belirlediği düşünce setleri doğrultusunda nesneleştiği
gözlenmektedir. Böylece mimari çizimin giderek daha belirgin biçimde görme duyusu
etrafında şekillenmesinin ve görsel bir nesne olarak kavranmasının yolu açılmıştır. Son
yıllarda ise, görsel bir nesne olarak çizim (drawing) paradigmasından, eylem olarak
çizim (draw-ing) paradigmasına geçiş olduğu görülmektedir. Tasarım sürecinde pasif
ve koşullanan yapısıyla nesneleşmiş çizimin araçsallığı, aktif ve koşullayan bir role
dönüşmüştür. Bu dönüşüm tezi yönlendiren, “mimari çizimin görselliği ve
eylemselliği arasında bir ilişki kurulabilir mi?” sorusunu doğurmuştur.
Günümüzde, tasarım araştırmalarında düşünme-keşfetme, eleştirme, tartışmasorgulama ve dönüştürme alanlarını açan karakteristiği düşünüldüğünde, çizimi
yalnızca bir iletişim aracı veya tasarımcının zihnindekilerinin görsel sureti olarak
tanımlamak yüzeysel kalacaktır. Çizim, görünen ve görünmeyen katmanlar içerir.
Görünen katmanlar çizimin fiziksel karşılığı olup görünmeyen katmanların etkisine
açıktır. Bir forma bürünerek görünür hale gelen çizim, sabitlenmiş, terk edilmiştir.
Bitmişlik,

sürekli

değişen,

dönüşen

koşullardan

uzaklaştırarak

çizimin

nesneleşmesine, böylelikle de çizimin katlarını örterek yüzeyselleşmesine sebep olur.
Bu bağlamda tez, çizimin eylemsel bir oluşum olduğu savını ortaya koyarak bu
eylemselliği çizimin görünmeyen içeriğiyle ilişkilendirmektedir. Eylemsel bir oluşum
olarak çizimin görsel dökümanlar üzerinden tanımlanması kendi içinde bir tutarsızlık
içermektedir. Bu sebeple tezin amacı, mimari çizimin göz merkezci yapısını
eleştirerek, eylemsel niteliğini açığa çıkarmanın yollarını araştırmaktır. Çalışmanın
hedefi ise, mimari tasarımda olası yeni çizim kavrayışlarının izini sürerek, çizimin
anlamı ve potansiyelini günümüz olanaklarıyla değerlendirmektir.
Özellikle son yıllarda görmenin hegemonyasını eleştiren ve eylem olarak çizim
paradigmasına zemin hazırlayan pek çok araştırma bulunmakla beraber, bu konuya ilgi
dikkate değer bir artış göstermektedir. Bu yazından beslenerek ele alınan çalışma,
çizimin görünmeyen içerikleri ile eylemselliği arasında bir bağlantı kurmaktadır.
Çizimin görünmeyen içerikleri, görselleşmeyen, silinen, arka planda bırakılan ancak
çizimde kurucu etkisi olan yardımcı çizgiler veya farklı duyuları harekete geçiren
katmanlar olarak tanımlanabilir. Bu katmanlar yapma bilgisini açığa çıkarması ve
çizimin

zamansallığını

barındırması

bağlamında
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eylemsellik

kavramıyla

ilişkilendirilmektedir. Bu noktada Allen (1997)’ın Alan Kuramı tezin yönünü mimari
çizim nesnesinden, çizimi kuran koşullara, arka plana yöneltmiştir. Alan Kuramı,
o İndirgenemeyecek en

küçük parçaların içsel niteliklerini koruyarak

birleşmelerini ve aşağıdan yukarıya yapılanmalarını önerir.
o Mimari formun önceliğinden uzaklaşarak kuramsal bir zeminde “sistemler,
bağlantılar ve nesneler arası ilişkiler” ile tanımlanan bir mimarlığa doğru bir
paradigma geçişinin altını çizer. Buna göre oluşan alan koşullarının esnekliği,
hiyerarşik olmayan bağlantıları ve şeyler arasının formunu vurgular.
o Mimarlık alanında, hareket halindeki kalabalıkların karmaşık geometrileri ve
davranışlarını kavramaya çalışan deneysel bir açıklık önerir. İlk bakışta
anlaşılmayabilecek ancak farklı teknikler ile açığa çıkabilecek ilişkilerin
varlığına işaret eder.
Bütünü oluşturan parçaların ilişkileriyle ilgilenen alan kuramı, nesne-süreç ve
görünen-görünmeyen ikilikleri arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamaktadır (Allen,
2009). Buradan yola çıkarak tasarımcı ve çizim arasındaki ilişkinin çizgisel anlamda
dışavurumu olarak arka planda kalan, ikincil olan, yardımcı çizgiler veya varsayılan
çizgiler olarak kavramsallaştırılabilecek çizim unsurlarının, bir başka deyişle çizimin
görünen bileşenlerinin arasında-dışında-arkasında kalan unsurların çizimdeki kurucu
etkisi araştırmaya değer bulunmaktadır. Tez kapsamında bu unsurlar “arka plan
katmanı” olarak kavramsallaştırılmaktadır. Mimari çizimin içerisinde barındırdığı
eylemselliğin ve yapma bilgisinin, bu arka plan katmanıyla açığa çıkabileceği öne
sürülmektedir. Özellikle mimari çizimin bilimselleşmesi süreçlerinden başlayarak
görmenin merkezi bir konum alması, bu katmanın çizim sürecindeki görünürlüğünü
olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak görsel bir nesne olarak çizimin tek sesliliğine
alternatif öne süren, çizimin görünmeyen içeriklerini araştırmaya fırsat verebilecek bu
eleştiri, yine egemen görme biçimlerinin koşulları içerisinde yapılmaktadır. O nedenle
bu tez bir bakıma, hâkim görme biçimlerinin sınırlarını zorlama ve mimari çizimi
bitmiş, sabitlenmiş, düşünülmüş, temsil edilmiş ve belirlenmiş alanından, sürekli
olarak değişen, dönüşen, açık uçlu ve sürekli akış halinde olan daha yaratıcı bir alana
çekme çabası olarak yorumlanabilir. Tez süresince yürütülen ancak sonuç ürün olarak
sunulan bu yazıda hacim bulamamış tartışmaların, okumaların ve karşılaşmaların da
bu çabanın bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Şekil 1.1’de tezin oluşum sürecindeki
kavramsal ilişkiler, yer değiştirmeler ve yönelimler özetlenmektedir. Mimari tasarım
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alanında, mekan, eskiz ve teknoloji anahtar sözcükleriyle başlayan araştırma için
kavram haritaları oluşturulmuştur. Bu süreç, kavramlar ile bir karşılaşma / hesaplaşma
olarak görülmüştür. Sonrasında bu kavramlar, çizim ve temsil anahtar sözcükleri
aracılığıyla ilişkilendirilmiştir. Böylece araştırma mimari çizim, eskiz, temsil ve
görsellik kavramları üzerinden devam etmiş olup, görsellik / eylemsellik, görünen /
görünmeyen, nesne / süreç ikilikleri üzerinden mimari çizimde görsellik ve
eylemsellik arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Şekil 1.1 : Ara evre olarak tez.
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1.1. Kapsam
Mimari çizime ilişkin yazın incelendiğinde, görme biçimiyle yapma biçiminin çift
yönlü bir etkileşim içerisinde olduğu izlenmiştir. Bu sebeple ele alınan çalışma, çizimi
“yazmak”, “görmek” ve “yapmak” olmak üzere üç eksende incelemiştir. Şekil 1.2,
tezin içerdiği kavram ve soruların tez içeriğine dönüşmeye başladığı süreci
içermektedir. Buradan yola çıkarak, çalışmanın birinci bölümünde, tezde odaklanılan
anahtar kavramlar arasındaki ilişkiler incelenmekte; çalışmanın amacı, kapsamı ve
yöntemi açıklanmaktadır. İkinci bölümde, çizim kavramı açılmakta ve çizimin
kurumsallaşma sürecine ilişkin çalışmalara yer verilmektedir. Üçüncü bölümde,
çizimin görselliği üzerinde durulmakta; göz merkezci algının ve çizim araçlarındaki
yeniliklerin mimari çizim kavrayışı üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Dördüncü
bölümde, çizimin eylemsel yapısı araştırılmakta; görme ve yapmanın çizim üzerinden
ilişkisi kurulmaktadır. Son bölümde ise, araştırma sürecinin sonuçlarına yer verilerek
çizimin görünmeyen içeriği ve eylemselliği arasındaki bağlantı tartışılmaktadır.

Şekil 1.2 : Tez içeriği diyagramı.
1.2. Çalışmanın Yöntemi
Tezin yöntemi, tasarım disiplininin doğrusal olarak birbirini izleyen ilerlemeci bir
yapıda olmadığı düşüncesini de göz önüne alarak, Horst Rittel’in öncülüğünü yaptığı
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tartışmacı yaklaşım olarak belirlenmiştir. Bayazıt (2004)’ın belirttiği gibi, Rittel’in
tartışmacı yaklaşımı “ikinci nesil tasarım metotları” arasında değerlendirilir. Bu
yaklaşımda tasarım düşüncesinin, “kötü” (wicked) doğası gereği, eşsiz ve karmaşık
olduğu, kesin bir şekilde formüle edilemeyeceği savunulur ve ortaya konulan savın
sorgulanması için tartışmaya açılması gerekir (Rittel & Webber, 1973). Buna göre
araştırma, tartışmaya dayanan bir süreç olarak görülerek, mantıksal muhakeme,
gözlemlerin yorumlanması ve konuya ilişkin yapılan diğer bilimsel çalışmaların
oluşturduğu kanıtlama üçgeninden yararlanmaktadır (Metcalfe & Powell, 2000).
Çizimi tasarım kuram ve pratiği arasında konumlandıran çalışma, tasarım içeren bir
kuramsal araştırma (design inclusive research) süreci olarak ele alınmıştır. Archer
(1981) tasarım araştırmasını, “insan yapımı nesne ve sistemlerde kurulum, yapı, amaç,
değer ve anlamın bilgisini içeren deneyim, beceri ve anlayışın sistematik bir
sorgulaması” olarak tariflemektedir. Horváth (2007)’a göre tasarım araştırması,
gözlem ve akıl yürütme yoluyla sogulama yaparak bilgi üretilmesini olanaklı kılar ve
şu nitelikleriyle özelleşir:
o “Tasarım disiplini ve pratiğine odaklanır,
o Bilgiyi pek çok kaynaktan sentezler ve kendi bilgisini üretir,
o Olguları yorumlayarak tasarım bağlamında kendi anlayışını geliştirir,
o Bilimsel sorgulama ve öznel deneyimlere cevap verebilecek ussal modeller
üretir”.
Bu yaklaşımın, araştırma süreci içerisindeki değişime açık ve süreç içerisinde yapılan
sorgulamalar ve deneyler ile evrilebilen yapısı, açık uçlu soru-cevaplar üretmeye
olanak vermektedir. Mimari tasarım sürecine ilişkin olarak, çizim pratiği üzerine
kuramsal bir araştırma yapma noktasında bu yöntemin katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak, konuyla ilgili yapılan yazın taraması ve tez
kapsamında çizim üzerine yapılan deneysel çalışmaların yorumlanması aracılığıyla,
mimari çizimin eylemsel niteliğini açığa çıkarmanın yolları araştırılmakta; günümüz
olanaklarıyla çizim kavramı yeniden ele alınmaktadır.
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2. ÇİZİMİ YAZMAK
“Yazıyorum: Bir sayfanın üzerinde sözcüklerin izini sürüyorum. Harf harf bir metin
oluşuyor, meydana geliyor, katılaşıyor, sabitleniyor, mıhlanıyor… Beyazlıklar ortaya
çıkarıyorum, boşluklar (anlamda sıçramalar: devamsızlıklar, pasajlar, geçişler)”
(Perec, 2016).
Bir eylemi yazmak onu metinselliğin koşullarında yeniden üretmek demektir. Ingold
(2007)’a göre, “yazma işi görsel bir kayıt tutma pratiği olarak düşünüldüğünde yazma
ve çizme arasında katı bir ayrım yapılamadığı görülür”. Bu açıdan çizimi yazmak
çizim yapmanın bir türevi olarak yorumlanmıştır. Bu bölümde, çizimin anlamsal
kökenleri ve mimari çizim alanındaki kuramlaşma çalışmaları araştırılmakta olup,
çizimin anlamındaki, çizim ortamı ve araçlarındaki değişimlerin barındırdığı
potansiyellerin mimari tasarım alanına etkisi araştırılmaktadır. Bu anlamda, çizimin
görsellik ve gerçeklik ile ilişkisi, tarihsel bir bakış açısıyla çizim kavrayışındaki
değişimler ve paralelinde çizim kavramının ilişki kurduğu yeni kavramlar
araştırılmaktadır. Buradaki amaç, çizimin kavramsallaştırılması, çizim ortamı ve
araçlarındaki değişimler ve görme biçimleri arasındaki etkileşimi ortaya koymaya
çalışmaktır.
Mimari çizimler, üretildikleri dönemlerin anlayışları içerisinde, fiziksel çevreyi
resmetmek, binaları iki boyutlu grafikler ile anlamak-anlatmak, yapılı çevreyi
tasarlamak, belirli bir tasarım problemine çözüm getirmek, görsel iletişim kurmak,
gerçeküstü ve hayal ürünü dünyalar yaratmak, bir düşünceyi sorgulamak-açımlamak,
görsel bir tartışma yürütmek, bir düşünce üzerine araştırma yapmak veya yalnızca
bedensel ve sezgisel bir etkinlik amacıyla yapılabilirler. Özellikle son elli yılda çizimin
anlam ve kapasitesindeki farklılaşma; mimarlık, sanat ve felsefe alanlarında önemli
bir yer tutmaktadır. Pratikten doğru gelen bir yapıya sahip olan çizim uzun süre
kuramsal bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Günümüzde ise bunun yanında yeniden,
yapmanın yaratıcı alanından beslenmektedir. Bu sürecin yazındaki dökümüne
bakıldığında, özellikle de Rönesans dönemine kadar üretilen eserlerin metin ağırlıklı
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oluşu göz önüne alındığında, mimarlığı zanaattan ayrı bir disiplin olarak kabul
ettirmenin, yapma bilgisini yazına aktarmaktan geçtiği okunmaktadır. Bu nedenle
tezde mimari çizimin evrimini araştırırken, ilk olarak yazındaki karşılıklarına
bakılmıştır.
2.1. Kuram ve Pratik Arasındaki Çizimin Evrimi
Çizimin sözlük anlamı “çizme işi, çizilerek oluşturulmuş biçim veya bir şeklin belli
bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi” olarak tanımlanabilir (Türk
Dil Kurumu, 2019). Çizim üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, çizim
sözcüğünün ilişkilendiği birden fazla kavram ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlar
arasında kurulan etimolojik ilişkiye dair gösterim Şekil 2.1’de görülmektedir. Örneğin
“tasarım”, “hayal gücü” ve “proje” sözcüklerinin köken olarak birbirine referans
verdiği görülmektedir. Belardi (2016)’nin de işaret ettiği gibi, “çizim” ve “tasarım”
sözcükleri arasında bir yakınlık bulunmaktadır. Kahn (1990), Leon Battista
Alberti’den ödünç aldığı “lineament” kavramını tasarım sözcüğünün kökeniyle
ilişkilendirmektedir. Lineament sözcüğü, ayırt edici özellik olarak Türkçe’ye
çevrilebilir. Ancak bu sözcüğe ilişkin yazın incelendiğinde, “zihinde tasarlanan ve
gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya veya genel görünüş, izlenim” olarak
tanımlanabilecek “imge” sözcüğü ile de ilişkili olduğu görülmektedir (Türk Dil
Kurumu, 2019). Kahn (1990) ise Lineament kavramını, “çizgilerin birbirine katılması
ve bütünlük oluşturması bağlamında bir binayı kavramsallaştırma eylemi; fikrin
gerçek ortam koşullarıyla değişmemiş, bozulmamış hali, zihindeki arı hali” olarak
tanımlamaktadır. Bu açıdan lineament kavramı, tasarımın zihindeki henüz
maddeselleşmemiş tezahürü; tasarımcı ve tasarım arasındaki bağlantı olarak
açıklanabilir. Alberti’nin öne sürdüğü lineament kavramı, farklı zamanlarda farklı
çevirilerle kullanılmıştır. Casimo Bartoli, bu kavramı “Disegno” olarak, sonrasında
James Leoni, “Design” (tasarım) olarak çevirmiştir (Frascari, 2009). Almancadaki
“dragen” ve İngilizcedeki “draught” sözcüklerinden gelen çizim (drawing)
sözcüğünün de tasarlamak, taslak hazırlamak anlamlarıyla tasarım (design)
sözcüğüyle benzeştiği görülmektedir.
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Şekil 2.1 : Çizimin ilişki kurduğu kavramlar.
Hill (2006), tasarım sözcüğünün İtalyanca’daki “disegno” anlamıyla, fikir ve şey
arasındaki bağlantı anlamına geldiğini, tasarımın sözcük kökenlerinin Latince’deki
“imza” (sign) anlamına gelen “signum” sözcüğüyle aynı antik kökü paylaştığını
belirtmektedir. Hill, tasarımın zihinde hayal edilen, kavranan görsel bir ifade
olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca, İtalya rönesansı döneminde kullanılan “disegno”
sözcüğünün gelişmiş türevi olarak tasarım (design) sözcüğünü, inşa edilmeden önce
çizilen olarak tanımlamaktadır.
Çizim, birbirleriyle ilişkilenen çizgiler aracılığıyla evrilir. Çizgi, “çizilerek veya çeşitli
yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril; bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim veya bir
durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır” olarak tanımlanabilir (Türk
Dil Kurumu, 2019). Kahn (1990), çizgiyi bir kavramdan, düşünceden ziyade başka
kavramların oluşumuna olanak veren bir araç olarak ele almaktadır. Böylece, öncelikle
çizgiyi düşünmeden bir tasarım yapmanın mümkün olamadığını ileri sürmektedir.
Çizgi sözcüğünün ingilizcedeki karşılığı olan “line” sözcüğü ile “lineament” kavramı
arasındaki fonetik benzerlik de göz önüne alındığında, çizmek ve tasarlamak arasında
doğrudan bir etkileşim ve birliktelik olduğu söylenebilir.
Mimari çizim genel hatlarıyla resimsel (pictorial) çizim ve ortografik çizim olmak
üzere iki başlık altında incelenebilir. Resimsel çizim, bir nesnenin genel görünümü
hakkında fikir verirken, ortografik çizim ise metrik sistemde nesnelerin gerçek
ölçülerini gösteren ölçekli çizimler olarak tanımlanabilir. Resimsel çizim üç başlıkta
sınıflandırılabilir:
o Perspektif çizim: Çizim düzlemindeki tüm yatay çizgilerin “ufuk noktası veya
birleşme noktası” olarak adlandırılan bir noktada birleştiği varsayılan ve
nesneyi, temsil ortamında üç boyutlu olarak algılamaya yarayan çizimdir.
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o İzometrik çizim: Perspektif çizimde olduğu gibi düşey çizgiler sabit kalmakla
birlikte yatay çizgilerin yatayda 30 veya 45 derecelik bir açıyla yerleştirilmesi
sonucu elde edilen çizimdir.
o Oblik çizim: Nesnenin çizim düzlemine karşılık gelen yatay çizgilerinin sabit
tutularak, yan yüzlerinin yatayda 30 veya 45 derecelik açıyla yerleştirilmesi
sonucu elde edilen çizimdir (Field, 1922).
Resimsel çizimler üç boyutlu bir nesnenin üç yüzünü de iki boyutlu düzlemde temsil
etme imkanı verir. Ancak nesnenin gerçek ölçülerinin iki boyutlu temsile
aktarılmasında,

perspektif

kurallarından

kaynaklanan

bozulmalara

uğraması

sebebiyle, bu gereksinimi karşılamak için ortografik çizim tekniği kullanılmaktadır.
Ortografik çizimde nesnenin bir yüzüne tam cepheden ve mesafesiz bir noktadan
bakıldığı

varsayılır

(Field,

1922).

