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İç Mimarlık ve Çevre Tesaruıu Boliımi),

Avrupa Kıtasında Hector Horta ve Van de Velde öncülüğündeArt Nouve

au akımına dair yeni düşünceler oluşurken. İngiltere'de Annesley Voysey

adında bir İngiliz mimar bu anlamda ilk girişimlerde bulunmuştu. Yaptığı

duvar kağıdı tasarımları Van de Velde'yi bile etkilernişti. Bu tasarım anla

yışını Pevsner (984), Pioneers of Modern Design adlı kitabındaVoysey'nin

1893 yılındaki bir röportajını kaynak göstererek şöyle yorumlamıştır. Voy

sey, realistik betimlemelerin duvar kağıdı dekorasyonuna uygun olmadığı

nı, bitki ve hayvan tasvirlerinin sembollere dönüşecek kadar sadeleştirilme

si gerektiğini söylemektedir. Bu düşünce Morris ile büyük bir paralellik

içindedir, fakat Voysey'nirı yaptığı duvar kağıdı tasarımlarında,Morris'deki

19. yüzyıl gelenekçi anlayışının yerini daha canlı ve soyut anlayışın aldığı

görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesinin, İngiltere'de

Queen Victoria döneminin sonlarında başlayan sosyal ve kültürel değişim

olduğu ifade edilmektedir. Bu dönemdeki doğu kumaşlarındave ithal edi

len Çin yapımı mallardaki süslemelerin sadeliği, saflığı ve hoş konturları,

Avrupa sanatını etkilernişti. Pevsner'in yorumlarına göre, bu kültürel alış

verişten etkilenenlerden biri de Britanya Adasında Voysey oldu. Voysey,

doğu süslemelerinden edindiği izlenimleri duvar kağıtlarında denedi. Yap

tığı duvar kağıtlarında Voysey, açık tonlar, sade ve anlaşılır bir kompozis

yon kullanmıştır. Voysey'nin amacı sadeleştirrnenin bir yöntemini bulmak

tı. (Resim 1)

Duvar süslemelerinde yakaladığı sadeliği Voysey, iç mekanda kullanılan



Resim 1,
Vaysey'in duvar kağıdı

süslemeleri vesadeleştirme

çabalan
Kaynak: Pevsner, Piotıccrs of

Modern Design, 1984

Resim 2,

Vaysey'nin 1891 ılınde

tasarlamış olduğu birkonut
Kaynak: Pevsner,

Pioneers ofModern

Design, 1984

küçük objelere ve mobilyalara aktarmayı denedi,

Bunda da başarılı oldu, Daha sonraki yıllarda bu de

neyimini yapıların dış duvar yüzeylerine aktarmaya

çalıştı. Ancak Voysey, geleneksel İngiliz mimarisin

den kopmak istemiyordu, Örneğin bir konut, kırsal

bir bölgede yapılacaksa, konutun tarzı bulunduğu

bölge ile uyum içinde olmalıydı ve bulunduğu bölge

nin geçmişinden de bir şeyler taşımalıydı. Bu görüş

doğrultusunda Voysey'nin İngiliz mimarisinde görü

len karakteristik öğeleri, örneğin çatı çıkıntılarını,

alınlıkları, pencere şekillerini sadeleştirerek kullandığını, Pevsner (1984)

dikkat çekmektedir. Bu yorumlar göz önüne alınarak, Voysey'nin 1891 yı

lında, Londra yakınlarında Beldford Parkında tasarlamış olduğu konutu

analiz edecek olursak, yukarıda bahsedilen yaklaşımların bir değerlendir

mesini yapılabilir: Bu yapıda düz yüzeyler kullanılmaya çalışılmıştır. Fazla

girinti ve çıkıntılara yer verilmemiştir. Yapının beyaz renkle boyanmış ol

ması cephe görünüşlerindekisade1iğe katkıda bulunmaktadır. Bu bağlam

da, Voysey'nin yapmış olduğu duvar süslemeleri ile tasarlarnış olduğu bu

cephe arasında bir bağlantı kurulabilir. Örneğin duvar süslemelerinde Voy

sey sadeliği arttırmak için açık tonlara ağırlık verirken benzer bir amaç için

bu cephe tasarımında da beyaz rengi kullandığını görülebilmektedir. (Re

sim 2)