Bu

çizim

teknikleri,

mimari

çizimin

kurumsallaşması paralelinde süreç içinde üretilmişlerdir. Dolayısıyla üretilen çizim
teknikleri, kendi dönemlerinin mimari çizim kavrayışını ve düşünce süreçlerini
yansıtacak birer araç olarak da iş görmektedirler.
Çizim üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, sanatın ortaçağ boyunca genellikle
dini öğeleri canlandıran misyonunun ön plana çıktığı görülmektedir. Bu dönemin
çizimleri, genellikle fiziksel ve ruhani olan arasında bir ayrım yapma, kutsanan
imgelerin yüceltilmesi gibi amaçlarla kullanılmıştır. Emmons (2014) bu olguyu,
Ortaçağ sonlarında ve Rönesans başlarında sıkça kullanılan kilise resimleri üzerinden
örneklemektedir. Şekil 2.2‘de görüldüğü gibi, tavanın iç içe geçen daireler ile
yükseliyormuş izlenimi verilmesiyle birlikte, melek figürlerinin altına yerleştirilen
bulut figürleri ve başlarına yerleştirilen daire biçimli hareler, fiziksel dünyadan ayrı
birer varlık olarak algılanmalarına yardımcı olmaktadırlar. Böylece, gerçekte olmayan,
ancak olduğu varsayılan bu çizgiler aracılığıyla, aynı iki boyutlu düzlem içerisinde iki
farklı gerçeklik (realm) oluşturulabilmesi mümkün olmuştur.
Carlbom & Paciorek (1978), 14. Yüzyılın başlarında sanatçıların çizimlerinde gerçek
dünyayı temsil etmeye ilgi duyduklarını belirtmektedir. Bu dönemden sonra çizim
pratikleri aracılığıyla iki boyutlu düzlemde üçüncü boyutun nasıl temsil
edilebileceğine ilişkin araştırmalar yapıldığı görülmektedir. “Bu dönemden kalan
resimlerde genellikle insanlar ve nesnelerin iki boyutlu olduğu, yeşil veya kahverengi
bir çizginin zemini belirtmek için kullanıldığı, uzaktaki cisimlerin ise yatay veya düşey
olarak kaydırılarak ifade edildiği görülmektedir” (Carlbom & Paciorek, 1978).
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Şekil 2.2 : “Sacra Rappresentazione of the Annunciation”, Anonim (1450’ler)
(Emmons, 2014).
Çizim üzerine yapılan kuramsal çalışmaların, 15. Yüzyılda mimari çizimlerin bina ve
inşaat alanından uzaklaşarak mimari sorgulamanın yeni biçimlerine dönüştüğü
dönemden sonra yoğunlaştığı söylenebilir. Böylece mimari çizim en az inşa kadar
önemli bir konu haline gelmiştir. Bu dönemden önce çizim, sanatsal bir pratik olarak
ele alınırken, mimari çizimlerin inşaat alanından araştırma masasına geçişiyle birlikte,
mimarlık

disiplininin

çizimler

aracılığıyla

kurumsallaştırılmaya

çalışıldığı

görülmektedir.
Klasik çağdan bugüne ulaşabilmiş tek bilimsel eser olarak görülen Vitruvius (2005
[M.Ö. 30-15])’un De Architectura eseri mimarlığın ansiklopedik bilgisini üreterek
yazına aktarılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu eser daha önce yazılıp kaybolan,
Yunan ve Roma mimarlığına ait teorik ve teknik yayınları da içerirken, aynı zamanda
Vitruvius’un mesleki deneyimleri ve yaşadığı dönemdeki mimarlık kavrayışının da bir
kaydı niteliğindedir. De Architectura (Mimarlık Üzerine) eserinde, mimarlığı
tanımlamada kullanılan “… çeşitli el sanatlarının dışında ve üstünde, özünü doğadan
alan ve insan aklıyla bütünleşen yüce bir sanat…” ifadesi, mimarlığın sanat ve tekniği
içeren ayrı ve yüce bir alan olarak görüldüğünün belirgin bir göstergesidir (Vitruvius,
2005 [M.Ö. 30-15]). Vitruvius’un kitabında yapım ve tekniğin aşama aşama
tariflendiği, başka bir deyişle mimarlık yapma kurallarının yazı aracılığıyla tespit
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edildiği görülmektedir. Bu anlayışla ürettiği mimari çizimlerin yaratıcı olmaktan çok
tanımlayıcı olduğunu söylemek mümkündür. Mimari çizimler, bir bakıma mimarlığın
sınırlarını da tanımlayan bu kuralların ve yapma bilgisinin görselleştirilmesi temelinde
iş görmektedirler. Bu amaçla araçsallaştırılan çizimlerin genellikle yazına geçirmek
üzere kullanılan tekniği resmetmekte olduğu söylenebilir.
Gotik dönemde ilkel mimari çizim örneklerine rastlansa da, mimarın inşa alanından
entelektüel ve kuramsal alana geçişi 16. Yüzyılı bulmuştur (Altürk, 2009). Alberti
(1991 [1452])’nin De Re Aedificatoria (İnşa Sanatı Üzerine) eseri ve Filarete (1965
[1464])’nin, Trattato d’architettura (Mimarlık Üzerine Bilimsel İnceleme) kitabı ile
Serlio (1619 [1537])’nun Tutte I'opere D'architettura e Prospectiva (Mimarlık ve
Perspektifin Tüm İşleri) eseri de Vitruvius’un çalışmalarını takiben mimarlığın
kuramsal bir araştırma alanı olma yolunu açan başlıca çalışmalardandır. Bu çalışmalar,
mimarlığın resim, heykel gibi sanat dallarından ayrı bir disiplin olarak kabul görmesi
için mimarlık bilgisini ve tekniklerini tanımlama ihtiyacına temel oluşturmuşlardır.
Alberti (1991), De Re Aedificatoria eseriyle, antik dönemde müzik, aritmetik ve
astronominin temelinde olduğu düşünülen uyum (harmony) ilkesinin mimarlıkta nasıl
başarılabileceğine ilişkin prensiplerini yazmıştır. Alberti'ye göre güzellik tüm
parçaların birbiriyle ilişkili ve uyumlu olmasına bağlıdır ve Pisagor yaklaşımına
dayanan prensibine göre bu ahenk belirli sayılar ve oranlarda ortaya çıkmaktadır. Buna
örnek olarak, gök bilimci ve matematikçi Kepler (2010 [1619])’in ortaya attığı
“harmonices mundi” (Dünya uyumu) kavramı, altın oran veya simetri kavramı
verilebilir. Alberti'nin düşünceleri 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar klasik mimarlık
yaklaşımı ve çizimleri üzerinde hâkim olmuştur (Leopold, 2006). Buna göre mimari
çizimler belirli oranların “doğru” şekilde bir araya gelmesiyle oluşturulmalıydı ve iyi
bir mimar geçmişten aktarılan ve temeli doğaya dayandığı düşünülen bu oran ve
kuralların bilgisine sahip olmalıydı.
İnşa alanının yanı sıra araştırma alanını da kapsayan mimarlık disiplini içerisinde
çizim, Rönesans döneminde mimarın başlıca kaynağı haline gelmiştir (bkz. Şekil 2.3).
Erken Rönesans döneminde bugünkü anlamıyla ölçekli çizimler olmasalar da “plan”
çizimleri diğer mimari iletişim biçimleri arasında en yaygınıdır. Bu dönemde çizim ve
inşa arasında modern dönemdeki mavi kopyalar gibi tam bir karşılık olması
beklenmemektedir (Altürk, 2009).

12

Şekil 2.3 : Leonardo da Vinci, boylamsal kilise tasarımı çizimleri, 16. Yüzyıl
(Ackerman, 2001).
18. Yüzyılın sonlarına doğru pek çok alanda olduğu gibi mimarlık alanında da
bilimselleşme süreci başlamış, mimarlığın ayrı bir “bilim dalı” olarak ele alınması
gerekliliği ortaya atılmıştır. Madrazo (1994)’nun da belirttiği gibi, bu dönemde “JeanNicolas-Louis Durand, özele karşı genel, soyuta karşı fiziksel, öznelliğe karşı nesnellik
ve sanata karşı bilim ikilemlerini ortaya koyarak mimarlığın genel prensiplerini
kurmayı amaçlamıştır”. Ortaya koyacağı genel prensiplerin, belirli durumlara özgü
veya dönemsel olmayan genel geçer ve evrensel kurallar olması gerektiğini
savunmuştur. Bu nedenle “ideal imge” düşüncesiyle yapıların mevcut mimari plan
çizimlerinde soyutlama yoluna giderek gerçekteki görüntülerini sadeleştirmesi ve
mimari planları basit geometriler halinde ifade etmeye çalışması, Durand’ın mimarlık
kuramı ve mimari çizimi arasındaki yakın ilişkiyi desteklemektedir. Mimarlığın temel
prensipleri ne kadar sadeleştirilmiş ve spesifik koşullardan soyutlanmış olursa, o kadar
tarafsız ve bilimsel olabileceği düşüncesi oluşmuştur. Bu temel kabulden yola çıkarak
Durand, mevcut mimari yapıların en basit ve temel bileşenlerine kadar
çözümlenebileceğini, temel geometrik biçimlerden yola çıkarak da pek çok mimari
yapı alternatifi üretilebileceğini savunmuştur (bkz. Şekil 2.4) (Madrazo, 1994). Bu
bakış açısıyla mimari çizim, soyutlama, yeniden üretme, çözümleme, tipleştirme ve
sınıflandırma eylemlerini kapsamaktadır. Öte yandan, çizimdeki tek tipleşmenin aynı
zamanda mimari çizimin nesneleşmesine, görsel bir dile yerleştirilmesine sebep
olduğu düşünülebilir. Bu durum, mimari çizim ve tasarımcı arasındaki dilin
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evrenselleştirilmekte olduğu ve mimari çizim kurallarının aslında mimari çizim
sözlüğü olarak okunabileceği anlamına da gelebilir. Mimarlığın genel prensiplerinin
tespit edilmesi amaçlarıyla yapılan bu çalışmalar, mimari çizimin yapılı çevre ile
arasındaki doğrudan bağlantısından başka, geometri ve matematik ile yakınlaşmasına
yol açmıştır. Bu koşullar, görme duyusunun diğer duyuların önüne geçmesine ve
mimari çizimin, görsel bir nesne olarak kavranmasına yol açmıştır.

Şekil 2.4 : Durand'ın herhangi bir projenin kompozisyonunda izlenebilecek yöntem
çizimleri (Madrazo, 1994).
Rönesans döneminde çizim yeteneği ve teknik bilgisi, mimarı zanaatkârlıktan ayıran
bir statü göstergesi niteliğindedir. Dünyayı kavrama ve onu çizim ortamında
gerçekleştirmeye çalışma girişimleri olarak çizimin, gerçek dünya ve çizer arasındaki
iletişim zemini olduğu söylenebilir. Rönesans dönemindeki perspektif çalışmaları
buna örnek verilebilir. Perspektif, izleyiciyi dışarıda bırakan, dünyaya açılan bir
pencere olarak tanımlanabilir. Perspektif çizimi aracılığıyla oluşturulan kağıt
üzerindeki çizgiler ve fiziksel nesne arasında doğrudan, ölçeklendirilmiş ilişkiler göz
önüne alındığında, kâğıdı çevreleyen sınırların, mimarın gözüyle eşleşmeye başladığı
söylenebilir. Çizim, çizen öznenin bakış açısını ve bedensel pozisyonunu yansıtmakta,
onun gözüyle dünya ile iletişim kurma olanağı sağlamaktadır. Bu yönüyle mimari
çizim, görünen dünyanın görsel bir temsili niteliğindedir.
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Perspektif üzerine bilimsel bir inceleme olan ve Leone Battista Alberti tarafından
1435’de yayınlanan Della Pittura (Resim Üzerine) eserinde, sanatçının resmi bir
perspektif ızgarası üzerinde çizmesini sağlayan perspektif çizimi tanımlanmıştır.
Perspektif teknikleri 15. yüzyıl boyunca özellikle Piero della Francesca ve Leonardo
da Vinci tarafından geliştirilmeye devam etmiştir. 1474-1475 yılları civarında
yayınlanmış olan De Prospettiva Pingendi (Resim Perspektifi Üzerine) eserinde Piero,
Alberti'nin çalışmasını genişleterek ve nesnenin üst ve ön görünüşlerinden yola
çıkarak perspektif çizimi yöntemini tanımlamıştır. Albrecht Dürer de, perspektif
çizimi için matematiksel ve mekanik yöntemler kullanmıştır (bkz. Şekil 2.5) (Carlbom
& Paciorek, 1978).

Şekil 2.5 : Albrecht Dürer’in tahta resim kalıbı, 1525 (Carlbom & Paciorek, 1978).
Çizimin görsel bir nesne olarak kendini var etmesi, mimarlığın bilimselleşmesi ve
genel geçer prensiplerinin üretilmesi ile bağlantılıdır. Bu doğrultuda, 19. Yüzyıl
mimarlığı geometri ve matematik alanının kavramlarından beslenmiştir. Örneğin,
geometriden ödünç alınan simetri kavramı, bir nesnenin parçalarının birbirleriyle
uyum içinde çeşitli kombinasyonlar halinde üretilmesine olanak sağlamaktaydı. Bu
dönemde analitik geometri, koordinat sistemi ve Monge’un ızgara sistemindeki
gelişmelerin de bu kesin, sabit, evrensel ve objektif çizim arayışlarını desteklediği
söylenebilir. Vitruvius’a göre iyi mimarlık, belirli ve önceden tanımlanmış mimari
bileşenlerin belirli oran ve dizilimler ile bir araya getirilmesi ile oluşturulmalıydı.
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Alberti ise bu savı geliştirerek, genel geçer mimari prensipler gayesiyle mimari
şemalar üreterek, mimari bileşenlerin belirli kurallar temelinde oluşturduğu partilerin,
yine belirli kurallar çerçevesinde oluşturduğu kompozisyonlar aracılığıyla mekânsal
alternatifler üretilebileceğini savunuyordu. İyi mimarlık, bu kuralların bilinmesi ve
yeni kombinasyonların buna göre oluşturulmasıyla başarılabilirdi. Bu açıdan, mimar
yalnızca tarihsel bilgi birikimi aracılığıyla belirli kural setleri arasından uygun olanı
seçen özne değil, aynı zamanda yeniyi üretebilmek için mevcut olanı, yine belirli
kurallar çerçevesinde, “dönüştürebilen” özne olarak anlamlanmaktadır. Yukarıda
bahsedildiği gibi, mimarlığın geometri ve matematik ile ilişkilenmesi, bu dönüşümleri
belirli kurallara dayandırmaya olanak sağlamıştır.
19. Yüzyıla gelindiğinde ise, bahsedilen “dönüşüm” kavramının esnetildiği,
farklılaştığı görülmektedir. Örneğin, 1872’de “Erlangen Proramme” (Erlangen
Programı) çalışmasıyla Felix Klein, matematikteki simetri ilkesinin tanımını dönüşüm
kavramıyla genişleterek simetrinin “belirli dönüşümler altında değişmeyen, sabit
kalan” olarak anlaşılmasını sağlamıştır (Leopold, 2006). Biçimsel dönüşümlere
dayanan bu girişimlerin ortak paydalarında ise mimari mekânın ve çizimin görsel bir
nesne olarak algılandığı düşüncesinin bulunduğu söylenebilir. Görülüyor ki,
mimarlığın bilimselleştirilme süreci, evrensel kuralların tespiti amacıyla mimarlığın
giderek yapılı çevreden koparak soyut bir disipline dönüşmesinde etkili olmuştur ve
bu da mimari çizimin görsel bir nesne olarak tanımlandığı savını desteklemektedir. Bu
soyutlaşma, daha önce fiziksel dünya ve mimari çizim ortamı arasında kurulduğu
düşünülen iletişimin bu defa mimari çizim ve tasarımcı arasında kurulduğuna işaret
etmektedir.
20. yüzyılda mimari çizim araştırmalarında odağın “rasyonellik” amacı etrafında
toplandığı görülmektedir (bkz. Şekil 2.6). Bu ortamın oluşmasında, makine çağının
getirdiği seri ve kitlesel üretim gibi teknolojik yenilikler, savaş sonrası toplumun pek
çok alanda yeniden inşası ve standartlaşma gayesinin önemli etkileri olmuştur.
Dönemin kitlesel üretim ve tüketim ilişkileri, münferit girişimleri süpürmekte ve kendi
akıntısına dâhil etmeye çalışmaktadır. Bu ortam içerisinde, makineleşen çevrede
mimari çizimin de görevi, üretim temelli ve kullanışlılık ilkesine dayanan
rasyonelleşmekten geçmektedir. 1935’te Amerikan Standartlar Derneği (American
National Standards Institute - ANSI) tarafından, farklı amaçlar için gereken tüm
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çizgileri temsil edebilecek konvansiyonel semboller seti olarak iş gören “çizgiler
alfabesi” buna örnek verilebilir (bkz. Şekil 2.7) (Emmons, 2014).

Şekil 2.6 : Tesisat donatıları ve yapı malzemeleri için üretilen semboller
(Field, 1922).
Şekil 2.8’de gösterildiği gibi, Alexander (1977)’ın “A Pattern Language: Towns,
Buildings, Construction” (Bir Desen Dili: Kasabalar, Binalar, İnşaat) eseri de kent
ölçeğindeki yerleşimlerin birbirleri arasındaki mesafeden iç mekan düzenlemelerine
kadar farklı ölçeklerde mimarlığı belirli normlara dayandıran bir rehber kitap
niteliğindedir (Altürk, 2009’da atıfta bulunulduğu gibi).
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Şekil 2.7 : Amerikan Standartlar Birliği tarafından üretilen çizgi alfabesi (Emmons,
2014).
20. Yüzyılın başlarında, çizim alanındaki kuramsal ilginin, çizimin araçsallık rolüne
indirgendiği görülmektedir. Bu dönemde, çizimi oluşturan çizgilerin belirli kurallara
göre karakterize edildiği ve evrensel bir iletişim zemini kurması bağlamında kendi
dilini ürettiği söylenebilir. Bu bağlamda mimari çizimin bilimselleşmesi ve
standartlaşmasının, bir yandan da öznesinden ve fiziksel ortam koşullarından
uzaklaştırılıp çizimin nesneleşmesine sebep olduğu görülmektedir.
Modern dönemin normatif düşünce anlayışı içerisinde mimari çizimin standartlaşması
üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Standart ve normatif kavramları, Oxman (2006)’a
göre, “tasarım düşüncesi ve yöntemlerinin temel süreçleri altında yatan kültürel aklın
derinlemesine yerleşmiş parçalarındandır”. Bu düşünce yapısının arkasında makine ve
endüstrileşme çağının temel normatif düzeni içerisinde bilginin yeniden üretilmesi
veya tekrarı anlayışı bulunmaktadır.
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Şekil 2.8 : Christopher Alexander’ın rehber çizimleri, 1977 (Alexander, 1977)
(Altürk, 2009’da atıfta bulunulduğu gibi).
2.2. Mimari Çizimde Çağdaş Yaklaşımlar
Modern döneme kadar yapılan çizim araştırmalarında, bilimselleşme ve rasyonelleşme
çabalarının ön planda olduğu görülürken, akabinde mimari çiziminde eleştirel bakış
açısının önem kazandığı söylenebilir. Böylece mimari çizimler aracılığıyla formel
sınırlamaları aşarak farklı mekan kavrayışları ve başka mimarlıkların arayışı gündeme
gelmiştir. 1960’ların başlarında dil bilimin gelişmesinin de etkisiyle, Uluslararası
Stil’in fonksiyonelizmine alternatifler üretilmesi amacıyla, Archigram, Superstudio,
Archizoom, The New York Five, Tendenza, Architecture Principe’in de öncü
çalışmalarıyla “kağıt mimarlığı” (paper architecture) olgusu ortaya çıkmıştır.
Archigram’ın kurucularından Cook (2014), “çevresel koşulların malzemeye etkisi gibi
değişkenlerin yer almadığından, çizilen mimarlığın inşa edilene göre daha saf ve
yoğun olduğunu öne sürmüştür” (bkz. Şekil 2.9). Çizilen mimarlık, mimarlık
üretimlerindeki normatif düşüncenin sınırlamalarına bir kaçış noktası oluştururken, bir
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yandan da mimarlığın görsel zeminde nesneleşmesi, görmenin hakim konumunu
güçlendirmiştir.

Şekil 2.9 : Peter Cook, Way Out, West Berlin (Cook, 2014).
Bu dönemin mimarlık kavrayışında merkezi bir role sahip olduğu düşünülen mimari
çizimin, ortografik izdüşüm gibi kalıplaşmış düşünce yapılarının eleştirisiyle başka
mimarlıkların üretilmesinde öncü olarak görüldüğü söylenebilir. New York Five
üyelerinden olan John Hejduk’un, Şekil 2.10’da yer alan “Project A” çiziminde olduğu
gibi, aksonometrik bakışın tersinirliği üzerine denemeleri, bu dönemin mimari çizim
kavrayışını örnekler niteliktedir. Kuramsal zemin arayışı sürecinde mimari çizimin,
fiziksel çevreye referans veren ancak görsel olarak doğrudan bir bağ kurma
zorunluluğu bulunmayan, çizim ortamında kendi gerçekliğini ilan eden bir yapıya
kavuştuğu görülmektedir. Bu bakış açısının, mekan algısını da değiştirerek mekan
üretiminin biçim problemleriyle sınırlı olmadığı düşüncesini açığa çıkarmaktadır.
Böylece farklı mekan türleri ve bunların temsili üzerine çeşitli araştırmalar
yapılmasının önü açılmıştır.
Özellikle son yirmi yılda, çağdaş mimari tasarımda ve kuramda metrik olmayan (nonmetric) mekan araştırmalarına olan ilginin arttığı görülmektedir. Buna göre, ölçü ve
mesafe kavramları önemini yitirmiş, bir mekanın genel görünümünü tanımlayan
izdüşümsel mekan temsilleri üzerinden bir mimarlık kavrayışı oluşmuştur.
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Şekil 2.10 : John Hejduk, Project A, 1969 (Drawing Matter, 2019).
İzdüşüm, geometriden ödünç alınan bir kavramdır. Analitik geometri ve cebirsel
geometri arasında konumlandırılabilecek izdüşümsel geometri, Tepavcevic &
Stojakovic (2014)’in de belirttiği gibi, “bir nesnenin izdüşümsel dönüşümler altında
değişmeyen özellikleri” ile ilgilenir. Mekan üzerine geliştirilen bu yeni
sorgulamaların, mimarlığı üretme ve temsil etme noktasında yeni bir bakış açısı
oluşturma amacından beslendiği söylenebilir. Örneğin, Preston Scott Cohen
çizimlerinde, mimari çizimdeki kalıplaşmış sınırlamaları aşmak için çeşitli izdüşüm
teknikleri kullanmış, ortogonal ve perspektif izdüşümünü, geometrik formun
izdüşümsel dönüşümü için bir araç olarak birleştirmiştir (bkz. Şekil 2.11). İzdüşümsel
geometri ile çalışmalar perspektif üzerinde yoğunlaşmıştır ve böylelikle nesnenin üç
boyutlu temsili bir izdüşüm düzleminde görülebilmektedir. Kaçış noktalarında
birleştiği varsayılan çizgiler, gerçeğin bozulmuş bir geometrisini sunmakta ve çizginin
rolü nesnenin görünüşünün yaklaşık bir tezahürünü oluşturmaktan geçmektedir. Bu
açıdan, mimari çizimin giderek gerçek mekandan ayrıldığı ve kavramsal bir zeminde
yer bulduğu söylenebilir.
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Şekil 2.11 : “Head Start Facilities” yarışma önerisi, Preston Scott Cohen
(Tepavcevic & Stojakovic, 2014).
Mimari çizim ortamının fiziksel koşullar ile doğrudan bağlantısından soyutlanması,
tasarım nesnesi veya fiziksel çevre ile görsel bağlantının zayıflayarak topolojik
ilişkilerin önem kazanmasına yol açmıştır. Topoloji kavramı mimarlık teorisinde ilk
olarak 1955'de Reyner Banham'ın yazdığı, cetvel geometrisine dayalı mimari
kompozisyon ile topolojik tasarımın ayrımını yaptığı “New Brutalism” (Yeni
Brütalizm) başlıklı makalede ortaya çıkmıştır (Banham, 1955). Topoloji, “Geometrik
cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini ve bağıl konumlarını, biçim ve
büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri dalı” olarak tanımlanabilir (Türk
Dil Kurumu, 2019). İzdüşümsel tasarım yaklaşımından farklı olarak topoloji, nesnenin
görünümüyle değil, niteliksel özellikleriyle ilgilenir. Oxman (2006)’a göre topolojik
tasarım yaklaşımı öklidyen olmayan geometriyi kullanır; nesnelerin geometrilerinden
ziyade

ilişkisel

yapılarından

yararlanır.

Mimarlık

disiplini

içerisinde

değerlendirildiğinde, topolojik mekanlar; yaklaşma, bağlantısallık ve devamlılık gibi
niteliksel özellikleri koruyan nesneler olarak tanımlanabilir. Nesnenin gerçekçi grafik
bileşenlerinden ziyade soyut olarak bir sistemin bileşenlerini temsil eden şematik
diyagramlar ve bağlantısallıkları bu dönemde geniş çapta kullanılmıştır (Tepavcevic
& Stojakovic, 2014). Diyagramlar, görsel olarak canlandırma, tasvir etme işi gören
mimari çizimin bir düşünme biçimi olarak ele alınmasına olanak sağlamıştır. Emmer
(2004), topolojiyi tasarımda yeni bir biçimleme süreci olarak ifade etmektedir. Bu
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kuramsal eğilim yeni yazılım teknolojileriyle desteklenmiş, 1990'ların ikinci yarısında
hiper yüzey (hyper-surface) tasarımı, damla (blob) mimarlığı, hiper beden (hyperbody), hiper devamlılık (hyper-continuity) ve hiper bağlantısallık (hyper-connectivity)
gibi yeni kavramlar oluşmuştur. Ağ tabanlı bağlantısallık veya rizom gibi karmaşık
bijolojik durumların araştırılması da bu yaklaşımın bir devamı olarak görülebilir.
Biçimin topolojik üretimi, biçim değiştirme, dönüşüm (morphing) tekniklerinin
kullanımının bir sonucu olarak tasarımda biçim üzerine yeni kuramlar ortaya
çıkmasının yolu açılmış ve böylelikle mimari çizim kavramsal bir yapı kazanmıştır.
Editörlüğünü Greg Lynn'in yaptığı 1993 yılı Architectural Design dergisinin
"Folding in Architecture" (Mimarlıkta Katlanma) sayısında, mimarlıkta
topoloji hakkında yayılan yeni fikirler tartışılmıştır. 20. yüzyılın sonlarına
doğru teknolojik yenilikler, fotoğraf ve film endüstrisindeki gelişmelerin de
etkisiyle

akışkanlık

görülmektedir.

ve

Döngüsel

devamlılık
ve

kavramlarının

süreklilik

formlarının

önem

kazandığı

sembolü

olarak

düşünülebilecek Möbiüs şeridi ve Klein bottle örnekleri mimarlıkta kesintisiz
dönüşüm (morphing) üzerine yapılan çalışmaların öncüleri olmuştur
(Tepavcevic & Stojakovic, 2014).
Mimari tasarımda geniş çapta yer bulan döngüsellik ve süreklilik formları mimari
çizim araştırmalarının, nesnelerin nasıl göründüğü ve bunların nasıl temsil
edilebileceği yönündeki odağını metrik olmayan geometrik sistemlerle birlikte,
nesnelerin niteliksel özelliklerine yöneltmiştir. Bu açıdan, izdüşümsel mekandaki,
nesnenin belirli izdüşümsel dönüşümler altında değişmeyen özelliklerinin, topolojik
mekanın belirli dönüşümler altında değişmeyen niteliksel özelliklerine uyarlandığı
görülmektedir. Bu özellikler, dış görünüşünün tam olarak nasıl olduğuna bağımlı
olmayan, ancak içsel özelliklerinin bir sonucu olarak dış görünüşünü de
etkileyebilecek

topolojik

ilişkileri

oluşturmaktadır.

Artık

çizgi,

nesnenin

yüzeylerinden öte karakterini betimlemektedir, dolayısıyla da belirli topolojik ilişkileri
kullanan bu soyut çizimlerin nesneleşmeleri noktasında pek çok farklı sonuç elde
edilebilmektedir. Böylece çizgi, birden fazla durumu temsil eden, eş zamanlığı içeren
katmanlı bir yapıya kavuşmuştur. Bu değişim, mimari çizim kavrayışını büyük ölçüde
etkilemiş; tasarımın görsel olmayan boyutları mimari temsil alanına taşınarak
görselleştirilebilmiştir.
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21. yüzyılda teknolojik araç ve yöntemlerdeki gelişmelerle birlikte çizginin
sayısallaştığı ve vektör kazandırılmış nokta olarak tanımlanagelen çizginin koordinat,
piksel veya segmentlerle tanımlandığı bir yazılım çağı başlamıştır. Topolojik
ilişkilerin dijital ortamlara uyarlanmasıyla, belirli parametreler altında pek çok
biçimsel çeşitleme oluşturmak ve bilgisayar destekli ortamlar aracılığıyla
öngörülemez bağlantılar kurmak mümkün hale gelmiştir. Gerçek ve gerçek olmayan
arasındaki

sınırın

muğlaklaştığı

dijitalleşen

dönemde,

modernist

dönemin

dikdörtgensel biçimlerinin yerini daha eğrisel, değişken, heterojen yüzeylerin ve
akışkan mekanların aldığı görülmektedir. Standart olmayan, tekrarsız, dinamik, çeşitli,
performatif, kuralcı olmayan ve heterojenlik özelliklerini odağına yerleştiren dijital
çağda çizim, gerçekliğin sayısal bir ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Neal Tanna’nın
tasarladığı, Greenwich Parkı’nda konumlanan bir dizi mekanik ve aynı zamanda şiirsel
pavilyondan oluşan “New Observatory” (Yeni Gözlemevi) projesi, mekanın
sıradışılığı ve tekrarlanamazlığını örnekler niteliktedir (bkz. Şekil 2.12). “Bu
pavilyonlar, sapmaları, açıları, sıklığı, zirve noktasını, manyetik alanları içeren
kartografik teknik ve araçları kaydetmekte; gökyüzünü izleyerek bir bakıma
gökyüzünün genetiğini çizmektedirler” (Spiller, 2013). Spiller’in yönettiği “Advanced
Virtual and Technological Research - AVATAR” (Gelişmiş Sanal ve Teknolojik
Araştırma) grubunun 2012 yılı üretimlerinden biri olan “New Observatory”, yalnızca
yıldız kümelenmelerini gözlemekle kalmayıp, bu gözlemleri tasarlandığı alanın
geometrisiyle birleştirir ve böylece oluşan haritaları kendi üzerinde kaydeder. Böylece
yerin evren içerisinde sürekli devinim halinde olduğu düşüncesi çizimin tekrarsız ve
dinamik karakteristiğiyle vurgulanır.

Şekil 2.12 : Neal Tanna'nın Gözlemevi Projesi, (Tanna, 2019).
24

Mimari çizimin doğasında olan zihin ve kağıt arasındaki sıçrama, günümüzde dijital
ortamı da bu sürece dahil etmiştir. Turan (2011)’ın da belirttiği gibi, mimarlıkta sayısal
teknolojiler üzerine yapılan çalışmalar, topolojik mimarlık, izomorfik mimarlık,
animasyon mimarlığı, başkalaşım mimarlığı, parametrik mimarlık, evrimsel mimarlık
ve performans mimarlığı gibi farklı yaklaşımların oluşmasına yol açmıştır. Bunların
yanında, görselleştirme ihtiyacı ve görme duyusunun mimari çizim üzerindeki merkezi
konumu devam etmektedir. Örneğin, fiziksel ortamlar aracılığıyla bağlanılan sanal
ortamlarda üretilen üç boyutlu çizimler içerisinde gezinebilen beden simülasyonları,
neticede yine görme duyusu aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Dijitalleşen çizim
arayüzünde “seçimler” aracılığıyla oluşturulan çizimde bedensel müdahalenin etkisi
azalmıştır. Ingold (2007), çizim üzerine tartışırken bir çizgi taksonomisi önermişti.
Buna göre çizgiler, iplik (thread) ve iz (trace) çizgileri olarak sınıflandırılabilirdi.
Ingold’un sınıflandırmasına göre iplik çizgileri genellikle üç boyutlu ortamda iki nokta
arasında uzanan bir tür tel veya bağlantı unsuru olarak tanımlanabilir. İz çizgileri ise
bir düzleme ihtiyaç duyan, düzlem üzerine uygulanacak başka bir malzemeyi ekleme,
düzlemden bir parçayı kazıyarak, keserek veya parçalayarak çıkarma yoluyla elde
edilen veya bunlardan başka, yüzey üzerinde aşınma veya ışık etkisiyle oluşan çizgiler
olarak tanımlanabilir. Bu sınıflandırmadan yola çıkarak, beden hareketinin çizgiyi
oluşturan temel unsurların en önemlilerinden olduğu söylenebilir. Öte yandan
dijitalleşen çizimde, söz konusu bedensel hareketlerin yerini, farklı komutlar arası
yapılan seçimlerin aldığı görülmektedir. Bu açıdan, sentetik bir yapı kazanan dijital
çizimde, görme duyusunun öneminin daha da arttığı söylenebilir.
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3. ÇİZİMİ GÖRMEK: NESNE OLARAK ÇİZİM
“Görme alanı bana her zaman arkeolojik bir kazı sahasıyla karşılaştırılabilir bir şey
gibi gelmiştir” (Virilio, 1984) (Crary, 2002’de atıfta bulunulduğu gibi).
Çizim, görsel iletişimin önemli bir parçasıdır ve mimari tasarım sürecinde anahtar role
sahiptir. Tasarımcı ve çizim arasında, çizgi aracılığıyla kurulan iletişim, üretildiği
dönemin görme biçimleri ve algı sistemleriyle doğrudan bağlantılıdır. Çizimin görsel
bir nesne olarak algılandığı durumda, bu iletişim, görme duyusu aracılığıyla kurulur.
Çizim nesnesi ve çizer arasındaki iletişimi kuran görme biçimi, düşünceler ve onların
temsil ortamındaki dışavurumları arasındaki bir filtre gibidir. Çizim arayüzü, gören
öznenin görme biçimleriyle ve kullandığı araçlar ile birlikte şekillenir. Bu bağlamda,
mimari çizim üzerine yapılan araştırmaların, aynı zamanda “nasıl görürüz?” sorusuna
karşılık birer cevap arayışı olduğu söylenebilir.
3.1. Görmenin hegemonyası
Çizimin bilimselleşmesi, görmenin de bilimselleşmesini gerektirmektedir. 19. yüzyıla
kadar mimari çizimin normatif bir yaklaşım ile ele alındığından bahsedilmişti. Bu
yaklaşım, tek, merkezi ve mesafeli bir bakış açısını gerektirmekteydi. Mimari çizimin
rasyonel ve teknik bir bilim dalı olarak ele alınışı, geometri ve matematik alanıyla
ilişkilendirilmesi ile başlayan, çizim aracılığıyla soyutlama ve indirgeme sürecinde
görsel duyu, mimari çizimde diğer duyulara göre daha baskın hale gelmiş, böylelikle
göz merkezci (occularcentric) bir algı oluşmuştur.
“Günümüz mimarlık kültürü esas olarak görsellikle ilgilidir: imge olarak mimarlık,
estetik bir obje olarak mimari çizim, postmodern tasarımın en can alıcı nağmesi olan
mimari, mimari gibi gözükmelidir fikri ve kuramsal söylemin somut yapılara çevirimi
hep bu tasayı anlatır” (Kahn, 1990) (Doğan Ç., 2009’da atıfta bulunulduğu gibi).
Evrensel bir görme modeli ve tek tipleştirilmiş bir gören özneyi gerektiren göz
merkezci yaklaşım, 17. Yüzyılda Descartes’ın aklın üstünlüğüne dayanan “kartezyen
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düşünce” sistemiyle ilişkilendirilebilir. Kartezyen düşünce siteminin getirdiği,
dünyayı ölçülebilir sistemlere indirgeme yaklaşımı görme duyusunun bedenden ayrı,
tarafsız bir yapıya bürünmesi ve nesnel bir görme modeli oluşturulması ihtiyacına
temel oluşturmuştur. Descartes (2001 [1596-1650]), duyuların güvenilmezliği
problemi üzerinden görmeyi bir aldatmaca olarak “illüzyon” kavramıyla açıklar,
alegorik ve anlaşılması zor tüm illüzyonları körlük metaforuyla özdeşleştirir. Bunun
temelinde her türlü illüzyonu oluşturabilecek değişkenler bertaraf edilerek hakikate
ulaştırabilecek tarafsız ve kesin bir görmenin elde edilebileceği düşüncesi
bulunmaktadır. Hakikate ulaşmanın tek yolu olarak öne sürülen akıl yürütme
(reasoning), aklın gözünün saflığına işaret etmektedir. Düşünsel görme (intellectual
vision) olarak açıklanan bu yeni görme biçimi, görülebilirliğin sınırlarından
kurtarılarak

soyutlamayı

önermekte,

böylece

görme

konusunun

yanılsama

tehlikesinden kurtarılabileceği savını ortaya koymaktadır. Fakat hiçbir duyu
diğerinden daha asil ve yüce değildir. Böyle bir öngörü, hiyerarşik ve sıralı bir
düşünsel yapı oluşturma tehlikesi taşımaktadır.
17.ve 18. yüzyılların geometrik optiğinden, 19. yüzyılın fizyolojik optiğine geçişte
bedenin görme eylemi üzerindeki kurucu etkisi göz önüne alınarak görmenin
rasyonelleştirilmesi ve “normal” görme koşullarının oluşturulabilmesi için insan
anatomisi ve algı mekanizmalarıyla ilgili kapsamlı bilimsel çalışmalar yapılmıştır
(Crary, 2002). 1970’lerden sonra mimarlığın akılcılık zemininde bilimselleşme çabası
içerisine girdiği bir süreç ön plana çıkmış; tasarımı bilimsel olarak ele alan ve bir
problem çözme meselesi olarak gören “synectics” kavramı temelinde yapılan
çalışmalar ile

yaratıcılığın rasyonel temelleri araştırılmıştır (Akış, 2009).