Bununla birlikte Voysey'nin, geleneksel İngiliz Mimarisinden tamamen vaz

geçmediği de izlerıebilmektedir. Örneğin cephedeki, geneloranlar, İngiliz

geleneğine yakındır. çatı şekilleri, saçak çıkıntıları, geleneksel İngiliz Mima

risini yansıtmaktadır. Fakat açıkça izleriilebilen biçimsel yorumlara karşın,

Voysey'nin bu öğeleri aynen alıp kullanmadığını,

aksine sadeleştirerek kullandığını söyleyebiliriz, Pevs

ner (1984), Voysey'nin bu tasarımında etkilendiği kay

nağın Macmurdo'nun 1886 yılında tasarladığı sergi

standı olduğundan söz etmektedir. Bu yoruma daya

narak detaylı bir analiz çalışması yaptığımızda, Voy

sey'nin, tasarımındaki sadeleştirme çabasının içeriğini

daha net olarak açıklayabiliriz, Macmurdo bu standda

geleneksel İngiliz mimarisine ait alınlıkları ve üst kor

nişleri sadeleştirerek ve hiç bir eklenti yapmayarak

kullanmıştır. Alınlıkları taşıyan kolonlar yukarıya doğ

ru giderek incelmektedir. (Resim 3-a, 3-b)

Hatta benzer analiz çalışmalarını sürdürecek olursak,

benzer bir yaklaşımın Voysey'nin 1891 yılında Lond

ra'da tasarlarnış olduğu bir evde de gözlemlenmekte



olduğundan söz etmek mümkündür, Evin sade

bir cepheye sahip olmasının yanı sıra, çatısmda

bulunan şömine bacası ve evin sağ tarafmdaki

payandalar tıpkı Macmurdo'nun tasarladığı sergi

standmdaki kolonlar gibi yukarıya doğru incel

mektedir, Benzer bir yaklaşım, yine Voysey'in ta

sarlamış olduğu 1893 yılında Malvem Hills'de in

şa edilen evin ön cephesinde görülmektedir.

(Resim4)

Britanya adasının kuzeyinde bir diğer sanatçı ça

lışmalarını Art Nouveau akımına kendi yorumunu

ve tarzını katarak ve yeni bir Art Nouveau anlayışı yaratarak sürdürrnektey

di: Charles Rennie Mac

hintosh İlk dönemlerde Voysey'nin de benimsediği biçimsel özellikler ça

lışmalarında izlenebilmektedir. Biçimsel analizlerini yaptığımızda, Charles

Rennie Machintosh'un 1902 yılında tasarlamış olduğu 'The Hill House' evi

nin ön cephesindeki şömine bacası ve duvar köşelerinin tıpkı Voysey ve

Macmurdo'nun yaptığı tasarımlarda olduğu gibi yukarıya doğru ineeldiği

görülmektedir. Bu da Mackhintosh'un da dış cephe bağlamındaMacmurdo

ve Voysey'den etkilenip etkilenmediği sorusunu akıllara getirmektedir.

Machintosh'un tasarladığıWindyhill evinin ön cephesinde Voysey'e benzer

yaklaşırnlara rastlamak mümkündür, (Resim S-a, S-b)