Modernleşme sürecinde görme duyusunun diğer duyulara göre özelleştiği, görmenin
tüm bedensel algı mekanizmalarının merkezine yerleştirildiği gözlenmektedir.
Görme işi, göz aracılığıyla beyinde gerçekleşir. Pallasmaa (2011)’nın belirttiği gibi,
görmeye verilen epistemolojik ayrıcalık ile düşünmenin kendisinin de görme terimleri
üzerinden kurularak bilgi, açık görmeyle benzeştirilmiştir. Heraklitos’un, gözlerin
kulaklardan daha doğru tanıklar olduğunu yazması, Platon’un görmeyi insanlığa
verilmiş en büyük armağan olarak görmesi ve etik tümellerin tinin gözü ile görebilmesi
gereğini savunması, Aritoteles’in görmeyi en soylu duyu olarak kabul etmesi özellikle
Batı kültüründe görme duyusunun diğer duyulara göre dramatik biçimde farklılaşması
ve özelleşmesine sebep olmuştur.
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Doğru bilgiye ulaşmanın tek yolu olarak evrensel bir görme modelinin oluşturulması
ve gözlemin başlıca bilimsel yöntem olarak kabul görmesi, görme duyusunun önemini
arttırmıştır. Her ölçekte ve herşey üzerinde gözlem yapma ihtiyacı pek çok görme
aracının geliştirilmesi için temel oluşturmuştur. Baskı teknolojileri, fotoğraf makinesi,
kamera ve lensleri, mikroskop, teleskop, gece görüş gözlükleri, x-ray cihazları gibi
birçok araç aslında bedenin görme olanaklarını arttırmaktadır. Daha uzağı, daha iyi ve
daha net görmek doğa üzerindeki hakimiyetin ve toplumsal otorite kurma ideallerinin
yeni bir yoluydu belki de. David Michael Levin’in belirttiği gibi,
Görmede çok güçlü bir güç istenci, kavrama ve sabitleme, şeyleştirme, totalize
etme eğilimi vardır. Tahakküm etmeye, emniyete almaya ve kontrol etmeye
yönelik bu eğilim, öylesine yaygın biçimde teşvik edildiği için, sonunda
kültürümüz ve felsefi söylemimizde tartışmasız bir hegemonya sahibi olmuş
(…) Göz merkezli mevcudiyet metafiziğimizi teşhis etmiştir (Levin, 1993)
(Pallasmaa, 2011’de atıfta bulunulduğu gibi).
19. Yüzyılın göz merkezci yaklaşımla geliştirilen rasyonelleştirilmiş mimari
çizimlerinin, normal görmenin koşullanmış, bedenden soyutlanmış, konumsuz bir
yerden doğrultulan bakış açısıyla kurulan “varsayımlar” ile şekillendiği söylenebilir.
Görünürlüğün evrensel kuralları bu varsayımlar aracılığıyla sabitlenmiştir. Foucault
(1978), genel kabul görmüş bu varsayımları normal ve anormal arasındaki ayrımı
ortaya koyan normların oluşturduğunu öne sürer. Bu açıdan normal görme bir bakıma
görmenin normlaşması olarak anlaşılmaktadır.
Görme duyusunun bireyden toplumsal mekanizmalara kadar bu denli merkezileşmesi
mimarlık üretimlerine de yansımıştır. Evrensel bir görme modelinin arayışı paralelinde
mimarlık alanında görsel bilgi üretimi giderek çeşitlenmiştir. 20. Yüzyılda ise Thomas
Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabında gündeme getirdiği, bilimsel
bilgide “paradigma değişimi” kavramı akademi gündeminde geniş çapta yer
bulmuştur. Bilimin bireysel keşiflerin toplamıyla oluşuturulması ve bilimin ilerlemeci
bir yapıya sahip olması eleştiri konusu olmuştur. Kuhn (2006)’a göre bilimsel süreç,
devrim olarak nitelendirdiği paradigma değişimleri ile kesintiye uğramaktadır. Gürer
& Yücel (2005), paradigma kavramının “yeni bir görme biçimi” olarak tanımlandığını
belirtir. Evrensel olarak kabul görmüş bir paradigmanın yerini yeni bir paradigmanın
alması, mevcut algı sistemlerine getirilen yeni bir kavrayış ve açıklama modeliyle
gerçekleşir. Paradigma değişimi bir konuyu ele alma biçimi ve bakış açısının değişimi
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olarak açıklanabilir. Modern sonrası dönemde, göz merkezci algının sorgulanmasında
böyle bir paradigma değişiminin etkisi olduğu söylenebilir. Kılınç (2014) “modern
sonrası dönemde, dünya anlayışında hakim olan hiyerarşik düzen anlayışının, bütüncül
söylemlerin ve üst anlatıların (evrensel genelleyici ilkeler) çözünerek, parçacıllık,
belirsizlik, farklılık, karmaşıklık, yerellik ve küreselliğin biraradalığı, melezlik,
heterojenlik, iletişim gibi kavramlar üzerinden bir kavrayışın hakim olmaya
başladığını" belirtmektedir.
Bu yeni koşullar içerisinde, Pérez-Gómez, Pelletier ve Juhani Pallasmaa gibi mimarlar,
Henri Bergson, Georges Bataille, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jacques
Lacan, Louis Althusser, Guy Debord, Roland Barthes, Jacques Derrida, Luce Irigaray
gibi düşünürler göz merkezciliğe karşı argümanlar geliştirmişlerdir. Doğan Ç.
(2009)’ın belirttiği gibi, anti göz merkezci yaklaşımlar “algılanabilir dünyayı nesnel
temsillere indirgeyen” akılcı optik bilgi kuramını eleştirerek, duyuların etkileşimini ve
tenselliğin etkinliğini vurgulamışlardır. Burada ortaya konulan sorun, görme
duyusunun diğer duyular üzerinde egemen olduğu ortak kanısıdır. Öte yandan, bu tezin
sorunsallaştırdığı nokta ise görüntünün kitlesel olarak üretilip, çoğaltılıp dönüşüme
sokulduğu, tüketildiği, kurgulandığı bir çağda, göz merkezci yaklaşımın bilişi ve
dünyayı anlama biçimini de koşullayarak, görme biçiminde yönlendirici bir etkiye
sahip olmasıdır. Gündelik hayatın rütinine yerleşmiş medya teknolojilerinin toplumsal
anlamda da bakış açısını etkilediği açıktır. Toplumsal ve kültürel pek çok alanda
olduğu gibi mimari çizimde de üretilen normlar, normal çizim ilkelerini oluşturarak,
bir yandan da bu normların olanakları çerçevesinde görmeyi gerekli kılmaktadır.
Günümüzde arttırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik gözlükleri, hareket
görselleştirme araçları gibi pek çok teknolojik yeniliğin yine görme duyusu etrafında
şekillendiği görülmektedir. Bunun karşı argümanı ise duyuların ağırlık merkezini,
görmeden diğer bedensel duyulara kaydırmakta bulunmuşsa da, görme biçiminin,
bunu oluşturan düşünce setlerinin yönlendirilebilirliği savıyla görme duyusu özelinde
de görünen-görünmeyen ilişkilerinin sorgulanması gerekmektedir. Nesnelerin tüm
yüzlerini belirli bir bakış açısından tamamen görmek mümkün değildir. Bunun için
bedeni hareket ettirmek gerekir, ki bu durumda da görünür ve görünmez kısımlar
birbiriyle yer değiştirir. Merleau-Ponty (2012) bunu “derinlik” kavramıyla açıklar.
Derinlik, dünyanın “içinde” olmamızı sağlayan, görünmezin, saklı olanın boyutu
olarak tanımlanabilir. Derinlik, görünürlük ve gizlenmenin dengesini kurar ve böylece
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görünürlük, görünmez ile çevrelenerek var olur. O halde görünür ve görünmez, özne
üzerinden birbirini var eden durumlardır.
3.2. Gören Özne
“Bütün gördüklerim ilke olarak ulaşabileceğim bir yerdedir, hiç değilse bakışımın
ulaşabileceği bir yerde, ‘yapabilirim’in haritasında saptanmış olarak… Görünür içine
vücuduyla batmış olarak…” (Merleau-Ponty, 2012).
20. yüzyılda, doğru bilginin kesin gözlemlere dayandırılması düşüncesi eleştirilmeye
başlanmış ve bilginin kaynağını görsel algı ile eşleştiren düşünce biçimi değişmeye
başlamıştır. Camera obscura, stereoskop ve fenakistiskop gibi optik aletlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaşması, sadece gerçekliğin soyutlanarak başka bir düzlemde
yeniden oluşumunu sağlamamış, aynı zamanda bakış açısını ve gören özneyi de
değiştirmiştir. Burada bahsedilen gören özne, bir olayı izleyen kimse olarak
tanımlanabilecek

bir

izleyenden

ziyade,

bir

gözlemci

/

eyleyen

olarak

değerlendirilmektedir. Mimari çizim kavrayışı ve görme biçimlerindeki değişimin
gören özne üzerinden okunmasının sebebi, edilgen bir seyirciden farklı olarak,
çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde ve sorgulayıcı bir karakteristiğe sahip olmasıdır.
En genel anlamıyla gözlemci, “dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse”
olarak tanımlanabilir (Türk Dil Kurumu, 2019). Görmenin tarihsel süreçte değişimini
ve yeni bir gözlemci türünün inşasını ele alan Crary (2002) ise gözlemciyi, “önceden
belirlenmiş olanaklar dizisi içinde gören, belirli bir gelenek ve sınırlama sistemi içine
yerleşmiş birisi” olarak tanımlamaktadır. Buna göre gözlemci, içerisinde yaşadığı
dönemin ve coğrafyanın söylemsel, toplumsal, teknolojik ve kurumsal ilişkilerinin
etkisi altında şekillenir. Değişen üretim ve tüketim ilişkileri, iletişim olanakları ve
yaşam biçimlerinin yeni bir gözlemci / görsel tüketici öznesini oluşturduğu
bilinmektedir. Yeni gözlemci, optik aletlerin keşfiyle, daha önce fark edilmemiş
görüntüleri elde edebilmektedir. Şekil 3.1’de gösterilen, 1990 yılında Alexander
World Atlas reklamı için “Dünyayı olduğu gibi göster” mottosuyla çekilmiş, Nil
nehrinin kuş bakışı fotoğrafı bunu örnekler niteliktedir. Fotoğraf teknolojisi gerçek
dünyayı olduğu gibi temsile çevirebilir hale gelmişse de, fotoğrafın kadrajı, çekim
mesafesi, açısı, yine gören öznenin gerçek dünyadan seçip çıkardığı bir fragman olarak
öznenin aktif rolünü vurgulamaktadır.
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Şekil 3.1 : “Gören öznenin seçimi olarak fotoğraf karesi” Kahn (1990)’da yer alan
“Dünyayı olduğu gibi göster” görselinden uyarlanmıştır).
Houlgate (1993)’in aktardığı gibi, John Dewey, kesin gözleme dayanan ”izleyici
kuramı”nın

karşısında

deneyselliği

yerleştirerek,

bedenden

koparılmış

ve

idealleştirilmiş bir görme işini beden ile tekrar buluşturmayı önerir. İzleyici
kuramındaki, önceden var olan bilgiyi ideal göz aracılığıyla tespit edip dünyanın saf
biçimine kuramsal kavrayış getirilmesini eleştiren bu yeni düşünce sisteminde,
bedenin yönlendirilmiş aktivitelerinin bir sonucu olarak var olan bilgi değişebilir,
çoğaltılabilir. Böylece daha önce tek ve doğru “gerçek” bilginin üretilmesi temeline
dayandırılan dünya görüşü bilgiyi, belirli problemleri çözebilmek için, dünyada yer
alan belirli koşullar altındaki nesneler üzerine uygulanan çeşitli operasyonlar olarak
ele alan bir görüşe dönüşmüştür. Dolayısıyla gerçekliğin doğasında da bir değişim
yaşandığından söz edilebilir. Bunun yanı sıra, görünen nesne üzerinden üretilen
bilginin kesin ve tam olarak kabul edilmesini eleştiren Rorty (1979) ise, gerçekliğin
adeta aynası olarak görülebilecek bir temsilinin üretilebileceği düşüncesini
reddederek, görünenlerin tamlığı ve kesinliği konusuna şüpheci yaklaşır. İnsan
gözünün, idealleştirilen ve söylemlere dayandırılan genel geçer görmeden daha gerçek
ve geçerli olduğunu savunur. David Levin ise, Heidegger, Nietzche ve Merleau-Ponty
gibi isimlerin düşüncelerinden yola çıkarak, görmenin yalnızca sabitlenmiş bir
nesneye doğrudan bakmak ile ilgili olmadığını savunarak muğlak, kesin olmayan,
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gölgeli durumları kapsayan “oyuncu bir göz”den bahsetmektedir (Houlgate, 1993).
Bu noktada Berkeley’in “Essay Towards a New Theory of Vision” (Yeni Bir Görme
Kuramına Doğru Deneme) eserindeki karşı argümanı hatırlanabilir (Wilkins, 2002).
Berkeley, analiz ve ölçüm ile elde edilebilecek katıksız ve kesin bir görmenin mümkün
olmadığı, görmenin, nesnenin aslından ziyade nesneyi gören öznenin çıkarımından
ibaret olduğu düşüncesini ortaya koyar. Öte yandan görme işinin evrensel ve ideal
misyonundan uzaklaşması, görmenin hayali bir uzam veya nesneden bağımsız bir
çıkarım olduğu anlamına gelmez. Görme işi beden ile bütünleşik olarak tarihsel ve
toplumsal bağlamda bir birikimin etkisiyle özelleşir.
Görüşün harekete asılı olduğu doğrudur. Ancak baktığımızı görürüz. Gözlerin
hiçbir hareketi olmasaydı görüş ne olurdu; ve onların hareketi şeyleri nasıl
karıştırmazdı? Eğer gözlerimiz, bakışımız, vücudumuzun hiçbir bölümüne
erişmesine olanak vermeyecek şekilde oluşmuş olsaydı (…) ya da sadece bazı
hayvanlar gibi, görsel alanların kesişmesine olanak vermeyen yan gözlere
sahip olsaydık, bu kendini yansıtmayacak olan, kendini hissetmeyecek olan, bu
neredeyse elmas sertliğinde olan, tam olarak tek olmayan vücut, bir insan
vücudu olmayacaktı ve insanlık olmayacaktı (Merleau-Ponty, 2012) .
Görmeyi öznel bir alana çeken düşünce farklı öznelerin nasıl gördüğüyle ilgilidir.
Burada vurgulanmak istenen nokta, gören özne, görme eylemi, görme biçimi ve
görünen nesnenin birbirine bağdaşıklığıdır. Bu ilişki Merleau-Ponty (2012)’nin “Göz
ve Tin”de bahsettiği “kesişme” (chiasme) kavramıyla ilişkilendirilebilir. Gören özne
olarak tasarımcı ve görünen nesne olarak çizim, Merleau-Ponty’nin bahsettiği gibi
girişik ve iç içedir. Dolayısıyla gören öznenin görme biçimlerindeki değişim, görünen
nesneyi etkileyebileceği gibi, aynı nesne üzerine farklı düşünceler üretme noktasında
da karşılık bulur.
Bu koşullar içerisinde görmenin, insan bedeninden farklı bir düzlemde de
konumlandırılabilen ve aslında yeni bir gözlemci türünü oluşturan yapısı göz önüne
alındığında, görme eyleminin aynı zamanda başka konum ve durumlarda üretilebilir
ve yönlendirilebilir olduğu da görülmektedir. 21. Yüzyılda bedenin görme olanakları
çok çeşitli görme araçları ile genişletilmiştir. Örneğin, Cairncross (1997) ve Benedikt
(1991) gibi araştırmacılar bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin mimarlık
araştırmalarında coğrafi konumun önemini azalttığını ileri sürmüşlerdir. Modernizm
ile birlikte “Gözlem artık belirli bir mekana göndermede bulunmayan, eşdeğerli
33

duyumlar ve uyarılar meselesi” haline gelmiştir (Crary, 2002). Bilginin her an her
yerde olabildiği, kopyalanabildiği, coğrafi mesafeyi önemsizleştirerek saniyeler içinde
kıtalar aşabildiği, silinebildiği, dönüştürülebildiği küreselleşen ve dijitalleşen
dünyada, kuramsal ve söylemsel iktidar biçimlerinin bedenle kurduğu yeni ilişkiler de
göz önüne alındığında, görme hala öznel bir alan mıdır? Kitlesel medya araçları
sayesinde bilgi toplumlara eş zamanlı ulaştırılabilmekte, hatta toplumsal eğilimleri
biçimlendirebilmektedir. Gözlemleyen beden de dâhil olmak üzere bedenin kendisi,
sosyal ve teknolojik olarak yeni araçların parçası haline gelmektedir. Bu gelişmeler
aynı zamanda bilişsel yetileri ve arzuları değişime uğratırken; seçimler, beğeniler,
düşünme biçimleri ve yaklaşımları etkilemektedir. Buna bağlı olarak da bedenin aktif
bir uzantısı olarak görmenin, görselliğin karakteristiğinde bir farklılaşmaya yol açtığı
söylenebilir.
Bu koşullardaki gören özne Merleau-Ponty (2012)’nin öne sürdüğü, “yönlendirilen
mekanik aygıt, düzenek” anlamında kullandığı “manipülandum” kavramıyla birlikte
düşünülebilir. Görme, hegemonik görsel örgütlenme biçimlerinden, tarihsel olarak
inşa edilmiş olan, görmenin yönlendirilmesiyle oluşturulan gösterilenler birikiminden
bağımsız değildir. Foucault, Deleuze, Rajchman, Benjamin, Baudrillard gibi
araştırmacılar

gözlemci

öznedeki

bu

değişimlerin

sadece

gözlemciden

kaynaklanmadığını, merkezi bir denetimin sağlanmasıyla öznenin tasarlanabildiğini
öne sürmektedirler. 19. Yüzyıl Avrupası’nda modernleşme sürecinde görme,
gözlemci, gösterge ve imgeler üzerine yürüttüğü tartışmaları konu alan Pasajlar
yapıtında Benjamin, kitlesel bir rüya alemi içinde olduğumuzu ve imgeler dünyasında
yaşamaya başladığımızı yazar (Tiedemann, 2016). Baudrillard (2011) da, “gerçeğin
bir daha asla geri dönmeyeceğinden, ancak her türlü düşsel ve gerçek ayrımından
yoksun, yalnızca aynı yörünge çevresinde dolanan modellere dayalı ve farklılık
simülasyonu üretiminden ibaret olan bir sentetik gerçeklikten” bahsederken, gelinen
noktada gerçek dünya ile imgeleri arasında ayrım yapma becerisinin kaybından söz
etmekte, bu sebeple de böyle bir dünyada eleştiri gücünün tamamen yitirilmiş
olduğunu öne sürmektedir. Baudrillard, simülasyon kuramında, günümüz dünyasında
köken ve gerçeklik kavramlarını sorgulamaya açmış, bunlardan yoksun gerçeğin
modeller aracılığıyla türetilmesini hipergerçek, diğer bir ifadeyle simülasyon olarak
tanımlamıştır. Buna göre gerçek ile gerçek kavramına özgü bir ayna / yansıma
(metafizik) düşüncesi bulunmamaktadır. Günümüzde gerçek artık minyatürleştirilmiş
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hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından üretilmektedir. Böylece
gerçek sonsuz sayıda yeniden üretilebilme niteliği kazanmış; gönderen unsurlarının
işlevini yitirdiği bir simülasyon çağına girilmiştir. Bu bağlamda, Benjamin’in öne
sürdüğü uyku hali yukarıda tartışılan manipülandum kavramıyla ilişkilenmektedir.
Belirli koşullar altına gören özne olarak Flaneur, “bir uykudan uyanma girişimini”
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Fransızca’daki “avare gezinen” anlamındaki fleneur,
görmeyi beden ile buluşturmakta, hareket ederek, kenti yaya olarak deneyimlemekte;
aynı zamanda bu deneyimden yola çıkarak düşünce üretmektedir (Tiedemann, 2016).
“Flaneur karakteri, tarihin daha önce gözlem konusu yapılmamış alanlarına inmeyi ve
kendisinden önce kimsenin görmediklerini ortaya çıkarmayı amaçlamakta; yeni bir
bakış açısı

yakalayarak hakim

görme biçimlerinin etkisinden kurtulmaya

çalışmaktadır” (Buck-Morss, 2015). Görülüyor ki, tarihsel bağlamda toplumsal
koşulların belirleyici etkisi altındaki gören özne ve görme biçimleri birbirleriyle
doğrudan ilişkilidir. Bu oluşum tarihsel süreçte, gerçekliğin kaynağını görme
duyusuna dayandıran dönemden farklı olarak, görme eylemiyle görünen arasındaki,
gözlem ve gerçeklik arasındaki doğrudanlığın çözülmesine yol açmaktadır. Mimari
çizimin var olduğu boyutta gerçek bir gerçeklikten çok, o çizime özgü bir gerçeklikten
bahsedilebileceğini belirten Purini (2017)’ye göre “gerçek dışı, fantastik, şaşırtıcı ve
olağanüstü durumları içeren çizim, gerçeklikten daha engindir”.
Mimari çizim özelinde, belirli koşullar altında gören öznenin çizim kavrayışı, tarihsel
ve toplumsal süreçlerde yaşanan kırılma noktalarının birleşimi olarak ortaya çıkar.
Dünyayı anlama ve onunla iletişim kurma yollarından biri olarak çizim, değişen görme
modellerinin etkisi altındadır. Çizim ve görme arasındaki yakın ilişki çizimin,
içerisinde bulunduğu zaman ve koşulların görsel bilgisini ürettiği düşüncesini
doğurmaktadır.
3.3. Temsilin Kısıtlılığı: Çizim Kavrayışındaki Değişimler
Mimari çizim, görsel bir nesne olarak temsil ortamında karşılık bulur. Temsil,
düşüncenin maddeselleşmiş dışavurumu olarak tanımlanabilir. “Temsil, mevcut,
bitmiş, inşa edilmiş ürünleri anlatmaya yönelik olabileceği gibi yapılacak olan,
gelecek, beklenilen, planlanan, hayal edilen ürünleri de düşünmeye ve anlatmaya
yönelik olabilir” (Kürtüncü, 2011). Temsil kavramı, yerine geçme, yeniden kullanma
anlamlarında mimari çizim nesnesiyle ilişkilendirilebilir. Bu durumda temsilin ön
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koşulu temsil edilen düşüncenin varlığıdır. Rönesans döneminden beri egemenliğini
sürdüren görme biçimleri, temsil edilen düşüncenin belirli normlar etrafında çizime
aktarılmasını gerektirmiştir. Örneğin, nesnelerin metrik sistemde doğru açıda, doğru
ölçüde ve ölçekli olarak iki boyutlu düzleme aktarılmasını içeren ortografik çizimde
nesnelerin cam bir küpün içerisinde olduğu varsayılırdı. Buna göre gözden çıkıp
nesneye dik ve birbirine paralel olarak ulaştığı varsayılan çizgilerin bu cam küpün
kenarlarını oluşturan düzlemlere izdüşürüldüğü noktaların birleşimi yoluyla elde
edilen iki boyutlu temsil, nesnenin gerçekteki ölçüleri, açıları, üç boyutlu görünümü
hakkında bilgiler verirdi. Gözden çıkıp nesneye ulaştığı varsayılan görünmez çizgiler
gibi, iki düzlem arasında, nesnenin ortak noktalarını bağlayan tamamlayıcı çizgiler de
görünmezdir. Burada çizgi, nesnenin geometrik dilde parçalı olarak yeniden
üretilmesini sağlamaktadır. Üç boyutlu bir nesneyi zihinde canlandırabilmek için
birden fazla düzlemdeki ortografik izdüşümleri zihinde birleştirmek gerekir. Bu
çizgiler ve mekan arasındaki ilişkiler aracılığıyla, iki ortam arasında defalarca gidip
gelerek bütünsel bir görünüme ulaşılabilir. Bunun sebebi, çizim nesnesinin
yüzeylerine tam karşıdan ve çizimin her noktasına eşit mesafede duran bedenden
bağımsız bir göz ile bakıldığının varsayılmasıdır. Bu göz, çizim nesnesinin farklı
yüzlerine cepheden bakarak çizimi canlandırmaya çalışır. İki cephenin çizimleri
arasındaki bütünlük, iki cephenin bağlantısallığı zihinsel bir tamamlamayı gerektirir.
Gerçekte böyle bir “cepheden bakma” söz konusu değildir. Kesin ölçülerle ve belirli
hatlar ile çizim yaparak çizim nesnesine gerçekçi bir nitelik kazandırma girişimleri bu
noktada kesintiye uğramaktadır. Esenyel (2019)’e göre “Görmeyi, cepheden bakma ya
da kuş bakışı sahip olma olarak sunan Rönesans perspektivizmi, insanı dünyanın
karşısına yerleştirerek algının, vücudu ile dünya içinde bir konum alan insanın
dünyaya katılması ile oluştuğunu göz ardı eder”. Öte yandan, mimari çizim, aynı
zamanda aktif bir üretme biçimidir. Bir başka deyişle çizim ve düşünce birlikte evirilir.
O halde düşüncenin tam olarak yerine geçen bir çizim temsilinden bahsetmek söz
konusu değildir. Düşünce ve çizim arasındaki doğrudanlığı sağlamak, düşüncenin
çizimdeki karşılığına mümkün olduğunca yaklaşmak, çağdaş mimari tasarım
araçlarının başlıca amaçlarından biri haline gelmiştir. Ancak bu “benzerlik” (aynı
olmama durumu) tasarımın özgünlüğü ve yaratıcı potansiyelleri bakımından
kaybedilmemesi gereken, bilinçli şekilde korunması gereken bir konudur. Mimari
temsil ve tasarım düşüncesi arasında bulunan bu verimli alan ise çizme eylemi
aracılığıyla açığa çıkmaktadır.
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Gerçekliği yansıtma arzusuyla oluşturulan imgeler, onu bir adım daha ileri
taşıyarak daha da gerçek ve kusursuz bir hale getirir. İmge şeyleşir, sentetik
hale gelir ve onu somut bir varlık değil de imgesel kılan tüm düşselliğinden
arınarak nesnenin yerini alır, böylece bizi bir simülakrlar evrenine mahkûm
eder. İmgenin bulanık, titrek ya da rastlantısal olmasına izin verilmez. Bunun
imge olduğu konusunda inat etmenin bir yararı yoktur (Esenyel, 2019).
O halde düşün evresinde mimari çizimi şeyleştirmekten kurtarmanın bir yolu
kusurlarını, çapaklarını, rastlantısallığını saklamak, gerçekçilik fetişini, gerçekleşme
olasılığına evirmek olabilir. Mimari çizim ortamında temsil edilmesi güç olan bu ara
durumlar, 1990’ların başında “temsili olmayan” (non-representational) kuramı ile
açıklanmıştır. Buna göre temsilin “yerine geçme”, “gösterim”, “yeniden sunma”, Doel
(2010)’un ifadesiyle “aslını tekrar etme” gibi fonksiyonları eleştirilmekte, daha
önceden aslının temsili olarak kabul gören üretimlerin başlı başına “yeni” bilgi
içerdiği, temsili olandan fazlasına işaret ettiği öne sürülmektedir.
Temsili olmayanın kuramı, Michelle Serres, Bruno Latour, Michel de Certeau,
Judith Butler, Elizabeth Grosz, Donna Haraway, Erving Goffman, Alphonso
Lingis, Brian Massumi, Maurice Merleau-Ponty, Tim Ingold, Emmanuel
Levinas, Alfred North Whitehead, Isabelle Stengers, Maurice Blanchot, Jean
Luc Nancy, Alain Badiou, Gilbert Simondon, Nigel Thrift, Gilles Deleuze ve
Felix Guattari gibi felsefecilerin öncülüğünde aktör-ağ kuramı, spekülatif
gerçeklik, sosyal ekoloji, performans kuramı, postyapısalcı feminizm, eleştirel
kuram, postfenomenoloji ve faydacılık gibi çeşitli kuramsal yaklaşımların
sentezi olarak ortaya çıkmıştır (Vanini, 2015).
Temsili olmayan kuram, bedenden koparılmış ve diğer duyulardan ayrıştırılmış gözün
ürettiği temsil nesnelerinden farklı olarak, Lorimer (2005)’in belirttiği gibi, gündelik
rutinler, geçici karşılaşmalar, olağan etkileşimler, duyusal eğilimler ve gündelik
hayatın akışını yakalama gayesinde olup pratik, hareket ve performans kavramları
etrafında şekillenmektedir. Böylece bedensel hareket ve etkileşimlerin çokluğu ile
yeni anlamlar üretmeyi amaçlar. Bilinçli olarak muğlak ve olgunlaşmamış kalmayı
önermesi, deneysel zemini ve temsil edilen düşüncenin “yansıtılması” düşüncesi
yerine yankılama yoluyla canlandırılması düşüncesinin yer bulması, pozitif bilimlerin
normatif yaklaşımlarının bir eleştirisi olarak ortaya çıkmaktadır. Vanini (2015)’nin bu
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yaklaşımı, hakim görme modellerinin etkisi altındaki üst anlatıları irdeleyerek mimari
çizimde görünen-görünmeyen ilişkilerini değerlendirmeye olanak sağlamaktadır.
3.3.1. Görme araçlarının mimari çizim kavrayışına etkisi
Çizim araçlarındaki yenilikler ve bunların kullanım amaçlarındaki değişimler mimari
çizim kavrayışını etkilemektedir. Tasarımcı ile çizim ortamı arasında sözsüz bir dilden
bahsetmek mümkündür. Bu dil, bedensel durum, çizim ortamının yapısı, başvurulan
teknik, içinde bulunulan fiziksel çevre koşulları, düşünsel sistemler ve zaman
değişkenlerine bağlıdır. Bu açıdan teknolojik yenilikler ve algı düzeneklerindeki
değişim, tasarım araçlarının da değişmesine, çoğullaşmasına yol açmıştır. PiedmontPalladino (2007)’nun editörlüğünü yaptıkları “Tools of The Imagination” (tasarım
araçları) yazısından yola çıkarak hazırlanan aşağıdaki tabloda, 15. Yüzyıldan 21.
Yüzyıl başlarına kadar tasarım araçlarının gelişimi özetlenmiştir (bkz. Çizelge 3.1).
Bu tabloya bakıldığında bu araçların, çizimi görsel birer nesne olarak ele alarak belirli
biçimleri daha kolay ve hızlı oluşturabilmek için “mekanik” anlamda çizim
ihtiyaçlarını beslediği gözlenmektedir. Örneğin, 15. Yüzyıl başlarında tahta baskı
kalıbının icadından sonra çizimlerin çoğaltılarak dağıtılabilmesi için basit kopyalama
aracı olan pantografın icat edilmesi, böyle bir ihtiyaçtan kaynaklanır. 1767’de silginin
kullanılmaya başlanması, çizimde düzenleme ve değişiklik yapmaya olanak
sağlamıştır. Kağıdın yaygınlaşması ve modern kalemin üretimi mimari çizim
üretimlerinin de artmasını beraberinde getirmiştir. Kağıt düzleminde eğrisel çizgiyi
daha net ve pratik şekilde çizebilmek için elipsograf ve sarmal eğri çizmeye yarayan
helikografın ve parabol çizmek için kullanılan parabolgrafın icadı esnek kavis ve eğri
çizimlerinin yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır. Eğrisel çizginin üretimi üzerindeki
bu ilgi, bilgisayar teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla da devam etmiştir. Sayısal
ortamda eğrisel bir çizgi üretme girişimi, doğrusal olmayan, akışkan, çok yönlü yeni
bir düşünce sisteminin zeminini hazırlayan etmenlerden olarak görülebilir. Çizim
araçlarının tarihsel sürecine bakıldığında, çizimin daha pratik bir şekilde üretilmesi,
çoğaltılması ve daha hızlı dağıtılmasının, bu yeniliklerin ortak özelliği olduğu
görülmektedir.
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Çizelge 3.1 : Çizim araçlarının gelişimi, Piedmont-Palladino (2007)’nun çalışmasından yola çıkarak özetlenmiştir.
15. ve 16. yüzyıllar

18. yüzyıl

19. yüzyıl

20. yüzyıl

20. yüzyıl sonu

Kağıt Avrupa'da yaygınlaştı

Çizgi kalınlığı ayarlanabilir
mürekkepli kalemin icadı

Kaçış noktaları çizim
düzleminin dışında kalan
perspektif çizimleri üretmeye
yarayan cetvel icat edildi

Ayarlanabilir gönyenin asetat
kağıdında kullanılması

Kalemli yazıcının icadı

Grafit madeni ilk kez
İngiltere'de çıkarıldı

Çatal eklemli paralel gönyenin
icadı

Bir perspektif aracı olan
delinatör icat edildi

20 farklı ucu olan teknik kalem
geliştirildi

Autodesk, ilk olarak AutoCAD
80 ismiyle, AutoCAD'i piyasaya
sürdü

Ortogonal çizimlerin
başlangıcı

T-cetveli ve çizim tahtası
standart çizim araçları haline
geldi

Çizgili kağıdın makine ile
üretilmesi

Elektrikli silginin icadı

Lazer yazıcıların geliştirilmesi

Basit elips aracının icadı

Sarmal çizme aracı olarak
pergelin icadı

Aydınger kağıtlarının
yaygınlaşması

Uçlu kalemin icadı

Üç boyut desteği ile
AutoCAD10'un geliştirilmesi

Bir çeşit kopyalama aracı olan
pantografın icadı

Taşınabilir ve katlanabilir
perspektograf icat edildi

Gönyenin icadı

Teknik çizimler için rapido
kalemleri üretildi

3D System, üç boyutlu
yazıcıları piyasaya sürdü

Modern kalemin üretimi

İlk kez zamk ve kauçuk silgi
kullanıldı

Esnek kavis ve eğrilerin
kullanımı

Teknik pergeller ve aksesuarlar
kitlesel olarak üretilmeye
başlandı

Revit üç boyutlu modelleme
programı geliştirildi

Perspektografın icadı

Kaydırmalı paralel cetvel icat
edildi

Yeniden doldurulabilir kalemin
geliştirilmesi

Bugünkü haliyle bilinen
pergelin icadı

21. yüzyıl

Elipsograf icat edildi

Parabol çizmek için kullanılan
parabolograf icat edildi

Ivan Sutherland Sketchpad'i
geliştirdi

SketchUp üç boyutlu
modelleme programının
geliştirilmesi

Sarmal eğri çizmeye yarayan
helikograf icat edildi

Ozalit baskı ticari olarak
kullanılmaya başladı

Bilgisayar destekli tarasım
(CAD) sistemleri ticari olarak
kullanılmaya başlandı

Grafit madeni kil katılarak
sertleştirildi

Metrik çizgi kalınlıkları
geliştirildi
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19. Yüzyıl başlarında metrik ölçüm aletlerinin geliştirilmesi, ölçekli çizim için gerekli
çizim araçlarının üretilmesi, yüzyıl ortalarında aydınger kağıdın yaygınlaşması,
binaların yanı sıra mimari çizimleri de birer mimarlık nesnesi haline getirerek mimari
çizimin yeni bir üretim alanı olarak kabul görmesinde etkili olmuşlardır. Modern
dönemin koşullarında geliştirilen bu araçlar, insan bedeninin birer uzantısı olarak
düşünülebilir. Doğru aracın doğru şekilde kullanımının doğru çizimlerin üretilmesini
sağladığı göz önüne alındığında, bedenin de giderek mekanik bir rol üstlendiği
söylenebilir. Charles Babbage’nin geliştirdiği ilk bilgisayar altyapısı, Samuel
Morse’un icat ettiği telgraf ve Alexander Graham Bell’in ürettiği ilk patentli telefon
sistemi gibi bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilginin çoğaltılıp
dağıtılabilmesinin yanı sıra bedenin de etkinlik sınırlarının genişlemesinin önünü
açmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren analog medya biçimlerinin yanı sıra
bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler çizimi dijitalleşen bir ortama taşımıştır. Crary
(2002)’nin de belirttiği gibi, “bilgisayar destekli tasarım, sentetik holografi, uçuş
simülatörleri, bilgisayar animasyonu, resim algılayıcı robotlar, ışın izleme, yüzey /
doku hesaplama, devinim denetimi, sanal ortam, manyetik rezonans görüntülemesi ve
çoğul tayflı algılayıcılar, görmenin insan gözünden ayrı bir düzlemde yeniden
konumlandırılmasında etkili olmuşlardır”. Bu teknolojiler eş zamanlı olarak çoklu
bakış açılarını aynı düzlemde buluşturabilmektedirler.
Şekil 3.2’de, Muybridge’in “Woman Dancing” (dans eden kadın) fotoğraflarında,
dans eden bir kadının farklı konumlara yerleştirilen üç kameranın eş zamanlı çekimiyle
elde edilen seri görüntülerden de anlaşıldığı gibi, kameranın icadı hareketli görüntüleri
kayıt altına alma özelliği ile görmeyi yalnızca bedenden değil şimdiki zamandan da
ayrı olarak kurgulamaya imkan vermiştir. Görme duyusunun olanaklarını arttıran bu
yenilikler, fiziksel dünyayı anlama ve onunla çizim aracılığıyla iletişim kurma
biçimlerini değiştirmiştir. Bu bağlamda, bir önceki bölümde tartışılan göz merkezci
yaklaşımın çizim araçlarının çeşitlenmesi sürecinde de devam ettiği, görme duyusunun
çizim konusunda hep üst başlıkta yer aldığı gözlense de, görmenin bedenden bağımsız
ve ondan üstün bir konumda tutularak ideal bir yapıya kavuşturulduğu modern
dönemden sonra, zamanda ve mekanda çoklaştırılmış pek çok görme mekanizmasının
bedenin bir uzantısı haline geldiği söylenebilir.
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Şekil 3.2 : Dans eden kadın (Muybridge, 1887).
Teknolojik yenilikler, kâğıt ve kaleme alternatif pek çok çizim ortamı ve aracını
tasarımcıların gündelik hayatının birer parçası haline getirmekte; tasarımcıların görme
ve yapma biçimlerini dönüştürmektedir. Örneğin, Şekil 3.3’de gösterilen,
küratörlüğünü Catherine de Zegher ve Cornelia Butler’in yaptığı “On Line: Drawing
Through the Twentieth Century” (Çizgi Üzerine: Yirminci Yüzyıl Boyunca Çizim)
sergisi, kağıdı çizimin başlıca aracı olarak ele alan geleneksel çizim tanımlamalarının
dışına çıkarak çizim ortamını kağıt düzleminden koparıp mekansallaştırmakta,
mekanın çizimi yönlendirmesine izin vermektedir (Milani & Schoonderbeek, 2010).

Şekil 3.3 : “On Line; Drawing Through the Twentieth Century” sergisi (The
Museum of Modern Art, 2020).
Çizim ortamı, çizim üretiminin gerçekleştiği fiziksel ortamı ve çizimin vücut bulduğu
alanı kapsamaktadır. Bu ortam, çizimin oluşumunda belirleyicidir. Kurşun kalem
yumuşak, hafif tonlar üretirken, mürekkep ise muntazam opak çizgilerin oluşmasına
aracı olur; daha yumuşak bir kağıt kalemin yüzey boyunca süzülmesine imkan verir.
Dokulu bir kâğıt üzerine kömür kalem ile çizilen bir çizgi ile dijital bir ekranda iki
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koordinat noktası arasında uzanan vektörel bir çizginin düşünsel yansımaları, çizgi
çizme ve çizgi tuşlama komutunun doğası gereği farklı olacaktır.
Görüldüğü gibi “çizme” eylemi, “görme” ve “yapma” eylemleriyle iç içedir. Böylece
tasarımcı, çizim aracılığıyla “düşleme” (imagination) maddesel bir varlık yüklerken;
çizim ortam ve araçları da kendi fiziksel varlığını ve etkisini yüklenir. Şekil 3.4’de,
bilgisayar ortamında çizilip kağıda basılan çizgilere yakınlaştıkça mürekkebin kağıt
dokusu üzerinde yayılması gösterilmektedir. Her çizim ortamının kendi eğilimleri,
topoğrafyası ve atmosferi vardır. Bilgisayar ortamında üretilen bir çizimin, dijital
ortamda kopyalanıp yer değiştirmesi, bir mekanın yüzeyine yansıtılması, kağıt
düzlemine basılması, kağıda basılan kopyasının çoğaltılması gibi pek çok çeşitleme ile
çizimin karakteristiği değişebilir.