Pevsner (1984) Machintosh'un Baroniye! İskoç mimarisinden etkilerımiş ol

duğunu belirtmektedir. Bu fikre göre, Özellikle bu stildeki üç yüzeyli cep

he çıkıntıları ile Mackintosh'un tasarladığı cephe yüzeyleri arasında büyük

Resim 3-a,
Macmurdo'nun 1886

yIiında tasarladığı sergi
ststulı vesergi standına

yukarıya doğru incelen
kolonlar

Kaynak: Pevsneı,

Pioneers ofModern
Design, 1984

Soldaki Resim
Resim 3-b,

Macmurdo'nun tasarladığı

sergi standı veVoysey'in 1891
yIiında tasarladığı bir

konut
Kaynak: Pcvsnci; Pioneers of

Modern Design, 1984

Sağdaki Resim
Resim 4,

Voysey'in 1893 yılmd« inşa

etmiş olduğu konut
Kaynak: Pevsncı, Pioneers of

Modern Design, 1984



Dönemin diğer sanatçı - ta

sanmcılarından fa rkl ı olarak

ilerici bir ta sa rım anlayışına

sahip olduğu ileri sürülcbilc

ce k o lan i\laclıkintoslı bu

yönden ca ğdaşlanndan ayrıl 

maktadır. \\Tilliam Machkirı

ıosh hah çe i şlerine ilgi duyan

bir insandır ve çocu kla rı nın

da bu hobiylc u ğraşmas. için

onla rı teşvik etmiştir. Bu uğ

raşı daha ilk yaşlarda Mach 

kintcsh'un do ğ aya yaklaşrna

sına , o nu keşfetmesine ne

den olmuştu r. Bu ilk ya~ la rda

başlayarı keşif. daha sonrala

rı Machkintoshun doğada

bulunan formları kendi anla

yı şı içinde yorumlamasını

liiiiijijjjP.ijii""1I-------=~·, ~'i:l'ı.=-ı henzerliklere rastlarunaktadı r.
Fakat Mackinıosh da \'0)'

sev'in yaptığı gibi bunları tr

pa tıp kopya cımcm lşti r . Bu

mimari öğeleri kendi tarzına

güre yorumla rıuşnr . Tüm bu

yorum n .' bilgilere dayanarak

Machintoshun. dış cep he

bağlamında \'oysey , .\ lacll1ur

do ve Baroruyel İskoc mima

risinden cıkilendi ği iç mekan

ta sarıını ba ğlammda kendi

tarzını yaratmış olan bi r sa nat

Ç ı - ıa -aruncı mimar okıuğu ndan bahsede biliriz. (Res im ô-a, 6-h >

Yukarıda sö zü edilen açıklama lar kapsamında vlac hinroshun Art Nouveau

sanatçıla rı ile bağlantıları \"C.~ diğer cık i l enme alanlarını gördükten sonra. sa

natçının iç mekan tasarımının ana lizleri yapıldığmda ortaya ça rpıc ı sonuç

br çıkmaktad ı r. Bu sanatç ının gelişimindeki bazı olaylar önemlidir. çağının

(ok ötes inde ça rpıc ı görüs n :" ya ra t ı cı lığa sahip bir ıasanmcı o lara k belirgin

leşen C R. Machintosh 'u önce likle tasannıc ı kişiliği yönünden tanımak ya

rarlı olacaktır. llu sanatçının geli~imindeki etkileri açısından bazı olaylar

önemlidir.Rt'Slm I-b,

VoysC'y w'MıckmtO$h ·un

y"pC'RJceptıe ıuıruılsn
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Mıcimtosh'ıın ~ur!Jdl~1
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KlFu/ t ms.~~r, PıOn«N
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ıotm Mc Kt'ln, (r~t~

.ıit'nnı~ Jlıctımosh, 1998



sağlayan sembolik bir dil oluşrunuasma neden olacaktır. (Resim 7)

Mackhlntosh . zayıf bir çocuk olarak dünyaya gelmiştir. Bunun bir sonucu

olarak sol ayağı topallamaktadır ve çocukluk dönemi boyunca sağ gözün

de kalıcı göz kaymasına neden olan bir rahatsızlık geçirmiştir. Aile dokto

nı . bu rahatsızlığın tedavisi için çocuğun açık bir alarıda bol egzersiz yap

tırılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine ailesi Machkimosh'u kırsal arazi

de gczintivc çıkarır. Burada Machkintosh, bir çok bitki ve mimari yapı etü

dü yapar. Bu gczuuilcr yalnızca onun sağlığı üzerinde faydalı biı etki bı

rakmax. onun tabiattaki biçim kurgusunu da anlamasını sağlar. (Pk-Il. 19(7)