Şekil 3.4 : Çizginin dokusu (Kahn, 1990).
Nasıl ki çizer kendi kavramsal varlığını görme ve yorumlama biçimleri aracılığıyla
çizimine dahil ediyorsa, çizim sahnesini bu anlamda değiştirebiliyorsa, çizim araçları
da kendi doğaları gereği maddesel etkilere sahiptirler. Tarihsel süreçte teknolojiyle
birlikte evirilen yeni bakış açıları, düşünmek ve düşünülenleri üretmek için yeni
araçlara ihtiyaç duymuşlardır. Tasarımcının zihnindeki düşünceyi temsil edebilmek
için gerekli görülen çizim araçlarındaki yenilikler, bir yandan da birer görme aracı rolü
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üstlenmektedirler. Bunun sebebi, çizim araçlarının yeni görme biçimlerine olanak
tanıması ve mimari çizim kavrayışın da buna bağlı olarak evrilmesidir. Bu açıdan
çizim araçları yalnızca mimari çizimin oluşmasını sağlamakla kalmayıp, mimari
çizimin olanaklarında da belirleyici etkiye sahip olmaktadırlar.
3.3.2. Dijitalleşen çevrede çizim araçları
Fletcher (1994), Domus dergisine kapak olan “Technological Graveyard” (teknolojik
mezarlık) işinde, bilgisayarın, kurşun kalemin yerini alabileceğini ifade etmişti (bkz.
Şekil 3.5). 20. yüzyıl boyunca kurşun kalem başlıca çizim araçlarından biriydi. 21.
Yüzyılın dijitalleşen çevresinde ise el çiziminin rolünde değişim meydana gelmiştir.
Mimari çizim alanındaki dijital dönüşüm çizimin anlamı ve olanaklarında radikal bir
farklılaşmaya yol açmıştır.

Şekil 3.5 : Domus Dergisi Kapak Tasarımı (Fletcher, 1994).
Bu dönüşümün mihenk taşlarından birisi, 1963’de Ivan Sutherland’ın geliştirdiği
grafiksel bilgisayar arayüzü olarak sayılabilir. Sutherland’ın geliştirdiği ‘ince kalem’
(light pen), iki boyutlu çizimleri bilgisayar ortamında tasarlamaya olanak sağlıyordu.
Sutherland (1963)’ın ifade ettiği gibi, ince kalem vasıtasıyla çizim ekranında
“bilgisayar, kalemin ilk noktasından son noktasına kadar tıpkı bir paket lastiği gibi
esneyen düz biz çizgi çizebilmektedir” (bkz. Şekil 3.6). Bilgisayar destekli çizim ile,
belirli komutların aç-kapa tuşlarıyla yönlendirilmesi ve çizim ortamında yer bilgisinin
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verilmesi yoluyla vektörel bir çizgi parçası üretilebilir. Vektörel çizgiler, analog çizim
ortamından farklı olarak, çözünürlüğe bağlı olmadan, bilgisayar ortamında çizilirler
ve

sayısal

verilerin

oluşturduğu

çizgilerin

detay

kaybetmeden

yeniden

ölçeklendirilebilmesine olanak sağlarlar. Vektör tabanlı çizim, çizimin her noktasına
eşit mesafede bakabilmeyi ve çizim üzerinde sayısız değişim yapabilmeyi olanaklı
kılmaktadır. Öte yandan, sayısallaşmış ve homojenlemiş yapısıyla çizimi, öncesi
silinmiş bir şimdiki zaman nesnesine, dolayısıyla çizimin eylemsel içeriğini örterek
steril ve yapay bir görüntüye dönüştürür.

Şekil 3.6 : Düz Çizgi ve Çember Yayı Çizme Adımları (Sutherland , 1963).
Bilgisayar teknolojilerindeki yenilikler mimari çizim araştırmaları için yeni ortam ve
olanaklar oluşmuştur. Mimari çizimin dijitalleşmesi, mimari çizim kavrayışını da
etkilemiştir. Turan (2011), mimarlıkta sayısal ortamın geliştirilmesiyle birlikte,
kavramlar, tasarım pratiği, üretim sistemleri ve teknolojik gelişmelerden etkilenen
deneysel

çalışmalar

gibi

farklı

katmanlarda

dönüşümlerin

gerçekleştiğini

belirtmektedir. Artık kağıt ve kaleme alternatif olarak siber ortamlarda çizimler
yapılmakta ve buna bağlı olarak gerçek mekandan türeyen siber mekan, sanal mekan
gibi yeni mekan tanımlamaları ortaya çıkmaktadır. Riggs (2011) gerçek mekânı, temel
olarak yaşadığımız fiziksel dünya, fiziksel gerçekliğimiz olarak tanımlamaktadır.
Siber mekan ise, sözcük kökü Yunanca’daki “kyber” (yönlendirme) sözcüğünden
44

gelen, “yönlendirilebilir mekân” olarak tanımlanabilir. Siber mekanlar sanal, renkli,
elektronik olarak şirketlerin veya bireylerin birbirleriyle etkileşime girdikleri, bilgi
alışverişi yaptıkları matrisi içeren, bilgisayar araçlarıyla ulaşılabilen dijital mekândır.
Bunlar esnek, değişip dönüşebilir ortamlardır ve belirli fiziksel sınırları
bulunmamaktadır. Bu ortamda kullanıcı etrafında gördüğü imajların içinden geçebilir,
onları değiştirebilir veya kendisine bambaşka bir ortam yaratabilir. Böylece
etkileşimli, yerçekiminin ve sürtünmenin olmadığı, sınırları, ölçeği değişerek ve formu
tekrar şekillenerek dinamik bir çevre oluşturan siber mekanlar, bedenden ve maddeden
ayrılmış tasarım ve duyuların, kopya edilmesi, yeniden üretimi, çoğaltılması veya
arttırımı düşüncelerini kapsayan bir ortam olarak mimari çizim araştırmalarında yer
bulmuştur (Kaptanoğlu, 2000). Böylece çizim ortamı hareketli ve etkileşimli bir hal
almış ve tasarımcının sanal bir kopyasının çizim ortamı içerisinde hareket etmesine
olanak sağlanmıştır. Buna olanak sağlayan sanal gerçeklik (virtual reality)
teknolojileri;

kullanıcının

içerisinde

veya

çevresinde

hareket

edebildiği,

deneyimleyebildiği görsel, interaktif bilgisayar destekli ortamlar yaratır. Burada amaç,
deneyimin gerçek dünyada olduğu gibi gerçekçi olabileceği çok yönlü ve kavramsal
mekânlar yaratmaktır (Dodge & Kitchin, 2001). Grosz (2001) sanal gerçeklik
kavramından, fiziksel gerçekliğe alternatif olarak, bedenin ve maddenin ötesinde aklı
ve arzuyu saklayan ve birbiri içerisinde karşıtlıklar içeren hayali bir uzam, biçimsiz
bir bükülme olarak bahseder. Stauer (1992) ise, sanal gerçekliği teknolojik bir
yazılımdan ziyade bir insan deneyimi olarak tanımlar. Mimarlığın bu yeni teknolojik
ortamlar ile ilişkilendirilmesi daha önce fiziksel ortamda yapılan üretimlerden farklı
bir yapı kazanmasına sebep olmuştur. Asar & Çebi (2018)’nin de belirttiği gibi,
“mimari temsil araçlarındaki yenilikler ve dönüşümler, kendisinden önceki aracı yok
etmemiştir. Aksine bir tür birikme söz konusudur. Bu sebeple bugün temsil araçlarına
bakıldığında ‘çoklu’ bir durum görülmektedir”. Bu çoklu ve eş zamanlı ilişkiler,
gerçeklik olgusunu sorgulamaya açması ve mimarlığın düşünme biçimini değiştirmesi
bakımından önemli bulunmaktadır. Mimarlık alanındaki bu yeni araç ve kavramların,
mekân algısını bedenin sınırlarının ötesine taşıdığı; bedenin olanaklarının çizim ortamı
içerisinde, çizim ortamı tarafından çevrelenmiş olarak yeniden kurgulandığı
görülmektedir.
Çizim ortamının karakteristiğindeki değişimler, çizimi görme ve üretme biçimlerini,
bedenin pozisyonunu, çizim üzerindeki bedensel operasyonları etkilemiştir. Çizim bir
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ekran içerisinde şekillenmektedir; kağıt ekrana, mürekkep elektriğe, kalem ise
bilgisayar imlecine dönüşmüştür. Barselona’da yer alan ve 1992 yılında CATIA
yazılım ortamında Gehry tarafından tasarlanan “The Fish” projesi, mimari proje
sürecinde gerçekleşen dönüşümün belirgin örneklerindendir (bkz. Şekil 3.7). Projede
sadece altı el çizimi hariç tüm süreç bilgisayar ortamında yürütülmüştür (Kolarevic,
2013).

Şekil 3.7 : Gehry'nin "The Fish" projesi (Kolarevic, 2013 & Gehry, 1992).
1997 yılında Frank Gehry tarafından tasarlanan ve Bilbao’da yer alan Guggenheim
Müzesi, yeni biçimsel yönelimleri ve yeni tasarım yöntemi taleplerinin katalizörü
olarak öne çıkan bir başka örnek olarak sayılabilir (Gehry, 1992). Benzer şekilde, Şekil
3.8’de gösterilen, 1993 yılında Nicholas Grimshaw tarafından, Londra’daki Waterloo
İstasyonu için tasarlanan uluslararası terminal binasının kıvrımlı ve eğrisel cam biçimi,
dijital dönemin tasarım deneylerinin odağındaki “tekrarsız”, “evrilen” ve “süreklilik”
niteliklerini barındırmaktadır (Oxman, 2006).
Guggenheim örneği, dijitalleşen çağda öncül şekilci yaklaşımlardan kurtulmaya ve
yeni geometrik yaklaşımları araştırmanın gerekliliğine işaret etmesi bakımından
önemli bulunmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki bu yenilikler, Oxman (2006)’ın
da belirttiği gibi, topolojik biçimin dönüşümsel veya farklılaşan karakteristikleri,
mekânsal strüktürün evrimi, hiyerarşik olmayan mekan organizasyonu ve karmaşık,
hiper-bağlantısal mekansal durumların, mekanın geometrik biçimlenişinin önüne
geçmesine yol açmışlardır. Bu ortam içerisinde, tüm tasarım süreçlerine sayısal
(computational) sistemlerin dahil olması için zemin hazırlanmıştır. 2003 yılında Paris
Pompidou Center'da düzenlenen "Non-Standard Architectures” (Standart Olmayan
mimarlıklar) sergisi, mimari çizim alanındaki normatif yaklaşımları eleştirerek,
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standart olmayan, kuralcı olmayan, tekrarsız kavramlarının bugün dijital tasarım
olarak adlandırdığımız yeni bir olgunun kuramsal odağı haline gelmesinde etkili
olmuştur (bkz. Şekil 3.9).

Şekil 3.8 : Waterloo İstasyonu, 1993, Londra (Grimsaw, 1993).

Şekil 3.9 : “Algorithmic Design for the Non Standard Architectures” Sergisinden
(Lauginie, 2003-2004).
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Günümüzde dijital tasarım ortamları bilginin çok çeşitli yollar ile üretilip,
belgelenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına olanak sağlamaktadır. Günümüz
dünyasının sürekli değişim halinde olduğu, karmaşık değişkenleri içerdiği
bilinmektedir. Bu süreç içerisinde tasarım hakkındaki yeni yaklaşımlar normatif, sabit
ve tipolojik kavramlarını çeşitlilik, farklılaşma ve dinamik evrim kavramlarıyla
değiştirmeye başlamıştır. Oxman (2006) şöyle yazar:
Dijital tasarım düşüncesi, ayrı ve farklılaşmış olanı destekleyen, tipolojik ve
gerekirci (deterministic) olmayan bir anlayışı gerektirir. Biçimsel öncelikler
seti belirlemenin ötesinde tasarımcı, görsel ve bilgi arasında yeni biçim ve
ilişkiler kurar, bu da yalnızca yeni biçimsel sonuçların değil, aynı zamanda
tasarımda yeni yaklaşımların da oluşması anlamına gelir.
Dijital tasarım, temsilin kendisinin rolünü de yeniden tanımlayan dinamik kavramlara
yönelmiştir. Modern dönemin odağındaki biçim (form) kavramı, oluşum-biçimlenme
(formation) kavramına dönüşmüştür. Böylece dijital tasarım sürecinde belirlenimci
olmayan bir tasarım süreci ortaya çıkmıştır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler tasarımda çoğul ortamları oluşturmuştur. Bilgisayar ekranı, yeni çizim
düzlemi olmaktadır. Şekil 3.10’da, kağıda alternatif olarak geliştirilen ekran üzerine
düşünmek için, gerçek mekan ve çizim mekanı arasında, çift yönlü bir etkileşim
sağlayan yarı geçirgen bir ara-yüzey oluşturulmuştur. Çizim arayüzü, çizim ve çizer
arasındadır ve her ikisinin de etkisine açıktır. Su dalgaları ve ışığın hareketi aracılığıyla
su ve havanın birleştiği arakesitte elde edilen bu akışkan ve yarı geçirgen yüzey, dijital
ortamın çizim süreçlerini çeşitleyen potansiyelini görebilmeye imkan verir. Dijital
ortamda çizim bir yüzey üzerindeki biçimlenişlerden çok, yüzey aracılığıyla dahil
olunan, içinde yaşanılan ve etkisinde kalınan bir ortam olarak değerlendirilebilir.
Özellikle dijital çizimin geldiği nokta düşünüldüğünde çizim arayüzünün ötesini
görerek çizim mekanına dalma / dahil olabilme yetisi çizim sürecinde görünen ve
görünmeyen ilişkilerini daha muğlak bir zemine taşımaktadır.
Ekran üzerinde uzanan biçimin tüm kısımları göze eşit mesafededir; ulaşılabilir ve
dönüştürülebilir. Çizim, ekranın her iki yüzeyine referans verir ve bakış açısını
çoklaştırır. Tıpkı kağıdın dokusu gibi, ekranın da maddesel varlığını oluşturan fiziksel
nitelikleri bulunur.
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Şekil 3.10 : Yarı geçirgen ara-yüzey.
Biro & Yürekli (2010) bununla ilgili olarak şöyle yazmaktadır: “Ekran veya kağıt
yüzeyi bir çerçevedir. Figürü, üzerinde yer aldığı zeminden bağımsız bir varlık olarak
düşünmek olanaklıdır ama yetersizdir, çünkü figürün üzerinde yer alacağı yüzey
figürden önce olandır”. Ekranın ardında oluşturulan çizim, öncelikle ekranın kendi
topoğrafyasının izlerini taşır. Ekran, bedenin devamı haline gelmiştir. Ming (2019)’in
“Mürekkepten (Out of Ink)” sergisinde yer alan “The Phantom That Is Screen” işinde
kullandığı telefon ekranı, böyle bir yarı geçirgen yüzey olarak değerlendirilebilir
(Şekil 3.11). Ming, kullandığı araçlar sayesinde, cep telefonu ekranındaki parmak izi
ve çizilmelerin oluşturduğu örüntüyü açığa çıkarmıştır. Bu izler ekrandaki başka
unsurları yönlendirilmek üzere parmakların ekran üzerinde görünmez çizgiler çizmesi
sonucu oluşmuştur. Zamanla biriken bu görünmez çizgiler ekran yüzeyinde izler
bırakmıştır. Bilgisayar da, ekran üzerinde girişilen her bir hareketin kaydını tutar ve
bunlar zamanla kaybolmaz. Her şey şimdiki zamanın tazeliğinde belleğinde saklanır.
Bu homojen biriktirme sistemi tüm bilgilere eşit mesafededir. Ekran üzerinde bir çizim
yaparken, bu bilgiler arka planda işler. Ekranın karşısındaki çizim, arkasındaki
kodların görsel dile çevirisidir. Ancak bu çeviri esnasında değişim veya kaybolma
yaşanmamalıdır. Hangi komutun hangi görsel ifadeye çevrileceği belirlidir.
Bilgisayarın ürettiği ve “öngörülemez bağlantılar” olarak kavramsallaştırılan ilişkiler
seti, bilgisayara yüklenen ve öğretilen bir sistemin sonucudur. Ancak, bilgisayarın
kaydını tuttuğu homojen bilgiler ve birbirleriyle ilişkileri arka planda işlediğinden,
öngörülemez bağlantılar ürettiği varsayılır. Aslında mesele, görünen ve görünmeyen
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arasındaki ilişkidedir. Dijitalleşen ekranın potansiyellerine rağmen, analog çizimin
beden ile kurduğu doğrudan etkileşimin eksikliğini barındırması bundandır.

Şekil 3.11 : Ming’in "The Phantom That Is Screen" işinden bir derleme,
Mürekkepten Sergisi (Ming, 2019).
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2018-2019 Bahar Yarıyılı, 1. Sınıf
mimari proje stüdyosunda yapılan çalışmada, ekranın geçirgenliği ve bedenin çizimin
katları arasındaki pozisyonu sorgulanmıştır. Bunun için,
Adım 1: Proje alanının haritası saydam bir yüzeye basılıp duvarın yaklaşık bir metre
önüne asılarak 1. Düzlem olarak adlandırıldı (bkz. Şekil 3.12 ve 3.13).

Şekil 3.12 : Şematik Kesitte Düzlem 1 (d1) ve Düzlem 2 (d2) gösterimi.
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Şekil 3.13 : "Ekranın katmanları", İTÜ 2018-2019 Bahar Yarıyılı, 1. sınıf proje
stüdyosu (Sema Alaçam ile birlikte hazırlanmıştır, 2019).
Adım 2: Aynı harita bu kez opak bir kağıda basılarak duvara asıldı ve 2. Düzlem
oluşturuldu. Böylece bedenin konumu ve bakış açısı değiştikçe haritadaki kesişmeler,
örtüşmeler yeni mekansallıklar oluşturdu. Bu deneyde, duvara asılan harita, arka plan
katmanı olarak düşünüldü. Asetat kağıt ise çizim düzlemi olarak belirlendi.
Adım 3: 2. Düzlemde asılı olan harita, proje gezisi sırasında fiziksel mekanda
oluşturulmuştu ve o alana dair deneyimleri de içeriyordu. Öğrenciler proje alanlarını
bu harita üzerinde işaretledi. Haritaya cepheden bakmak yerine, bedenin düzlemlerin
karşısında, arkasında veya arasında hareket ettirilmesiyle beraber, çalışma alanını
temsil eden haritanın bir değil, iki düzlem ile katmanlı bir yapının oluşturması yeri
çoklaştırmaya başladı. 1. Düzleme yaklaşıp uzaklaştıkça çizim düzlemindeki farklı
katmanlar belirdi. Böylelikle 1. Düzlem üzerinde konumlandırılan çizimlerin sınırları
değişken bir nitelik kazandı. Süreci video kaydı aracılığıyla kamera arkasından
izlemek ve video kaydından alınan ekran görüntüleri aracılığıyla çizgilerin beliren ve
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kaybolan karakteristiklerini yeniden okumak haritaların görünür-görünmez ilişkilerini
değiştirdi (bkz. 3.14).

Şekil 3.14 : "Ekranın katmanları", İTÜ 2018-2019 Bahar Yarıyılı, 1. sınıf proje
stüdyosu (Sema Alaçam ile birlikte hazırlanmıştır, 2019).
Adım 4: 1. Düzlem üzerine projeksiyon aracılığıyla yeni bir görüntü yansıtıldı. 1.
Düzlemin ışığı geçiren malzeme yapısının özelliğini kullanarak projeksiyon
görüntüsünün tüm düzlemlere nüfuz etmesi amaçlandı. Bu yansıma iki düzlem
arasındaki ilişkisellik ve birbirini dönüştürme potansiyeli olarak düşünüldü.
Adım 5: 1. Düzlemin kıvrılması yoluyla ekranın düzlemsel yapısı sorgulandı. Bu
kıvrılma, çizim düzleminde öndelik / arkadalık ve görünen / görünmeyen ilişkilerini
barındırıyordu (bkz 3.15).
Bu çalışmalara bakıldığında, dijital çizimde arka planda işleyen süreçlerin
otomatikleşmesi, çizim ve tasarımcı arasındaki iletişimi zayıflatan bir durum olarak
görülmektedir. Otomatikleşme, çizimi kuran arka plan verilerinin, saklı çizgiler olarak
tasarım süreci dışında bırakılması bakımından çizim arayüzünün gerçigenliğinin
azalmasına, fiziksel ortam ile çizim ortamının ayrışmasına neden olmaktadır. Bu
ayrışmayı azaltma, bir başka deyişle çizim ve çizer arasındaki geçirgenliği arttırma
amacıyla çeşitli dijital araçlar üretilse de, bu durumda da çizimin düşünsel ve eylemsel
boyutlarının çizim araçlarını kullanma işi içerisinde görünürlüğünün azalması
tehlikesi oluşmaktadır.
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Şekil 3.15 : "Ekranın topoğrafyası" , İTÜ 2018-2019 Bahar Yarıyılı, 1. sınıf proje
stüdyosu (Sema Alaçam ile birlikte hazırlanmıştır).
Öte yandan bu saklı çizgilerin, çizimi oluşturan içeriklerin görünmeyen yüzünü açığa
çıkararak birden fazla bakış açısını birleştiren ve gerçekliği arttıran bir yapısı olduğu
söylenebilir. Bunun sebebi, çizimin açık uçlu, değişken, özgün niteliklerine ve
dolayısıyla eylemselliğine işaret etmeleridir. Çizme işi bitse dahi bu ilişkilerin
okunması çizimi oluşturan hareketleri yeniden üretir. Çizme eylemi süresince bedenin
konumları, çizimi oluşturan bedensel müdahaleler bu ilişkiler aracılığıyla açığa
çıkabilir.
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4. ÇİZMEK, GÖRMEK VE YAPMAK
Emmons (2014), “çizmek (line-making), mimarın hayal gücüyle bağlanan ve ona
etkiyen vücut bulmuş bir harekettir” ifadesiyle çizimi mimarlığın temel eylemi olarak
tanımlanmaktadır. Çizimin ingilizce karşılığı olan “drawing” sözcüğüne bakıldığında
da, fiilden, eylemden türeyen bir isim olduğu açıkça görülür. Çizim, hareketin çizim
ortamındaki karşılığı olarak tanımlandığında çizmek, yapmak ve üretmek arasında bir
bağlantı bulunmaktadır. Tarihsel süreçte, Descartes’ın ortaya koyduğu beden ve zihin
ayrımı, Aristoteles’in emek sürecini düşünce (noesis) ve üretim (poiesis) olmak üzere
iki aşama halinde incelemesi, düşünme ve yapmanın sıralı ve doğrusal sürecine işaret
etmektedir. Aristoteles, hakikatin ortaya konuluşunun bilgi ve becerisi olarak
tanımladığı techne ve hakikatin daha iyi kavranmasına olanak tanıyan derin bilgi ve
temel ilkeleri ile varlığın nedenlerinin doğru ve bilimsel bilgisini içeren episteme
arasındaki farka işaret ederek, üretme - ortaya çıkarma sürecinin bir aşamasının
‘düşünmek’, ötekinin de ‘yapmak’ olduğunu belirtmektedir. Buna göre “Başlangıc
noktasından (arche) ve biçimden (eidos) hareket etmek düşünmek, düşüncenin son
varış noktasından hareket etmek ise 'yapmak' demektir” (Nalbantoğlu, 1997). Meagher
(1997) da, “Marx'ın insani varlığı homofaber olarak duşunmesinin, insani varlığın
temel belirleyici eylemi olarak yapım veya yapmayı görmesi” anlamına geldiğini
belirtir. Tasarlama ve çizme eylemlerinin yaşamsal ilişkisine dikkat çeken Kandemir
& Küçükersen (2019)’e göre ise “çizme, düşünme kavramıyla paydaş noktalara sahip
bir arayışın aracısı haline gelmektedir (…) Çizme eylemi, düşünme yolu ve ortamı
sağlamaktadır”. Böylelikle çizginin kendisinden ziyade aslolanın düşüncenin doğumu
olduğunu vurgulamaktadır. Çizim ve üretimin birbirine dönüşme potansiyellerini
ortaya koyan Evans R. (1997), çizimden inşaya geçişte oluşan bir farklılaşmanın altını
çizer. Evans’a göre çeviri, birşeyi değiştirmeden iletmek demektir. Tıpkı iki dil
arasındaki çeviri gibi böyle bir iletim de mümkün değildir, iki farklı durum arasındaki
geçişte değişimler hatta kaybolmalar olabilir. Bu yaklaşım, bir düşüncenin mimari
çizime aktarılması için de geçerlidir. Düşüncenin çizime çevirisi sırasında bazı bilgiler
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kaybolabilir veya değişebilir. Öte yandan, düşünce ve çizimin aynı şey olmadıkları
ancak aynı bedene dayandıkları düşünüldüğünde bu dönüşümler, yaratıcı bir alan
açarak, çizimi aktif düşünmenin paydaşı haline getirmektedirler. Çizme ve yapma
arasında asılı duran bu çift yönlü nitelik çizimi durağan halinden kurtaran potansiyel
bir alan olarak değerlendirilebilir.
4.1. Çizimin Eylemselliği
Çizme ve yapma arasındaki devinim, mimari çizim alanında eskiz pratiği üzerinden
araştırılabilir. Kişisel bir keşif süreci olarak tanımlanabilecek eskizin belirsizlik içeren
ve yoruma açık karakteristiği çizme ve yapma arasındaki boşluğu yaratıcı bir alana
dönüştürür ve farklı düşünce setlerini tasarım sürecine dahil eder. Bu bağlamda Schön
(1992)’ün tsarım bilgisini, eylem içerisinde bilme (knowing-in action) olarak
değerlendirmesinden de yola çıkarak çizim, hareketin sonucu değil, hareketin kendisi
olarak ele alınabilir. Görme ve yapma etkileşimi mimari çizim alanında yapılan
çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Schön (1992)’ün “görme / çizme / görme“
döngüsünde gelişen çizim pratiği bu etkileşimin en belirgin örneklerindendir. Eskiz
yapmanın “olduğu gibi görme” ve “öteki gibi görme” olmak üzere diyalektik bir süreç
içerdiğini belirten Goldschmidt (1991) de tasarım düşüncesinin görsel ve kavramsal
boyutunu bir araya getirerek “bir şeyi başka şey olarak” görmenin mümkün olduğunu
öne sürerek bunu “etkileşimli betimleme” olarak tanımlamaktadır.
Le Corbusier, tasarımlarının başlangıç noktasını oluşturan çizimlerinde, olduğu gibi
görme süreçleriyle elde ettiği “gönderimsel çizimleri”, akabinde öteki gibi görme aracı
olarak kullanmıştır. Le Corbusier’nin çizimlerinde odak noktası, bitmiş bir ürün
olarak çizimin nesnelliğinden çok, düzen ve uyum arayışına yöneliktir. Bu arayış,
nesnenin yüzey görünümünün çizim aracılığıyla kaydını tutmayla ilgilenmez, nesne
ile içsel ve girift bir iletişim kurmayı amaçlar. Bu yönüyle çizim, görsel bir deneyimin
yeniden yaşanması olarak da tanımlanabilir. Şekil 4.1’de görülen, Carpenter Görsel
Sanatlar Merkezi projesinin ilk eskizlerinde yer alan “s” biçimli rampanın ısrarcı ve
kararlı biçimde kullanılmasında, kendi içinde kurduğu dengede ve Corbusier’e özgü
bir eğriselliğin yakalanmasında, gönderimsel çizimlerinde pek çok kez çizmiş olduğu
eğrisel çizgilerin izi görünür (Fraser & Henmi, 1994). Buradan da görülüyor ki, mimari
çizim kendisinden önceki süreçlerin de kümülatifinin oluşturduğu eylemsel bir süreci
barındırmaktadır.
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Şekil 4.1 : Carpenter Görsel Sanatlar Merkezi eskizi (Fraser ve Henmi, 1994).
Manolopoulou (2005) eskiz çizimini, “eleştirel düşünme, tasarım ve hayal gücünün
kesiştiği yer” olarak tanımlayarak çizimi görmenin hegemonyasından uzaklaştırır.
Otonom ve güdüsel bir tavrı içeren eskiz, Manolopoulou’nun yaklaşımında çizim ve
beden arasındaki çok duyumsal bir iletişime dönüşür (bkz. Şekil 4.2).
Eskiz, rastgele bir resimsel süreç değildir, bilinmeyen ve belirlenememiş olanı
açığa çıkaracak yeni birşeyi görme olasılığını destekleyen bir mekanizmadır.
Eskizler, hayal gücünü canlandıran, sezgisel araçlar olarak çalışır, anlık ve
kendiliğinden hareketleri gerektirir; aynı zamanda daha uzun süreçte keşfe
açıktır ve merak uyandırır. Bitmemiş çizimler, görsel ve dilsel bilgiyi
birleştiren yeni mimari olasılıklara yol açarlar (Manolopoulou, 2013).
Manolopoulou’nun çizimlerinde öne sürdüğü formsuz veya tamamlanmamış çizimler,
kısa kayıtlar, görsel veya dilsel formda ifade edilen hızlı gözlemler, yaratıcılığı
tetikleyen bir düşünce, araştırılması gereken bir fikir, kendiliğinden akla gelen bir şeyi
canlandırmak veya önemli olmadığı düşünülen bir detay için bir taslak oluşturabilir.
Bu çizimler gerçeği temsil ortamında yeniden canlandırmaya çalışmaz ve nesnelerin
geometrik ve ölçülebilir özellikleriyle ilgilenmezler. Formsuz çizimler yaratıcı ve
canlıdır; cevaplar kadar sorular da üretirler. Henüz herhangi bir şeyin biçimini almamış
bu çizimler, Rajchman (1998)’ın ifade ettiği gibi, “sanal, düşünülmemiş, henüz
herhangi birşeyle bağdaşmamış olanın duyumunu oluşturabilmek için, çizimle kurulan
başka diyalogları oluşturabilecek kadar çözüktür”. Le Corbusier’in gönderimsel
çizimleri ve Manolopoulou’nun formsuz çizimleri, çizim düzleminde görünenlerin
ötesinde

bir

anlam

arayışına

işaret

etmektedir.

Görsel

olmayan

veya

görselleştirilemeyen bu içerikler çizime, değişime ve yoruma açık, canlı bir yapı
kazandırır.
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Şekil 4.2 : “Drafting Pier 40”: Yüzen adalar için tasarım önerisi (Manolopoulou,
2005).
Doğan F. (2009), “eskizin hızlı ve devinimli yaratıcı fikirlerin kaydedilmesi için
tasarım sürecinin duraklatılarak bir dış bellek oluşturduğunu” öne sürerek, eskizin
keşif, araştırma, sınama, kayda geçirme, iletme, tarifleme ve yeniden tarifleme
rollerine vurgu yapmaktadır. Doğan Ç. (2009)’un da belirttiği gibi, “eskiz yapmak
yalnızca görsel temsil ve düşünce arasında değil, aynı zamanda mimari tasarım
sürecinde mekan algısı ile de karşılıklı bir dönüşüm içerisindedir”. Bunun sebebi
çizim, çizme eylemi ve gerçek mekanın bedende bütünleşerek, gerçek mekanın ve
temsil ortamının işbirliği içerisinde tasarımcının görme biçimlerine etkimesi olarak
görülebilir.
Eskiz çizimleri düşünceler ile birlikte evirilerek, düşünme ve yapma arasındaki
yaratıcı boşluk ve etkileşim aracılığıyla yeni bakış açılarının doğmasını, yeni bilgilerin
keşfedilmesini sağlar. Belardi (2016), eskizin yapısında yaratıcılık ve icat etmenin
birlikteliğinden bahseder. Var olan bir şeyi anlamak için kullanılan bilgi ve yaratılmayı
bekleyen şey için tasarlamayı kullanan yaklaşımlar bu noktada birbirinden farklılaşır
(Balık, 2017). Frascari ( 2009) de benzer bir kavrayışla gerçek ortamın eskize
çevirisinde geri anlatım (back-telling) ve ileri anlatım (fore-telling) olmak üzere iki
ayrı yaklaşımdan bahseder. Geri-anlatım var olan bir bilgiyi anlamayı içerirken ileri-
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anlatım yeni bilginin üretimi için eskizi gerekli kılmaktadır. Bu noktada eskiz, mimari
çiziminde yeni bilginin keşif alanı olarak değerlendirilebilir.
Hızlı bir görsel not alma sistemi olarak eskiz, metrik sisteme dayanan mimari çizimler,
topolojik ilişkileri kuran diyagramlar veya arttırılmış gerçeklik ortamlarındaki üç
boyutlu çizim pratiklerinde ortak olan, düşünme ve yapma arasındaki çeviri alanının
sağladığı icat etme, keşfetme potansiyelidir. Bu potansiyel, çizimin biçime
kavuşturulmuş görselinden çok, zihinsel bir dışavurum olarak eylemde, çizimin henüz
maddeselleşmemiş formunda açığa çıkar. Klee (1972)’nin çizimlerinde çizginin
“amaçsız bir şekilde gezintiye çıkan nokta” olarak anlamlanması, çizimin
eylemselliğinin en belirgin göstergelerindendir (bkz. Şekil 4.3). Çizim üretildikten
sonra dahi sabitlenmez. Sürekli olarak çizen öznenin hareketlerini yeniden üretir. O
halde çizimin anlık bir eylemin dışavurumundan çok, öncesi ve sonrasını da içeren
birikimi ve tüm çizim pratiklerinin bir kümülatifi olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bu
birikimin, yansıtıcı bir temsil aracından çok, bir performansın başından sonuna
zamana eklenen ve kendi anlamını çoğaltan bir karakteri olduğunu göstermektedir.
Çizim bu noktada görsel bir nesne olmaktan çıkıp eylemsel bir oluşum olarak kavranır.

Şekil 4.3 : Paul Klee, Pedagogical Sketchbook, Amaçsız dolaşan çizgi (Klee, 1972).
Görülüyor ki, çizim pratiği aracılığıyla düşünme ve yapma süreçleri bütünleşmekte;
Evans (1997)’ın sözünü ettiği kavramsal boşluk, çizimin eylemselliğini açığa çıkaran
yaratıcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla düşünmek, çizmek ve temsil
etmek kategorileri arasındaki sınırların çözüldüğü, çizim

sürecinin “eyleyerek

düşünmek” olarak işlediği görülmektedir. Dolayısıyla yapma bilgisinin ve eyleminin
birbirini dönüştürme potansiyelleri, tezin odağındaki çizimin eylemselliğini destekler
niteliktedir. Üretme, kurma ve dönüştürme kavramları yapma bilgisini ve pratiğini
içerir. O halde çizim bir düşüncenin temsili değil, düşünmenin kendisi olmaktadır.
Böylece çizim sürecinin tamamı eskize dönüşür. Buradan yola çıkarak çizim, tasarım
sürecinin aktif bir paydaşı ve eylem ile ilgili bir süreç olarak tanımlanabilir.
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4.2. Çizimin Görünmeyen İçeriği: Arkaplan Katmanı
Çizim, görünen ve görünmeyen katmanlar içerir. Çizimin nesnesi ve görünmeyen
içeriği sürekli etkileşim halinde çizme eylemini oluşturur. Bu etkileşim, Şekil 4.4’deki
gibi “kesikli çizgi” metaforu üzerinden açılımlanabilir. Emmons (2014), “Demiurgic
Lines: Line-Making and the Architectural Imagination” (Yaratıcı Çizgiler: Çizgi
yapmak ve Mimari Hayal Gücü) başlıklı yazısında, günümüzde kullandığımız çizim
konvansiyonlarının tarihsel süreçte belirli maddesel referanslara dayandığını ortaya
koymaktadır. Bunlardan biri de çizginin anlam kökenleriyle “dikmek” eyleminin
yakınlığını kurmasıdır. Tıpkı bir terzinin dikiş yaparken iğnesini sırayla kumaşın bir
altından, bir üstünden atlatması ve böylelikle iğneye geçirilmiş olan ipin de kumaşın
iki yüzünde ilerlemesi gibi, çizim yaparken de çizgiler kağıdın yüzeyinde ve üzerinde
ilerlerler. Örneğin bir kesikli çizgi çizerken, kalem sırayla ve düzenli bir hareketle önce
kağıdın üzerinde, sonra havada ve tekrar kağıdın üzerinde seyir eder. Çizme eylemi,
bu iki yüzeyin oluşturduğu iki durum arasında şekillenir.

Şekil 4.4 : Çizmek ve dikmek eylemleri arasındaki ilişki.
Öyleyse bir kesikli çizgiye bakıldığında, boşlukların çizimin hareketini ve bilgisini
içermediğini iddia etmek doğru olmaz. Sözü edilen boşluklar, çizimin görünmeyen
içeriğini barındıran aralıklar olup, çizim üzerinde kurucu etkiye sahiptir. Örneğin,
Şekil 4.5’deki gibi bir çizgide bırakılan aralıklar, Emmons (2014)’un ifadesiyle
“havada çizilen çizgiler”, çizginin yönlenmesi ve biçimlenmesinde belirleyici
olmaktadır. Buna göre, birbiriyle türdeş olan “b” çizgilerini üretirken, kağıt üzerinde
gezinen kalemin “a’dan ı’ya” kadar gösterilen aralıklarda pek çok çizgi ürettiği ve
bunların da çizme eyleminin bir paydaşı olduğu açıktır.
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Şekil 4.5 : Havada çizilen çizgiler.
Bu çizgiler, algılanan ancak ilk bakışta görülemeyen, fark edilmeyen bir arka plan
niteliğindedir ve mimari çizim konvansiyonlarında genel olarak ikincil veya yardımcı
çizgiler olarak iş görmektedirler. Ancak Emmons’un kesikli çizgi betimlemesinden
yola çıkarak çizme eylemi görünen ve görünmeyen katmanları içeren bir sürecin
bütünü olarak düşünüldüğünde, arka plan katmanının potansiyeli ve önemi
görülmektedir. Fontana (1949)’nın “Concetto Spaziale” (Mekan Kavramı) isimli işi,
çizme eyleminde arka plan katmanını düşünmek için bir araç olabilir (bkz. Şekil 4.6).
Kağıt düzleminin delinmesiyle oluşturulan görselin yapma biçmi, kağıt düzleminin
arka yüzünü de göstermenin bir yolu olarak görülür.