Birçok kaynak. Charles Rennie Machkintosh'u gerek yasadığı d önem itiba

riyle. gerekse mimari tarzıyla bir Art Xouveau sanatçısı olarak değerlendir

mektedir. Fakat iç mekan tasannuna getirdiği yenilikler bağlamında dikkat

li incelendiğinde onu diğer Arı Nouveau sanatçılanndanfarklı kılan birçok

özellik göze ç arpmaktadır. Bu yeni düşünme tarzı 20. yüzyılın başmda or

ıaya ç ı kacak olan modern mekan anlayışının ilk ateşleyicisi olmuştur. Dö-

R~:..."ı 6-1
Bm m.yeIiscoçI1lJIIWISInıU

kı ceptıe çıJ:I1lIıbn r~

JUckIt'!!osb'un ylpt: i eepM
ıuınnun



Resim 6-b,
BaroniyeJ lskoç mimarisin

den birörnek ve
Mackintosh 'un tasarladığı

Glasgow Sanat Okulundan
bircephe görünüşü

Charles Rennie Machkintosh

neminde Victor Horta ve Van de Velde gi

bi sanatçılar Avrupa kıtasında eserler ver

meyi sürdürmektedir. Onlar da, tasarımla

rında doğa etütleri yapılmış tablo ve duvar

kağıtlarından esinlenmişlerdir. Onların

yaptıkları, doğayı kendileri soyutlayıp bir

mekan kurgusu haline getirmek değildir.

Sadece duvar kağıdındaki motifleri kabart

ma şeklinde üçüncü boyuta aktarmak ve

bu kağıtlarda betimlenen bitkilerin strüktü

rel yapılarını yapının strüktürü veya süsle

meleri olarak kullanmaktır. Bu anlamda

bakılırsa yapılan bu yeni hamleler dekoras

yon bazında kalmıştır.

(Resim 8-a, 8-b, 8-c, 8-d)

Yukarıda da belirtildiği gibi Machkin

tosh'un, Van de Velde ve Horta gibi sanat

çılarla olan anlayış farkını ortaya çıkarmak

üzere yapılacak analiz çalışmalarına taban

oluşturabilmek için Machkintosh'un sana

tındaki etki alanlarını tanımak gerekmektedir. Machkintosh, doğayı bizzat

etüt etmiştir. Yaptığı çiçek resimlerini kendi sanat anlayışı içinde soyutlaya

rak mekana aktarmıştır. Mekana kişisel düşüncelerinikatma veya mekanı

tasarlama olgusu, Machkintosh'da yoğun olarak görülmektedir. Bu bağlam

da Machkintosh kendi dönemi içinde ayrıcalıklı bir Art Nouveau sanatçısı

dır.