Şekil 4.6 : Concetto Spaziale (Fontana, 1949).
Arka planın sözlük anlamına bakıldığında, “değersiz, önemsiz” olarak tanımlandığı
görülür (Türk Dil Kurumu, 2019). Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön
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karşıtı olarak tariflenebilecek “arka” sözcüğü aynı zamanda “yardımcı” anlamına
gelmektedir (Etimoloji Türkçe, 2019). Arka plan katmanı mimari çizim özelinde
düşünüldüğünde de benzer şekilde, asıl unsurları destekleyen, öne çıkaran ikincil veya
öteki niteliğindedir. Geçici oluşumlar olarak, asıl unsurların görselleştirilmesiyle
görevlerini tamamlar; çizim sahnesinin perde arkasında kalırlar. Oysa, bu katman
çizimin vücut bulmasını sağlayan iskeletidir. Esenyel (2019)’in de belirttiği gibi,
“görünen her zaman görünmeyen anlam ufuklarıyla doludur”. Fraser & Henmi (1994)
“Bir yandan net görüşü engellerken, bir yandan da çeşitlenen yollarla kendi varlığını
ilan eder, böylece olasılıklar dünyası içerisinde çözünür” ifadesiyle çizimi, ince
dokunmuş kumaştan yapılan bir tiyatro perdesine benzetir. Tıpkı bu ince perde gibi,
çizim hem opak hem de yarı saydamdır. Sebastiano Serlio da beden metaforu ile bu
türden bir görünür-görünmez ilişkisinden bahseder (Emmons, 2014). Buna göre
bedenin nasıl çalıştığını anlayabilmek için, iskelet yapısının iyi bilinmesi gerekir.
Özellikle mimari tasarımın ilk düşünsel süreçlerinde çizimin görünmeyen içeriği daha
kritik bir önem taşımaktadır. Bunun sebebi, sabitlenmemiş ve henüz biçimini
bulmamış bir çizimin, kendini oluşturan tüm arka plan çizgilerinin lokal ilişki ağları
aracılığıyla evrilmeye devam etmesidir.
2015-2016 Bahar Yarıyılında, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yürütülen
dördüncü yarıyıl mimari proje dersi kapsamında üretilen “Yersizlik Üzerine Bir Proje”
işinden yola çıkarak yapılan “Çatlaklara Yerleşmek” işinde çizimin arka plan
katmanının nasıl açığa çıkarılabileceği ve tasarıma nasıl etkiyebileceği araştırılmıştır.
Bu çalışma, yaparak düşünmenin yaratıcı potansiyelini kullanarak çizimi, görünen ve
görünmeyen kavramlarını yer değiştirmeye yarayacak bir eylem olarak ele alır.
Çalışma süreci şu şekilde özetlenebilir:
Adım 1: Kent içerisinde çatlak arayışına çıkıldı. Çatlak sözcüğü ara, aralık veya
değişimin başlangıcı olarak tanımlanabilir (Türk Dil Kurumu, 2019). Bir
organizmanın bütünselliğinin kesintiye uğradığı kısım olabileceği gibi katmanlaşmış
bir yapıda üzerindeki katmanı çatlatarak açığa çıkan bir ikincil katman da olabilir.
Adım 2: Kenti oluşturan dinamiklerden birinin de bu çatlaklar olduğu hipoteziyle
çatlaklar, katmanlar halinde ele alındı.
Adım 3: Çatlaklara yerleşen spekülatif ve geçici mekansallıklar üretilmesi amaçlandı.
Şekil 4.7’de gösterilen üç paftada üretilen çizimlerin amacı, mimari çizim normları ile
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yüzleşmekti. Böylece çatlaklar arasında kavramsal bir geçit oluşturarak ve çizimlerin
içerisinden geçerek, çizimin katlarını açmanın ve farklı arayüzler kurmanın yolları
arandı.

Şekil 4.7 : “Çatlaklara yerleşmek" 2. sınıf mimari tasarım stüdyosu, (Zehra
Öztürk’ün katkılarıyla hazırlanmıştır).
Araştırma sürecini yönlendiren düşünceler şu şekilde özetlenebilir:
“Zaman, yer ve aktörler değişse de uzunca bir süredir hepimiz yersiz birer göçmeniz.
Yere ait ne varsa kalabalık içinde eridi. Zaman eridi. Hangimiz yerliyiz? Artık hepimiz
‘buraların yabancısıyız’. Öte yanda, bir yerleşme telaşı sarmış durumda. Kentlerimiz
sürekli büyüyor, çağın gereklerini kovalıyor; her biri bir öncekini eskiten yeni ve ışıl
ışıl binalar yapıyoruz... Normalleşiyor ve yabancılığımızla yüzleşmekten korkuyoruz.
Böylece herşey pek güzel... Hafızalarımızdaki yerin ve yerleşmenin izlerini taşıyan
kayıtlar yıkıntının mekansallığında karşılık buluyor. Bu yıkıntılar arasından
izlediğimiz aralıklar, çatlaklar mekanın öncesini ve sonrasını barındıran askıda
mekanlara dönüşüyor”. Bu bağlamda, kendi zemininden sökülmüş, çatlakların bir
aradalığı ve ilişkiselliği ile oluşturulan kavramsal bir geçit oluşturarak, bizleri
63

normalleştirirken bir yandan aynılaştıran koşullar arasında, aralıklar üzerine yürütülen
bu araştırma, yer üzerine düşünmek için deneysel bir süreç oluşturdu (bkz. Şekil 4.8
ve 4.9).

Şekil 4.8 : “Çatlaklar arası geçişi aramak: temsilin retrospektifi”.

Şekil 4.9 : “Çatlaklar arası geçişi aramak: temsilin retrospektifi” (devam).
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Ele alınan çalışma, mimari çizimde arka plan katmanını aramak üzere çatlaklara
odaklanırken, mimari çizim konvansiyonlarında temsilin kısıtlılığını göz önüne alır.
Ortografik çizimin, çizime tam karşıdan bakmayı gerektiren temel kabulü
sorgulanarak ve bu temsilin dışarıda bıraktıkları araştırılarak kendine çizim
düzleminde alternatif yollar arar. Tezin başında da belirtildiği gibi yapılan çalışmalar,
içerisinde bulunduğumuz görme ve yapma biçimlerimize etkiyen koşulların
etkisindedir. Bu çalışmadan da izlenebileceği gibi, çizimler soldan sağa ve yukarıdan
ağaıya doğru okunmak üzere kurgulanmıştır ve tüm çizimler yerçekiminin etkisi
altındadır. Akış ve devamlılık buna göre oluşmuştur. Öte yandan çalışma, fiziksel ve
sanal, görünen ve görünmeyen, aralık ve sınırları / kenarları, nesne ve süreç ilişkilerini
sorgulaması bağlamında önemli bulunmaktadır. Bu ilişkiler, çalışmanın sonunda
görünürlüğünü yitiren ancak bu akışta kurucu etkisi olan arka plan çizgileri ile birlikte
düşünüldüğünde anlamlanmaktadır.
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5. SONUÇ VE ÇIKARIMLAR
Tiedemann (2016)’ın, Benjamin’in Pasajlar yapıtını yorumlarken bahsettiği,
Faust’daki “Burada bazı bilmecelerin çözülmesi gerekir” argümanına karşılık
Mephisto’daki “Ama kimi yeni bilmeceler de ortaya konabilir” yanıtı bu çalışma
boyunca zihinde tutulmuştur. Bu yanıt, araştırma sonuçlarının da tartışmaya açık
olması gerektiğini, bunun da mimari tasarım araştırmaları için besleyici olabileceğini
düşündürmektedir.
Bu tez, mimari çizimin eylemsel bir oluşum olduğu savını ortaya koymaktadır.
“Mimari çizimin eylemselliği ve görselliği arasında bir ilişki kurulabilir mi?”
sorusuyla başlayan araştırmada, mimarlıkta göz merkezci yaklaşımın bir sonucu
olarak, çizimin görsel ürünler üzerinden tanımlanması eleştirilmiştir. Bunun gerekçesi,
çizimin, optik sistemler ve onların ürettiği araçların belirlediği düşünce setleri
doğrultusunda nesneleşmesi sorunudur.
Çizelge 5.1’de mimari çizimin tarihsel süreç içerisindeki dönüşümü, çizimin
fonksiyonu, çizim kavrayışındaki değişimler ve görme biçimlerindeki değişimler ile
birlikte ele alınmaktadır. Buna göre, çizimin gerçeği resmetmek için kullanıldığı 15.
ve 16. yüzyıllarda ölçek, oran ve perspektif çalışmalarının önemli bir yer tuttuğu
görülmektedir. Sonrasında mimarlığı teknik bir bilim dalı olarak ele alan bir mimarlık
kavrayışı hakim olmuştur. Bu süreçte mimarlığın evrensel kurallar zeminine
oturtulması için yapılan çalışmaların mimari çizim kavrayışında bir kırılma
oluşturduğu söylenebilir. Ayrıca bu dönemde, görme işinin bedenden soyutlanarak,
Descartes’ın kartezyen rasyonalizm yaklaşımıyla da paralel olarak aklın gözüyle
görme düşüncesi, mimari çizimin kuramlaştırılma ihtiyacına zemin hazırlamıştır.
Mimari çizimin normlaşması, evrensel bir iletişim aracı olarak ele alınmasını
beraberinde getirmiş; özellikle 19. Yüzyılın bilimsellik amacı zemininde “normal”
görme koşullarının saptanması için bilimsel çalışmalar yürütüldüğü gözlenmektedir.
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Çizelge 5.1 : Mimari çizimin tarihsel süreçte dönüşümü.
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Bu süreçte biçime dayalı mimari çizim üretimleri yoğunlukta olurken, 20. Yüzyılda
topolojik ilişkilerin ön plana çıkmasıyla beraber mimari çizim kavrayışında yeni bir
kırılmanın meydana geldiği söylenebilir. Bu süreçte mimari çizim konvansiyonlarına
alternatif olarak göz merkezciliği eleştiren üretimlerin yapıldığı ve görme işinin beden
ile tekrar ilişkilendirildiği izlenmektedir. Dijital teknolojilerdeki gelişmelerin bir
sonucu olarak mimari çizimin sayısallaşması, çizimi ele alış biçimi ve kullanılan
araçlar bakımından bir üçüncü kırılmaya işaret etmektedir. 21. Yüzyıl dijitalleşen
çevresinde, süreç üzerinden tanımlanan bir mimarlıktan bahsedilebilir. Devamlılık,
akışkanlık ve tekrarsızlık kavramları ile deneysel, çok duyumsal ve spekülatif
üretimler bu dönemi karakterize etmektedir. Bu bağlamda, mimari çizimin tarihsel
sürecine bakıldığında son yıllarda, görsel bir nesne olarak çizim paradigmasından,
eylem olarak çizim paradigmasına geçiş gözlenmiştir. Tasarım sürecinde pasif ve
koşullanan yapısıyla nesneleşmiş çizimin araçsallığı, aktif ve koşullayan bir role
dönüşmüştür. Bu geçiş paralelinde, mimari çizim alanında yapılan deneysel, eleştirel
ve spekülatif çalışmalar, düşünceyi eylemin öncülü gören yaklaşımdan, düşünce ve
eylemin biraradalığına yönelim gerçekleştirmiştir. O halde çizim bir düşüncenin
temsili değil, düşünmenin kendisi olmaktadır. Buradan yola çıkarak, tasarım sürecinin
aktif bir paydaşı ve eylem ile ilgili bir süreç olarak tanımlanmıştır.
Stan Allen’ın öne sürdüğü “alan kuramı”, çalışmanın, mimari çizimin görünen
unsurlarının dışında kalan içeriğine odaklanması noktasında kuramsal temel
oluşturmuştur. Ele alınan çalışma, alan kuramının önerdiği gibi, çizimin içsel
niteliklerine odaklanarak çizimi nesneleştiren üst anlatıları eleştiren aşağıdan yukarıya
yapılanmayı önermiş; biçimin önceliğinden uzaklaşarak sistemler, bağlantılar ve
nesneler arası ilişkiler ile tanımlanan bir mimarlık düşüncesini savunmıştur. Böylece,
mimari çizim alanında ilk bakışta anlaşılamayabilecek ancak farklı teknikler / bakış
açıları ile açığa çıkabilecek ilişkilerin varlığına işaret etmiştir.
Mimari çizime ilişkin yazın incelendiğinde, görme biçimiyle yapma biçiminin çift
yönlü bir etkileşim içerisinde olduğu izlenmiştir. Bu sebeple, ele alınan çalışma, çizimi
“yazmak”, “görmek” ve “yapmak” olmak üzere üç eksende ele almıştır. Çizimi
“yazmak”, onun görsel bir dilden alınıp yazılı bir dilin koşullarına çevrilmesi girişimi
olarak, şu çıkarımları oluşturmuştur:
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o Bir eylemi yazmak onu metinselliğin koşullarında yeniden üretmek demektir.
Bu açıdan çizimi yazmak çizim yapmanın bir türevi olarak yorumlanmıştır.
o Mimari çizimin normlaşması, nesneleşmesine yol açmıştır. Bunun sebebi,
çizimin belirli görsel semboller, yazılı kurallar ve normlara dayandırılarak
teknik ve evrensel bir iletişim aracı olarak kavranmasıdır. Bu kavrayış, ilk
tasarım evrelerinde de etkili olmakta ve mimari çizimin ağırlık merkezini
görme duyusuna kaydırmaktadır. Oysa çizim çok duyumsal bir süreç içerir.
o Çizim, görünen ve görünmeyen katmanlar içerir. Görünen katmanlar çizimin
fiziksel karşılığı olup görünmeyen katmanların etkisine açıktır.
Çizimi “görmek”, çizimin nasıl ele alındığını / anlamlandığını belirler.
o Çizim ile iletişim kurmanın bir yolu olarak görme, gören öznenin, görme
araçlarının ve belirli düşünce setlerini oluşturan görme biçimlerinin
etkileşimiyle gerçekleşir. Nitekim, görmenin idealleştirildiği, “aklın gözü”
veya “bedensiz görme” olarak nitelendirildiği dönemlerden sonra, fizyolojik
açıdan “normal görme” koşullarının araştırıldığı ve tektipleştirildiği dönemleri
takiben, görmenin tekrar beden ile ilişkilendirilmesinin, mimari çizim alanında
doğrudan sonuçları olmuştur. Örneğin, ideal görmenin getirdiği “yok yerden
bakış” veya “tanrısal” olarak kavramsallaştırılan bakış açıları ile ortografik
çizimler üretilirken, çağdaş mimarlık üretimlerinde ise topolojik ilişkiler,
deneyimsel anlatılar ve farklı gerçeklikler kuran öznel ve spekülatif çizimlerin
üretildiği görülmektedir.
o Her ne kadar, günümüzde mimari çizim alanında çok duyumsal yaklaşıma dair
bir farkındalık oluşmuş olsa da, görmenin ağırlıklı etkisi devam etmektedir.
Bunun sebebi, medya teknolojileri, küresel iletişim ağları ve güç ilişkilerinin
hakim görme biçimleri oluşturulmasında etkili olmalarıdır. Böylece görmenin
yönlendirilebilir bir eylem olduğu düşüncesi açığa çıkmaktadır.
o Mimari çizimin, görmenin hegemonyasından uzaklaşması, hakim görme
modellerinin de sınırlarını esnetmek anlamına gelmektedir.
o Görme, görünür olanın bedenle ilişkilenmesiyse eğer, bir nesnenin
görünürlüğünü mümkün kılan bir diğer eylem de gizlenmektir. Bu konu
çalışmada, çizim ortamında gizli olan bilgiyi görebilmeyi / gösterebilmeyi
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sağlayan bir notasyon olarak kullanılan “kesikli çizgi” metaforu aracılığıyla
tartışılmıştır.
Kesikli çizgi, düz ve sürekli çizgiye göre daha geçirgen bir yapıya sahiptir. Kesikli
çizginin belirlediği sınırlar değişime açıktır. Bunu sağlayan, çizginin kopmalara
uğradığı kısımlardır ve buralarda görsel anlamda bir süreksizlik oluşurken eylemde
devamlılık söz konusudur. Bu görünmeyen içerik, kesikli çizginin oluşmasında
zamana ve çizim düzlemine sabitlenmiş olan görünen kısımları kadar etkindir. Bu
açıdan,

çizimin

görünmeyen

unsurlarını

da

tasarlama

girişimi,

görmenin

hegemonyasıyla yüzleşmek / baş etmek için bir alternatif oluşturabilir.
Çizimi “yapmak”, odağı çizimin nesnesinden sürecine yöneltir.
o Çizim sürecinde “yapmak” eylemi, çizim düzleminde vücut bulup nesneleşmiş
ve dondurulmuş bir düşüncenin, içsel ilişkilerini açığa çıkararak onu canlı,
değişime açık, düşünsel derinliği olan bir varlığa dönüştürür.
o Mimari tasarımda çizim, görünür ve görünmez arasında gidip gelen bir eylem
olarak

anlamlandırıldığında,

mimari

çizimin

görünmeyen

içeriğinin;

özgünlüğü, hayal gücünü ve yaratıcılığı besleyen bir potansiyeli olduğu
görülür. Bu içerik, tasarımcının çizimle kurduğu iletişim yolunu açığa çıkaran,
çizimin eylemselliğine işaret eden gizli, ikincil, arka planda kalan unsurları
içerir. Görünmeyen, silinen, gizlenen ancak çizimde kurucu etkisi olan
yardımcı çizgiler ve farklı duyuları harekete geçiren bu katmanlar, yapma
bilgisini açığa çıkarması ve çizimin zamansallığını barındırması bağlamında
eylemsellik kavramıyla ilişkilidir.
o Çizim eylem ile ilgili olup, düşünme ve yapma arasında bütünleştirici bir lehim
olarak iş görür. Eylemler arasındaki her arakesit yeni bir ilişki açığa çıkarır.
Çizimi diri tutan, sürekli güncelleyen, oluş halinde bir varlığa dönüştüren, bu
ilişkiler olmaktadır.
o Mimari

çizimin

sayısallaşması,

çizimin

eylemsel

yapısını

yeniden

problematikleştirmiştir. Dijital ortamda çizim, analog çizim ortamında
tasarımcı ve çizim arasında kurulan pek çok iletişim katmanının
otomatikleşmesine yol açmıştır. Bu otomatikleşme, önceleri çizen öznenin
bedensel olarak aktif katılımını ve ele alınan çizimin pek çok yönden eş
zamanlı düşünülmesini gerektiren, bir çizimin oluşurken arka planında sürekli
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işlemeye devam eden düşünsel / eylemsel süreçlerin, bilgisayar tarafından
hızlıca ve otomatik olarak yapılarak çizimin arka planında işleyen bu
operasyonların tasarım sürecindeki görünürlüğünün azalmasına sebep
olmaktadır. Böylesi bir otomatikleşme, çizimin arka plan ilişkilerinin gözardı
edilmesine yol açmaktadır. Öte yandan, çizimle kurulan iletişim biçimi /
yapma biçimi çizimin oluşumunu etkilemektedir. Mimari çizimde sayısal
teknolojileri üretirken ve kullanırken bu farkındalığın ortaya konması, çizim
sürecine yeni perspektifler kazandırabilir.
Çalışmanın çıkış noktası sayılabilecek “Mimari çizimin eylemselliği ve görselliği
arasında bir ilişki kurulabilir mi?” sorusu, bahsi geçen araştırmalar ekseninde ele
alındığında, çizimin eylemselliğinin tüm bedensel duyular gibi, görselliği de
ilgilendirdiği, ancak “eylem olarak çizimin” görünenden / gösterilenden fazlasını
içeren bir potansiyeli olduğu sonucuna varılmıştır. Çizim, noktalar ve çizgiler gibi
çizim düzlemindeki izler aracılığıyla vücut buluyor olsa da, bu unsurlar çizim
sürecinin yalnızca bir bölümüne işaret eder. Çizimin görünmeyen içeriği, farklı
zihinsel yapılanmaları, gerçeklikleri, çağrışımları ve henüz cisimleşmemiş
tezahürleri açığa çıkarır. Mimari çizim aracılığıyla görünmeyeni fark etmeye
çalışmak, başlı başına eleştirel bir eylemdir. Bu bağlamda, günümüz koşullarında
mimari çizimin görünen-görünmeyen ilişkilerinin yeniden ele alınması, mimari
çizimde yaratıcı sonuçlar açığa çıkarabilir.
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