Bunun yanı sıra, Machintosh'un tasarımcı kimliğindekidiğer etkilenme kay

naklarını hayat süreci içinde araştırdığımızda, bazı olaylardan bahsetmek

gerekmektedir. Gençlik yıllarında mimar olmaya karar veren

Machkintosh, babasını ikna ederek 16 yaşında, John Hutckin

son adlı bir mimarın yanında işe başlar. 1889 yılında buradan

ayrılarak, John Honeyman ve John Keppie'nin yanında teknik

ressam olarak çalışır. Bu yıllarda gemi inşaatı ve İskoç Baroni

el stilden, Japon Mimarisi ve keltik inançlarına kadar bir çok

şey Machkintosh'un mesleki gelişiminde etkili olmuştur. Mac

kintosh 1884 yılında Glasgow sanat okulunun gece bölümüne

girer. Okul yılları boyunca bir çok ödül kazanır. Bunlardan en

önemlisi 1890 yılında kazandığı seyahat bursudur. Bu burs sa

yesinde İtalya'yı, Paris'i, Antwrep ve Londra'yı gezme imkanı

bulur. Bu gezi sırasında gördüğü yerlerin suluboya etütlerini

yapar. Bu gezi onun tasarımcı ve mimar olarak gelişirnde for-



malik bir etki yarınl~tır. Yaptı ğı ça

lışma lardan Rönesans'ın klasik mi

mar isin den. e rke n Gotik. Bizans ve

Roma nesk d önem le re ilgi duyduğu

anlasılrn.ıkıadır.ı fiel l. 19971

Görülmektedir ki Mackintosh birçok

kaynaktan etkilerımiştir . Araş t ırmac ı

lar ta ra fından . bunlardan birisinin

Kcl t kült üründe ki efsane le r olduğu

söy le n ilmekte dir. İl k za ma n la rda

yaptığı "The Tree of Personal Effo rt

and The Tree of Influence" adlı çalı ş

malar bu olaya referans olarak göste

rilebilir. Keİtik nuıolojiye oö re . meşc
] l:'o RNlbl 8-~

ağacı güçlülüğün bir simgesidir. "Craobh an Eola is" veya "Tree of Knowled- \'.ınde Velde'nın f1lıfmı

ge" gerce k dünya ile tanrılar arasında ö nemli h ir bağlantı a rac ıd ı r . Machkin- cduıôunı vefırın bır/t'1lmmdf'
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kurgularken yararlandığı esin kaynağını ve kavramsal düşüncesini açıkça clıhe2ClhunllJry,19i<

onaya koymaktadır,

Sanat bir çiçek . hayat ise ye~i1 bir yapra ktır . Hayd i bütün sanatçılar, sizde

yaşayan o güzel şeyleri ci çekleriniz i rasarlavın . Bunlar yeş il b ir yaprağın

üzerinde yü kse len.. canlı güzel renkli çiçekler olma lı. bunlar içinizdeki gü

zelli ğ i n . ilhamın , yüceliğin sembolü olmalı. Xe güzeldir y('~il hir yaprak. ne

güzeldir hayat bir de çiçeğin s ize verebilece ği \'e~itliliği duşününce .

Mackintosh'un kavramsal d ü ş üncesini yansıtan bu şiiri yorurnlayacak "C bu

nu Machinroshun tasarım diline vansrtacak olursak. bazı yorumlar geliştiri

lebilir. Çiçek to pra kta n bir da lolara k

ç ı kar da ha so nra hu dal bü yü yerek

yükselir ve en tepesinde çıcek aça r ve

kendi içinde toprak, günle ve çiçek

olarak bir yapı oluşturur. Buna göre

mekandaki zemin toprağı simgemcktc

d ir. Me kanda var ola n sanat eseri. ana

ko ns trüksiyon vLya tasarım (kavra msa l

karşıl ığı çiçek) dalların üzerind e ta şın

nıaktadır. Denilebilir k i. Machirıtosh'un

buradaki en belirgin amacı doğadaki

hareketi. yaşayan dinamizmi iç mekana

yansıtmakur. Görüldüğü üzere vlachirı- ır; .-

«bit. doğayı en belirgin esin kaynağı olarak seem i ştir . (Resim 9-a , -b. -cı
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Daha önce sözü edilen bilgilere dayanarak, Machintosh'u etkileyen diğer

bir esin kaynağının da Geleneksel Japon Kültürü olduğu bilinmektedir.

Yaptığı çalışmalardabir Japon stili olan, "Sinkable Koza"dan etkilendiği gö

rülmektedir. (Fiell, 1997) Japon Mimarisi'ndeki açık plan anlayışının sundu

ğu olanaklar da Mackhintosh üzerinde etkili olmuştur. Analiz ettiğimizde

görüyoruz ki Machintosh, benzer şekilde geleneksel Japon Mimarisini de

aynen alıp kullanmamıştır.Aslında o, kültürde iç mekanda kullanılan oran

sal bölüntü fikrini almış, ve bu dikdörtgen ve kare bölüntüleri iç mekanda

çiçek motifleri ile birleştirmiştir. Hatta toprak - çiçek sapı ve yapraklar - çi

çek ilişkisini iç mekanda bir dikdörtgen birim içinde oransal bölümüler ola

rak betimlediği görülmektedir. Bu bağlamda Machintosh'un Japon kültürü

nü aynen taklit etmediği o tasarım kültürüne ait temel olguyu kullandığı an

laşılmaktdır. (Resim lO-a, b)

Resim ~b

Yazmış olduğu şiir doğrul

tusunda Mackintosh'un
mekan kurgusuna kavramsal

yaklaŞımı.

Analizler: Emre Demirel
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Machin tosh'da sıkça rast lanan bir ba~ka ta vı r da yatay görsel ha rekete s:i

hip elemanla rın dikey yapısal elemanlar " e iç mekan elemanları ilc denge

leurn esidir. Machintosh 'un tasa rla dığı \X'i1low <;..'ay evin de (Resim 1i -h >. k:

mekan yatay görsel hare ket e sa hiptir. Duvar yü ze yler ine yerleşt i rilen ince

uzun dike y lambr ile r. d ikey görsel hare ket e sa hiptir. Böylece me kanda ge

nel olarak hakim olan yatay görsel hareket. dikey larnbrilerle dengelenmiş 

tir. Machintosh'un bu bi çimsel kurguyu se çişindeki hili nçlilik , Arnheirn'in

(1977) bu tür hiçimsel oluşumlarm görsel algısına dair b ilimsel açıklamala

rı ile destekle rımiş olmaktadı r. Bu olay ı ünlü mekan psikoloğu şöyle aci k

lamaktadı r . Rönesans yapılarında simetrik fasaı d ikey yönü destek lemekte

dir. Çünkü simcrrt. merkezi bir aks yaratı r . Bu aks bir kapıyla veya balkon

la dcstck ieruuiş olabilir. Pencereler ve kapılar, dik konumdadır. Her biri

tüm ya pının yataylığı na karşı z ıt lı k oluşturmaktadır. Pencereler arası boşluk

geniş tutuldu ğunda . yapının ya tay güc ü zavıflamaktachr. Böylece yap ı nın

b üt ün olarak oluşturduğu ya tay hareket , pencerelerin oluşturdu ğu dikey

hareketle dengelenmiştir. Oluşan görsel denge. cepheyc estetik hir değer

kazandırmaktadır . Bu olay daha ayrınuh olarak şöyle açıklanabilir . Bir d i

key uza rttı (pencerenin boyu), yatay uzamıda ri <iki pence re aras ı ka lan boş

luktan: da ha uzun olursa , dikey olarak konumlarıdmlmış dikdörtgen gide

rek genişlik kazanarak dört tarafı eşitmiş gibi görünecektir. Bu da dikdört

gen yapıya kare g örü n üm ü kazandırı r. Görsel o lara k, içi boş dikd örtgen ya

pı d ikey hareket e sa hip tir. faka t pencerel er arası u zaklıklar kısa tutularak



BEıI DU--

yatay hareket güçlendirilmiş ve dikey hareketle yatay

hareket arasında bir denge kurulmuş olur. İç hacimde

ki fasat tasarımının başarısı . yatay ve dikey gör~e1 kuv

vet faktörlerinin dcngek-nmes: ile sağlanabilir. (Resim

11-a. -b , c. -d )

Machinıosh'un dengel i bir mekan oluşturmadaki di ğer

hi r çabası ise görsel ağırlıgm yuk edilme,...idir. Machin

tosh, bunu renkle ve iç mekan elemanlarınınformlarıy

la çözmeye ça lışmışt ı r. Örneğin Cranston 'un çay odası

için yaptığı iç mekan tasarımlanndaburaya gdtTt:'k hir

ço k insanın mekanda gfırsd bir ağırlık ol uş tu raca ğ ı ru

tahmin etmiş ve hıı ağı rlığı hafifletmek için arkalı ğı

uzun sandalyeler kullanmıştır. çoğu me kan da beyaz

re ngi te rci h ermes in in nedeni de budur. Bu ko nuya ür

nek olarak yine Glagow'dak i çay ev i göster ilebilir. Bu

ta ş mekan la yapı olması nedeniyle iç mekanda g ör

sel olarak bir ağırlığa sahiptir. Bu ağırlık . duvara kap

lanan ince uzun lambrilerle yok edilmiştir, Larnbrilcrin

ortasına yerle stirilerı aynalar da hu anlamda mekana

katkıda bulunmaktadır. Glasgow sanat okulunun ön

cephes inde de benzer hir yaklaşuıu g öruıek mümkündür. Yapıda kullanı

lan taş malze menin yapı cephesinde yaratacağı görsel ağırlık, yapı nın önü n

UL' kull anı lan ince uzun ko rku luk demi rleri ile hafifl ctilmeye çalı ş rl nuşu r. Ku

anlamda Machintosh'un ç ağ daşlan gihi yapının dekorasyonuna yönelik bir

ho;' me kan tasarımı yapmadığını . doğadan mekanın b üt ünsel al~ısın~ı yöne 

lik çabalar içinde olduğu söylenebilir. Bu fikri desteklemek ÜZl.'W Amhe

im'in C1 97i) gürsel algıya dair yorunılarına başvurubiliriz. "Dikey ve yatay.

bağhhk ve hağunsızlık . uran . şeffafl ık vv "ğırlık . ba ğlılık ve ba ğunsızlık ara 

smdaki denge insan özünde vardır. Bu o lgu en genel anlamda yatay ve di 

key uz.ınular arasındaki il i~ki yi belinmekle kalmaz, mekanı oluşturarı yü

zey ler in algılanmasın ı cıa sa ğ lar. (Resim 12-a ,-b ) Sunu ları ana liz c.ı lışrnal«
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rından da anlaşılacağı üzere diyebiliriz

ki, Machintosh'a göre iç mekan tasarımı,

mekana, ışık, renk, doku, ve en önemli

si fonksiyonel bir hacim oluşturma bağ

lamında bir bütün olarak "bilinçli" yak

laşmaktır. Machintosh'un geleneksel Ja

pon Mimarisindeki açık plan anlayışını

kendi iç mekanlarında kullanışına ait

mekansal çözümleri de kendine özgü

yorumlara sahiptir. Örneğin mobilyaların

arkalıklarının ince uzun olması mekanda

farklı fonksiyonel alanların tanımlaması

na yardımcı olmaktadır. Bunlar bir duvar

gibi odaları birbirinden ayıran katı bölü

cüler değildir fakat, kullanıcı için gözle

görülmeyen aynı zamanda varlığını his

settiren hacimler oluşturmaktadır. Örne

ğin Hill House projesindeki çizim oda

sında sınırlı bir mekanı farklı aktivitelere

ait mekanlara bölmeyi başarmıştır. Müzik geceleri için bir piyano, konuşma

ve okuma için şöminc etrafında oturma yerleri. (Resim 13)

Bu yaklaşımı ile döneminde, Machintosh, iç mimarlık kavramına yeni bir

anlayış getirmiştir. Aslında bir bakıma iç mekan tasarımını, iç dekorasyon

kavramından ayırmıştır. Onun mimarlık ve iç mekan tasarımına bakışı şöy

le özetlenebilir. O'na göre, mimarlık ve iç mekan projeleri birbirini tamam

layan bir bütün olarak düşünülmelidir.Birbirleri ile organik bütün içindeki

parçalar, birimlerin ayrı ayrı ele alınışındançok daha önemlidir. Machintosh

bu bakış açısına sahip bir tasarımcı olarak farklı fonksiyona sahip bir oda

yı, diğerlerinden farklı ışık süzmeleri, mobilyalar ve süslemeler yardımıyla

ayırt etmiştir. Bütün bu elemanların yapının amaçlanan tasarım diline uy

gun şekilde kullanılması,Machintosh'un mekanlarındaönem verdiği bir dü

şünce olarak izlenebilmektedir. Sonuç olarak, Machintosh, kendi dönemi

nin diğer sanatçılarınagöre mekan tasarımı yönünden farklı bir bakış açısı

na sahip olan, ayrıcalıklı, özel bir konumdaki bir çağdaş tasarımcı olarak

belirginleşmektedir.

Resim 13
İç mekanda dotuıı elemanları

ile, görülmeyen fakat varllğl

hissedilen
hacimlcrin otuşıututnusı

Analiz. Em reDemirel
Kaynak (fotoğraf için)

Eiell, Charles Rennie
Mackintosh, 1997
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